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Голова Київської обласної організації ТСО України Віктор Довгань: 

ТІ ДНІ МАЄМО ПАМ'ЯТАТИ ДО ОСТАННЬОГО ПОДИХУ…
Кожен прожитий день віддаляє нас від подій Другої світової 

війни – найкривавішої  і найтрагічнішої – за своїми наслідками 
-  в історії людства. Минуло 72 роки, а ми й досі  не можемо на-
звати точну кількість загиблих в її полум'ї українців. Знаємо ли-
ше, що рахунок  вимірюється більш як 10 мільйонами людських 
життів. Адже не було населеного пункту, району чи області, які 
б не втратили в ній десятки тисяч людей. 

Київщина, двічі ставала  ареною запеклих боїв.  Зокрема, Бу-
кринський плацдарм, про який у своїх мемуарах як «прокляте 
місце»  писали навіть генерали вермахту,  був одним із плацдар-
мів на правому березі Дніпра, з якого планувалося звільнення 
Києва. Перед нашими солдатами й офіцерами  стояло завдання 
раптово захопити Канівські кручі, закріпитися на них, а потім 
форсувати ріку. Вони й форсували, долаючи «широкий і могут-
ній» під шквальним вогнем ворога, хто як міг: 
на човнах місцевих жителів, тримаючись за 
дерева, колоди, дошки, плащ-намети, напхані 
соломою…і тонули тисячами. 

…Сонячний переддень перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні. До Миро-
нівського спортивно-технічного клубу ТСОУ 
під’їжджають автомобілі з емблемами обо-
ронного Товариства Київської області: Рокит-
нянського, Богуславського, Переяслав-Хмель-
ницького, Бориспільського, Білоцерківського, 
Обухівського  навчальних закладів. Їх вітає го-
лова обласної організації Віктор Довгань:

- Сьогодні всі ми зібрались тут для того, 
щоб віддати данину пам'яті, пошани солдатам, 
яким зобов'язані своїм сьогоднішнім життям. 
Для цього здійснимо автомобільний пробіг 
місцями Бойової слави – тими, де понад 70 
років тому точилися кровопролитні бої і що-
дня гинули десятки тисяч чиїхось синів і доньок.

     Миронівський обеліск слави – перше міс-
це, де зупиняється колона. Разом з представ-
никами місцевої влади оборонці покладають 
живі квіти до його  підніжжя. Символічно, що 
поруч з ним височіє ще один пам’ятник – на 
честь сьогоднішніх українських солдатів, які 
полягли в борні з російськими загарбниками.

- Наші батьки і діди, ділячи зі своїми одно-
полчанами-росіянами останній шматок хліба 
чи набої, не знали, що через сім десятиліть їх-
ні онуки і правнуки воюватимуть з нащадка-
ми своїх бойових побратимів, - каже директор 
Миронівського СТК Петро Кочерга. – Але ста-
лося те, що сталося. Як бачимо, сьогоднішні за-
хисники України гідні пам’яті тих, хто склав на 
фронтах Другої світової свої голови.

     Подальший маршрут проліг селами Гру-
шів, Ходорів, Малий Бу-
крин і Великий Букрин. 
Там представники Това-
риства спільно з головами 
сільських рад покладали 
квіти до пам’ятників, обе-
лісків на честь полеглих 
в роки війни і хвилиною 
мовчання вшановували 
їхню світлу пам’ять. 

     Я поцікавився у людей, які брали участь у цьому заході, їхньою 
думкою щодо подій 1941-1945 років на українській землі.

     - Соромно про це говорити, але під нашими ногами досі ле-
жать кістки фронтовиків, - говорить Ігор Крохмаль, який спільно з 
такими ж ентузіастами займається пошуком залишків солдатів Дру-

гої світової війни. – Разом зі своїми товаришами ми віднайшли останнім часом останки понад 40 таких воїнів, які чекають 
свого перезахоронення.

- Я є свідком чергової акції пам’яті, організованої Віктором Михайловичем Довганем і його колегами, - каже восьмиде-
сятилітня Клара Забара. – Від нас, дітей війни, низький їм уклін за це!

Автопробіг, організований Київською обласною організацією ТСО України, завершився надвечір. Але цей захід, впевне-
ний, надовго залишиться в пам’яті його учасників. Адже він, за їхніми словами, допоміг краще усвідомити велич подвигу 
солдатів Другої Світової Війни…
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     Цей день мало відомий широкому зага-
лу, але саме 5(16) квітня 1710 року при обран-
ні Пилипа Орлика гетьманом України замість 
померлого у вигнанні Івана Мазепи на раді 
старшин було прийнято документ, що визна-
чав права і обов'язки гетьмана. Оскільки по-
передні письмові акти такого призначення не 

збереглися, а цей договір супроводив вибори гетьмана декілька століть і є 
звичаєвим правом "Країни Козаків – України", то Договір-Конституція Пилипа 
Орлика є офіційно визнаною першою козацькою, українською Конституці-
єю. Цей документ в історії вважають першою конституцією в Європі. У тексті 
документа її автори називають Українську державу Україною, Малою Руссю, 
Військом Запорозьким. Вступна частина викладала історію українського на-
роду та Війська Запорозького: Україна втратила свою незалежність у боротьбі 
з Польщею, Богдан Хмельницький відновив незалежність, Московське царство 
порушило взяті на себе зобов'язання щодо України, тому Військо Запорозьке 
змушене відстоювати права українців збройним шляхом, Іван Мазепа був 
захисником інтересів України, Карл XII – "покровитель і протектор України".

Основний зміст Конституції: Україна – суверенна держава під протектора-
том Швеції; державною релігією є православ'я; територія Україна складається 
з Чернігівського, Київського та Брацлавського воєводств; влада поділяється 
на 3 гілки: законодавчу, виконавчу (гетьман і генеральна старшина) та су-
дову (Генеральний суд). Законодавча влада надається Генеральній Раді, що 
виконує роль парламенту, до якої входять генеральні старшини, цивільні 
полковники від міст, генеральні радники (делегати від полків з людей роз-
важливих і заслужених), полкові старшини, сотники та представники від 
Запорозької Січі. Генеральній Раді належало працювати сесійно, тричі на 
рік – в січні (на Різдво Христове), квітні (на Великдень) і жовтні (на Покрову). 
На своїх зборах Генеральна Рада розглядає питання про безпеку держави, 
спільне благо, інші громадські справи, заслуховує звіти гетьмана, питання 
про недовіру йому, за поданням гетьмана обирає генеральну старшину.

Найвищу виконавчу владу мав гетьман, влада якого була довічною. У пе-
ріод між сесійними зборами Генеральної Ради виконував її повноваження. 
Можливості гетьмана і його владні повноваження було значно обмежені: він 
не мав права розпоряджатися державним скарбом та землями, проводи-
ти власну кадрову політику, вести самостійну зовнішню політику. Гетьману 
також було заборонено створювати якусь власну адміністрацію, він не міг 
застосовувати покарання до винних. Для задоволення матеріальних потреб 
гетьманові виділялись певні рангові маєтності з чітко визначеними прибут-
ками, проте лише на час його перебування на посаді.

Визначалось, що уряди полковників і сотників є виборними, передбачав-
ся соціальний захист козацьких удів та сиріт, які звільнялися від податків 
та повинностей.

Таким чином, Конституція Пилипа Орлика змальовує парламентську 
республіку.

Під час інтерв’ю, яке Голова Товариства Віктор Тімченко дав нашому пред-
ставнику, він підкреслив, що вважає Статут Конституцією нашого Товариства, 
адже практично всі нюанси багатогранної життєдіяльності Всеукраїнського 
громадської організації відображені в ньому. З відповідей Віктора Микола-
йовича на наші запитання щодо нової редакції Статуту ГО «ТСО УКРАЇНИ» ми 
розпочинаємо публікацію матеріалів цього випуску «Вісника ТСО України».
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– Вікторе Миколайовичу, чому виникла 
потреба розробляти нову редакцію, хіба ді-
ючий Статут не задовольняв нас?

– Основною, і чи не єдиною причиною 
розробки нової редакції Статуту стала вимо-
га Закону України № 4572-VI «Про громадські 
об’єднання», який набрав чинності 1 січня 2013 
року. Відповідно до нього, громадські органі-
зації, легалізовані до введення нового Закону 
в дію шляхом реєстрації або легалізації, не ви-
магають відповідно перереєстрації або повтор-
ного подання документів для легалізації, однак 
статути повинні бути приведені у відповідність 
до Закону впродовж п’яти років з дня введен-
ня його в дію.

– Що нового в цьому Законі, які новели 
він вніс в громадське життя українців?

– До вступу в дію даного Закону відповідні пи-
тання регулювалися Законом «Про об’єднання 
громадян» від 16 червня 1992 року, норми якого 
на сьогоднішній день морально застаріли, а про-
цедури, прописані в ньому, стали неефективни-
ми. Новий Закон істотно наближає законодавство 
України, що регламентує питання функціонуван-
ня громадянського суспільства, до європейських 
стандартів, істотно скорочуючи строки і вимоги 
до реєстрації громадських об’єднань і зменшуючи 
державний контроль за їх діяльністю.

Новий закон застосовує терміни, відмінні від 
тих, котрі закріплені в Законі 1992 року. Так, за-
гальним поняттям стосовно об’єднань, створе-
них для задоволення громадських потреб без 
мети отримання прибутку, тепер є «громадське 
об’єднання».

Громадське об’єднання – це добровільне 
об’єднання фізичних осіб і/або юридичних осіб 
приватного права для здійснення і захисту прав і 
свобод, задоволення громадських, зокрема еко-
номічних, соціальних, культурних, економічних 
та інших інтересів. Громадське об’єднання за ор-
ганізаційно-правовою формою утворюється як 
громадська організація або громадська спілка.

Громадське об’єднання може здійснювати 
діяльність зі статусом юридичної особи або без 
такого статусу. Закон закріплює, що гро-
мадське об’єднання зі статусом юридич-
ної особи є непідприємницьким товари-
ством, основною метою якого не є отри-
мання прибутку. Законодавче закріплення 
цього статусу є дуже важливим, оскільки 
повністю припиняє всі сумніви віднос-
но того чи поширюються на громадські 
об’єднання загальні норми цивільного за-
конодавства, які регулюють діяльність не-
підприємницьких товариств (згідно ч. 2 ст. 
83, ст. 85 Цивільного кодексу України). Важ-
ливо, що нарешті ліквідована норма, котра 
дозволяла громадським організаціям за-
хищати лише інтереси своїх членів, тепер 
громадські об’єднання можуть захищати 
будь-які інтереси, котрі вони вважають сус-
пільно важливими. Також Закон скасовує 
державний контроль статутної діяльності 
громадських організацій.

Таким чином, новий закон «зру-
шив кригу» в площині пострадянсько-
го правового регулювання діяльності 

об’єднань громадян і, незважаючи на деякі про-
біли, істотно вдосконалив законодавство в да-
ній сфері, роблячи реалізацію конституційного 
права на свободу об’єднання більш доступною, 
впорядкованою і багатогранною.

– Закон вступив в силу в січні 2013 року, 
то чому ж наша «нова Конституція» була при-
йнята лише у грудні 2016-го?

– Дійсно, слушне запитання. Я не можу зви-
нуватити себе, а тим більше своїх колег, у зво-
ліканні. Вже у червні  2013 року на виїзному 
засіданні Бюро ЦК, яке відбулося у Вінниці, ми 
винесли це питання на обговорення. В ньому 
взяли участь всі голови обласних організацій і 
провідні фахівці апарату Центрального комітету. 
На протязі кількох годин відбувався конструк-
тивний обмін думками. Каменем спотикання 
стала вимога Закону про те, що регіональні 
відділення всеукраїнських громадських орга-
нізацій повинні бути замінені на відособлені 
підрозділи. Тим більше, як Ви пам’ятаєте, цим 
підрозділам було відмовлено у збереженні ста-
тусу юридичної особи. 

Завдяки активній і плідній співпраці з інши-
ми громадськими організаціями вдалося пере-
конати депутатів в хибності такого положення,  
і лише в липні 2014 року вони внесли відповідні 
зміни в ст. 8 Прикінцевих та перехідних поло-
жень. Місцеві осередки всеукраїнських громад-

7 грудня минулого року ХІV (позачерговий) з’їзд одноголосно затвердив 
нову редакцію Статуту Товариства. За роз’ясненнями щодо значення 
цієї події в діяльності ТСО України ми звернулись до Голови Товариства 
Віктора Тімченко

– Я завжди підкреслюю, що Статут 
є Конституцією нашого Товариства, 
адже саме цей документ визначає 
мету, завдання і основні напрями 
діяльності організації,  регламен-
тує порядок набуття і припинення 
членства, права та обов’язки членів 
Товариства, чітко визначає організа-
ційну структуру, повноваження та 
обов’язки виборних керівних орга-
нів, джерела надходження і вико-
ристання коштів та іншого майна. 
Тобто, практично всі нюанси бага-
тогранної життєдіяльності Всеукра-
їнського громадської організації ві-
дображені в ньому. 

НОВУ РЕДАКЦІЮ СТАТУТУ – В ДІЮ!
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ських організацій, які діяли зі статусом юридич-
ної особи на день введення цього Закону в дію, 
отримали право за рішенням вищого органу 
управління громадської організації зберігати за 
собою статус юридичної особи. Таке рішення й 
було прийняте делегатами ХІІІ зїзду Товариства 
16 квітня 2016 року.

А взагалі цей Закон, за думкою багатьох фа-
хівців, з якими нам довелося співпрацювати, 
має чимало вад і недоліків. Тож не дивно, що 
до кінця 2015 року він корегувався 12 разів! В 
тому числі повністю були вилучені сім статей.

– Цього року завершується термін ре-
єстрації змін по приведенню Статутів у 
відповідність до Закону «Про громадські  
об’єднання». А в якому стані ця робота у 
нашому Товаристві?

– Маю нагадати, що проект нової редакції 
Статуту неодноразово розглядався на засідан-
нях Робочої групи яка була створена рішенням 
Бюро ЦК 26 червня 2014 року. До роботи гру-
пи залучались, за власним бажанням, голови 
обласних організацій та їх представники. За 
домовленістю в роботі по розробці проекту 
нової редакції Статуту взяли участь фахівці ад-
вокатського бюро "ТИТИКАЛО ТА ПАРТНЕРИ". 
Особливо я вдячний юристу цієї компанії Олені 
Курдалевській, яка не тільки підготувала проект 
нового документу, але й активно працювала на 
всіх засіданнях Робочої групи та Бюро ЦК. Про-
ект нової редакції Статуту був надісланий для 
ознайомлення в усі місцеві осередки, отримані 
пропозиції і зауваження обговорили на розши-
реному засіданні Бюро ЦК ТСОУ 1 листопада 
2016 року. Остаточне затвердження  проекту 
нової редакції Статуту відбулося на спільному 
засіданні Бюро і Пленуму Центрального комі-
тету, учасники якого і запропонували  його для 
обговорення делегатами ХІV (позачергового) 
з’їзду ТСО України та прийняття відповідного 
рішення.  Як відомо, з’їзд одноголосно затвер-
див нову редакцію Статуту. Свідченням автори-
тету нашого Товариства я вважаю той факт, що 
одразу після отримання відповідних докумен-
тів Головне територіальне управління юстиції 
у місті Києві прийняло рішення про державну 
реєстрацію змін до відомостей про громадське 
об’єднання зі статусом юридичної особи ГРО-
МАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТОВАРИСТВО СПРИ-
ЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ(ТСО УКРАЇНИ)». Таким 
чином, 20 грудня 2016 року нова редакція «Кон-
ституції Товариства» набрала чинності!

Наступним етапом формування норматив-
ної бази стало стала розробка і затвердження 
Статутів Відокремлених підрозділів. Щоб збе-
регти структурну схему, в якій районні, міські 
та їм рівні осередки входять до складу облас-
них, ми знайшли доволі цікавий варіант: роз-
поділили Відокремлені підрозділи на два рівні 
– обласний та районний. Відповідно до цієї 
схеми  останні не входять до складу обласних, 
але підпорядковані та підзвітні їм.

14 лютого 2017 року Рада Правління затвер-
дила типові Статути Відокремлених підрозділів 
Товариства обласного та районного рівня і на-
діслала їх в обласні і Київську міську організа-
ції ГО «ТСО УКРАЇНИ». Процес, як мовиться, од-
разу пішов, невдовзі позачергові конференції 
прийняли нові редакції Статутів, які 15 березня 
цього року були затверджені рішенням Ради 
Правління.

– Тобто, можна було вважати, що осно-
вна організаційна робота на цьому цілком 
завершена?

– На жаль, не так. Виявилось, що керівники і 
фахівці реєстраційних органів на місцях не тіль-
ки не отримали від Мінюсту чітких роз’яснень 
щодо реєстрації змін до Статутів діючих гро-
мадських організацій, але й вирішили тракту-
вати положення нового Закону на свій розсуд. 
В окремих випадках доходило просто до аб-
сурду. Причому такі дії виправдовувалися са-
ме недосконалістю Закону «Про громадські 
об’єднання». І я щиро вдячний тим головам 
обласних осередків, які з розумінням оцінили 
ситуацію, не стали нарікати і ремствувати, а, 
засукавши рукава, особисто зайнялись вирі-
шенням наболілого питання. Першими звіту-
вали про отримання рішення щодо державної 
реєстрації змін до відомостей про громадське 
об’єднання очільники Київської міської, Мико-
лаївської, Кіровоградської,  Волинської, Львів-
ської та Хмельницької обласних організацій. 

Наразі почалася робота з внесення змін до 
Статутів Відокремлених підрозділів районного 
рівня. Сподіваюся, що цей процес буде про-
ходити впевненіше, адже досвід спілкування з 
реєстраторами накопичений, доріжки, як мо-
виться, натоптані. Затверджуватися нові редак-
ції Статутів цих підрозділів будуть на засіданнях 
Ради Правління відповідних Відокремлених під-
розділів обласного рівня.

– Що врешті-решт дає нам нова редак-
ція Статуту, які зміни вносить в діяльність 
Товариства? 

– Відверто кажучи, рішучих змін в діяльність 
ГО «ТСО УКРАЇНИ» нова редакція Статуту не вне-
сла. Так, визначились, насамперед, з новою тер-
мінологією, відійшовши від посткомуністичних 
назв, які сьогодні дратують людей, викликаючи 
нездорові асоціації: до повного найменування 
Товариства додалася інформація про його орга-
нізаційно-правову форму – «громадська органі-

зація», з’їзд став Загальними зборами, Централь-
ний комітет отримав назву Правління, Бюро ЦК 
– Рада Правління. Відповідні зміни відбулися і в 
осередках, які віднині називаються Відокремле-
ними підрозділами. Нова редакція відрізняється 
від колишнього Статуту більш конкретною де-
талізацією окремих положень, можна впевне-
но сказати, що практично на будь-яке питання 
нашої життєдіяльності можна знайти відповідь 
в розділах цього документу.  Важливо відзна-
чити, що повноваження всіх виборних органів 
зберігаються в повному обсязі до завершення 
термінів їх каденції, тобто до 2019-2020 років.

Щодо ж конкретних новацій, то вони чітко і 
детально прописані в Положеннях та Інструкці-
ях, які затверджені на засіданнях Ради Правління 
і Правління ГО «ТСО УКРАЇНИ» 15 березня цього 
року, а саме: про Відокремлені підрозділи; про 
Контрольно-ревізійну комісію; про порядок воло-
діння, використання і розпорядження  коштами 
та майном; про технічне забезпечення; про член-
ство в громадській організації,  порядок прийому, 
обліку та використання вступних і членських вне-
сків; про порядок проведення виборів керівних 
органів; про Групи членів Товариства; про Дошку 
пошани; про почесне звання  «Ветеран ТСО Укра-
їни»; про Почесний знак та Почесну грамоту ТСО 
України». Маємо деякі питання щодо юридичного 
оформлення діяльності авіаційних закладів, але 
наразі цим займаються відповідні фахівці, зацікав-
лені голови Відокремлених підрозділів, і я впевне-
ний, що невдовзі зможемо затвердити необхідні 
керівні документи.  

Дякуємо, Вікторе Миколайовичу, за відверті 
та детальні відповіді. Вважаємо, що отримана 
інформація буде корисною для наших читачів.

Спілкувався з Головою Товариства  
Володимир ВІЖУНОВ
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З часу, відколи Тернопільський автомо-
токлуб перейменовано в автошколу 
(з 1975 року по 2016 рік включно) 
підготовлено 81359 водіїв: 21827 – 

категорії «В», 5868 – «А», 1569 – «С», 12278 – 
«ВС», 9614 – «D», 9364 – «СЕ» та інших. Окремо 
підготовлено 18 692 спеціалістів для Збройних 
Сил.

– Починаючи з 1991 року, – говорить ди-
ректор автошколи Сергій Володимирович 
Агапєєв, – обсяг підготовки спеціалістів для 
Збройних Сил України, з огляду на об’єктивні 
й суб’єктивні причини під час складних про-
цесів державотворення, було суттєво змен-
шено.  Якщо, скажімо,  автошкола випускала 
до 1991-го щорічно понад 20 груп по 30 під-
готовлених курсантів в кожній, то надалі із на-
ших стін до новоствореного українського вій-
ська направляли лише 200-300 спеціалістів. А 
вже 2008 року випустили для армії лише одну 
групу з 30 чоловік. І відтоді ми вимушені  пра-
цювати на самофінансуванні, за принципами 
госпрозрахунку. Обсяг підготовки фахівців для 
ЗСУ кардинально скорочено не з нашої вини, 
але потрібно рік у рік утримувати в належному 
стані матеріально-технічну базу навчального 
закладу, виробничі приміщення, автомобільну 
техніку. Тому задля заробляння коштів довело-
ся, за рішенням трудового колективу, здавати 
в оренду 12 вільних і, сподіваємося, тимчасо-
вого незадіяних у навчальному процесі при-
міщень, аби просто вижити та працювати на 
благо держави. 

До 1991-го штат працівників складав 138 
осіб, однак згодом чимало наших викладачів, 
майстрів вийшли на звичайну та пільгову пен-

сії, когось вимушено скоротили. Сьогодні ж 
у школі працююють лише 32 співробітники.

– Кожну зароблену копійку стараємось 
вкладати в оновлення та вдосконалення ма-
теріально-технічної бази, технічне оснащен-
ня класів, усвідомлюючи, що саме від її стану 
залежить, чи будуть йти люди до нас навчати-
ся, – доповнює директора головний бухгал-
тер Ганна Петрівна Бурбан, яку поважають і 
люблять за її мудрість, розважливість, вміння 
господарювати по-новому.

Тільки за останні п’ять років відремонто-
вано 9 навчальних аудиторій, встановлено 24 
пластикових  вікна. Капітально відремонто-
вано будівлю класів ЛПЗ – 6 боксів, повністю 
перекрито дах. У вестибюлі  оновлено наочну 
агітацію. Приємно зайти в красиво оформлені, 
з сучасними меблями кабінети директора, за-
вуча, приймальню автошколи, в бухгалтерію, 
клас майстрів. Це, так би мовити, «візитівка», 
яка справляє приємне враження на кожного 
відвідувача. На пер-
шому поверсі авто-
школи відкрито кабі-
нет військово-патрі-
отичного виховання 
з елементами наро-
дознавчої світлиці.

Для закріплен-
ня теоретичної під-
готовки майбутніх 
водіїв автошкола 
придбала 10 легко-
вих автомобілів, 2 
вантажних, 3 мото-
цикли ( з них один з 

коляскою), телевізори, комп’ютери. Завдяки 
злагодженій співпраці колективу навчально-
го закладу та Регіонального сервісного цен-
тру МВС України (керівник С. Ф. Вишневський) 
учбовий процес вдосконалено з урахуванням 
змін, котрі відбулися в системі навчання водіїв, 
починаючи з 2010 року.

На сьогодні навчально-матеріальна база 
відповідає вимогам Постанови Кабінету Мі-
ністрів України, а в навчальному процесі за-
діяні авто– та мототранспортні засоби всіх 
категорій.

– Наші випускники працюють як на Терно-
пільщині, так і по всій Україні. Можна зустріти 
їх і за кордоном, деякі займаються міжнарод-
ними автоперевезеннями, – розповідає заступ-
ник директора по навчально-виробничій ро-
боті Богдан Андрійович Буляк.

В січні-лютому 2015 року 25 одиниць авто-
мобільної техніки групи «А» марок ЗІЛ, Урал, 
Камаз передано у військові частини МО Укра-
їни. Агрегати, вузли та деталі використовують-
ся для відновлення аналогічних марок машин 
та ремонту автомобілів безпосередньо в зоні 
АТО. Техніку і майно групи «А» повністю здано 
в Міністерство оборони.

На випадок широкомасштабних воєнних 
дій уся навчальна й матеріально-технічна база 
автошколи може бути  в стислі строки підго-
товлена та забезпечена всім необхідним для 
технічної й бойової підготовки мобілізованих 
військовиків загону місцевої територіальної 
оборони. Автомобільні ж потужності закладу 
будуть невідкладно задіяні для підготовки на-
ших оборонців на місцевому автодромі задля 
злагодження оперативних військових дій на 
випадок потреби. І все ж колектив автошколи 

За сімдесят років свого існування колектив Тернопільської ав-
тошколи ГО «ТСО України» підготував для Збройних Сил та еко-
номіки України десятки тисяч фахівців робітничих професій 

«ТУТ ГОТУЮТЬ ВІДМІННИХ ФАХІВЦІВ…»
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сподівається на мир в Україні та очікує надхо-
дження нових зразків військової автотехніки 
від держави заради вкрай необхідної на сьо-
годні й на найближчу перспективу підготовки 
спеціалістів для її Збройних Сил.

Тернопільська автошкола готує не тільки 
професіоналів, але й патріотів. Глибоко запа-
ла в душу розмова з одним із них – Василем 
Петровичем Григором, який навчався в авто-
школі в 1998 році. Він з вдячністю згадує про 
викладача Василя Дмитровича Лихацького, 
майстрів виробничого навчання водінню ав-
томобіля. Не тільки водійські права одержав 
в автошколі колишній курсант, але й утвердив 
свою громадянську позицію завдяки гумані-
тарній підготовці. 

Пройшли роки, та Василь Григор  не раз 
пригадував зустрічі-бесіди, уроки Мужності, 
Дні призовника, які проводились в автошколі. 
Перед курсантами виступали офіцери з війсь-
ккомату, офіцери запасу – працівники авто-
школи і обласного комітету ТСО України, зо-
крема полковники А. Д. Новгородський, В. С. 
Корченський.

Майбутні вояки відвідували військову час-
тину міста Тернополя, знайомились з органі-
зацією служби, побутом солдатів, бойовою 
технікою. Після зустрічей на уроках Мужності 
«Солдатами не народжуються» курсанти разом 
з ветеранами Збройних Сил брали участь у 
спортивних змаганнях з кульової стрільби в 
обласному стрілецькому тирі та з військового 
багатоборства. Тема «Служба в Українській Ар-
мії – почесний обов’язок кожного громадянина 
України» залишилась актуальною на все його 
подальше життя.      

– Висока професійна під-
готовка курсантів в Терно-
пільській автошколі Товари-
ства нам допомагала і тоді, під 
час строкової служби в армії, і 
дійсно спасала тепер – під час 
збройного конфлікту в зоні 
АТО, – розповідає теперішній 
танкіст Василь Григор.  – Я в 
2015-2016 роках по мобілізації 
був призваний в 72-у окрему 

механізовану бригаду. Нас часто обстрілюва-
ли з установок БМ-21 «Град» під Волновахою і 
Гранітним. На жаль, ми втрачали бойових по-
братимів, які гинули від снайперської кулі, від 
осколкових поранень, горіли в танках. 

Василь Петрович Григор був призваний в 
січні 2015 року, а перед тим – 29 жовтня 2014 
року – загинув у бою з терористично-дивер-
сійною  групою в селі Петрівка Волноваського 
району його однофамільник капітан Руслан 
Петрович Григор. У Василя було таке відчуття 
ніби він прийшов у 72-у  бригаду, щоб замінити 
полеглого в бою свого побратима. 

– Нині наша бригада веде важкі бої в районі 
промислової зони міста Авдіївка. Тому я, після 
воєнних зборів на Рівненщині, по-контракту 
йду знову  служити в свою рідну бригаду. Мою 
позицію підтримують, хоч і переживають, мама 
Валентина Володимирівна, дружина Тетяна, 
синочки Едуард і маленький Сашко.

Найбільша цінність Тернопільської авто-
школи – це люди!

В автошколі працюють висококваліфіковані, 
досвідчені працівники з багаторічним стажем. 
Разом із сімдесятирічним ювілеєм автошколи 
відзначали і 50-річний трудовий ювілей викла-
дача, учасника бойових дій, ветерана праці і То-
вариства Ярослава Петровича Мушака. Понад 
40 років працює викладачем ще один учасник 
бойових дій Василь Дмитрович Лихацький, яко-
го в автошколі з погордою величають – Профе-
сор Лихацький. Колишні курсанти 70-80 років 
записують в групи до ветеранів вже своїх внуків, 
бо пам’ятають їхню науку і досі. 

Викладачі Володимир Володимирович Ко-
валь, Григорій Олексійович Будзан, Олег Васи-

льович Татарин є не менш досвідченими фахів-
цями своєї справи, вміють цікаво і зрозуміло 
викласти навчальний матеріал. Всі викладачі 
мають вищу освіту. 

З 1970 року працює начальником автоколо-
ни Володимир Степанович Оплаканець – вся 
техніка бере участь у навчальному процесі, 
вчасно проводиться технічне обслуговування.

Сумлінно передають свої навички майстри 
виробничого навчання водінню ветерани То-
вариства Роман Михайлович Лагіш, Йосип Ми-
хайлович Бакалик, Василь Михайлович Щепа-
нюк, Володимир Теофілович Курис, Олександр 
Романович Леонтьєв, а також молодше поко-
ління майстрів – підполковник запасу Петро 
Борисович Сорокін, Андрій Борисович Голо-
ватий, Михайло Михайлович Жминда та інші.

– Весь трудовий колектив автошколи згур-
тований, дружний і відданий своїй справі. В 
цьому неабияка заслуга директора автошколи 
Сергія Володимировича Агапєєва, завуча Бог-
дана Андрійовича Буляка і  головного бухгал-
тера Ганни Петрівни Бурбан, – говорить голова 
Тернопільської ОО ТСО України Анатолій Дми-
трович Новгородський. – Про Сергія Володи-
мировича, який очолює автошколу з 2001 року, 
полковника запасу, учасника ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС, відзначеного 
багатьма державними нагородами – зокрема 
Орденом Честі ІІ ступеня в 2006 році – можна 
сказати чимало добрих слів. Він – член Прав-
ління Товариства, член бюро обласного комі-
тету, сумлінний і порядний керівник.

Тернопільська обласна організація і авто-
школа ГО «ТСО України» працюють в одному 
приміщенні. Тому всі працівники на виду – 
як обласного комітету, так і автошколи. Тісна 
співпраця, участь в щотижневих зборах педа-
гогічного колективу автошколи, контроль і до-
помога з боку працівників обласної організації 
дає відчутний результат, не дозволяє понизити 
темпи розвитку, розслабитись, зобов’язує бути 
і надалі зразковою школою.

Зіновія КУДРИК,
помічник голови Тернопільської ОО 

ТСО України з організаційно-масової  
та кадрової роботи
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Гордість Товариства 

Бл а г о р о д с т в о ,  ч е с н і с т ь , 
впевненість, рішучість, уміння 
організувати і вирішити кожне 
важливе питання, готовність до-

помогати оточуючим, справжній, а не по-
казний патріотизм вирізняють цю людину. 
Впевнений, коли б нам побільше таких лю-
дей, то і здобутки наші були вагомішими.

Співпрацювати з Товариством сприян-
ня обороні України Іван Львович почав у 
1999 році, коли був призначений началь-
ником Скадовського спортивно-технічно-
го клубу. Згодом жителі міста обрали його 
головою районної оборонної організації. 
На громадських засадах. Її він  очолює і ни-
ні. Окрилений довірою земляків,  відразу 
взявся за роботу – за незначний проміж-
ок часу відремонтував  навчальні класи, 
облаштував подвір'я клубу.

Для молоді створили гуртки: стрілець-
кий, авіамодельний, автомобільний і  ра-
діотехнічний. Через 3  роки   на базі СТК 
відкрили  філію Херсонського АТСК. Він 
особисто надав приміщення клубу для 
проведення занять гуртків з парашутно-
го спорту і сам виступив активним про-
пагандистом цього мужнього виду спор-
ту серед учнівської молоді, допризовни-
ків. Результат не забарився: у 2003 році 
Скадовська команда парашутистів на об-
ласних змаганнях посіла перше місце за 
програмою «Юний авіатор України», а у 
2004 друге – на Всеукраїнських. Тут  ви-
ховані мужні, досвідчені спортсмени-па-
рашутисти: Марк Кабанець, Микола Бірюк, 
Еміль Ешкул, які свого часу були срібними 
призерами Всеукраїнських змагань «Юний 
авіатор України». 

За 14 років  роботи гуртка парашутис-
тів понад 300 юнаків і дівчат стали його 
гордістю. Частина з них поступила до вій-
ськових училищ – вчитись захищати Бать-
ківщину. Свою результативність показу-
ють й   інші гуртки. Є чим і ким пишатись 
керівнику стрілецької секції Бєглєцову Г. 
Д., вихованці якого Шорік Євген та Губар 
Олександр стали призерами чемпіонату 
України з кульової стрільби. До речі,  Єв-
ген сьогодні навчається у Херсонському 
вищому училищі фізичної культури, зара-
хований до збірної команди з цього виду 
спорту. 

Заслуговує на увагу і діяльність аеро-
космічної групи «Галактика», якою довгий 
час керує відмінник освіти України Єме-
льянов В.К., член районного комітету ТСО 
України. Його вихованці – неодноразові 
призери і переможці республіканських 
та світових змагань: у столиці повітряних 
зміїв «Вейфай», що в  Китайській Народ-
ній Республіці, вони здобули переконливу 
перемогу і надіслали вітальну телеграму 
учасникам  одного з чергових з'їздів ТСО 
України…

У тісній співпраці з керівництвом авто-
мобільного клубу «Херсон» були  започат-
ковані змагання з автомобільного спорту 
«Скадовськ-ралі», що змінило уяву скадов-
чан та їх гостей про переваги майстерності 
і професіоналізму у цьому видовищному 
виді спорту. 

Своїми здобутками місцеві радіоамато-
ри поповнили скарбничку добрих справ, 
завдячуючи керівнику радіогуртка Рома-
нову В.І., заняття якого завжди проходять 
цікаво, змістовно, кваліфіковано. 

Як капітан 2 рангу запасу ВМС Укра-
їни Іван Львович давно мріяв віднови-
ти  зв'язок з флотським командуванням. 
Мета – подальше виконання статутних 
завдань та поглиблення військово-па-
тріотичної роботи серед членів органі-
зації, молоді. Довго чекати не довелось. 
Були налагоджені шефські стосунки та 
співпраця з колективом військовослуж-
бовців корабля «Скадовськ». Чим могли 
допомагали морякам – як продуктами 
харчування, так і  речами повсякденного 
вжитку. Від спілкування з ними  черпали  
бойовий дух,  витримку, повагу до мор-
ських традицій, вміння любити і захища-
ти рідну державу.

Така  цілеспрямована діяльність Іва-
на Львовича дозволила йому у 2005 році 
одержати призначення на посаду голо-
ви Скадовської районної державної адмі-
ністрації. При цьому ветеран залишився 
очільником оборонного осередку.

Попри велику  зайнятість проблемами 
району, він зосередив увагу на об'єднанні 
патріотично налаштованих громадських 
організацій. По-новому  запрацював і  ра-
йонний комітет ТСО України, взявши на 
себе роль  одного з організаторів у прове-

Коли знайомишся з біографією цієї людини, то розумієш: бути на пе-
редньому краї, де точиться боротьба за Україну, її майбутнє, вихову-
вати молоде покоління і  не шукати легких життєвих стежинок, при-
множуючи здобутки оборонного  Товариства – це стиль його життя

СТИЛЬ ЖИТТЯ ІВАНА ГОНЧАРСЬКОГО 
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денні  масових заходів героїко-патріотич-
ної спрямованості. Постійно  підтримуєть-
ся  зв'язок з ветеранськими організаціями, 
вони стають активними учасниками у гро-
мадському житті району.

Стала більш плідною співпраця з район-
ною організацією  ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) у проведенні 
важливих заходів. До речі, вона і сьогод-
ні успішно розвивається і поглиблюєть-
ся.  Згодом керманичу району пропону-
ють вступити до її лав і  обирають членом  
районного комітету спілки. В цей період 
активну участь у роботі районної органі-
зації оборонного Товариства  брав   керів-
ник скадовських афганців  Ігор Буднік. Слід 
зауважити, що сьогодні Ігор Леонідович  
обіймає  посаду обласного військового 
комісара. 

У 2008 році  Гончарський – за конкур-
сом – обирається директором Скадовсько-
го технікуму   Державного вищого навчаль-
ного закладу «Херсонський державний 
аграрний університет». З притаманною 
йому енергією та ініціативою залучає до 
двох мільйонів позабюджетних коштів на 
оновлення матеріально-технічної бази та 

створення сучасної інфраструктури аграр-
ного вищого навчального закладу.

Внаслідок цілеспрямованої, копіткої 
праці дирекції, колективу навчальний за-
клад став окрасою селища Антонівка  та 
центром культури і дозвілля для його меш-
канців.    Проте особливої уваги заслуговує 
шанобливе ставлення Івана Львовича до 
організації краєзнавчої роботи у навчаль-
ному закладі. Він постійно намагається 
прищеплювати студентській молоді любов 
до рідної землі, повагу до людей, які пра-
цюють на ній, а також  тих, хто її захищає.

Спираючись на викладацькі та студент-
ські краєзнавчі дослідження, директор 
технікуму ініціює створення у навчальному 
закладі краєзнавчого Музею історії рідно-
го краю. Розпочалась напружена робота. 
Її результатом стало те, що було  зібрано 
унікальні  речі та документальні свідчен-
ня історії розвитку  антонівської селищної 
громади, у тому числі і періоду Голодомо-
ру 1932-1933 років. Окреме місце в Музеї 
відведено історії розвитку і становлення 
оборонного Товариства та  періоду Вели-
кої Вітчизняної війни, визволенню Ска-
довської землі від німецько-фашистських 

загарбників. Сьогодні Музей визнано од-
ним із кращих серед музеїв освітянської 
галузі Херсонської області. Він є візитною 
карткою навчального закладу. На його базі 
проводяться різноманітні краєзнавчі, вій-
ськово-патріотичні заходи, виставки, сту-
дентські спектаклі, комбіновані навчальні 
заняття. Постійно продовжується робота 
з оновлення та поповнення  новими іс-
торичними пам'ятками, документами, ре-
чами.

Важливим у житті Івана Львовича ви-
дався 2014 рік, коли  знову запропонували 
державну посаду –  голови Каланчацької 
райдержадміністрації. Як офіцер запасу 
він не міг відмовитись, враховуючи, що 
стояло питання облаштування українських 
кордонів з окупованим російським агре-
сором Кримським півостровом.

Розпочався новий етап. Життєві обста-
вини вимагали термінового вирішення 
соціально-побутових питань українських 
прикордонників та інших підрозділів 
Збройних Сил України, які дислокуються 
у Херсонській області. І з цим викликом 
долі він успішно справляється. Військовос-
лужбовцям надається усе необхідне для 
забезпечення життєвих та бойових потреб. 

У пам'яті багатьох жителів цього регіо-
ну залишились добрі спогади і враження 
від ініційованого головою райдержадмі-
ністрації урочистого заходу з нагоди свят-
кування Дня селища Каланчак. 20 вересня 
2014 року було організовано проведення 
відкритої обласної Першості з автомобіль-
ного слалому серед автошкіл та спортив-
но-технічних клубів обласного оборонно-
го Товариства.

На облаштованому майданчику  меш-
канці селища гостинно зустріли екіпажі 
команд –  учасників змагань.    На цере-
монії відкриття з промовами і побажання-
ми  перемог спортсменам-автомобілістам 
звернулись голова районної державної ад-
міністрації Гончарський І.Л., голова селищ-
ної ради Зінчук В.К., голова Херсонської 
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обласної організації Товариства сприяння 
обороні України  Сабадаш І.В..

Враховуючи, що  Першість  автомобіль-
ного слалому проводиться у прикордон-
ному регіоні, де зосереджені військові під-
розділи Збройних Сил України, керівники 
АШ і СТК, голови районних та міських орга-
нізацій обласного оборонного Товариства 
поставили собі за мету надати благодійну 
допомогу захисникам України. У вигляді 
чоловічої білизни, речей повсякденного 
вжитку...

Коли основні завдання у прикордонно-
му районі були виконані, Іван Львович у 
2015 році повернувся до керівництва Ска-
довським аграрним технікумом. Він само-
віддано, з притаманною йому мудрістю-
виконує професійний обов'язок, навчає 
молоде поко-
ління любити 
свою країну, 
пізнавати но-
ве і пам'ятати 
про те, яко-
го ми роду. 
Сьогодні, на-
приклад, охо-
плений  іде-
єю створен-
ня  кабінету 
військово-па-
тріотичного і духовного ви-
ховання  підростаючого по-
коління. 

– Патріотизм  – це та скла-
дова, без якої не може бути 
гідної особистості, громадя-
нина незалежної держави, – 
каже морський офіцер. – Мої 
вихованці  не стоять осто-
ронь  надання шефської та 
гуманітарної допомоги вій-

ськовикам: незважаючи 
на молодість, хлопці і ді-
вчата хочуть жити у віль-
ній Україні, розпоряджа-
тися своїми долями так, 
як їм хочеться.

Відповідальним за 
цей напрямок роботи є 
викладач предмету «За-
хист Вітчизни»  Об'єдко 
Олександр Віталійович, 
учасник антитероритич-
ної операції, нагородже-
ний орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня.

За активну життєву 
позицію, надання допо-
моги захисникам країни 
міністр оборони України 
нагородив Івана Гончар-
ського нагрудним знаком 
«За сприяння Збройним 
Силам України». Іван 
Львович – справжній 
патріот України, свого 
краю. Люди йому вірять. 
Тому двічі обирали де-
путатом Херсонської об-
ласної ради. І сьогодні 
він вирішує проблеми, 
активно приймає участь 
у становленні та розбудо-
ві Таврійського краю. Тож 
побажаємо нашому зем-
ляку нових досягнень на 
державницькій, громад-
ській та освітянській ниві.

Юрій НАУМЕНКО

Готуючи цей допис про Івана Львовича, редакція 
«Вісника» поцікавилася думкою людей, які знайомі 
з ним. І ось що почули.

Анатолій Новгородський,
голова Тернопільської обласної організації Товариства
– З цією людиною знайомий понад 20 років. Іван Льво-

вич є надзвичайно порядною, толерантною у ставленні 
до інших людиною, завжди готовий допомогти у скрутну 
хвилину. Ці риси характеру відзначають всі, хто його знає.

Відрадно, що він не забуває про свою малу батьківщи-
ну – Тернопільщину, де народився. Але в силу різних жит-
тєвих обставин залишили подільську землю, переїхавши 
на херсонську. З неї і пішов Іван у самостійне життя.

Після кілької десятиліть служби в Криму повернувся 
до Скадовського району, що став для нього рідним. Але 
не сидить, склавши руки і записавши себе до так званої 
диванної партії, яка лише критикує всіх. А працює, на-
магаючись бути корисним своїй Українській державі, 
суспільству.

Іван Сабадаш, 
голова Херсонської обласної організації Товариства:
– Правду кажуть, що колишніх офіцерів не буває. Тим 

паче морських! За яку б справу не брався Іван Львович, 
завжди доводить її до логічного завершення. Особливо 
хочеться відзначити його роботу щодо допомоги нашим 
військовикам, які поверталися із захопленого росіяна-
ми Криму. У них стільки було проблем на новому місці 
служби! Адже держава, зважаючи на складність ситуації, 
у якій опинилася, не могла приділяти їм достатньо ува-
ги. За неї це робили небайдужі українці, серед яких був 
і Гончарський. І як людина, і як державний посадовець, і 
як активіст нашого Товариства він зробив все можливе, 
щоб полегшити їхнє життя. 

ТетянаПономаренко,
 студенка-відмінниця
– Ми, студенти, шануємо свого директора, Івана Льво-

вича за те, що він вимогливий до себе і до нас. А ця вимо-
гливість крокує поруч з непідкупною справедливістю. На 
заняття ми ходимо із задоволенням, тому що розмаїття 
навчально-наукового матеріалу настільки цікаве, що ця 
інформація залишається на все життя.

Наприклад, колекція мінералів із усіх материків Сві-
ту, при розгляді теми  «Про літосферу планети» зібрана 
Іваном Львовичем спеціально тільки для одного уроку 
«Основи екології». Такого навіть в деяких музеях не по-
бачиш.

Іван Львович не тільки відповідальний директор і 
викладач, а й дуже цікава 
і неординарна людина. Він 
знається і в економіці, і в 
ландшафтному дизайні і 
пише книги з цієї теми, 
грає на музичних інстру-
ментах, займається профе-
сійно музейною справою 
і ще багато чим цікавим. 
Тому з ним не нудьгуємо 
і ми  пишаємося тим, що 
саме він очорлює наш на-
вчальний заклад.
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В післявоєнний час клуб підготував до служ-
би в аеромобільних військах більше 10 тысяч 
призовників, а також близько 300 пілотів-пла-
неристів, які стали військовими або цивільними 
льотчиками, виховав більше 50 майстрів планер-
ного спорту – абсолютних чемпіонів колишнього 
СРСР: Анохова К.С., Рябова А.І., Домбровського 
Б.Ф., Захожого М.І., Трохимчука М.С., Пугачова 
В.П., Руснака В.С. Їх вихованці за період неза-
лежності України стали лідерами планерного, 
парашутного і авіамодельного спорту.  Про од-
ного з них, начальника Центрального аэроклубу 
ТСО України ім. О.К. Антонова – Руснака Василия 
Степановича, якому 27 квітня цього року ви-
повнилось 60 років, нам розповіла всесвітньо 
відома спортсменка-планеристка, заступник на-
чальника управління авіації та авіаційних видів 
спорту ГО «ТСО УКРАЇНИ» Валентина Топорова:

– Уродженець Чернівецької області, Василь 
Руснак після закінчення школи в 1972-му по-
ступив до Вінницького технікуму електронних 
приладів, потім продовжив навчання в політех-
нічному інституті. Вже на першому  курсі техні-
куму став спортсменом Вінницького авіаційно-
спортивного клубу, який очолював на той час 
Анатолій Пилипович Усольцев,  а начльотом був 
Борис Олександрович Регузов. Вони ревно ста-
вились до льотної роботи і привчали молодих 
планеристів відповідально готуватися до польо-
тів. Перший інструктор Василя Олександр Ілліч 
Яроцький і командир планерної ланки Казимир 
Петрович Островський прищепили хлопцю від-
мінні льотні навички. Спортсмени клубу виріз-
нялись своєю відточеною технікою пілотування, 
багато уваги приділялось польотам за прибора-
ми «під шторкою». Душею клубу був авіаційний 

технік і досвідчений планерист, майстер спорту 
Борис Францевич Домбровський, який переда-
вав молоді свій досвід маршрутних ширяючих 
польотів. В 70-80-х роках аеродром АСК «Сутис-
ки» вважався центром підготовки збірної коман-
ди України, тут проводились збори і чемпіона-
ти України і СРСР. Молодому планеристу було 
в кого навчатися, і вже наприкінці 70-х Василь 
Руснак отримав звання майстра спорту СРСР.

В 1984 році, після служби в армії, Василь Сте-
панович продовжив займатися спортом у Київ-
ському аэроклубі, де планерну ланку очолював 
відомий спортсмен і тренер збірної команди 
України Євген Гаврилович Руденський. Того ж  
року Руснак став чемпіоном України і срібним 
призером ІІ ліги чемпіонату СРСР. У другій поло-
вині 80-х його зараховано до складу збірної ко-
манди СРСР з планерного спорту. Багаторазовий 
призер і чемпіон України, СРСР, престижних між-
народних змагань Василь Степанович, напевне, 
дуже пишається одним своїм переможним по-
льотом в 1993 році, коли вперше на чемпіонаті 

України було розіграно 754-кіло-
метровий маршрут. Політ такої 
протяжності і сьогодні є винятко-
вим на міжнародних змаганнях в 
наших широтах.

1992 року Руснака призна-
чено командиром планерної 

ланки, а на даний час він очолює Центральний 
аероклуб, не полишаючи своєї спортивної та 
інструкторської діяльності. Організація польо-
тів і стрибків з парашутом, чемпіонатів України 
з парашутного, планерного, літакового видів 
спорту – лише частина питань, якими безпосе-
редньо опікується начальник клубу. А крім спор-
тивного життя мусить вникати і в забезпечення 
життєдіяльності такого механізму як аероклуб 
з його двома летовищами «Чайка» і «Бузова», 
чималим штатом працівників і спортсменами.

Своєму вчителю і наставнику зобов'язані 
своєю початковою  льотною підготовкою ба-
гато хто з пілотів України, які почали свій шлях 
до великої авіації в Центральному аэроклубі та 
Українській школі пілотів. Адже сьогодні Василь 
Руснак – пілот-інструктор на Ан-28, Л-410, Ан-2, 
Як-18Т, Як-52, В-35 та інших літаках, вертольотах 
Робинсон і планерах.

Відомий він у спортивному світі і як Генераль-
ний секретар Федерації авіаційних видів спорту 
України, віце-президент Федерації планерного 

спорту України, заступник директора 
Української школи пілотів. З ювіле-
єм Вас, Василю Степановичу! Не-
хай наступні роки приносять нові 
звершення, а бажання літати – нові 
підкорені висоти! 

27 червня цього року відзначатиме своє 85-річчя Вінницька обласна організація То-
вариства. У далекому 1932 році первинні організації Тсоавіахіму Подільського краю 
розгорнули активну роботу в гуртках з вивчення стрілецької зброї, засобів протихі-
мічного захисту. Гордістю вінничан стала відкрита в 1934 році планерна станція, яка 
згодом перетворилась в аероклуб. В довоєнний час тут навчали пілотів на літаках В-2, 

а також планеристів і парашутистів. На початку війни аероклуб був ева-
куйований до Казахстану, де продовжував підготовку пілотів для фронту. 
Сім випускників аероклубу нагороджені Золотою Зіркою Героя:  Бален-
ко М.Ф., Гарам М.О., Герман Г.І., Єгорович В.О., Колесников П.А., Тополь-
ський В. Т., Хасин В.Я. На їх рахунку більше 100 збитих ворожих літаків. 

ВІННИЦЬКИЙ АЕРОКЛУБ ДАЄ КРИЛА…

А ми вітаємо колектив штатних працівників, тренерів, інструкторів і спортс-
менів, викладачів і майстрів, всіх ветеранів і активістів Вінницької обласної 
організації Товариства сприяння обороні України з ювілейною датою і бажа-
ємо нових успіхів у виконанні статутних завдань!
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«Віримо, що гірші часи позаду…»
Заклад відчинив свої двері восени  

1974 року.  За часів існування колиш-
нього СРСР  в його аудиторіях було під-
готовлено – для потреб Радянської Ар-
мії і народного господарства – десятки 
ти сяч фахівців. Як засвідчують пожов-
клі від часу газетні публікації, у тому 
числі і з військових видань, виклада-
чі робили свою справу якісно: про їх-
ніх вихованців розповідається як  про 
«сумлінних, добре підготовлених спе-
ціалістів, якими педагогічний колектив  
повинен пишатись».

У 1991 році –  з розпадом Радянського 
Союзу – змінилося життя десятків мільйо-
нів українців. Викладачі, інші працівники 
Світловодського навчального закладу ТСО 
України  не стали виключенням. Вони, як і 
решта їхніх співвітчизників, пережили ті ж 
труднощі і проблеми. Але рук не опусти-
ли: вірили, що після темряви обов'язково 
настане світанок.

– У ті вкрай складні часи, коли різні 
спритники намагалися за безцінь при-
дбати нерухомість і майно, саме завдяки 
колективу  вдалося зберегти  основні ма-
теріально-технічні фонди клубу, на яких 
він розбудовувався у подальшому, – гово-
рить  директор  Сергій Шеховцов. – Якщо 
ж говорити про день сьогоднішній, то ли-
ше останнім часом  відремонтовано фасад 
адміністративного будинку  та більшість 
внутрішніх приміщень, придбано кілька 
автомобілів, скутер.  Облаштовано авто– і 
мотодром, зазнали суттєвого оновлення і 
навчальні аудиторії. Вони, наприклад, об-

ладнані мультимедійними системами, що 
значно покращує результати навчального 
процесу.

Якщо вести мову про спеціальності, які 
тут можна здобути, то   всі бажаючі – після 
навчання і успішної здачі іспитів – можуть 
отримати водійські посвідчення  категорій 
«А1», «А», «В», «С1», «С», «Д1», «Д», «СЕ». Ли-
ше протягом 2016-го  пройшли  підготов-
ку, перепідготовку і отримали свідоцтва   
понад 300 чоловік. З них 43 є учасниками 
АТО. Зауважимо, що останні навчаються на 
пільгових умовах, як і передбачено Указом  
Президента України  «Про додаткові за-
ходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції». У цій площи-
ні ми тісно співпрацюємо з  управлінням 
соціального захисту населення Світловод-
ських  міської ради та  районної державної 
адміністрації, Онуфріївської  РДА.

Випускники клубу, незважаючи на про-
блеми з безробіттям, все ж працевлашто-
вуються. В різних секторах економіки: ба-
гато навіть працюють на ринку міжнарод-
них перевезень.

На запитання чи не лякається  конку-
ренції, Сергій Анатолійович каже:

– Звісно, що я не у захваті від існування 
конкуруючих, як мовиться, фірм. Але якщо 
прагнемо жити за умов ринку, то без них 
аж ніяк не обійдешся. А переможе той, хто 
запропонує кращу якість навчання і  більш 
привабливі умови. 

Ми не живемо одним днем і тому заро-
блені гроші намагаємось вкладати в роз-
виток матеріально-навчальної бази, розу-
міючи, що з часом такий підхід до справи 
сторицею окупиться.

Військово-патріотична робота

Сергій Анатолійович очолює також і 
Світловодську міську організацію ТСОУ. 
Головний її спонсор – СНЗ ТСОУ: інших 
джерел надходжень коштів у світловод-
ців немає. Під їхньою егідою у місті  вже 7 
років поспіль  проходить Кубок з фігурно-
го водіння та швидкісного маневрування 
до Дня автомобіліста. Окрім  містян, у ньо-
му  беруть активну участь  екіпажі з  Олек-
сандрії,  Кременчука,  Горішніх Плавнів та 
інших прилеглих міст і сіл – всі бажаючі.

– Ці змагання були започатковані на-
шим земляком Ігорем Довгим, – розпові-
дає Сергій Шеховцов. – Він був чемпіоном 
Європи, України з фігурного водіння і го-
нок на виживання серед інвалідів. Жодно-
го разу Ігор Васильович не повертався без 
спортивних трофеїв. Тож після його смерті 
ми вирішили започаткувати цей Кубок. І не 
прогадали: він користується неабияким 
інтересом серед земляків.

Щорічно вихованці та колектив Світло-
водської міської організації стають учас-
никами автопробігу, який проходить на 
території Полтавської та Кіровоградської 
областей і присвячується  Дню пам’яті та 
примирення в Україні. 

У Кропивницькому – колишньому Кіро-
вограді – дислокується полк, який входить 
до Сил спеціальних операцій. Його осо-
бовий склад пройшов найгарячіші точки 
антитерористичної операції, зокрема, обо-
роняв Донецький аеропорт. На рахунку 
бійців чимало вдало проведених спецопе-
рацій у тилу ворога. Вояки, які звільнилися, 

заснували громад-
ську організацію 
«Редут». З її осе-
редком, який діє в 
обласному центрі, 
у Сергія Шеховцо-
ва склалися добрі 
стосунки. І він на-
магається залу-
чати спецпризна-
ченців до вихован-
ня підростаючого 

Саме за цим принципом готують фахівців у Світловодському на-
вчальному закладі ТСО України , що на Кіровоградщині 

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
 НАШОГО ВИПУСКНИКА – ПЕРЕДУСІМ…»
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Виховуємо патріотів

покоління. Напередодні 25-ї 
річниці Збройних Сил Украї-
ни  спільно з «редутівцями» і 
Світловодським міським клу-
бом  «Перевал» організували 
виставку сучасної зброї. Її від-
відали сотні людей, в тому чис-
лі ветерани армії, а також сту-
денти й учні профтехучилищ,  
загальноосвітніх шкіл  Світловодська. При-
їздила навіть молодь із сусідніх районів!..

Вояки, які боронять нашу країну, зустрі-
чаються з молоддю, розповідаючи про ті 
події, учасниками яких були, полеглих по-
братимів.

– Дехто каже, що сьогоднішні підлітки 
цікавляться лише гаджетами та іншими 
«цінностями», – говорить  Віктор Дудін –  
учасник АТО. – Донедавна і я так вважав. 
Та після того, як зустрівся з хлопчаками, 
відповів на їхні запитання і побачив їхні 
очі, змінив свою думку. 

Взимку року – напередодні вшанування 
учасників бойових дій на території інших 
держав – разом  з громадськими організа-
ціями  провели  змагання з зимового ра-
лі. Їх учасниками стали команди зі Світло-
водська і району,   Кременчука,  Черкас, 
Знам’янки, Жовтих Вод, Горішніх Плавнів.  
Райдержадміністрація запропонувала зро-
бити  ці змагання регулярними.

В и х о в а н ц і  
міської організа-
ції ТСОУ беруть 
участь в облас-
них змаганнях з 
військово– спор-
тивного багато-
борства, інших 

подібних заходах. У цій царині вони тісно 
і плідно співпрацюють з іншими громад-
ськими організаціями патріотичного спря-
мування. Зокрема, місцевим осередком 
Української спілки ветеранів Афганістану, 
Світловодським центром військово-патрі-
отичного виховання,   федерацією Хортин-
га, міським та ра-
йонним відділом  
освіти.

«Мої колеги 
– моє 
багатство…»

Сергій Шехов-
цов очолив Світ-
ловодський СНЗ 
ТСОУ  у 2011 ро-
ці. Розповідаючи 
про його сього-

дення,  увагу співрозмовника акцентує 
на своїх колегах:

– Вже за кілька  місяців зрозумів, що ме-
ні з ними неабияк поталанило. Ні про жод-
ного не можу сказати поганого слова. На-
приклад, мій заступник – викладач правил 
дорожнього руху та безпеки руху  Микола 
Левченко – надзвичайно відповідальна лю-
дина. Відчувається, що десятки років життя 
віддав армії! Микола Григорович зробив 
величезний внесок в  удосконалення на-
вчальної бази, розробку методичних посіб-
ників, за якими навчаються наші підопічні.  

Головний бухгалтер Марина Ісаєва пра-
цює  майже 10 років. До неї не було жодно-
го зауваження ні у мене, ні у її старших ко-
лег з обласного комітету, ні у представни-
ків податково-контролюючих органів. А як 
не сказати добрих слів на адресу фахівців 
з навчання водінню Неборака Івана Івано-
вича, Таранця Володимира Миколайовича, 
Заболотного Олександра Анатолійовича. 
До мене часто звертаються слухачі з про-
ханнями заохотити їх як професіоналів ви-
щого ґатунку. До речі, Іван Неборак перед 
тим, як працевлаштуватися у нашому НЗ, 
десятки років життя віддав армії.

Коментар голови Кіровоградської обласної організації 
Товариства сприяння обороні України Надії Титенок:

– Світловодська міська організація ТСОУ і НЗ, якими ке-
рує Сергій Шеховцов, є одними з кращих на теренах нашого 
краю. Не переповідатиму ті добрі справи, які є на рахунках 
їхніх колективів, оскільки про це йдеться у матеріалі. Хочу 
лише зауважити, що і Сергій Анатолійович, і його колеги ви-
різняються енергійністю, наполегливістю у подоланні труд-
нощів сьогодення, бажанням працювати на нашу державу і 
наше Товариство. Коли б вони не були наділені цими якос-
тями, то, переконана, й результати роботи у них були б інші.

Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Анатолі-
йовичу Шеховцову, його підопічним подальших успіхів у 
тих справах, якими всі вони переймаються!
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«Вдячний своїм попередникам…»

На початку 90-х, коли  Товариство опи-
нилося без фінансової підтримки держа-
ви, клубу   було непереливки. Адже у місті 
з'явилося чимало  фірм, які теж готували 
водіїв. Втім, слово «готували» у даному ви-
падку не дуже доречно вживати, оскільки 
там здебільшого переймалися «викачуван-
ням» грошей з людей, а не професіоналіз-
мом підопічних. Та колектив з честю вий-
шов з тієї складної ситуації, зберігши всю 
матеріально-технічну базу. 

– За це я дуже вдячний попередникам, – 
говорить директор «Дніпра» Віктор Тершев-
ський. – Сьогодні ми гідно продовжуємо ту 
справу, якою займались і вони, тобто готуємо 
водіїв. Зокрема,  бажаючі можуть отримати 
у нас  водійські посвідчення  категорій А1, 
А, В, С, D, СЕ. 

В березні минулого року заклад перестав  
працювати. І не з власної вини: закінчився тер-
мін  дії відповідної акредитації. Для того, щоб її 
отримати у Головному сервісному центрі МВС 
України, довелося виконати величезний обсяг 
роботи, пов'язаний, зокрема, з оформленням 
документації та розв'язанням інших нагаль-
них проблем.  У жовтні, нарешті, він знову за-
працював. І протягом наступних 4 місяців тут 
пройшли навчання 222 особи. Враховуючи 
кількість населення міста і району, а також на-
явність інших подібних  закладів, це досить 
непогано!

– Головним по-
казником нашої 
роботи вважаю не 
кількість слухачів 
і навіть не суму 
отриманого при-
бутку, – каже Ві-
ктор Тершевський. 
– А число наших 

вихованців, які з першого разу здали іспити 
на професійність і отримали водійські права, 
те, як вони поводяться на дорозі як учасни-
ки руху. Ми прискіпливо слідкуємо за цим,  
детально аналізуючи  навчальний процес, 
особистий внесок кожного викладача й ін-
структора у підготовку майбутнього водія, 
помилки, допущені нашими фахівцями.

Термін навчання в СТК – 2 місяці. За цей 
час слухачі  повинні отримати  142 години 
занять з ними. Теоретичних. Щодо практич-
ного водіння, то для тих, хто бажає отримати 
водійське посвідчення категорії «В», потрібно 
провести за кермом навчального автомобі-
ля під орудою інструктора 40 годин, хто ж 
бачить себе за кермом вантажівки – 60 го-
дин. Вартість навчання –  2300-2500 гривень.

– Незважаючи на проблеми, розв'язання 
яких потребує значних коштів, вартість на-
вчального процесу давно не піднімали, – го-
ворить Віктор Дмитрович. – Розуміємо, що 
більшість пересічних громадян не в змозі 
«потягти» більші суми.

Знаючи, що у місті існує ще 13 подібних 
закладів, поцікавився у керівника «Дніпра» 
чи легко виживати в умовах такої конкурен-
ції і що так «притягує» сюди мешканців міста 
і  навколишніх сіл.

– Особливої таємниці у нас немає, – почув 
у відповідь. – Ми просто намагаємось сумлін-
но робити свою справу, тобто вчити людей 
водійському ремеслу на високому рівні. Тому 
кожен наш викладач, кожен інструктор  під 
час теоретичних і практичних занять викла-
дається на всі сто.

Сьогодні СТК   має у своєму розпоряджен-
ні  5 легкових та 3 вантажних автомобілів,  
автобус, а також  мотоцикл і скутер. Всі вони 
знаходяться у відмінному технічному стані.

У міському спортивно-технічному клубі ТСО України «Дніпро», що у місті Кремен-
чуці, не лише готують відмінних водіїв, а й не забувають про спорт.

Витоки клубу сягають лютого 1965 року: саме тоді  він 
прийняв перших слухачів. Матеріально-технічна база ба-
жала кращого, але  незабаром про цей начальний заклад 
знали далеко за межами міста. Що й не дивно: щороку тут 
готували сотні водіїв. Керівники підприємств міста, де во-
ни згодом працевлаштовувалися, були задоволені  про-
фесіоналізмом вихованців СТК   і сумлінним ставленням 
до роботи.

Схвально відгукувалися про випускників і командири 
військових частин – після нетривалої допідготовки хлопці 
впевнено  «осідлували» могутні армійські КрАЗи і КамАЗи. 
Повернувшись по звільненні до рідних домівок, приходили 
до колишніх викладачів і майстрів зі словами вдячності за 
отриману спеціальність.  Загалом за 52 роки  тут пройшли 
навчання  понад 52 тисячі  жителів міста і краю.

«ТРАДИЦІЇ НЕ ЛИШЕ ЗБЕРЕГЛИ,  
А Й ПРИМНОЖУЄМО СЬОГОДНІШНІМИ СПРАВАМИ…»
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У навчальних закладах Товариства

У дусі ваєморозуміння 
 і поваги

Віктор Дмитрович вважає, що йому 
неабияк поталанило з колективом: люди, 
які тут працюють,  є досвідченими фахів-
цями,  відповідально ставляться до вико-
нання своїх функціональних обов'язків. 
Викладачі правил дорожнього руху Ря-
бозей Василь Андрійович, Єфимчук Вален-
тин Михайлович віддали Товариству десятки 
років життя і сьогодні свій досвід передають 
молодшим колегам. 

– Ці люди завжди допоможуть і мудрою 
порадою, і конкретною справою, – говорить 
Леонід Павлушенко. – Мені не раз доводи-
лось звертатись до них і жодного разу не 
отримав відмову.

Чимало вдячних слів чують на свою адре-
су і майстри  індивідуального навчання водін-
ню автомобіля Садовський Юрій Вадимович, 
Ярифа Василь Вікторович та інші їхні колеги. 
Автомобілі, на яких вони навчають підопіч-
них «дорожній грамоті», завжди підготовле-
ні до виходу на маршрути, в салонах чисто і 
затишно. А ще вони мають індивідуальний 
підхід до кожного учня.

– На те, як людина поводить себе за кер-
мом, впливає безліч факторів, – каже Василь 
Ярифа. – Тож коли бачу, що у людини якісь 
проблеми, обов'язково враховую цю обста-
вину під час практичних занять.

Не помилюсь, коли скажу, що й колек-
тиву поталанило з керівником. Віктор Дми-
трович майже 20 років пропрацював у буді-
вельний компанії, де опікувався кількома со-
тнями автомобілів. Отже, обійнявши посаду 

директора спортив-
но-технічного клубу, 
мав досвід роботи з 
людьми. Тому не див-
но, що зумів знайти 
спільну мову зі свої-
ми колегами.

Матеріально-тех-
нічна база закладу, 

про який наша розповідь, останнім часом 
суттєво покращилась: капітально відремон-
товані навчальні  аудиторії, новітні технології 
навчання дозволяють вести теоретичні за-
няття інтенсивно, роблять їх цікавими та зміс-
товними. Для зручності слухачів навчання   
проводиться як за денною, так і   вечірньою 
формою. Згідно рішення бюро Полтавської 
обласної організації Товариства учасники ан-
титерористичної  операції навчаються тут 
на пільгових умовах (ця норма діє в усіх на-
вчальних закладах області). Останнім  часом 
перекрито дах, капітально відремонтовані 
навчальні аудиторії і автомобільні гаражі, 
оновлено майданчик для практичного водін-
ня,  на ньому збудовано естакаду, що сприяє 
кращій підготовці водіїв.

Окрім підготовки водіїв, тут приділяють 
увагу і спорту: з травня 1971 року при Кре-
менчуцькому СТК функціонує авіамодельна 
секція. – Кожний мій підопічний є справжнім 
фанатом авіамодельного спорту, – перекона-
ний Валерій Миколайович. – Хлопці можуть 
годинами працювати над своїми моделями, 
доводячи їх «до тями». Наші спортсмени бе-
руть участь у найпрестижніших змаганнях. 
Наприклад., В. Нікітін, С. Радіонов, М. Курочкін, 
В.Воронін  виступали на чемпіонатах України, 

посідаючи призові місця. Зокрема, Нікітін про-
тягом 2014-2015 років на чемпіонатах Украї-
ни завойовував  перші місця, на  етапі Кубку 
світу – друге.

У міському парку розташований  тир, який 
належить клубові «Дніпро»: тут завжди га-
мірно і людно. Адже   постійно проводяться 
змагання зі стрільби з пневматичної зброї, 
зокрема, першості Полтавської обласної  

організації ТСО України. В них  
беруть  участь команди Гло-
бинської, Кобеляцької, Ново-
Санжарської районної, Ком-
сомольської, Кременчуцької 
міських  організацій.

Окрім МСТК, Віктор Тер-
шевський очолює і  міську 
організацію ТСО України. По-
при проблеми, вона прово-
дить військово-патріотичну та 
спортивно-масову роботу  се-
ред населення міста і району. 

Наприклад, під час відзначення Дня перемоги 
у Другій світовій війні, визволення України і  
міста  від окупантів тут відбуваються покла-
дання квітів до пам'ятників загиблим воїнам 
Радянської  Армії, автопробіги по мсцях, де в 
роки війни точилися жорстокі бої.

У кременчуцьких оборонців проблем 
вистачає. Але вистачає і палкого бажання 
долати їх, рухаючись вперед. Це видно за 
результатами їхньої повсякденної трудо-
вої діяльності. 

Віктор ВОРОБЙОВ

Коментар голови Полтавської об-
ласної організації ТСО України Васи-
ля Василенка:

– Віктор Тершевський очолив  
спортивно-технічний клуб «Дні-
про» у 2014 році. Тож термін, який 
він працює на даній посаді, не такий 
вже й великий. Але його видалося 
достатньо, щоб я міг сказати: лю-
дина на своєму місці. Конкретними 
справами він довів, що уміє працю-
вати з людьми, мобілізувавши їх на 
виконання статутних завдань, не 
втрачає витримки  і за складних си-
туацій, коли доводиться приймати 
неординарні рішення. Випадок з 
акредитацією, через що клуб не пра-
цював цілих 4 місяці, терплячи фі-
нансові збитки, це зайвий раз довів.

Тому, користуючись  нагодою, хо-
чу зі шпальт шанованого мною «Ві-
сника» подякувати Віктору Дмитро-
вичу та його колегам – оборонцям 
славного міста Кременчука – за плід-
ну роботу, уміння і бажання долати 
проблеми сьогодення.
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– Цього року виповнюється 30 років, як 
я прийшов у наше Товариство. А перед цим 
було навчання у Київському автомобільно-
дорожньому інституті, де опанував спеціаль-
ність інженера-механіка. Отримавши диплом 
і звання «лейтенант», проходив службу в од-
ній з частин протиповітряної оборони колиш-
нього  Ленінградського військового округу.  
Хоча 2 роки минули в офіцерській шинелі, а 
повсякденне життя було строго регламен-
тованим, але то були  чи не кращі роки мого 
життя.Пропонували залишитись в армії, але 
мене манила Україна. І я повернувся додому 
– на свою рідну Прилуччину.

Незабаром  працевлаштувався у Прилуць-
кій автошколі ДТСААФ Української РСР. Ви-
кладачем. А через 8 років став заступником 
директора з навчально-виробничої частини, 
згодом очолив цей навчальний заклад.

Не віриться, що відтоді як я переступив  її 
поріг минуло майже 30 років. Скільки подій, 
змін відбулося за цей час в житті нашого ко-
лективу! А він у нас дружний, кожна людина є 
патріотом клубу і вболіває за стан справ. Тому 
й виходили завжди з честю із самих складних 
ситуацій. Словом, я не просто задоволений 
своїм колективом, а й пишаюся ним! 

Сьогодні у нашому навчальному закла-
ді працюють 22 чоловіки. Двоє викладають  
будову автомобіля, правила безпеки дорож-
нього руху, дев’ятеро – працюють  майстрами 
практичного навчання водінню автомобіля. 
На озброєнні  перебуває 17 автомобілів – 7 
легковиків, 2 автобуси і 8 вантажівок, одна з 
яких сьогодні використовується в зоні АТО. 
Втім,  мова про людей…

Багатьох моїх колег  поважають не лише у 
колективі, а й у всьому багатотисячному місті! 
Григорій Макаренко – один з них: у Товаристві 
цей чоловік відпрацював  50 років, розпочав-
ши  трудову діяльність  у далекому 1965-му. 

Методистом. Потім, протягом  10 років,   обі-
ймав посади майстра виробничого навчання, 
начальника гаража. При цьому ще й активно 
займався мотоциклетним спортом, був нео-
дноразовим переможцем обласних першо-
стей. У 1974-1991 роках Григорій Петрович 
очолював Прилуцький спортивно-технічний 
клуб.  За більш ніж 16-річний термін  керів-
ництва досяг високих результатів в  популя-
ризації військово-прикладних видів спорту, 
вихованні  спортсменів.  Саме тоді  було під-
готовлено десятки тисяч спеціалістів як для 
Збройних Сил, так і народного господарства. 
Він створив міцний колектив однодумців: тре-
нери, інструктори, майстри і  викладачі з року 
в рік досягали високих результатів в роботі.

В ті роки в стінах СТК «народилися» 18 май-
стрів спорту України  та перша в незалежній 
Україні призерка Олімпіади  з біатлону Вален-
тина Цербе. І сьогодні вони з великою повагою 
відгукуються про Григорія Петровича.  На по-
чатку 90-х років в результаті реорганізації СТК 
влився в автошколу, і Григорій Петрович обі-
йняв посаду викладача, очоливши первинну 
оборонну організацію. Та роки беруть своє, і у 
2015-му Григорій Петрович звільнився. Проте 
й тепер  долучається до роботи з військово-
патріотичного  виховання молоді, веде актив-
ну профорієнтаційну діяльність.

Сергій Созінов – майстер виробничого 
навчання водінню автомобіля. До колекти-
ву  «влився» у 1985-му. Відтоді – день у день, 
рік у рік – навчає премудростям водійської 
науки слухачів.

– Олексійович – неперевершений майстер 
своєї справи, – так відгукуються про нього і 
колеги, і підопічні.

В їхніх словах немає ані найменшого пе-
ребільшення. Адже автомобіль, починаючи 
від двигуна і закінчуючи ходовою частиною, 
може розібрати і зібрати із зав'язаними, як 
мовиться, очима, його автівка завжди у від-
мінному технічному стані і навіть серед ночі 
готова вийти на маршрут. Як наставник Сергій 
Олексійович має свій почерк роботи,  контин-
гент вдячних водіїв – колишніх учнів. Тому 
його добре знають у місті і районі.

А як не згадати добрим словом його ко-
легу –  старшого майстра виробничого на-
вчання Олександра Горкавого! Він працює у 
автошколі більше 30 років. І теж досконало 
знає свою справу, володіє організаторськи-
ми здібностями. Прийшов на роботу після 
служби в Радянській Армії, де, між іншим, на-
був досвіду керування вантажним автомобі-
лем, автобусом і легковиком! Адже був воді-
єм транспортного підрозділу командування 
Прикордонних військ СРСР у Москві. Відшлі-
фувавши практичні навички, згодом очолив 
колектив майстрів. З 2007 року як началь-
ник автоколони докладає значних зусиль для 
підтримки її у відмінному технічному стані, 

Віктор Цапенко, директор Прилуцької автомобільної школи ГО «ТСО Укра-
їни», що на Чернігівщині, цінує колег за їх порядність і безкорисливість, сум-
лінність і  прагнення досягати кращих результатів у роботі. Сьогодні Віктор 
Миколайович розповідає про трудові будні  колективу, колег по роботі.

Ювілей 

«МЕНІ ПОЩАСТИЛО НА ЛЮДЕЙ,  
З ЯКИМИ ПРАЦЮЮ…»
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створює необхідні передумови для якісно-
го виконання навчальних програм зі слу-
хачами.

– Мені подобається працювати у цьому 
колективі, – говорить Олександр Володими-
рович. – Чесно кажучи, за ці роки виникали 
різні нештатні ситуації. Але завдяки взаємо-
повазі, толерантним стосункам ніколи не 
доходило до конфліктів.

Володимир Беркута свою кар'єру у При-
луцькій автошколі розпочинав у 2005 році. 
З посади викладача. А через 3 роки, у січні 
2008-го, був призначений заступником ди-
ректора з навчально-виробничої частини. 
За досить короткий проміжок часу  досяг 
значних успіхів на своєму напрямку роботи. 
Зокрема, щодо поліпшення організації на-
вчально-виробничого процесу, налагодив і 
дієву систему контролю знань слухачів. А ще 
він розробляє методичні рекомендації для 
педагогічного колективу, створює всі умови 
для підвищення його професійності.

Про таких, як Всеволод Козлов, кажуть: 
ходяча енциклопедія. В цих словах немає пе-
ребільшення. Всеволод Никанорович віддав 
Прилуцькій автошколі  понад 30 років життя, 
працюючи на посаді майстра виробничого 
навчання. Лабораторії, якими він завідував, 
завжди були у відмінному стані. Форми і ме-
тоди його роботи з вивчення будови, експлу-
атації і технічного обслуговування автомобі-
ля, індивідуальний підхід до кожного підопіч-
ного заслуговують на окрему розмову.  Сам 
чоловік досить скромно оцінює свій внесок 
у загальну справу.

Незважаючи на зайнятість повсякденними 
справами, Всеволод Никанорович як ветеран 
Збройних Сил брав активну участь у вихо-
ванні Прилуцької молоді, прищеплюючи їй 
справжні цінності, намагався якомога більше 
залучити до занять спортом. Для цього орга-
нізував тренування та проводив змагання з 
військово-прикладних видів спорту. Сьогодні 
він на заслуженому відпочинку. Але як люди-
на активна, цілеспрямована очолює ветеран-
ську організацію автошколи. 

Лариса Цапенко 
– заступник дирек-
тора з економічної 
роботи, головний 
бухгалтер. Бухгал-
терський колек-
тив вона очолила 
у 1981 році. Відтоді 
Лариса Миколаївна 
забезпечує фінан-
сову стабільність 

цього навчального закладу. Свого часу як 
фінансист багато зробила для поліпшення 
навчально-матеріальної бази автошколи. Її 
багатий професійний досвід, знання справи 
неабияк допомагають виконувати статутні 
завдання.

Високої думки Віктор Миколайович  і 
про майстрів виробничого навчання во-
дінню автомобіля  Віткуса Павла Альфре-
довича, Хоменка Петра Івановича, Кашу-
бу Олександра Михайловича, художника 
Паргана Миколу Івановича, викладача Лун-
ченка Олександра Віталійовича, завідува-
ча господарства Откидача Михайла Мико-
лайовича, голову профкому Горкаву Лідію 
Миколаївну. 

Ми всі працюємо на наше Товариство, 
на нашу Українську державу.  У нас виста-
чає проблем, не все замислене вдається вті-
лювати в життя.  Але, разом з тим, чимало 
і зроблено. Наприклад, на території школи 

власними силами побудували майданчик для 
початкового навчання водінню автомобіля. 
Він облаштований світлофорами, дорожніми 
знаками та розміткою; провели висипку па-
горба і косогору, нанісши на них тверде по-
криття. Облаштували також «вісімку», «бокс», 
«дворик», «тунель», «змійку», «естакаду», які 
сприяють підвищенню майстерності майбут-
ніх водіїв. Руками працівників автошколи зве-
дено 2000 кв. метрів шатрових дахів над бу-
дівлями автошколи.

Створили також додатковий кабінет 
з вивчення Правил дорожнього руху та 
основ безпеки руху, забезпечивши його 
сучасними технічними засобами. Зокрема, 
комп'ютерами, проектором, екраном. Відре-
монтовано навчальні аудиторії, вестибюль 
і 1-й та 3-й поверхи, облаштовано кабінет 
охорони праці. Відремонтовано актову за-
лу на 180 місць, яка систематично задіяна 
в заходах з національно-патріотичного ви-
ховання молоді.

Минулого року підготували, за замовлен-
ням міністерства соціальної політики і праці, 
12 водіїв з числа учасників антитерористич-
ної операції, навчаються ще 15. На пільгових 
умовах.

Сьогодні Прилуцька автошкола на порозі 
свого 65-річчя. Його  колектив щиро вдячний 
всім, хто стояв біля  витоків його створення, 
десятиліттями створював матеріально-техніч-
ну базу, готував фахівців як для війська, так і 
економіки Української держави. Зокрема, Ко-
роткому Олександру Трохимовичу, Петрику 
Василю Андрійовичу, Швидуну Петру Гаври-
ловичу, Куцу Григорію Лук’яновичу, Семен-
цю Миколі Михайловичу, Копаниці Павлові 
Івановичу, Бондаренку Михайлові Феодосі-
йовичу, Каткову Миколі Олександровичу. А 
також Тарасенку Володимиру Даниловичу, 
Яровому Григорію Михайловичу, Решетьку 
Степану Івановичу, Білобородьку Григорію 
Пантелеймоновичу, Сураю Івану Гавриловичу.

На жаль, не можу перерахувати усіх 
людей. Але ми їх не лише пам'ятаємо, а 
й намагаємось гідно продовжувати їхню 
справу.
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БУШЕВ Сергій Михайлович – голова Центральної Ради Тсоавіахіму України в 1939-1941 роках.
В жовтні 1941 призначений командиром 337-й стрілецької дивізії. Проти в перших боях йому не пощастило. В січні 

1942 року дивізія бере участь в Барвенково-Лозовській операції, в ході якої діяла невдало. Наказом командуючого 6-ю 
армією від 3 лютого «за незабезпечення керівництва дивізією, що виразилось в зриві виконання наказів, нереагуван-
ня його як командира дивізії на обурливі дії підлеглих, розпорошення сил в бойових обставинах, втрату управління 
боєм, що потягли за собою великі втрати в особовому складі дивізії убитими, пораненими та обмороженими» полков-
ник С.М. Бушев був відсторонений від посади. Проте колишній очільник оборонного Товариства України не втратив 
віри в свої здібності воєначальника і виправдав довіру командування. В листопаді 1942 року С.М. Бушев призначений 
командиром 176-й стрілецької дивізії, якав складі  18-ї десантної армії відзначилась в Новоросійсько-Таманській на-
ступальній операції. За оцінкою командуючого армією генерал-лейтенанта Леселідзе, полковник Бушев показав себе 
в цій операції «досвідченим, вольовим, тактично грамотним, рішучим командиром». За відзнаку в цій операції дивізія 
була перетворена в 129-у гвардійську. З червня 1944 року командує 30-м стрілецьким корпусом. За бойові заслуги пе-

ред Батьківщиною генерал-майор Бушев С.М. нагороджений 8 вищими орденами СРСР і багатьма медалями.
 
ХРУСТАЛЬОВ Петро Олексійович – голова Республіканського Оргкомітету ДТСААФ України в 1951-1953 роках, 

голова Республіканського комітету ДТСААФ України в 1953-1955 роках. З лютого 1943 року — на фронтах війни. На 
чолі своєї дивізії брав участь у визволенні Смоленської області, Західної України, Румунії, Угорщини. 17 січня 1944 ро-
ку йому присвоєно військове звання генерал-майора. Особливо відзначилася його дивізія під час визволення міста 
Дебрецена, за що їй було присвоєно почесне найменування «Дебреценська». Нагороджений орденом Леніна, трьома 
орденами Червоного Прапора, орденами Кутузова 2-го ступеня, Богдана Хмельницького 2-го ступеня, Вітчизняної ві-
йни 1-го ступеня і Червоної Зірки, а також низкою медалей.

ЖМАЧЕНКО Пилип Феодосійович – голова ЦК ДТСААФ України в 1955-1966 роках
Учасник німецько-радянської війни в званні «комбрига» з червня 1941 року. На початку 

війни 67-й стрілецький корпус був перекинутий на Західний фронт (потім на Центральний 
фронт) і в складі 21-ї армії брав участь у оборонних боях на Смоленському напрямку. З 13 
жовтня 1941 року — начальник гарнізону Харкова, з листопада 1941 року – заступник ко-
мандувача військами Брянського фронту і командувач групою військ правого крила цього фронту. Генерал-майор з 9 
листопада 1941 року. З лютого по травень 1942 року – командувач 3-ю армією в резерві Ставки ВГК. З травня 1942 року 
– заступник командувача 40-ю армією Брянського фронту, брав участь в Воронезько-Ворошиловградській оборонній 
операції, був важко поранений в тих боях. Після одужання в початку вересня 1943 року призначений командувачем 
47-ю армією Воронезького фронту. Генерал-лейтенант з 20 жовтня 1943 року. Війська цієї армії одними з перших ви-
йшли до Дніпра в ході Чернігівсько-Полтавської стратегічної операції і 25 вересня форсували його в районі села Сту-
денця південніше Букрина, у наступних боях утримали плацдарм і значно розширили його. Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 25 жовтня 1943 року за форсування Дніпра і утримання плацдарму на південь від Києва, командувачу 

47-ю армією Воронезького фронту генерал-лейтенанту Жмаченку Пилипу Феодосійовичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу з вручен-
ням ордена Леніна і медалі «Золота Зірка» (№ 1853). З жовтня 1943 року і до кінця війни генерал П. Ф. Жмаченко командував 40-ю армією на 1-му 
і 2-му Українських фронтах. Виявив себе талановитим воєначальником в Житомирсько-Бердичівській, Корсунь-Шевченківській, Умансько-Бото-
шанській, Яссько-Кишинівській, Бухарестсько-Арадській, Дебреценській, Будапештській, Братиславсько-Брновській і в Празькій наступальних 
операціях. Генерал-полковник з 29 травня 1945 року.

ПОКАЛЬЧУК Антон Федосійович – голова ЦК ДТСААФ в 1966-1978 роках
Учасник радянсько-німецької війни з червні 1941 року. Воював на Південному, Південно-Західному, Сталінградсько-

му, Центральному, 1-му Білоруському фронтах. Служив офіцером зв'язку. З червня 1942 року – помічник начальника 
розвідувального відділу штабу Управління командувача бронетанковими і механізовани-
ми військами Центрального фронту, з березня 1944 року — начальник розвідувального 
відділу штабу Управління командувача бронетанковими і механізованими військами 1-го 
Білоруського фронту. З грудня 1944 року – начальник штабу Управління командувача бро-
нетанковими і механізованими військами 8-ї гвардійської армії 1-го Білоруського фронту.

КОРОТЧЕНКО Олександр Дем’янович – голова ЦК ДТСААФ в 1978-1988 роках
У 1941 році добровільно вступив до лав РСЧА, закінчив військову авіаційну школу льот-

чиків. На фронтах німецько-радянської війни з 29 липня 1943 року. У складі 429-го вини-
щувального авіаційного полку брав участь у обороні Москви. Член ВКП(б) з 1943 року. З травня 1944 року гвардії 
лейтенант О. Д. Коротченко — старший льотчик 146-го гвардійського винищувального авіаційного полку (9-й вини-
щувальний авіаційний корпус ВПС Південно-Західного округу ППО).

В перші дні війни в лави Червоної Армії, народного ополчення, винищувальних батальйонів і партизанських загонів 
вступили більше 3 тисяч штатних працівників Тсоавіахіму України.

За неповними даними, за мужність і звитягу, виявлені в боротьбі в боротьбі з нацистами, звання героя Радянського 
Союзу удостоєні більше 100 штатних працівників, вихованців навчальних підрозділів і шкіл Тсоавіахіму України

ОБОРОННЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНИ В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ
(маловідомі факти про загальновідомих героїв)



№ 2(26) 2017 17

ІВАН КОЖЕДУБ
*Під час ВеликоїВітчизняної війниІван Микито-

вич Кожедуб здійснив 330 бойових вильотів, про-
вів 120 повітряних боїв, збив 62 фашистськілітаки.

*І. Кожедуб отримав третю Золоту Зірку  в 
25 років.

*17 квітня 1945 року, зустрівши в повітрі 
«Літаючіфортеці» союзників, був атакований 
американськими винищувачами прикриття. 
Двоє з них були ним збиті.

*Ще один знаменний бій провів Іван Ми-
китович напередодні Дня Перемоги 6 травня, 
коли в радянську зону увійшла група «Літаю-
чих фортець» з літаками прикриття. Радянські 
льотчики попередили американців трасерами, 
але ті продовжували летіти, відповідаючивог-
нем кулеметів. Тоді прийшовчас Кожедуба. За 
двадцять хвилин бою він увігнав у землю три 
непереможних «фортеці».

*Воювати з американцями довелося на 
Далекому Сході. В умовах таємності, під пріз-
вищем Крилов Кожедуб 10 місяців командує 
324-ю винищувальною авіадивізією в Північній 
Кореї. Відомо, що там не долетіли до своїх баз 
264 американських пілоти... 

ЛЮДМИЛА ПАВЛІЧЕНКО
*100 років тому, 12 липня 1916 року, наро-

дилася Людмила Павліченко – найбільш успіш-

на жінка-снайпер у світовій історії, яка мала на 
своєму рахунку 309 підтверджених смертель-
них попадань в солдатів і офіцерів військ су-
противника. Причому серед вбитих булиі 36 фа-
шистських снайперів! Такого приголо мшливо-
го результату вона досягла всього за рік війни.

*Перше кохання закінчилось раннім одру-
женням и народженням сина Ростислава, який 
з'явився на світ, когда Людмилі було лише 16 
років.

*В 1937 році Людмила Павліченко посту-
пила на історичний факультет Київського дер-
жавного університету імени Тараса Шевченко. 
Як і більшість студентівтого тривожного часу, 
Люда займалась в Осоавіахімі планерним та 
стрілецьким спортом.

*В грудні 1941 року Люду поранило, молод-
ший лейтенант Кіценко витягнув її з-під вогню. 
Рапорт командиру частини з проханням заре-
єструвати брак був логічним продовженням 
фронтового роману. Та життя розпорядилось 
інакше... Закохані сиділи на пригорку, коли рап-
тово розпочався артобстріл. Скалки снаряду 
прошили нареченому спину, а один відсік ру-
ку, якою він обнімав кохану. Саме це і вряту-
валодівчину – якби не рука, осколок перебив 
би їй хребта. 

*Павліченко у складі делегації відрядили 
до США – переконувати американців відкри-
ти другий фронт. «Леді Смерть» – захоплено 
називали її американці. А американський кан-
трі-співак Вуді Гатрі написав про неї пісню «Miss 
Pavlichenko».

Перед безпосередністю цієї дівчини не змо-
гла встояти навіть дружина президента США 
Елеонора Рузвельт – запросила її пожити в Бі-
лому домі. 

СЕМЕН РУДНЄВ
*Про Семена Васильовича Руднєва, який 

з 1918 до 1939-го року був кадровим офіце-

ром,  а потім очолив путивльських тсоавіахі-
мовців, відомо майже все. Знаємо, що він на 
чолі своїх вихованців склав кістяк славетного 
партизанського з’єднання Ковпака, став про-
славленим комісаром, генералом, Героєм Ра-
дянського Союзу. Що всі незгоди партизанської 
війни з ним ділив його син Радій, який і загинув 
разом з батьком. 

*Але мало кому відомо, що Руднєв, який дій-
сно був живим втіленням нового покоління, 
щиро відданого своїй оновленій Батьківщині, 
при цьому не поривав зі своєю національною 

ідентичністю. Це яскраво проявилось у його 
ставленні до українських повстанців.

Взаємовідносини з тими, хто діяв під полі-
тичним проводом ОУН (С.Бандери), були для 
радянських партизан злободенні, тому щово-
ни діяли практично в одномурегіоні Волині і 
Полісся. З січня 1943 року починаються прямі 
збройні сутички партизан з українськими по-
встанцями, які згодом оформилися в УПА. Хоча 
лідери ОУН і висунули стратегію "боротьби на 
два фронти", супротивником №1 за зрозуміли-
ми причинами залишалась радянська сторона. 
Лише в жовтні-листопаді 1943-го відбулося 54 
бою УПА з партизанами. Влітку 1944-го повстан-
ці навіть виявились здатними заблокувати ви-
хід в Галичину 17-тисячного з’єднання "черво-
них" партизан.

Найкритичнішою точкою взаємовідносин 
з повстанцями стало 24-25 червня 1943 ро-
ку. Під час форсування річки Горинь в районі 
сіл Корчин і Здвиждена  Рівненщині авангард 
з’єднання зіштовхнувся з загонами УПА (до 
500 штиків), які перешкоджали переправі. Хо-
ча озброєнням і вишколом партизани суттєво 
переважали "лісову армію", позиція УПА була 
виключно вигідною, і бій міг завдати партиза-
нам чималих втрат. На щастя, комісар ковпа-
ківців відрізнявся дипломатичним талантом. 
Руднєв надіслав повстанцям листа: наша ціль 
єдина – бити німців, краще пропустіть миром, 
адже в разі відмови  буде бойовище.

Перемовини ледве не зірвав сам С.Ковпак.  
"Рассвирепев" (слова Руднєва), "батька" хотів 
в науку повстанцям артилерійським вогнем 
знищити село. Між командиром и комісаром 
відбулася важка розмова. Семен Васильович 
терпляче пояснював, що будуть чималі жерт-
ви, а німецька пропаганда отримає вагомі ар-
гументи для розпалювання ворожнечі серед 
українців, різко ускладняться і обставини за 
маршрутом руху з’єднання.

Нарешті, взяла верх позиція миротворця-
комісара. Після перемовин в штабі УПА і в обмін 
на полонених повстанці пропустили з’єднання 
без бою.

"Політичною перемогою" назвав Руднєв цей 
важливий бойовий епізод, який багато дає для 
розуміння не тільки військово-політичних по-
глядів, але й духовного світу комісара. До речі, 
цих 30 полонених повстанців Ковпак вимагав 
розстріляти, але комісар змусив його відмо-
витись. 

*Випадок на переправі змусив генерала 
Руднєва сформулювати своєрідну "доктрину" 
відношень з українськими повстанцями: «Нам 
треба вести політику – бити німцяразом, а жи-
ти нарізно. З бандерівцями політичних пере-
говорів вести не слід, алетримати нейтралітет 
необхідно».

*В липні 1946 року Семена и Радія Руднєвих 
перепоховали в братській могилі в місті Яремче 
Івано-Франківської області.
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ГЕОРГІЙ БЕРЕГОВИЙ
*Двічи Ге-

р о й  Ра д я н -
ського Союзу, 
генерал-лей-
тенант авіації, 
льотчик-кос-
монавт Георгій 
Тимофійович 
Б Е Р Е Г О В И Й 
у н і к а л ь н и й 
тим, что пер-
шу зірку Героя 
отримав під 
час Другої сві-

товоївійни за 185 бойових вильотів, а другу  –  
за політ в космос і першу в історіїспробустиков-
ки з безпілотним кораблем «Союз-2» в тініЗемлі.

*«Союз-3» стартував з космодрому Байко-
нур 26 жовтня 1968 року. 47-річний Береговий 

на той час був самим літнім підкорювачем кос-
мосу. Більш того, він народився раніше всіх лю-
дей, які будь-коли побували на орбіті, 15 квітня 
1921 року, і це досягнення абсолютно точно 
залишиться за ним навічно..

*За клопотанням комсомольської органі-
зації Єнакіївського металургійного заводу не-
повнолітнього Георгія Берегового прийняли 
до аероклубу. Йому ледве минуло шістнад-
цять років, коли він вперше підняв літака в 
повітря, а в сімнадцять, у винятковому поряд-
ку, домігся зарахування в школу військових 
льотчиків…

*Береговий  не був серед перших космонав-
тів, але в критичний для радянської космонав-
тики момент саме він взяв на себе, можливо, 
найбільш складну місію – як старший за віком 
в загоні, єдиний, хто прийшов в нього з зіркою 
Героя на грудях, маючи за плечима військовий 
досвід и навички льотчика-випробувача.

*22 січня 1969 року Береговий знову ризи-
кував життям,  на цей раз не за своєю волею. 
Цього дня ушановували екіпажі «Союзу-4» и «Со-
юзу-5», які успішно стикувалися на орбіті і бла-
гополучно повернулися на Землю. Герої космо-
су, за традицією, проїхали вулицями Москви, 
а потім їх повезли на урочисті заходи в Кремлі. 
В кортежі були й інші космонавти, а також ке-
рівники держави. На в’їзді  до Кремля їх очіку-
вав терорист Віктор Ільїн, який задумав убити 
Леоніда Брежнєва. Побачивши генсека на пе-
редньому сидінні однієї з машин, Ільїн відкрив 
вогонь. Але терорист помилився. В машині сидів 
не Брежнєв, а зовнішнє схожий на нього Георгій 
Береговий. Склом Береговому посікло обличчя, 
та він не розгубився і тут. Перехопивши кермо 
у смертельно пораненого водія, зумів благопо-
лучно зупинити машину. Про цю історію в Ра-
дянському Союзі не говорили два десятиліття, 
зберігаючи її під грифом «секретно».

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ
*Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років є складовою і вирішальною 

частиною Другої світової, яка почалась ще в 1939 році з агресії нацистської 
Германії проти європейських держав. З них відбити нападе нацистів змо-
гла лише Велика Британія.

*Напад німецьких військ та їх союзників на СРСР називають Великою  
Вітчизняною війною в Росії і деяких пострадянських державах. У англомов-
них країнах використовується термін Eastern Frontof World War II (Східний 
фронт Другої світової війни), у Німеччині – термін Deutsch-Sowjetische 
Krieg (німецько-радянська війна), оскільки в 1941-1945 роках бойові дії 
проходили і на інших театрах Другої світової – у Тихому океані, Серед-
ньоземноморьї і Африці, а 1944 року в Європі відкрився другий фронт.

*За подвиги на війні 11603 людини були удостоєні звання Героя СРСР. З 
них 104 це звання отримали двічі, а А. І. Покришкін, І.М.Кожедуб і Г. К. Жуков 
– тричі. Радянські нагороди вручили більш ніж 7 млн. осіб. Бойові ордени 
вручалися також з`єднанням, кораблям і окремим частинам Збройних Сил. 
В ході війни заснували 25 медалей і 12 орденів, якими нагороджували не 
тільки за бойові заслуги, а й за трудовий подвиг в тилу.

*Героями Радянського Союзу стали вихованці Криворізького аэроклубу 
льотчики брати Борис и Дмитро Глинки (Дмитро став згодом двічі Героєм). 

*У 77-й дивізії, яка брала участь у визволенні Лівобережної України і 
отримала почесне найменування Чернігівська, був «Батальйон Слави», де 
всі солдати і сержанти були нагороджені орденом Слави. А їхній командир 
гвардії майор Борис Ємельянов і командир взводу гвардії старший лей-
тенант Михайло Гур’єв удостоєні звання Героя Радянського Союзу. А ще у 
цьому з’єднанні була «Рота Героїв». Її командир гвардії лейтенант Мелик 
Магерамов і його 15 бійців удостоїлися геройського звання за подвиги, 
виявлені у битві за Дніпро в 1943 році. 

*80 тисяч радянських офіцерів під час війни були жінки. В цілому ж 
на фронті в різні періоди зі зброєю в руках воювали від 600 тисяч до 1 
мільйона представниць «слабкої статі». Із жінок-добровольців було сфор-
мовано 3 авіаційних полки: 46-й гвардійський нічний бомбардувальний 
(льотчиць із цього полку німці називали «нічними відьмами»), 125-й гвар-
дійський бомбардувальний, 586-й винищувальний полк ППО. Також були 

сформовані окрема жіноча добровольча стрілецька бригада і окремий 
жіночий запасний стрілецький  полк, окрема жіноча рота моряків. Варто 
відзначити, що воювала «слабка стать» досить успішно. Так, звання «Герой 
Радянського Союзу» під час війни отримали 87 жінок.

*Під час Другої світової війни на різних фронтах служило понад 60 ти-
сяч собак. Чотириногі бійці-диверсанти пустили під укіс десятки ворожих 
ешелонів. Більше 300  одиниць бронетехніки противника знищили соба-
ки-винищувачі танків. Пси-зв'язківці доставили  біля 200 тисяч бойових 
донесень. На санітарних упряжках чотириногі помічники вивезли  з поля 
бою біля 700 тисяч важкопоранених бійців і командирів. За допомогою 
собак-саперів було розміновано 303 міста і населених пунктів, виявлено 
і знешкоджено більше чотирьох мільйонів одиниць ворожих мін і фугасів. 
Одна з них, за кличкою Джульбарс, виявила в останній рік війни 7468 мін 
и 150 снарядів. Незадовго до Параду Перемоги пес отримав поранення. 
Сталін наказав нести Джульбарса по Красній площі на своїй шинелі.

*5 мільйонів 270 тисяч бійців Червоної Армії потрапили в полон до 
німців, повернулись менше двох мільйонів. Тільки на території Польщі, за 
даними польських органів влади, поховано більше 850 тисяч радянських 
військовополонених, які загинули в нацистських таборах. Відношення до 
німецьких військовополонених відрізнялось в корні. В цілому з ними об-
ходились значно гуманніше, навіть за нормами харчування: калорійність 
їжі полонених німців складала 2533 ккал. проти 894.5 ккал. у полонених 
червоноармійців. В результаті, з майже 2,4 млн. вояків Вермахту не по-
вернулись додому трошки більше 350 тисяч чоловік.

*Танковим асом номер один по праву вважається лейтенант Дмитро 
Лавриненко із 4-й танкової бригади. За три місяці боїв у вересні-листопаді 
1941 року в 28 боях знищив 52 ворожих танки. Відважний танкіст загину 
в листопаді 41-го під Москвою.

*До складу наших військ входила 28-а резервна армія, в якій за неста-
чі машин і коней тягловою силою для гармат були верблюди.  Більшість 
з 350 тварин загинула на полі бою. Один з верблюдів по імені Яшка дій-
шов до Берліна.

*П’ять школярів у віці до 16 років отримали звання Героя: Саша Чека-
лін и Льоня Голіков – в 15 років, Валя Котик, Марат Казей и Зіна Портно-

ва – в 14 років.
*Першим, хто пішов на амбразуру, став молодший політрук танко-

вої роти Олександр Панкратов. 24 серпня 1941 року в боях по обороні 
Новгорода він закрив собою ворожий кулемет, що дозволило без втрат 
зайняти плацдарм. До відомого всім Олександра Матросова аналогічний 
подвиг здійснили 58 чоловік.

*334 населених пункти в Україні були спалені німецькими нацистами 
разом з усіма жителями, найбільший з них Корюківка Чернігівської об-
ласті. За два дні з 1300 будинків були спалені 1290, в яких загинули більше 
7 тисяч мешканців містечка.

Матеріал за ресурсами інтернету підготував  
Володимир ВІЖУНОВ 



Він народився і виріс у селищі Ве-
лика Михайлівка, що на Одещині. 
Батьки, Григорій Ілліч та мати, Те-
тяна Михайлівна, з раннього ди-

тинства прищепили сину повагу до старших, 
працелюбність. А ще – навчили любити свою 
землю. У шкільні роки улюбленими предме-
тами хлопця були «Історія України» та «За-
хист Вітчизни». Коли ж   ровесники йшли до 
війська, хлопець проводжав їх сумним по-
глядом, знаючи, що солдатський однострій 
не одягне: ще  з раннього дитинства мав про-
блеми з серцем.

По закінченні місцевої десятирічки  пра-
цював на різних роботах, в тому числі і у Ве-
ликомихайлівському спортивно-технічному 
клубі  ТСО України. На посаді  інструктора з 
індивідуального навчання водінню автомо-
біля. У 2014-му, коли російський чобіт вже 
плюндрував українську землю, звільнився. 
З особистих причин.

– Було дуже прикро і боляче спостеріга-
ти за тим, що відбувалося спочатку у Криму, 
а потім і на Донбасі, – говорить Сергій. – Від 
безсилля стискав кулаки, але нічого вдіяти 
не міг.

У 2015 році Україна оголосила  4-ту хвилю 
мобілізації до Збройних Сил та інших військо-
вих формувань. Сергія Никифоряка, зважаю-
чи на серцево-судинну недугу, ніхто, за його 
словами, не чіпав. Але чоловік вирішив, що 
настав час і йому приєднатися до захисників 
країни. Порадившись з дружиною Анастасі-
єю, пішов до Великомихайлівсько-Фрунзен-
ського об'єднаного військового комісаріату...

Незабаром  опинився у Котовському заго-
ні Державної прикордонної служби України. 
Там, разом з такими ж новобранцями, прой-
шов курс молодого бійця: стріляв з автома-

та Калашникова, метав гранати, вивчав ази 
тактики бою. Після того, як більш-менш опа-
нував «науку перемагати», відбув  на кордон 
з Придністров'ям. Служити випало у відділі 
ДПСУ «Великокомарівка». Обстановка там   
була спокійною.  І це аж ніяк… не влаштову-
вало чоловіка!..

– З великою повагою ставлюся до всіх 
військовиків, незважаючи на те, хто і де слу-
жить, – зізнається Сергій. – Але, знаючи, що 
мої земляки, а я з багатьма з них  був добре 
знайомий, перебувають на Донбасі, вирішив, 
що й моє місце там. І написав  рапорт з про-
ханням перевести ближче до району прове-
дення антитерористичної операції. Коман-
дування здивувалося, але пішло назустріч. 
Так він опинився у Краматорському прикор-
донному загоні. А якщо точніше, то  у складі  
оперативно-бойової прикордонної комен-
датури (ОБПК) «Артемівськ». Разом з новими 
товаришами ніс службу на  постах неподалік  
Дебальцевого, Світлодарська, Миронівки, Но-
волуганська, Зайцевого, Майорська.

– Що саме входило до твоїх обов'язків? – 
цікавлюся у колишнього прикордонника. 

– Ми  здійснювали контрольно-перепус-
кні функції, – говорить він. – Наприклад, пе-
ревіряли документи у громадян, які їхали 
на підконтрольну Українській державі те-
риторію і назад, тобто до так званих ДНР і 
ЛНР. А також те, що вони везуть. Мета – не 
допустити проникнення осіб з фальшивими 
паспортами, виявлення у них недозволених 
предметів. Насамперед зброї і вибухівки, 
якої у цьому регіоні вистачає.

Обліку вилучених «скарбів» він не вів, але 
їх вистачало. Тож не помилюсь, коли скажу, 
що завдяки пильності і сумлінності Сергія та 
його  побратимів було врятовані чиїсь життя: 
зброю «просто так» не намагаються провезти.

Навесні минулого року Сергій Никифоряк 
демобілізувався. Радощам  Анастасії  і доне-
чки Саші не було меж.

– Я, звісно, не хотіла відпускати чоловіка 
на війну, – зізнається жінка. – Та коли він все 
ж пішов, зрозуміла: комусь потрібно захи-
щати Україну, нас і наших дітей. Якщо кожен 
відсиджуватиметься на дивані, коментуючи 
телерепортажі, то «руський мир» прийде до 
кожної оселі.

Повернувшись до мирного життя, Сергій 
Никифоряк очолив Великомихайлівський 
СТК. Сьогодні він не лише керує цим навчаль-
ним закладом, а й активно займається гро-
мадською діяльністю.

– Учасниками антитерористичної операції 
були понад 150 моїх земляків – жителів ра-
йону, – розповідає Сергій Григорович. – Ми 
створили громадську організацію «Побрати-
ми». Не для того, щоб потрапити у коридори 
влади: спільними зусиллями легше вирішува-
ти нагальні проблеми, особливо ті, що стосу-
ються соціального захисту людей, які захис-
тили нашу країну. Держава передбачила для 
нас певні пільги і соціальні гарантії,   закрі-
плені чинним законодавством. Проте часто 
місцеві чиновники ігнорують їх. Наприклад, 
коли мова заходить про виділення земельних 
ділянок. Тому довелося згуртуватися.

Сергій ЗЯТЬЄВ 

У розпал російської агресії проти України Сергій Ни-
кифоряк, який через хворобу навіть не служив у вій-
ську, вирішив, що його місце на фронті
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«Привітаймо воїнів разом!..»
Розповідь про їхню благодійну діяль-

ність розпочнемо з акції «Привітаймо во-
їнів разом!..», що відбулася у Кропивниць-
кому. Її учасниками стали представники 
як державних установ та організацій, так і 
громадських, пересчні жителі міста. Зокре-
ма, колектив  обласної дитячої  бібліотеки 
для юнацтва,  ГО «Армія SOS», Кропивниць-
кий кіш українського дитячо-юнацького 
товариства «Січ»,  телевізійне молодіжне 
об'єднання «Відкриті двері».

Так сталося, що під  час акції проходи-
ло і засідання бюро Кіровоградського об-
ласного оборонного комітету. Тож  Надія 
Титенок, його керівник,  повідомила колег 
про цей захід, попросивши хто чим може 
теж допомогти українським воякам. Люди  
привезли  продукти харчування, предме-
ти особистої гігієни, шкарпетки, білизну, 
домашню консервацію.  Долучились до 
акції і працівники штатного апарату, при-
нісши з дому різні смаколики, салати, ово-
чі і фрукти. 

– Не скажу, що наша допомога вимірю-
ється астрономічними сумами, але ми все 
ж зробили скромний внесок у  захист Укра-
їни від ворога, – говорить Надія Мустафаїв-
на. –  Адже разом з такими ж небайдужими 
земляками  зібрали й передали на фронт 
необхідні для наших солдатів та офіцерів  
речі, які допоможуть легше переносити 
труднощі польового життя. 

У міському  відділі мистецтв організува-
ли  благодійну виставку-розпродаж, кошти 
від якої теж спрямували на потреби бійців, 
що знаходяться в зоні антитерористич-
ної операції. Відбувся –  в рамках біблі-

опроекту «Креативна середа» – концерт 
«Музичний оберіг – захисникам!». Кошти, 
отримані від реалізації квитків на нього, 
теж пішли на потреби захисників країни.  
Користуючись нагодою, хочу згадати тих 
кіровоградців, хто долучився до акції 
«Привітаймо воїнів разом!..».  Зокрема, ху-
дожницю Світлану Хавроненко, яка вже 
вкотре надає свої роботи для розпрода-
жу, бібліотекарів  обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського, 
стараннями яких на Донбас передали чи-
мало фруктів, вихованців  клубу спортив-
ного бального танцю «Діамант»,  музиканта 
Ігоря Юрченка, вокальні дуети “Fellings”, 
Сергія Копотієнка, Андрія  Денисенка та 
команду січовиків «Лісові чортики».

Долучилися до акції на підтримку Укра-
їнського війська і  представники церкви – 
священики Афанасій та Євгеній із Собор-
ного храму Благовіщення Пресвятої Бо-
городиці та Спасо-Преображенського 
Собору. Святі отці вважають, що немає 

почеснішої справи на цій землі, як боро-
нити свою землю, своїх дітей.

Її учасниками  стали також громадя-
ни, які зробили свій внесок на анонімних 
умовах.

– Головним для мене є не те, щоб оточу-
ючі дізналися про мою благодійність, а  ре-
альний вчинок, – так прокоментував своє 
небажання назвати своє прізвище Микола 
– житель обласного центру. – Господь Бог, 
сподіваюсь, все бачить і колись кожен, як 
пише Біблія, отримає по заслугам…

Кошти, подарунки, привітальні листівки, 
обереги, продукти були передані волон-
терам Громадської ініціативи «Армія SOS».  
А натільні хрестики та іконки –  представ-
нику Кіровоградської організації «Разом 
ми Сила» – Тетяні Олександрівні Силі. Во-
на ж передала їх добровольцям «Правого 
сектору» і тим тяжкопораненим бійцям, які 
перебувають на стаціонарному лікуванні 
у Дніпровській обласній клінічній лікарні 
ім. Іллі Мечникова.

Три роки  поспіль на сході України триває неоголошена проти нас  війна, яку  принесли  «старші бра-
ти» – росіяни. І коштує вона для українського народу  дуже дорого: внаслідок цього 
штучно створеного військового протистояння загинуло близько 10 тисяч мирних 
жителів  і майже 3 тисячі солдатів та офіцерів Українського війська.

В тім, що Українська держава встояла, не давши так званому руському миру пус-
тити свої метастази і в інших регіонах, насамперед їхня заслуга. Адже у 2014-му, босі 
і голодні, напівобмундировані і напівозброєні «дідівською» зброєю, наші хлопці все 
ж вистояли. Ну тим, хто досить скептично ставиться до нашої армії, мовляв, нічого не 
вміє і нічого не знає, порадив би влитись в її лави і продемонструвати знання та вміння.

Велику допомогу Збройним Силам надали їм і сьогодні продовжують надавати 
пересічні громадяни, для яких слово «Україна» є не географічним терміном, а рідною 
землею. Серед них і працівники Кіровоградської обласної організації Товариства 
сприяння обороні України

№ 2(26) 2017 20

КРАЩЕ ПІДТРИМУВАТИ СВОГО ГРИЦЯ, 
АНІЖ ГОДУВАТИ ЧУЖОГО ІВАНА…



«Хто як не ми?..»

Цей вислів є життєвим кредом десант-
ників. Але мені часто доводиться чути і від 
звичайних людей, які надають Українській 
армії посильну допомогу. До речі, кіро-
воградські оборонці вже не вперше до-
помагають захисникам країни. Свого часу 
вони перерахували на їхні потреби  свою 
одноденну зарплатню, а районні осередки 
і навчальні заклади досі  підтримують тісні 
зв'язки з багатьма армійськими частинами 
і підрозділами. Зокрема, з полком,  який 
входить  до складу Сил спеціальних опера-
цій – військової еліти Української держави. 
Варто відзначити колектив Бобринецько-
го СТК, яким керує Володимир Волкотруб. 
Ми вже розповдали прпо його благодій-
ну діяльність. Залишається додати, що се-
ред його підшефних і корабль Військово-
Морських Сил ЗС України «Олесіренко»: 
раніше носив назву «Кіровоград», але пе-
рейменований на честь героя антитеро-
ристичної опеації, яки й загинув. Спільно 
з військовим комісаром району підполков-
ником Миколою Капітоненко Волкотруб 
вже кілька разів побував у місці базування 
корабля. І не з пустими руками: достави-
ли охоронцям морських рубежів України 
продукти харчування, матеріали, необхідні 
для відновлювально-ремотних робіт тощо.

– Наші ВМС після анексії Криму опини-
лися у вкрай складному становищі, – го-
ворить Микола Петрович. – Тож робимо 
все можливе, щоб хоч якось підтримати 
екіпаж «Олесіренка»

Під керівництвом Знам’янської міської 
організації ТСО України місцеві школярі зі-
брали 174 кг овочів, які відправили воїнам 
93-ї окремої механізованої бригади, що 
дислокується біля м. Рубіжне Луганської 
області. Новоархангельська та Бобринець-

ка районні оборонні осередки  постійно 
беруть участь в заходах, присвячених 
професійним святам охоронців держав-
них кордонів. Під їх егідою відбуваються 
зустрічі молоді з солдатами й офіцерами – 
учасниками АТО. Слухаючи вояків, котрі не 
раз і не два побували під «градами», юнь 
проникається повагою до нашої армії, усві-
домлює, що Україна – це їхня країна, яку 
потрібно не лише поважати, а й боронити.

Нагадаю, що наша обласна органі-
зація спільно з іншими громадськими  
об’єднаннями сприяє також руху волон-
терства на теренах краю, надаючи  шеф-
ську допомогу Збройним Силам та іншим 
військовим формуванням. Насамперед 
медикаментами та продуктами харчуван-
ня. Спільно з Кіровоградською обласною 
радою ми відремонтували і передали  в 
зону бойових дій  близько 20 одиниць 
автомобільної  техніки, яка знаходилась 
в навчальних організаціях.  Нашими ста-
раннями були придбані генератори та 
спальні мішки, організований пункт збо-
ру продуктів харчування з усієї області 
для бійців.

Районні, міські осередки та навчальні 
заклади Кіровоградської обласної орга-
нізації ТоваристваТСО України протягом 
2016 року активізували роботу з пропаган-
ди серед молодих громадян області зна-
чення і особливостей військової служби, 
формування в них морально-психологіч-
них, фізичних і спеціальних якостей, необ-
хідних для військової служби та захисту 
Батьківщини. Насамперед це стосується 
роботи Кіровоградської автошколи, де на 
заняття зі слухачами регулярно запрошу-
ються військовослужбовці.За період  бойо-
вих дій на Сході країни в автошколах ТСО  
області підготовлено 84 водіїв – колишніх 
учасників АТО. На пільгових умовах.

Спільно з військовослужбовцями однієї 
з частин, особовий склад якої бере актив-
ну участь в антитерористичній операції, 
на автодромі Кропивницької автошколи 
проводяться змагання з військово-спор-
тивних багатоборств, виставки стрілець-
кого озброєння тощо.

На жаль, війні на Донбасі не видно ні кін-
ця, ні краю. А це значить, що наші хлопці і 
надалі потребуватимуть нашої з вами допо-
моги. Тож не будьмо байдужими – памятай-
мо, що вони захищають нас і наших дітей!..

     Лариса ЛИМАРЕНКО
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Благодійність



Так, у березні 2014-го року її 
колектив передав до однієї з 
військових части  вантажний 
автомобіль ЗіЛ-130, який і досі 

експлуатується бійцями на Донбасі. 
Навесні 2015-го на базі автошколи, її си-
лами та засобами відремонтували КАМаз: 
він вийшов з ладу, не витримавши вели-
чезних навантажень в районі бойових дій 
і його «притягли» до Прилук. У букваль-
ному розумінні цього слова. Незабаром  
відремонтували і санітарний автомобіль 
ГАЗ-66, що належить 1-й танковій бригаді, 
а також пожежну автівку, паливозаправник 
і  причеп-цистерну до нього.

– За надані послуги ми не отримали 
жодної копійки, – говорить директор цьо-
го навчального закладу Віктор Цапенко. 
– І ніскільки не жалкуємо. Адже йдеться 
про бойову готовність нашого війська, йо-
го спроможність захистити усіх нас. Ска-
жу більше: особисто я і мої колеги раді, 
що зробили хоч невеличкий, але внесок 
у загальнодержавну справу.

Співпрацюючи з місцевою самооборо-
ною (координатор Купрій В.Г.), колектив 
автошколи надав  приміщення для збору 
теплих речей, продуктів харчування, за-
собів гігієни для бійців, які беруть участь 
в антитерористичній операції. До речі, до 
цієї благородної справи долучилися не ли-
ше небайдужі жителі міста і району, а й 
працівники АШ, орендарі і навіть  слухачі.

Коли кімната вщент була заповнена по-
трібними на війні речами, їх відправили на 
Донбас. А також 2 стінгазети з патріотични-
ми віршами майстра  П. Віткуса, оформлені 

художником М. Парганом. Неза-
баром  отримали листа-подяку 
від бійців.

– Наш колектив підтримує 
тісні з зв'язки з офіцерами 
об'єднаного міського військово-
го комісаріату, командуванням 
однієї з частин, – продовжує Ві-
ктор Миколайович. – Ми, зви-
чайно, не  в змозі вирішити всіх 
їхніх проблем, але дещо все ж 
можемо зробити. Наприклад, 
свого часу були  проведені вій-
ськово-тактичні заняття з до-
бровольцями, які найближчим 

часом підлягали мобілізації до Збройних 
Сил України. Для цього заходу  було за-
діяно актову залу, територію школи з бу-
дівлями і автодром, а також  залучено ін-
структорів спецпідрозділу «Альфа».

Основне завдання цього закладу – під-
готовка водійських кадрів. Але оборонці, 
зважаючи на статутні зобов'язання, займа-
ються ще й військово-патріотичним вихо-
ванням. Враховуючи ситуацію, коли росі-
яни пішли на нас неоголошеною війною і 
плюндрують українську землю, вбиваючи 
українців, воно зазнало певних змін. На-
приклад, спільно з громадською організа-
цією «Учасники АТО «Щит», яку очолює П. 

Красноок,  провели  
фотовиставку «За-
гартовані війною». 
Цей захід відвідали 
чимало містян.  Тож 
її відправили «по-
дорожувати» насе-
леними пунктами 
Чернігівщини. 

До участі в па-
тріотичних заходах, 

що систематично проводяться в актовій 
залі, музеї «Бойової слави» долучаються 
учасники антитерориисчної операції, во-
лонтери, військові, які вчать  любові до 
рідної землі, пам’ятати тих, хто виборює 
для них мирне і світле майбутнє.

– Знаєте, одна справа чути про хід бо-
йових дій по телевізору, а зовсім інша до-
відатись про них з вуст людини, яка во-
ювала, – говорить девятикласник Павло 
Сологуб. – Ми з хлопцями побували вже 
на кількох таких зустрічах. Точно ще не 
впевнений, але, мабуть, поступатиму піс-
ля школи до військового інституту: хочу 
теж захищати свою землю. Як і мій прадід 
колись, який загинув під Прагою.

Вже певний період часу школа працює 
над створенням музею, експонати якого роз-
повідатимуть про перебіг антитерористич-
ної операції, її учасників. За словами Віктора 
Цапенка, у ньому він хоче розмістити у май-
бутньому портрети усіх Героїв України, які 
отримали це високе звання за захист нашої 
держави.  Робота ця  кропітка і відповідаль-
на,  тому просувається дещо повільно. Але 
Цапенко переконаний, що вона буде, врешті 
решт, зроблена. Адже завдяки  волонтерам з  
Прилук, а також жителям сусіднього Ніжина  
вдалося зібрати певні воєнні «трофеї» для 
експозиції музею. Сьогодні художник школи 
М. Парган оформляє стенди, декорації, ви-
конуються й інші роботи.

Інструктор з патріотичного виховання 
Марія Зінченко добуває необхідну інфор-
мацію, фотоматеріали.Тож не за горами 
той день, коли музей відчинить двері дя 
всіх бажаючих. 

Сергій ЗЯТЬЄВ 

Його експонати, передані учасниками антитерористичної операції, 
нагадуватимуть   відвідувачам якою ціною досягається в Україні мир

Протягом 2014-2017 років чимало  навчальних закладів Товариства надали і продо-
вжують надавати посильну допомогу воїнам, які захишають Україну. Прилуцька авто-
мобільна школа  – одна з них

В ПРИЛУЦЬКІЙ АВТОШКОЛІ БУДЕ МУЗЕЙ!..
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Військово-патріотичне виховання 



Що таке щастя? У чому суть 
людського життя?

Кожен з тих, кому ви за-
дасте ці, начебто прості, 

запитання, дадуть на них різні відповіді. 
Адже у кожного своє розуміння і щастя, 
і сенсу життя. Для Володимира Дмитрука 
–  це насамперед здоров'я,  благополуччя 
рідних і близьких. А ще – робота, колеги: 
без них не уявляє свого життя

Знайомство Володимира з оборонним 
Товариством відбулося у 1972 році, коли 
він поступив на відділення механізації  Во-
лодимир-Волинського сільськогосподар-
ського технікуму. У цьому навчальному за-
кладі активно діяла первинна організація 
ДТСААФ. Дізнавшись про справи, якими 
вона займається,  хлопець відразу всту-
пив до неї.

– Разом з іншими студентами-активіста-
ми брав  участь у багатьох заходах військо-
во-патріотичне спрямування, – розповідає 
сьогодні Володимир Іванович. – Оскільки 
тоді держава, суспільство приділяли цій 
роботі багато уваги, то їх було чимало. Не-
забаром мене обрали головою первинно-
го осередку.

 Після завершення навчання у 1976 році 
успішно склав іспити і отримав водійське 
посвідчення категорії «В» і «С». Незабаром 
юнака призвали  на службу до лав Радян-
ської Армії. Служити випало  у Прибалтій-
ському військовому окрузі. У ракетних вій-
ськах стратегічного призначення.

Звільнившись з війська,  поступив до 
Українського інституту інженерів водного 
господарства у  місті Рівному. На механіч-
ний факультет. Під час навчання знову став 
членом первинної організації обласного 
ДТСААФ. Як пам'ять про ті роки,  моло-
дість  Володимир Іванович і досі зберігає 
членський квиток. Будучи студентом цього 
вишу, навчався  і на військовій кафедрі. У 
1983 році термін навчання добігав кінця, і  
для випускників на Яворівському полігоні 
влаштували збори, де майбутні офіцери  
перетворювали теоретичні знання в прак-
тичні навички.

 Там він  випадково зустрівся з викла-
дачем Рівненської автошколи, офіцером, 
який викладав на кафедрі водіїв-електро-
механіків, що проходили підготовку для 
Збройних Сил за направленнями військко-
матів. Той запропонував йому працювати 
у цьому навчальному закладі.  Спочатку 
Володимир Іванович обіймав посаду ви-
хователя.  А через п’ять місяців його при-
значили  викладачем.  На цій посаді він і 
пропрацював до  вересня 2011 року, вий-
шовши  на пенсію за вислугою років. Але 
не залишив рідну автошколу, працевла-
штувавшись інструктором організаційно-
масової, спортивної і методичної роботи. 
На цій посаді працює і сьогодні.

– Коли вийшов на заслужений відпочи-
нок, мені запропонували роботу в одній з 
організацій Рівного, – розказує ветеран. 
– Водночас була можливість залишитись 

у своєму колективі, якому віддав стільки 
років. Подумавши, обрав другий варіант, 
про що жодного разу ще не пошкодував.

У колективі ветерана-оборонця пова-
жають, вважаючи його надзвичайно гра-
мотним фахівцем, ерудованою людиною, 
яка розуміється в багатьох питаннях. Часто 
звертаються і за порадою.

– Якось потрапив я у складну життєву 
ситуацію, – розповідає один із молодших 
колег Володимира Дмитрука. – Пов’язано 
це було з особистим життям. Не стерпів і 
запитав у Івановича як вчинити, перед цим 
сказавши йому який бачу вихід. Вислухав-
ши мене уважно, Володимир Іванович по-
радив не спішити, а добре все обдумати, 
щоб потім не шкодувати про гарячкува-
тість. Я так і зробив…

А згодом, коли трохи охолонув, вирі-
шив свою проблему. Відтоді минуло по-
над 10 років, а я і досі вдячний цій людині 
за його мудрість, виваженість, якими він 
вирізняється.

– Володимира Івановича поважаємо 
не лише за сиві скроні, а й за відмінні 
людські якості, – говорить директор Рів-
ненської автомобільної школи ТСО Укра-
їни. – При цьому Володимир Іванович ще 
й очолює Рівненську міську організацію 
ТСО України.  Весь свій життєвий та про-
фесійний  досвід передає молодшим ко-
легам. А ще він бере активну участь у 
житті міської організації, організовує і 
проводить загальноміські заходи з вій-
ськово-патріотичного виховання під час 
місячників, організація під його керівни-
цтвом підтримує роботу секцій в первин-
них організаціях міста, надає фінансо-
ву підтримку в проведенні спортивних 
заходів. За його безпосередньої участі 
була відновлена і успішно функціонує 
потужна первинна організації у Рівнен-
ському кооперативному економіко-пра-
вовому коледжі, яка нараховує більше 
ста студентів.

За сумлінну роботу на благо Української 
держави, оборонного Товариства Володи-
мир Дмитрук неодноразово нагороджу-
вався грамотами, подяками Голови Това-
риства і  обласної організації, директора 
автошколи.

Василь РУДИКА

Володимир Дмитрук, який віддав оборонному Товариству 
понад 40 років життя і вийшов на заслужений відпочинок, 
знову повернувся до рідного колективу

ВЕТЕРАН І ДОСІ У СТРОЮ…
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«Комусь потрібно було  
бути першими…»

Весна 2014-го. У Києві ще вирує Май-
дан, а у Кремлі, чиї «зелені чоловічки» 
з'явилися у Криму, вже точать зуби і на 
материкову Україну. Знають, що  із 120 ти-
сяч військовослужбовців Збройних Сил 
лише   6 тисяч готові дати рішучу відсіч. 
Решта – «обмежено боєготові». Щедро про-
фінансовані російськими господарями, та-
кі ж «чоловічки» з'являються і на Донбасі. 
Згуртувавшись у озброєні до зубів банди,  
окуповують місто за містом, село за селом, 
не знаючи, що незабаром втікатимуть од 
Українського війська, як перелякані зайці 
від мисливця.

Наша армія у рекордно стислі строки 
«стає на ноги» і вже влітку починає звіль-
няти – один за одним – населені пункти. 
Здається, ще кілька тижнів і над «столи-
цями» так званих ДНР і ЛНР майорітимуть 
українські прапори.

Москва розуміє: ситуація складається 
не на її користь, місцеві сепаратисти  ось-
ось «завалять справу». Згадавши досвід 
своїх попередників – більшовицьких вож-
дів, які трьома війнами йшли на Українську 
Народну Республіку на початку минулого 
століття,  кидають на допомогу регуляр-
ну армію.

Я проходжу залою, де кожен експонат – 
це новітня історія Української держави, 
здається, від них ще тхне димом і попе-

лом згарищ, на яких їх знайшли пошуков-
ці. Ось переді мною особисті речі офіцерів 
та солдатів, які обороняли Савур-могилу. 
Зокрема, шолом полковника Петра Потєхі-
на, який, навіть пробитий осколками, вря-
тував йому життя. А ось наспіх складений 
офіцером список вояків-добровольців 25 
повітряно-десантної бригади, які тоді бо-
ронили цю висоту: С. Стегар, В. Самойлов, 
В. Кандела, О. Славін, Д. Міщенко, Д. Пере-
вязник. Полковник Потєхін не примушував 
їх, розуміючи, що це квиток в один бік. Але 
вони пішли, теж розуміючи, що зворотної 
дороги може і не бути. Для трьох з них так 
і сталося…

– Тоді ми не думали про високі мате-
рії, – згадує ті спекотні дні Петро Геннаді-

йович. –  Тому й пішли. Чи вчинив би я так 
сьогодні? Мабуть, що так…

Поруч – особисті речі луганчанина, чем-
піона світу і триразового чемпіона Європи 
з пауерліфтингу Темура Юлдашева. Він теж 
захищав цю висоту і загинув, допомагаючи 
евакуювати поранених бійців.

Організатори експозиції не прихову-
ють правди про найбільш трагічні дні для 
нашої армії. Ось, наприклад, стенд, який 
стисло відображає історію утворення так 
званого Іловайського котла: тут ви поба-
чите фотознімки героїв, пошкоджені бро-
непластини «броніків», знайдені на місцях 
кровопролитних боїв. А ще – дізнаєтесь, 
що,  починаючи з червня 2014 року, роз-
почалася військова операція з блокуван-
ня українсько-російського кордону. Мета 
– припинити проникнення з протилежної 
сторони російських найманців, які поба-
жали просувати на чужій землі так званий 
руський мир. У Донецькій області вона здій-
снювалася силами 24-ї, 51-ї і 72-ї окремих 
механізованих і 79-ї аеромобільної бригад. 
Переважна більшість військовослужбовців 
складалася з вчорашніх механізаторів, вчи-
телів, не підготовлених як слід до ведення 
бойових дій: часу для цього було обмаль.

11 липня українське угрупування підпа-
ло під масований артилерійський вогонь з 
території Росії, а невдовзі кілька диверсій-
но-розвідувальних груп бойовиків пере-

Ви жодного разу не були за останні 3 роки на Донбасі? У вас немає рідних, знайомих серед бій-
ців АТО,  які б розповіли що там відбувається? Ви досі сумніваєтесь, що проти України  воюють не 
лише місцеві зайди, а й підрозділи регулярної російської армії? Тоді завітайте до Національного 
військово-історичного музею України, де розгорнута експозиція «Збройні Сили на захисті суве-
ренітету, територіальної цілісності та недоторканості України»
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рвали сполучення між нашими військами.  
В результаті утворилося кілька так званих 
котлів. Для деблокування  наших хлопців 
було утворене ударне угрупування з під-
розділів 30-ї механізованої бригади, а та-
кож 25-ї та 95-ї аеромобільних. Водночас 
на підтримку своїх «молодших братів» при-
йшли так звані російські добровольці, пе-
ретнувши неконтрольований українською 
стороною державний кордон. А в ніч з 23 
на 24 серпня 2014 року його перетнули 
і підрозділи російських збройних сил…

«Ми там,  
щоб вони не були тут…»

Все світове співтовариство знає, що на 
сході нашої країни воює російська армія. 
Українська держава надала цьому факту 
десятки беззаперечних доказів, продемон-
струвавши і  полонених спецпризначенців 
та інших їхніх співвітчизників. Натомість 
офіційна Москва вперто заперечує свою 
присутність на українській землі.

Відвідавши експозицію «Збройні Сили на 
захисті суверенітету, територіальної ціліс-
ності та недоторканості України» я зайвий 
раз переконався, як російські можновладці 
уміють брехати. Адже побачив шеврони, інші 
російські символи, які вказують, що влітку 
2014-го нашу країну окуповували силами 
247-го десантно-штурмового полку, 6-ї і 291-
ї артилерійської і танкової бригад та інших. 
Усього 12 частин! А поруч – прапори так зва-
них ДНР і ЛНР, інші їхні «символи»…

Це вони, «браві російські вояки», як на-
зиває їх міністр оборони Росії Сергій Шой-
гу, розстрілювали наших захисників, по-
рушивши не лише міжнародні конвенції і 
договори, які регламентують ведення ві-
йни, а й людські.

Обгоріле Євангеліє, яке було у нашого 
солдата і  знайдене в урочищі «Червона 
поляна», зайве тому підтвердження: тут 
російські спецпризначенці розстріляли 
колону 40-го батальйону «Кривбас» та ба-

тальйонно-тактичну групу 51-ї механізо-
ваної бригади, які виходили з оточення. 
Доречі, за мотивами цього Євангелія поль-
ський художник-іконописець Хуберг Кам-
поя написав ікону «Не бійтеся». 

Шолом, бронежилет і куртка полков-
ника Павла Пивоваренка – командира 
51-ї бригади, який особисто виводив сво-
їх бійців з Іловайського котла, можливо, 
теж колись послужать речовим доказом 
у Гаагському трибуналі. Адже  Павла Ва-
сильовича та чимало його підлеглих теж 
підступно вбили  «визволителі України». 
Підрозділи, якими командував полковник, 
визволили понад 20 міст і сіл Донбасу, у 
тому числі  Лисичанськ і Сєвєродонецьк. 
Тривалий час доля офіцера була невідо-
мою: недоброзичливці навіть стверджува-
ли, що він перейшов на бак сепаратистів. 
Але правда про цю мужню людину врешті 
решт взяла гору: сьогодні він покоїться 
на Лук'янівському кладовищі. Президент 
України «за особисту мужність і високий 

професіоналізм, виявлені у захисті дер-
жавного суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій при-
сязі» нагородив полковника Павла Пиво-
варенка орденом Богдана Хмельницького 
3-го ступеню. Посмертно.

З сусіднього стенду на мене дивляться 
кіборги – захисники Донецького аеропор-
ту: Дмитро Фурдик, Дмитро Скляров, Ан-
дрій Гаврилюк,  Вячеслав Мельник, Руслан 
Кононенко, Віталій Гасюк та десятки їхніх 
побратимів. Дивлюся на ці мужні обличчя і 
згадую свого друга Андрія Гаврилюка, наче 
знову чую його слова під час нашої остан-
ньої зустрічі, коли він приїздив у відпустку. 
На запитання чи не шкодує, що потрапив у 
таке гаряче місце, Андрій відповів:

– Ні. Ми там, щоб вони не були тут…
А ось  особисті речі  командира 11-го 

батальйону територіальної оборони «Ки-
ївська Русь» Олександра Гуменюка, спецп-
ризначенця полковника В`ячеслава Галви. 
А також наймолодшого загиблого вояка 
–  18-літнього Георгія Тороповського,  «аф-
ганця» та «чорнобильця», добровольця 
батальйону «Айдар» Миколи Личака, ін-
ших військовиків. Особливе місце в екс-
позиції займають особисті речі загиблих 
добровольців «Грузинського легіону» та 
командира міжнародного миротворчого 
батальйону ім. Джохара Дудаєва.

Експозицію  «Збройні Сили на захисті 
суверенітету, територіальної цілісності та 
недоторканості України» відвідали десятки 
тисяч людей – жителі не тільки столиці, а 
й інших міст і сіл України, побували тут і 
закордонні гості.

Сергій ЗЯТЬЄВ 

Коментар заступника директора 
Національного військово-
історичного музею України 
Ярослава Тинченка

– Ця виставка унікальна тим, що пред-
ставлені експонати  збиралися безпосе-
редньо з місць боїв, в тому числі на те-
риторії підконтрольній сепаратистам. В 
її оформленні  використані фотографії, 
зроблені співробітниками музею, які бра-
ли участь в евакуації загиблих, фронтових 
кореспондентів, а також зображення, ви-
явлені на понівечених телефонах україн-
ських військовослужбовців, знайдених на місцях бойових дій.

Створювалася з метою висвітлення тих  подій що відбуваються на сході 
нашої країни. А також заради  шанобливого ставлення  до наших героїв, які 
відстоюють цілісність України, її державний суверенітет. Її відвідали і продо-
вжують відвідувати чимало українців, при чому представників різних верств 
населення, бувають й іноземці. Впевнений: кожен, хто тут побуває, краще 
розумітиме ту ціну, які наші солдати й офіцери платять за наше мирне життя.
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«Та це ж Сашко Шаргей…»
Новина про те, що американський астро-

навт Ніл Армстронг висадився на поверхні Мі-
сяця, наробила у Москві багато переполоху: 
Кремль вважав, що першою там побуває ра-
дянська людина…

А коли  один з авторів проекту «Аполлон» 
зізнався, що їхній політ здійснювався по «рав-
ликовій трасі», запозиченій з невеличкої кни-
жечки механіка елеватора Юрія Кондратюка, 
переполох переріс у скандал: Радянський Союз 
– у глибокій таємниці – готував свій місячний 
проект, у якому головна роль відводилася ще 
одному геніальному українцеві – Сергію Коро-
льову. Звісно, що КДБ відразу розпочав розслі-
дування: хто і як допоміг клятим американцям 
нас випередити? Сліди привели до Полтави, 
де кедебістські нишпорки віднайшли старого 
вчителя Володимира Оголівця.

– Та це ж наш гімназист  – Сашко Шаргей! 
– вигукнув той, коли йому пред'явили фото 
«елеваторника». 

«Ходив у одному чоботі  
і одному черевику…»

Сашко Шаргей народився у 1897 році. У Пол-
таві. Ще перебуваючи у материнському лоні, 
потрапив до Лукянівської в'язниці: за її участь в 
антиурядовій демонстрації. Звідти вона вийшла 
з важким психічним захворюванням і незаба-
ром пішла з життя. У 1910 році, коли хлопчині 
виповнилося 13 років, він втратив і батька. Тож  
його виховували дідусь та бабуся – Яким Мики-
тович і Катерина Кирилівна.  Після закінчення 
гімназії  зі срібною медаллю вступив до Петро-
градського політехнічного інституту. 

В роки Першої світової війни студента Шар-
гея мобілізували до війська. Під час його пере-
бування на фронті в Російській імперії стався 
жовтневий заколот, і до влади прийшли більшо-

вики. Дізнавшись про це,  Олександр… втікає 
з армії, повернувшись  до Києва! Та незабаром 
його знову мобілізують. На цей раз стає вояком  
Добровольчої армії генерала Денікіна. Та він 
не бажає брати участь  у братовбивчій війні 
і за першої ж нагоди дезертирує. Діставшись 
містечка Сміла, що на Черкащині, там оселився.

Життя було важке. Тому в пошуках кращої 
долі  часто переїжджав з місця на місце і брав-
ся за будь-яку роботу: працював вантажником і 
мастильником на залізниці, механіком на млині 
та олійні, кочегарив на цукровому заводі та еле-
ваторі. Місцева жителька Варвара Шпак пізніше 
згадуватиме його такими словами:

 «Він дуже бідний був. Ходив у одному чоботі 
й одному черевику…».

З думками про Всесвіт
Вони захопили Олександра ще під час на-

вчання в гімназії. Тому завів зошит, у якому за-
писував свої перші розрахунки й думки, що 
стосувалися польотів у простори Всесвіту. На-
приклад, у своїй першій книжці «Тим, хто буде 
читати, щоб будувати»,  написав: 

 «Насамперед, щоб питання цієї праці само 
по собі не лякало вас і не відвертало від думки 
про можливість здійснення, увесь час твердо 
пам'ятайте, що з теоретичного боку політ на 
ракеті у світовий простір нічого неймовірного 
собою не представляє».

У цій праці він вивів основне рівняння руху 
ракети, навів схему та опис чотириступінчастої 
ракети, камери згоряння ракетного двигуна, 
параболоїдного сопла й багато іншого. А також 
запропонував  використовувати опір атмосфе-
ри для гальмування ракети під час її спуску, а 
для посадки на неї людини й повернення на 
корабель застосувати компактний злітнопоса-
дочний модуль, що й було реалізовано амери-
канським агентством NASA у програмі «Apollo». 

Він також пропонував  використовувати 
гравітаційне поле 
небесних тіл для 
додаткового розго-
ну або гальмуван-
ня космічного апа-
рата для польотів 
у Сонячній системі,  
розглянути можли-
вість використання 
сонячної енергії для 
живлення бортових 
систем космічних 
апаратів і розміщен-

ня на навколоземній орбіті великих дзеркал 
для освітлення поверхні Землі.

Коли знайомишся з цими пропозиціями, за-
даєшся запитанням: як вони могли народитись 
в голові юнака майже 100 років тому? Адже 
старий примірник  журналу «Вісник повітропла-
вання» зі статтею Костянтина  Ціолковського 
про польоти в космос, потрапив до його рук 
значно пізніше!.. Згодом Олександр  підготував 
до друку ще одну книгу – «Завоювання між-
планетних просторів», надрукувавши її влас-
ним коштом. Мала вона лише 73 сторінки, але  
принесла авторові світову славу. Адже в ній 
він запропонував  послідовність перших етапів 
освоєння космічного простору і розвинув деякі 
ідеї, сформульовані у першій книзі.

Кондратюк писав також про можливість 
спуску корабля на крилах і розробив схему 
«космічного човника», передбачаючи, що  під 
час першого польоту на Місяць екіпаж косміч-
ного корабля складатиметься з трьох людей, 
двоє з яких за допомогою спеціального моду-
ля дістануться місячної поверхні, а третій за-
лишиться в кораблі на навколомісячній орбіті. 
Цю ідею і втілили в життя  майже через 40 років 
американці.

Щоб залишитися в живих…

Олександр розумів: будь-якої миті його як 
колишнього білогвардійця можуть арештувати. 
Розуміла це і Олена Кирєєва  – далека родичка, 
яка проживала у Києві і дуже прихильно стави-
лась до нього. У 1921 році помер її знайомий 
студент Юрій Кондратюк. Зважаючи на те, що 
він був молодший за Сашка всього на 3 роки і 
мав з ним схожість,  метрику померлого  вона 
передала  Олександру. Тож на військовий облік 
він ставав вже як Юрій Васильович Кондратюк, 
1900 року народження, син викладача гімназії 

Україна ніколи не мала космодромів і не відправляла в політ космічні кораблі. Але 
наша держава – космічна: вона виробляє  кращі у світі ракети-носії, які виводять 
на орбіту штучні супутники, а її сини вписали свої імена золотими літерами в іс-
торію підкорення космосу. Юрій Кондратюк – один з них
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з Волині, батьки якого загинули у вихорі гро-
мадянської війни… 

Співробітники КДБ – після польоту амери-
канців на Місяць – знайшли її. Жінка, смертельно 
хвора на рак, не відкрила їм усієї правди, поді-
лившись нею лише зі своєю донькою. Та довго 
мовчала, але незадовго до смерті, у 1977 році,  
все ж дала письмові покази працівникам ЦК КПУ:

 «Я вважаю, що причиною зміни прізвища  
О. Г. Шаргеєм було бажання уникнути серйоз-
них наслідків, пов'язаних з його службою в бі-
лій армії».

На волосині од загибелі

Тривалий час Кондратюк працював на пів-
дні України, Кубані, Північному Кавказі. Згодом, 
у 1923 році, отримав запрошення до Новоси-
бірська для роботи в «Хлібопродукті» – ор-
ганізації, до якої входило чимало елеваторів. 
Там він побудував  свій знаменитий елеватор 
«Мастодонт» – величезне зерносховище на 13 
тисяч тонн, яке сучасники називали технічним 

дивом. За принци-
пом «руської ізби» 
– без цвяхів! Та-

ке новаторство у промисловому будівництві 
обернулося для нього 2 томами кримінальної 
справи. Обвинувачення стандартне для тих 
часів – шкідництво. Стаття 58-7. Його щоночі 
допитували, піддаючи жорстоким катуванням 
і намагаючись отримати не лише зізнання у 
власному «шкідництві на користь імперіаліс-
тів», а й на керівників «Хлібопродукту». Проте 
Юрій мужньо тримався: слідчі не почули з йо-
го вуст жодного прізвища «ворога народу». З 
камери він вийде без 11 зубів, але фальшивих 
обвинувачень не підпише. Та й це не врятує від 
3 років концтаборів.

Дружина його колеги, який теж потрапив у 
застінки, Ольга Горчакова, під час утримання їх 
у вязниці неодноразово їздила до Москви, «за 
правдою». І сталося диво: замість концтабору 
Кондратюк потрапляє до Новосибірського спе-
ціалізованого Бюро № 14 – так званої шарашки, 
де працювати засуджені з числа інженерів та 

інших технічних працівників.  Там  випадково 
ознайомився з умовами конкурсу, оголошеного 
Наркоматом важкої промисловості  на проекту-
вання  Кримської вітроелектростанції. Зробив-
ши ескізи, відповідні розрахунки, відправив їх 
фахівцям. Якимось дивом вони потрапляють на 
очі Серго Орджонікідзе – народного комісара 
важкої промисловості. І за його сприяння Кон-
дратюка залучають до реалізації незвичайного 
проекту. Та коли Орджонікідзе застрелився, йо-
го згорнули, звинувативши Юрія Васильовича 
у гігантоманії і авантюризмі. Відкликавши до 
Москви, запропонували проектувати вітрод-
вигуни для колгоспних ферм…

Один із відомих вчених, Вєточкін, який осо-
бисто знав Юрія Васильовича і його можливос-
ті як ученого, порушив клопотання про при-
своєння йому звання доктора технічних наук. 
Але молодший брат Цюрупи, який керував на 
той час «Теплоенергобудом», був проти: «Ми 
не знаємо ніяких його наукових заслуг. У гро-
мадському житті участі не брав, політичне об-
личчя не виявлене». 

П е р е б у в а ю -
чи якось у Москві, 
Кондратюк зустрів-
ся з Сергієм Коро-
льовим, і той, від-
разу розгледівши в 
ньому неабиякі зді-
бності, запросив до 
співпраці. Але чоло-
вік знав, що робота 
над військовими 
проектами перед-
бачє суворий контр-
оль з боку «органів». 
І відмовився, побо-
юючись, що ретель-

на перевірка розкриє факт підробки докумен-
тів і білогвардійське минуле...

У червні 1941 року Юрій Васильович пішов 
на фронт. Добровольцем. Воював у складі 2-го  
стрілецького полку 21-ї Московської дивізії на-
родного ополчення.  23 лютого 1942 року  заги-
нув на околицях одного із сіл  Орловської області.

Пам'ять про Шаргея-Конратюка

Слава до Шаргея-Кондратюка прийшла 
вже після його смерті і смерті держави, якої 
він так боявся – Радянського Союзу. В Києві йо-
го іменем названо вулицю, в Полтаві відкрито 
пам'ятник, його ім'я присвоєно Полтавському 
національному технічному університету. 

Випущено також ювілейну монету та дві по-
штові марки. Американці, які вважають Кон-
дратюка родоначальником космічної ери, на 
мисі Канаверал установили йому пам'ятник. В 
молодості він мріяв, що його нога першою сту-
пить на Місяць. Цьому не судилося збутись. Але 
іменем геніального українця ті ж американці 

назвали   кратер на зворотній стороні Місяця й 
малу планету Сонячної системи, а також трасу, 
рухаючись по якій вони і потрапили на Місяць.

Підготував  Сергій ЗЯТЬЄВ

Жінки-завойовниці космосу
Не було сфери, у якій би між СРСР 

і США не точилася гостра боротьба за 
першість. Космос – не виключення

Після польоту Юрія Гагаріна тодіш-
ньому керівнику СРСР Микиті Хрущо-
ву доповіли, що американці готують-
ся запустити в космос жінку. Микита 
Сергійович відразу ж заявив, що «цьо-
го ніколи не станеться, бо першою там 
повинна побувати радянська жінка». І 
слово стримав: у космос полетіла Ва-
лентина Терешкова...

В США,  які інтенсивно  готувалися 
до підкорення Всесвіту американкою,  
пригнічені перемогою суперників, 
згорнули програму жіночих орбіталь-
них польотів: перший набір жінок у за-
гін космонавтів відбувся лише у 1978 
році. А Радянський Союз тим часом 
продовжував жіночі польоти: 20 серп-
ня 1982 року, через 19 років після Те-
решкової,  на орбіту вирушила Світлана 
Савицька. Майже через 2 роки вона по-
бувала там втретє, вийшовши  у відкри-
тий космос, де  3,5 години проводила 
зварювальні роботи! 

Зі смертю головного конструкто-
ра науково-виробничого об'єднання 
«Енергія» В. Глушкова про жіночу кос-
монавтику почали забувати.  І все ж у 
жовтні  1994 року на орбітальні станції 
«висадилася»  Олена Кондакова, вста-
новивши  рекорд тривалості жіночого 
космічного польоту – 169 днів. Згодом, 
15-24 травня 1997 року вона здійснила 
свій другий політ,  ставши єдиною ро-
сіянкою, яка літала на американському 
космічному кораблі Space Shuttle. 

З моменту першого польоту людини 
у космос на навколоземній орбіті по-
бувало 56 жінок. З них 46 американок, 
надолуживши відставання.  Чотири з 
них загинули.
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«З того часу починається довга низка най-
сумніших, найбільш безрадісних моїх споминів. 
Незабаром умирає  мати, батько жениться з 
молодою вдовою та бере з нею троє дітей за-
мість посагу. Хто бачив хоч здалека мачуху й 
так званих зведен ят, той, значить, бачив пекло 
в найогидливішому його тріумфі. Не минало 
години без сліз…  мачуха особливо ненави-
діла мене. Батько поїхав за чимсь до Києва, в 
дорозі занедужав та, повернувшись додому, 
незабаром і помер».

Це – фрагмент з повісті Тараса Шевченка 
«Княгиня», яку вважають автобіографічною. У 
ньому – вся правда про своє дитинство, яке 
минуло у злиднях та поневіряннях.

Дослідники життя і творчості великого по-
ета стверджують, що  мачухою для хлопчини 
стала  молодша сестра його матері Катерини. 
А після  смерті батька Тараса втекла з моло-
дим дяком, кинувши малого Тарасика напри-
зволяще.

Господь Бог і доля відміряли Тарасу всього 
47 років життя: 15-річним хлопчиною, разом з 
прислугою поміщика Енгельгардта, він поки-
нув рідну землю, відбувши до міста Вільно (ни-
ні Вільнюс). Після цього лише тричі побував в 
Україні. Отже, разом з дитячими літами  провів, 
як підрахували його біографи, на Батьківщині 
всього 18 років. Саме на цьому фактові дея-
кі російські «шевченкознавці»  і спекулюють, 

стверджуючи, що «Росія стала 
для малороса Тараса ріднішою 
за Україну». Не сперечатиме-
мось зі «знавцями» поетового 
життя і навіть не посилатиме-
мось на його творчість, в якій 
так яскраво проявилася «лю-
бов» поета до Росії. А ось ви-
тримки з його приватних листів 
наведемо.

«Пропадаю у цьому прокля-
тущому Пітері, щоб він замерз 
навіки.  Сновигаю по оцьому 
чортовому болотові та зга-
дую нашу Україну. Ох, якби-то 
мені можна було приїхать до 
Солов'я, весело б було, та не 

знаю, спіткали мене прокляті кацапи так, що 
не знаю, як і випручаться». 

Процитуємо і листа із  заслання, адресова-
ного  Андрію Козачковському – своєму това-
ришу:

«Боже мій, Господи єдиний! Чи гляну я на ті 
гори коли-небудь хоч одним оком? Ні! Ніколи 
я їх не побачу! А хоч і побачу, то, може, з того 
світу, або на цім присняться коли-небудь».

У травні 1859-го, після 12 років розлуки з 
Україною, він звертається  до правління акаде-
мії мистецтв дозволити виїхати на Батьківщину. 
25 травня отримує його.  Опинившись на рідній 
землі,  побував у своїй  Кирилівці, побачився 
з рідними. А ще – написав чимало поезій та 
малюнків. При зустрічах із земляками вислов-
лював наміри повернутись на. Але незабаром 
його заарештували, 
наказавши виїхати 
до Петербурга. 

 Проте  мрія осе-
литись і жити в Укра-
їні, збудувавши влас-
ну хату, не покидає 
його. Влітку  1960 ро-
ку він пише одному із 
родичів, який прожи-
вав на Київщині:

«Посилаю тобі 
план хати, коли що 

найдеш не так, то поправ і напиши мені, а тим 
часом окопуй леваду і купуй ліс сосновий; на 
одвірки тілько, та на двері купи дубового та 
ясенового, та на поміст липи. Якщо дуже тре-
ба буде грошей, напиши – я добуду і пришлю.

На надвірну комору при случаї дубового 
лісу купи: нехай собі лежить, то висихає, по-
ки що буде».

Дізнавшись про проблеми, підганяє його:
«Заткни пельку отому клятому землемірові, 

та роби швидше з тим сердешним грунтом. Та 
що зробиш, зараз же і напиши мені, щоб я знав 
що з собою робити: чи їхати мені весною в Ка-
нів, чи ні? Як треба буде грошей, то напиши».

«Та й рушимо тихесенько  
в далеку дорогу…»

Злиденне дитинство, переслідування цар-
ським режимом не могли не підірвати здоров'я 
поета. Особливо роки, проведені у засланні. В 
січні 1961 року він зізнається:

«Погано я зустрів оцей новий поганий рік. 
Другий тиждень не виходжу з хати; чхаю, каш-
ляю, аж обісіло». 

 А за тиждень, 29 січня, вкотре скаржиться:
«Так мені погано…  і кат його батька знає, 

коли воно полегшає».
Підкошений хворобою, Тарас вже не хоче 

чути про придбання землі. Він пише своєму 
другові Варфоломієві:

«Начхай ти на ярмулку отому Жидові, що 
ти пишеш, з його грунтом і його хатою. Кончай 
швидше в Каневі, та напиши мені, як кончиш, 

Українська земля дала світу сотні відомих поетів і письменників, художників і музикантів, вчених 
і артистів. Але постать Тараса Шевченка найвідоміша: ім'я геніального поета, який понад усе лю-
бив Україну і свій народ, відоме далеко за її межами. Витримки з його творів, листів, які ми про-
понуємо  нашим читачам, німі свідки його непростого життя, бажання повернутись до України. 

«МЕНІ І ВДЕНЬ, І ВНОЧІ СНИТЬСЯ 
ОТА БЛАГОДАТЬ НАД ДНІПРОМ…»
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Факти з життя геніального поета
Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в сім’ї кріпосного селянина. 

Окрім нього, у батьків було ще 5 дітей. Завжди з любов’ю згадував, коли малим пі-
шов шукати «залізні стовпи», що «підпирають» небо, і заблукав у полі. 

Дитинство хлопчини минуло у його рідному селі Моринці Київської губернії.  Осві-
ту  отримав у сільського дяка, почавши у  1828 році  служити у поміщика Енгельгардта.

З кріпацтва його викупили  за 2500 рублів:  художник Карл Брюллов написав портрет 
Жуковського і продав його. Здобувши свободу, Тарас  вступив до Академії мистецтв.

У 1840 році вийшов його перший збірник віршів «Кобзар». 
У 1846 році Тарас Шевченко став членом Кирило-Мефодіївського братства, за 

що у 1847 році був засланий до Орської фортеці. Як солдат.  Його амністували після 
смерті Миколи I.

У 1861 році  Шевченко за свій рахунок видав тиражем 10 тисяч примірників 
складену раніше брошуру, по якій українці могли вивчати основи грамоти в без-
коштовних недільних школах. Це був «Буквар», який вважається основою літера-
турної української мови.

Найбільш відомою книгою Шевченка  є «Кобзар», якій присвячено цілий музей 
у Черкасах.

 Зібрані у «Кобзарі» вірші перекладені більш як 100 мовами  світу. 
В розмовах з друзями-однодумцями  Шевченко висував ідеї автономного стату-

су України та інших слов'янських держав, а столицею  багатонаціональної держави 
бачив Київ.

Першим коханням молодого Шевченка була Оксана Коваленко, його ровесни-
ця. Родичі закоханих були впевнені, що молоді одружаться. Але надії були марни-
ми – Тарас мусив поїхати до Вільна. Усе своє життя Шевченко згадував ту дівчину, 
яку колись кохав.

Останнім коханням поета була 19-річна дівчина Лукерія Полусмак, яка найми-
тувала в Петербурзі. Простакувату дівчину Тарас зваблював дорогими подарунка-
ми, але вона не захотіла залишити столичного життя й переїхати в Україну. Згодом 
вийшла заміж за перукаря. І лише 1904 року, після смерті свого чоловіка, Лукерія 
Яковлева-Полусмак, залишивши дітей в Петербурзі, приїхала до Канева і щодня 
приходила на могилу Шевченка.

Улюбленим напоєм Тараса Шевченка був чай, а улюбленою їжею були: справжній 
український борщ, «затертий пшонцем і затовчений старим салом», вареники з си-
ром з грубої гречаної муки. 

Тарас Шевченко був відомим модником, любив дорогий одяг і дуже легко ви-
трачав на нього гроші.

У  свій день народження, 9 березня, поет попрохав свого  друга Григорія Честахівського, 
щоб після смерті його поховали у Каневі.  Останнє 
бажання поета  виконали лише через два роки. 

Тарасу Шевченко  встановлено близько 
1200 пам’ятників по всьому світу. Зокрема, в 
Білорусі, Польщі, Молдові, Азербайджані, Ка-
захстані, у Франції, Італії, Канаді, США, Бразилії, 
на острові Мальті та багатьох інших країнах.

У 1964 році, коли відзначався 150-річний 
ювілей Великого Кобзаря, 196 міст і сіл СРСР 
носили ім’я Шевченка. Нині в Україні 164 насе-
лені пункти названі на честь Тараса Шевченка. 
У Казахстані його ім’я носить Форт-Шевченка.  
Також назву Шевченко носять 3 села, 4 селища 
і 8 хуторів в Адигеї, Башкортостані, Краснодар-
ському краї та 8 областях Російської Федерації, 
і село у Рибницькому районі Придністров'я. 

Поезію Тараса Шевченка перекладено більш 
ніж ста мовами світу. Серед них — японська, 
корейська, арабська і міжнародна мова еспе-
ранто. Найбільше перекладів було здійснено 
російською, німецькою, польською, а також 
англійською мовами.

щоб я знав, що робити з собою весною. Про-
щай! Утомився, наче купу жита одним заходом 
змолотив».

Мине кілька тижнів і 24 лютого 1961 року 
Тарас Григорович напише до іншого товари-
ша – жителя Петербурга:

«Я болен, другой месяц не только на улицу, 
меня и в коридор не пускают. И не знаю, чем 
кончится мое затворничество».

Забили тривогу і друзі поета, занепокоєні 
станом його здоров'я. Так,  Жемчужников – ро-
сійський поет і публіцист, який дуже поважав 
Тараса Григоровича, звертається до перекла-
дача Шевченка Павла Ковалевського:

«Посуньте швидше раду літфонду на допо-
могу бідному Шевченкові. У нього водянка в 
грудях… медична допомога паралізується не-
влаштованістю життя й відсутністю будь-якого 
догляду за ним. Живе він в кімнаті, розділеній 
антресолями на два яруси, спить  у верхньому, 
де вікно нарівні з підлогою, а працює у нижньо-
му, де холодно».

Сам Тарас передчував свою смерть. Неза-
довго до неї він написав рядки, ніби-то про-
щаючись з життям:

Чи не покинуть нам, небого,
Моя сусідонько убога,
Вірші нікчемні віршувать
Та заходиться риштувать
Вози в далеку дорогу, 
На той світ, друже мій, до Бога,
 Почимчикуєм спочивать

10 березня 1861 року – у день свого на-
родження – о 5 годині 30 хвилин ранку Та-
рас Григорович помер.  Прощальні промови 
над його домовиною  виголошували укра-
їнською, російською та польською мовами. 
Поховали поета спочатку на Смоленському 
кладовищі в Петербурзі. Але згодом остан-
ній свій спочинок поет знайшов все ж на 
рідній землі: його перепоховали на Чернечій 
горі – неподалік Канева.

Сергій ЗЯТЬЄВ
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– Наш заклад створений у 1998 році, – гово-
рить начальник Навчально-оздоровчого комп-
лексу, який є складовою частиною Київського 
військового ліцею ім. Івана Богуна – заступ-
ник його керівника полковник Петро Потєхін. 
– Право навчатися в ньому мають підлітки, які 
закінчили 7 класів загальноосвітніх українських 
шкіл. Для цього потрібно успішно  скласти іспи-
ти  з української та іноземної  мов, математики 
і фізичної підготовки. А ще – пройти професій-
но-психологічний відбір і медогляд. Весь від-
бірковий процес триває не більше двох тижнів. 
Документи для вступу починають прийматись 
в першій половині травня.

Навчання у НОК КВЛ   проходить за про-
грамою звичайної загальноосвітньої школи, 
але насичене елементами військової справи, 
що дуже подобається ліцеїстам.

Офіцерсько-педагогічний колектив багато 
уваги приділяє військово-патріотичній роботі, 
наприклад, влаштовуються зустрічі з військо-
виками, які і сьогодні борються на Сході нашої 
України. Лише останнім 

Пріоритет при вступі віддається тим, у кого 
батьки загинули, захищаючи Україну, сиротам, 
дітям, позбавленим батьківського піклування 
чи з багатодітних сімей. Сьогодні серед 240 лі-
цеїстів проходять навчання сини 34 учасників 
АТО, з яких 4  втратили своїх батьків. У одно-
го з підлітків батько – Герой України, який за-
гинув під час Революції Гідності. 25 хлопчаків 
не мають ні батька, ні матері, а 50 відсотків з 
них відносяться до інших пільгових категорій. 

Перше, на що звертаєш увагу, переступив-
ши поріг контрольно-перепускного пункту, це 
Алея Героїв. На ній – фотографії Героїв України 
– учасників АТО. Відкриває її портрет  генерал-
майора Ігоря Гордійчука: захищаючи  влітку 

2014-го Україну, він дістав важке поранення, а 
після одужання очолив КВЛ.

– Навчання у нас проходить за загально-
шкільними навчальними програмами, – роз-
повідає заступник начальника  з навчальної 
роботи підполковник Олег Мостипака. – Абсо-
лютна більшість ліцеїстів успішно їх опановує. 
Офіцерсько-педагогічний колектив багато ува-
ги приділяє військово-патріотичній роботі. На-
приклад, влаштовуємо зустрічі з військовика-
ми, які сьогодні боронять на сході нашу країну. 
Лише останнім часом у нас побували Максим 
Денисов, Анатолій Свирид, Володимир Кутя, 
які подарували нашим вихованцям  боксерську 
грушу, боксерські печатки та футбольні м’ячі.

На жаль, Олександр Шаповал – один з  ви-
пускників Навчально-оздоровчого комплексу 
загинув на Донбасі. До речі, чимало  офіцерів 
НОК  ще  недавно зі зброєю в руках захищали  
нашу країну.  Це, зокрема,  полковник Петро 
Потєхін,  який був  двічі поранений під час обо-
рони стратегічної висоти Савур-Могила і наго-
роджений орденом Богдана Хмельницького 

3-го ступеню та  відзнакою «Народний Герой 
України», командир взводу – офіцер-вихова-
тель майор Євген Трушковський, теж поране-
ний на Савур-могилі, старші лейтенанти  Руслан 
Поліщук і Олександр  Возний,  старший сержант 
контрактної служби Сергій Остапчук, сержант 
контрактної служби Геннадій Шпідько, вихо-
ватель Олег  Миколаєнко. Загалом майже 50 
відсотків офіцерів  НОК КВЛ є учасниками АТО!..

Улюбленими предметами для хлопчаків є 
«Захист Вітчизни», історія України. Під час за-
нять вони знайомляться з азами армійської 
служби, славними сторінками української іс-
торії, що теж сприяє формуванню патріотично-
го світогляду. З великим інтересом діти відвід-
ували протягом кількох тижнів пересувну екс-
позицію Національного військово-історичного 
музею України,  експонати якої розповідають 
про події, що відбуваються сьогодні на сході 
нашої країни, мужність і героїзм українських 
вояків. При цьому вони намагаються робити 
добрі справи для наших вояків, котрі воюють 
на Донбасі. Наприклад, нещодавно передали 

Про Героя України Ігоря Гордійчука і Петра Потєхіна ми розповідали на 
сторінках нашого видання. Вони, нагадаю, мужньо воювали з російськими 
окупантами і, утримуючи стратегічну висоту Савур-могила, дістали важкі по-
ранення. Ігор Володимирович, який дивом уцілів,  кілька років провів у ме-
дзакладах, але повернувся у стрій: сьогодні мужній генерал очолює Київський 
військовий ліцей ім. Івана Богуна. Обійнявши цю посаду, він запропонував 
Петру Геннадійовичу очолити Навчально-оздоровчий комплекс Ліцею – його 
своєрідну філію, що знаходиться у місті Боярка. Сьогодні вони навчають і ви-
ховують нашу юнь – майбутнє Українського війська.

Ваша дитина з дитинства марить армійською службою? Ви хочете, щоб 
ваш син виріс справжнім патріотом України і був її надійним захисником? 
Ваші Дмитрики, Сергійки і Васильки з ранніх літ готові випробувати себе на 
самостійність і дорослість? Якщо це так, то вони є   потенційними ліцеїстами.

Вихованець оборонного Товариства, полковник ВДВ, нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню Петро Потєхін:

НАВЧАТИ І ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ – СПРАВА 
НЕ МЕНШ СКЛАДНА, АНІЖ ВОЮВАТИ…
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їм  10 маскувальних сіток, сплетених власни-
ми руками.

Це дуже скромний, але щирих сердець по-
дарунок захисникам України. Ми віримо, що на-
ші сітки допоможуть врятувати людські життя 
наших воїнів і готові їх плести і далі. 

Піклуються тут і  про дозвілля ліцеїстів. Під опі-
кою офіцерів-вихователів вони відвідують кіноте-
атри міста, парк. Постійно проводяться спортивні 
турніри з футболу, волейболу, регбі та інших ви-
дів спорту. До послуг юні прекрасно облаштовані 
спортзала і спортивний майданчик під відкритим 
небом, де вони полюбляють «качатись». Тут пра-
цюють музичний і спортивний гуртки. Нещодав-
но ліцеїсти брали участь в ІV-му Всеукраїнському 
відкритому фестивалі військово-патріотичної пісні 
“Пам'ять серця”, де вибороли гран-прі. 

 Особливим попитом користуються заняття 
з рукопашного бою. Словом, нудьгувати після 
уроків не доводиться.

На жаль, вистачає у цього навчального за-
кладу і проблем. Але ситуація кардинально по-
чала змінюватись, коли Київський військовий 
ліцей, до складу якого, нагадаємо, входиить 
Навчально-оздоровчий комплекс, очолив пол-
ковник (на той час) Ігор Гордійчук. Обійнявши 
цю посаду, він запропонував полковнику По-
тєхіну  очолити Комплекс:  давно знав його як 
надзвичайно порядного офіцера, який щиро 
вболіває  за будь-яку доручену справу.

– Відтоді, як полковник Потєхін очолив 
наш навчально-оздоровчий комплекс, ми-
нуло небагато часу, –  каже генерал Гордій-
чук. – Але навіть неозброєним оком видно 
ті зміни, що тут сталися.

В багатьох навчальних аудиторіях, спальних 
приміщеннях замінено на пластикові чимало 
вікон, дверей. В деяких кімнатах  розпочато 
капітальний ремонт, який до початку нового 
навчального періоду планується завершити. 
Відкрили новий клас географії і технічно об-
лаштували кабінети з вивчення кількох пред-
метів, закупили нові парти, упорядкували стаді-
он. Словом, останнім часом тут сталося багато 
позитивних змін.

– Я дуже вдячний тим громадсько-благо-
дійним організаціям, які відгукнулися на на-
ші прохання і протягли нам руку допомоги у 
розв'язанні багатьох проблем, – говорить Пе-
тро Геннадійович. – Це, зокрема, «Україна-21», 
яку очолює Всеволод Кожем'яко і яка   подару-
вала дітворі 10 сучасних  велосипедів, на яких 
діти у вихідні дні здійснюють екскурсійно-озна-
йомлювальні поїздки місцями Боярщини, де 
відбувалися історичні події. Є сподівання, що 
наш велопарк у недалекому майбутньому по-
повниться ще понад  30 веломашинами.

Вдячний і громадській організації «Союз 
українок Америки», яка діє в США і має свої фі-
лії в Україні. Вона допомогла у придбанні  240 лі-
жок з такою ж кількістю ортопедичних матраців.

По закінченні навчання, яке триває 2 роки, 
у вихованців Боярського навчально-оздоров-
чого комплексу є дві дороги: продовжити цей 
процес у загальноосвітніх школах або ж у Ки-
ївському військовому ліцеї імені Івана Богуна. 
Правда, для цього потрібно витримати шале-
ний конкурс. Але абсолютна більшість хлопча-
ків намагається стати ліцеїстами! А провчив-
шись ще 2 роки, вступають до вищих навчаль-
них закладів Міністерства оборони України,  
поповнюючи згодом офіцерський корпус на-
ших Збройних Сил.

У генерал-майора Ігоря Гордійчука і полков-
ника Петра Потєхіна багато планів на майбутнє. 
Всі вони спрямовані на перетворення Навчально-
оздоровчого комплексу КВЛ ім. І. Богуна в елітний 
навчальний заклад України. Він, на думку офіце-
рів, повинен стати першою сходинкою у довго-
тривалому навчанні і вихованні справжньої еліти 
Українського війська. Знаючи Ігоря Володимиро-
вича і Петра Геннадійовича, впевнений,  що всі 
їхні плани будуть успішно реалізовані.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Коли мрії 
збуваються… 

Спілкуючись з ліцеїстами, поці-
кавився їхніми думками щодо пере-
бування у Навчально-оздоровчому 
комплексі Київського військового лі-
цею ім. Івана Богуна. І ось що почув.

Данило Маковєй, 
першокурсник 
– Мені тут все до вподоби. А особли-

во те, як нам викладають навчальні дис-
ципліни. У порівнянні зі школою, де я 
раніше навчався, це відбувається на 
значно вищому рівні. Харчування чо-
тириразове, багато овочів і фруктів. Всі 
офіцери, які нами опікуються, ставлять-
ся до нас дуже привітно і добре – як 
до власних синів. З ними завжди є про 
що поговорити. За це ми їх і поважає-
мо. Сподіваюсь продовжити навчання 
у КВЛ і стати офіцером. Хочу захищати 
Україну від усіляких ворогів.

Артем Кіпішінов, 
другокурсник 
– Спершу було трохи незвично зви-

кати до дисципліни, організованості і 
порядку. Але з часом «втягнувся» і сьо-
годні почуваюся досить комфортно. 
Вільний час проводимо цікаво і зміс-
товно, оскільки для цього тут створені 
всі умови. Мені, наприклад, найбільше 
до вподоби відвідувати спортзалу і бі-
бліотеку. За час навчання я перечитав 
більше літератури, ніж на всі попере-
дні роки.

Артем Бердис,
другокурсник
– Мій батько загинув, захищаючи на-

шу землю від російських бандитів. Я ра-
дий, що мені поталанило навчатись тут. 
Намагаюсь добре вчитись, щоб згодом 
стати курсантом військового інституту і 
офіцером. Я теж хочу захищати, як і мій 
тато, Україну.  
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Народився і виріс Миколка  в 
одному з наймальовничіших 
сіл Поліського краю – Жалянці. 
Роки, на які випало дитинство,  

були важкими, і хлопчина пізнав ціну 
селянської праці. Батьки, Яків Іванович і 
Валентина Якимівна, хоча й дуже любили 
сина, але виховували його, як сьогодні  
згадує, у суворості і повазі до старших. 

– Не знаю чому, але з раннього дитин-
ства  дуже хотілося відчути себе  дорос-
лим, – говорить сьогодні Микола Якович. 
– Маю на увазі не захоплення цигаркою, 
чим, траплялося, грішили мої ровесники, 
а насамперед самостійність у прийнятті рі-
шень, повагу старших людей. Залишившись 
якось зі своїми думками-мріями наодинці, 
підліток вирішив стати… трактористом!..

Своїми планами поділився з батьками. Ті  
не стали перечити у його прагненнях осід-
лати сталевого коня. Отримавши направ-
лення від колгоспу ім. М. Щорса,  відбув до 
селища міського типу Тучин, де функціону-
вали 3-місячні курси Гощанської «Райсіль-
госптехніки»: там і   вивчав трактористську 
грамоту.

– Отримавши посвідчення механізатора, 
повернувся у колгосп. Відтоді минуло май-
же 50 років, а я і досі пам'ятаю свої перші 
виходи в поле, – згадує  далекі роки Микола 
Озарчук. – Незважаючи на  молодість і від-
сутність практичного досвіду роботи, прав-
ління  довірило мені новенького Т-25! Цей 
факт навіть образив моїх старших колег-на-
ставників. За результатами роботи був на-

городжений туристичною путівкою 
до Москви! Як кращий механізатор 
району…

Восени  1974 року Микола    на-
вчався у Рівненському районному  
спортивно-технічному клубі ДТСА-
АФ УРСР і  отримав посвідчення во-
дія категорії «В» і «С», після чого був 
призваний до війська. Служити ви-
пало у складі окремого контроль-
но-перепускного пункту, що входив 
до складу Західного прикордонного 
округу і дислокувався у місті Рені, що 
на Одещині.  

– Не було ще у моєму житті дня, 
щоб я пожалкував про свою службу, 
– говорить сержант у відставці Мико-

ла Озарчук. – Адже саме там  познайомився з 
багатьма чудовими хлопцями, з якими трива-
лий час після звільнення переписувався, на-
вчився цінувати дружбу, поважати старших і 
досвідченіших товаришів. Як одну з дорогих 
реліквій  зберігаю медаль «Відмінник при-
кордонних військ 2-го ступеню», яку отримав 
з рук начальника військ Західного прикор-
донного округу генерал-майора Гребеника.

У 1977 році  Озарчук звільнився в запас. 
Працював у народному господарстві. На 
різних посадах.  А у  1982 року за рекомен-
дацією двоюрідного брата Миколи, який 
працював у Рівненській автомобільній шко-
лі, працевлаштувався у цьому навчальному 
закладі  майстром виробничого навчання з 
водіння автомобіля. Маючи право на пен-
сію у пільговому обрахуванні, у  січні 2007-
го  звільнився за власним бажанням. Але…

Наступного дня написав заяву з прохан-
ням прийняти на роботу.  Її, звісно, керів-

ництво  задовольнило. Сьогодні Микола 
Якович як інструктор індивідуального на-
вчання водінню автомобіля продовжує го-
тувати водійські кадри для нашої країни. І, 
зважаючи на відгуки колег, робить це до-
сить сумлінно.

– Микола Якович Озарчук – це справ-
жній ас своєї справи, – говорить його ко-
лега Анатолій Ткачук. – Із заплющеними 
очима збере і розбере двигун, трансмісію, 
виконає інші ремонтні роботи. Що най-
більше подобається у цьому чоловікові, 
то це те, що він ніколи не хизується своїми 
теоретичними знаннями і практичними на-
вичками, готовий протягти руку допомоги 
тим, хто її потребує. 

– Сьогодні Микола Якович є одним із 
самих заслужених ветеранів Товариства, 
які працюють на теренах Рівненщини, – 
говорить директор автошколи Юрій Бог-
дановський. – І не лише завдяки тривало-
му трудовому стажу, а й своїм людським 
та професійним якостям. Наприклад, його 
ЗіЛ, незважаючи на «похилий вік», завжди у 
відмінному технічному стані, у кабіні чисто 
і навіть затишно.

Перед написанням цих рядків довелося 
поспілкуватися і зі слухачами – вихованця-
ми Миколи Озарчука. Ось що почув од них:

– Микола Якович – вроджений педагог. 
Навчає тактично, ніколи не робить заува-
жень у грубій формі. З такою людиною при-
ємно не лише навчатись добре їздити, а й 
просто спілкуватись.

Особисто я дуже задоволений тим 
фактом, що інструктором у мене був са-
ме Озарчук Микола Якович.

Василь РУДИКА

Так відгукуються про Миколу Озарчука – інструктора індивіду-
ального навчання водінню автомобіля Рівненської автомобільної 
школи ТСО України його колеги
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«ВІН – НАША  ГОРДІСТЬ!..»



І НА ЛІТАКАХ ЛІТАЛИ, 
І З ПАРАШУТОМ СТРИБАЛИ

19-21 травня відбувся щорічний триденний табір плас-
тунів. За зверненням львівського осередку організації 
«Пласту» Львівський АСК ГО «ТСО УКРАЇНИ»  прийняв рі-
шення про сприяння в  організації заходу пластунів «Свя-

то Весни» на території аеродрому «Цунів»:  
підготовлена та надана територія для роз-
міщення  1500 осіб козачат; організовано 
харчування та доставка питної води на те-
риторію табору; забезпечено проведення 
всіх необхідних комунікацій та доставка 
дров для потреб пластунів; облаштовано 
майданчик для проведення спортивних 
заходів (футбольне та волейбольне поле); 
підготовлено автомобільну стоянку для  
учасників та гостей свята.

Адміністрацією Львівського АСК ТСОУ було також 
організовано допомогу в проведенні заходів з техніки 
безпеки та інструктажу учасників заходу під час про-
ведення польотів  та стрибків з парашутом. 

За результатами проведення  заходу пластунів без-
посередній організатор Ксенія Балук висловила свою 
подяку керівництву Львівського АСК ТСОУ за спри-
яння в організації та допомогу у проведенні «Свята 
Весни» і підтримала наміри про щорічне  проведення  
таких заходів із подальшим збільшенням кількості 
учасників. 

 Особовим складом клубу була надана можливість  
учасникам фестивалю ознайомитись з парашутною та 
авіаційною технікою та безпоседньо взяти участь у по-
льотах на літаках та стрибках з парашутом.

 «Свято Весни» відвідали близько 1300 пластунів 
різного віку. 



В організаціях Товариства пройшов місячник військово-патріотичної роботи  
на честь Дня пам'яті і примирення в Україні та 72-ї річниці Перемоги


