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З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНО!

Виконуючи статутні завдання з військово-
патріотичного виховання молоді, 
Товариство сприяння обороні України 
закладає підвалини національної свідомості 
майбутніх захисників Вітчизни
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Актуально

26 вересня виповнюється 26 років 
від того дня, коли VІІ (позачер-
говий) з’їзд ДТСААФ Української 
РСР прийняв доленосне рішення 

про створення оборонного Товариства 
незалежної України. Роки Незалежності 
були непростими у становленні не тільки 
молодої державності, а й усіх громадсь-
ких організацій. Не всі змогли вистояти і 
зберегти себе як самостійне громадсь-
ке формування. Для нашого Товариства 
це були роки боротьби за право свого 
існування і утвердження в суспільному 
житті. Скорочення, а потім і повне при-
пинення держ авних замовлень на 
підготовку призовників, намагання ділків 
від політики «віджати» нашу власність 
і створити на її базі якусь ефемерну 
«військово-патріотичну організацію», ви-
користання адмінресурсу і проплачених 
найманців у бажанні принизити роль ТСО 
України в громадському житті.

Єдиною можливістю вистояти проти на-
клепів було безумовне виконання статутних 
завдань, де першим пунктом є національно-
патріотичне виховання членів Товариства. 
Саме з цього напрямку намагаються атаку-
вати наші «опоненти», різні деструктивні 
елементи, які виконують завдання певних 
олігархічних кіл. 

25 травня в Києві відбулося чергове за-
сідання Ради Правління ГО «ТСО УКРАЇНИ», 
головним питанням якого було обговорен-
ня стану військово-патріотичної роботи у 
Відокремлених підрозділах Товариства та 
заходів з його активізації». В роботі вибор-
ного керівного органу взяли участь народ-
ний депутат України Сергій МЕЛЬНИЧУК, 
голова ГО «Всеукраїнське об’єднання  учас-
ників АТО» Микола Кобільник, голови Від-
окремлених підрозділів обласного рівня. 
Учасники засідання з ентузіазмом підтри-
мали ініціативу Кобільника щодо проекту 
«Фенікс», який передбачає заснування на-
вчального центру з підготовки юнацтва та 
створення серед військовозобов’язаного 
населення України кадрового резерву для 
Збройних Сил України. Ухвалено рішення 
про спільну діяльність з організацією учас-
ників АТО. Член Правління Товариства Сер-
гій Мельничук проінформував присутніх, 
що його однодумцями готується законо-
проект про територіальну оборону, в якому 
значна роль відводиться Товариству спри-
яння обороні України. 

Про основні напрямки діяльності Товари-
ства по виконанню Указу Президента Укра-
їни «Про Стратегію національно-патріотич-
ного виховання дітей та молоді на 2016-2020 
роки» доповів Віктор Тімченко. Надаємо до-
повідь Голови у стислому вигляді.

– Напередодні засідання Ради секретарі-
ат апарату Правління запросив інформацію 
від керівників Відокремлених підрозділів 
щодо організації виховної роботи в їх під-
розділах. Хоч часу на підготовку доповідей 
було обмаль, але всі доповіли оперативно. 
Так буває, коли нічого не треба «висмокту-
вати з пальця», коли проблема одна – як 
стисло про все доповісти. Загальну думку 
висловив голова Харківської обласної ор-
ганізації Олександр Скринніков: «Люди, які 
висловлюють якісь вигадки з приводу діяль-
ності нинішнього ТСО України, складають 
враження “найманих експертів”, що мають 
слабке уявлення про статутну діяльність об-
ласних та районних організацій, первинних 
осередків».

Обговорення цього питання співпало 
з завершенням традиційного місячника 
національно-патріотичного виховання, 
присвяченого 72-й річниці Перемоги над 
нацизмом у Європі. Кілька років тому ми 
відмовились від написання об’ємних «до-
повідних записок» щодо проведених за-
ходів Місячника. Оцінювалася робота за 
конкретною інформацією, яка надавалась 
в Київ. Щоб скласти уявлення про обсяг 
отриманих матеріалів, раджу звернутись 
до сайту Товариства. Гідна і конкретна від-
повідь всім нашим опонентам! Щоб розпо-
вісти детально про весь перебіг подій мі-
сячника і взагалі організації національно-
патріотичного виховання потрібно багато 

часу, тому зупинюсь лише на більш ціка-
вих напрямках роботи, які запроваджують 
в регіонах, крім традиційних Місячників, 
організації стрільб та інших змагань в Грі 
«Сокіл/Джура» тощо.

ВІННИЦЬКА: Вже традиційними стали 
навчально-польові збори з учнівською мо-
лоддю, які обласна організація проводить 
на базі АСК «Сутиски».

ВОЛИНСЬКА: У 2016 році підготовлено 
в рамках професійної адапції 118 учасників 
АТО, в 2017 році вже отримали робітничу 
професію 44 ветерани.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА: Добре налаго-
джені стосунки з держадміністраціями всіх 
рівнів, двічі на рік надають їм свої звіти. Ді-
яльність Відокремленого підрозділу широко 
висвітлюється в ЗМІ регіону.

ДОНЕЦЬКА: Як доповідає представник 
Правління в Північному регіоні Микола 
Довбня, «сама присутність організацій ТСО 
України в нашому регіоні вже є елементом 
патріотичного виховання. Над кожною ор-
ганізацією майоріє Український прапор 
і присутня наша емблема, що є великим 
подразником для прихильників «русько-
го миру», а з іншого боку додає впевне-
ності громадянам з проукраїнськими на-
строями, особливо якщо враховувати, що 
деякі наші організації знаходяться в без-
посередній близькості  до лінії розмеж-
ування (Артемівський СТК, Артемівська, 
Костянтинівська автомобільні школи), а 
Дзержинська – на лінії розмежування)». 
А щодо фактичного матеріалу – здають 
приміщення та території навчальних за-
кладів підрозділам Збройних Сил України 
за 1 грн. на рік; виступили організатором 
проведення етапу чемпіонату і Кубку Укра-
їни з мотокросу; Краматорською автошко-
лою надано послуги з навчання понад 100 
учасників бойових дій; за підтримки облас-
ної адміністрації проведено спартакіаду 
серед молоді у м. Слов’янську.

ЖИТОМИРСЬКА: Надана допомога по-
раненим бійцям АТО, їх родинам, закуплено 
і надано послуг на суму 188 894 грн; підго-
товлено 46 фахівців для Збройних Сил, дали 
водійську освіту 393 учасникам АТО.

ЗАПОРІЗЬКА: Має добре «розкруче-
ний» власний сайт»; активно співпрацюють 
з громадськими організаціями патріотично-
го спрямування – до складу Правління Від-
окремленого підрозділу обрані керівники 
обласної і міської ради ветеранів, Федерації 

Голова Товариства сприяння обороні України Віктор Тімченко:

НА НАКЛЕПИ ВІДПОВІДАЄМО КОНКРЕТНОЮ 
РОБОТОЮ НА БЛАГО УКРАЇНИ
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«Спас», ради ветеранів АТО, національної 
спілки журналістів.

КИЇВСЬКА: Традиційно щорічно органі-
зовуються автопробіг та похід на яхтах до 
Букринського плацдарму; у Тетіївському СТК 
обладнано кімнату військово-патріотичного 
виховання, в ній проводять перше заняття 
зі слухачами. В коридорі є стенд з портре-
тами земляків, які полягли на сході України. 
На пільговій основі навчають ветеранів АТО.

КИЇВ: За нового керівництва міської ор-
ганізації значно покращилась виховна ро-
бота з молоддю – налагодили співпрацю з 
керівництвом Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту Київської міської держав-
ної адміністрації, військовим комісаром Ки-
єва. «День в Українській армії» – один з них. 
Звернулись за підтримкою до начальника Ге-
нерального штабу ЗС України генерала армії 
України Віктора Муженка, який підтримав, 
заявивши, що це тільки на користь як армії, 
так і суспільству.

КІРОВОГРАДСЬКА: Відокремлений під-
розділ взяв шефство над командою десант-
ного корабля «Юрій Олефіренко»; справжнім 
прикладом організації військово-патріотич-
ного виховання є Знам’янський СТК, який 
очолює Володимир Колебіденко, ветеран 
Афганістану. Його активна помічниця – Ін-
на Іваненко. Активно займаються виховною 
роботою Борис Безсмолий, Сергій Шехов-

цов та інші. Під-
тримують тісні 
ділові контакти 
з 3-м окремим 
полком спец-
назу.

Л У Г А Н -
СЬКА: В Сєвє-
р о д о н е ц ь к і й 
автошколі про-
водять безко-
штовно занят-

тя з водіями ЗС України. Підготовлено та 
перепідготовлено 20 водіїв різних катего-
рій, які проходять службу в АТО. Впродовж 
кількох місяців проводили перепідготовку 
військових водіїв підрозділів Луганськ-1 
та МВС України, які відпрацьовували свою 
майстерність водіння на БРДМ та БМП на 
автодромі автошколи. 

ЛЬВІВСЬКА: Надаються всі умови для 
проведення щорічних триденних таборів 
пластунів на території АСК «Цунів»; безко-
штовно надано приміщення для ГО «Всеу-
країнське об’єднання учасників АТО».

МИКОЛАЇВСЬКА: Найбільш характерни-
ми для них є тісна співпраця з усіма громад-
ськими організаціями патріотичного спря-
мування, військовими частинами гарнізо-
ну і оперативне висвітлення подій на сайті 
Правління ТСОУ.

ОДЕСЬКА: Це, насамперед, всесвітньо 
відомий «Пост №1», де створена наша пер-
винна організація; активно працює керівник 
стрілецького клубу Сергій Бабакін; голова 
обласної організації Віктор Кавунов особис-
то очолює волонтерську діяльність, входить 
до складу Координаційного штабу учасників 
АТО Одеської області.

ПОЛТАВСЬКА: Беруть активну участь в 
надзвичайно цікавій акції «Жіночий баталь-
йон», змагання в рамках якого проходять 
двічі на рік.

РІВНЕНСЬКА: Активно працюють в ко-
ординаційному центрі з питань національ-
но-патріотичного виховання; щорічно про-
водять кошовий збір дитячої організації 
«Козаченьки» на аеродромі «Воронів»; ак-
тивно використовують місцеві ЗМІ, зроби-
ли 43 публікації на сайті ТСОУ у 2016 році і 
11 – в 2017-му.

СУМСЬКА: Сумщина вважається засно-
вником партизанського руху, активісти Пу-
тивльського Тсоавіахіму, який очолював на 
той час Семен Руднєв, стали кістяком пар-
тизанського з’єднання Сидора Ковпака. Цей 
край дав крила прославленому асу Івану Ко-
жедубу. Тому саме на цих прикладах зосе-
реджено виховання майбутніх захисників 
України.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА: Край зі складними 
історичними і національними традиціями, 
тому беруть участь в сугубо місцевих захо-
дах – спортивно-патріотична гра «Гурби-Ан-
тонівці», теренова гра «Легенда УПА», вій-
ськово-спортивна гра «Лисоня» тощо; всі 
керівники місцевих підрозділів Товариства 
задіяні в роботі призовних комісій райвійсь-
ккоматів.

ХАРКІВСЬКА: На прохання Центрально-
го апарату МВС Харківська об'єднана тех-
нічна школа власним коштом протестува-
ла понад 390 молодих поліціантів. В 2016 
році підготовлено водіїв-ветеранів АТО – 
121 чол., за 2017 – 24 чол., перебувають 
на навчанні 94 ветерани АТО. Аероклуб ім. 
В.С.Гризодубової за 2015-2016р.р. виконав 
завдання по підготовці 49 курсантів Харків-
ського авіаційного училища льотчиків імені 
І.М.Кожедуба на літаках ХАЗ-30. В 2017 році 
планується підготувати 32 чол. курсантів-
військовиків. В 2015-2016 р.р. аероклуб під-
готував 21 спортсмена-льотчика з загальним 
нальотом близько 550 годин та спортсменів-
парашутистів, які виконали в 2015 – 3854 
стрибків, в 2016 – 7161.



№ 3(27) 2017 3

ЧЕРКАСЬКА: Укладено угоду з в/ч А1744 
щодо перепідготовки водіїв-військовослуж-
бовців; ТРК «Рось» відзнятий сюжет про Чер-
каську автошколу, справжнім пропагандис-
том Відокремленого підрозділу є клуб служ-
бового собаківництва, який очолює Наталія 
Кривоколінська.

ЧЕРНІВЕЦЬКА: Голова Відокремленого 
підрозділу Кравченко В.І. активно працює 
в Координаційній Раді зі стратегії націо-
нально-патріотичного виховання, всі пла-
ни місячників погоджує з місцевою владою 
області і районів. Працівники Товариства 
беруть участь в проведенні навчально-ме-
тодичних зборів з викладачами предмету 
«Захист Вітчизни».

ЧЕРНІГІВСЬКА: У Прилуцькій автошко-
лі організовано фотовиставку «Загартовані 
війною» для дітей і мешканців міста, запо-
чаткована співпраця з родинами загиблих 
учасників АТО, працюють над створенням 
музею російсько-української війни.

Вважаю, що цих прикладів достатньо. 
Про більшість проведених заходів та до-
свід організації роботи ви знаєте з публіка-
цій «Вісника ТСО України» та його електро-
нного додатку «Крилатий вісник». До речі, 
лише в період проведення місячника, при-
свяченого Дню перемоги, зроблено більше 
60 публікацій на сайті, які дублюються в со-
цмережах – на Фейсбук.

Товариство веде багатогранну волонтер-
ську діяльність. Приведу декілька конкрет-
них фактів. Незважаючи на те, що реформа 
органів ДАЇ на тривалий час заблокувала 
діяльність наших навчальних закладів з під-
готовки водіїв, а це основна стаття отриман-
ня коштів, з початку війни на сході України 
надано допомогу бійцям АТО на загальну 
суму 11 млн. 297 тисяч 94 гривні. В тому чис-
лі військовий збір склав 5.818.931 грн. Ре-
шта, близько 6 млн. грн., це власні кошти від 
господарської діяльності організацій, пере-

раховані одноденні зарплатні працівників, 
зібрані і задіяні благодійні кошти. Лише Пол-
тавська ОО залучила та повністю, до копійки, 
реалізувала 2 млн. 52 тисячі грн., отриманих 
від благодійників.

Важливим для національно-патріотич-
ного виховання молоді вважаю залучення 
її до активних занять спортивно-технічни-
ми та прикладними видами спорту. За 25 
років існування ТСО України на Всесвітніх 
Іграх, чемпіонатах та Кубках світу і Євро-
пи наші спортсмени вибороли 4138 меда-
лей, з яких 1438 золотих і 1504 – срібних. А 
це значить, що 1438 разів на честь наших 
спортсменів лунав гімн України і здіймав-
ся державний прапор на спортивних май-
данчиках вищого світового рівня! Всьому 
світові відомі спортивні досягнення наших 
радіоспортсменів, підводних плавців, судо– 
та авіамоделістів, морських багатоборців, 
автомотоспортсменів, представників авіа-
модельного та ракетомодельного спорту. 
За цей період підготовлено 1618 майстрів 
спорту, 384 майстри спорту міжнародного 
класу та 41 заслуженого майстра спорту 
України. 22 вихователі молоді удостоєні ви-
сокого звання Заслужений тренер України. 
Ви розумієте, що тут не може бути ніякої 
показухи і підтасовки. Адже вищі спортивні 
звання присвоюються не в спортивних ор-
ганізаціях, а безпосередньо Міністерством 
молоді та спорту України. Ми пишаємося 
досягненнями наших вихованців! Думаю, 
ні для кого не є секретом, що спортивна 
робота вимагає чималих коштів. Якщо хтось 
вважає, що ми маємо державну підтримку 
у розвитку наших видів спорту, то поми-
ляється. Вся робота ведеться за рахунок 
госпрозрахункової діяльності Товариства. 
Щоб наглядно прокоментувати цю тему, 
приведу деякі цифри. Лише за останні 10 
років на розвиток спорту в цілому по То-
вариству витрати склали 9 мільйонів 837 

тисяч 200 гривень. Тобто щорічно близько 
мільйона! 

Проте вважаю доцільним зупинитись на 
деяких питаннях, над якими ще слід працю-
вати:

– в розділі 8 Стратегії відзначено, що 
при створенні місцевими державними 
адміністраціями Координаційних рад на-
ціонально-патріотичного виховання до 
складу їх мають залучатися представни-
ки ТСО України. Треба цю можливість ви-
користовувати;

– про позаштатних кореспондентів. На-
падають на нас тому, що мало інформуємо 
громадськість. Штат наших журналістів ви 
знаєте, тому вся інформація має надходити 
від вас. І хто хоче, щоб його роботу оцінили, 
має своїх постійних дописувачів, морально і 
матеріально стимулює їх. Ми запропонували 
призначити таких людей, зобов’язавши да-
вати щотижня оперативну інформацію для 
власних ЗМІ.

А головне – ми не маємо права обмеж-
уватись лише проведенням планових місяч-
ників, ця робота має вестись повсякденно 
і планово.



№ 3(27) 2017 4

Україна багата  патріотами, 
відданими Батьківщині. Деякі 
з них починають підготовку до 
служби у лавах Збройних сил 

України, відвідуючи заняття у групах То-
вариства сприяння обороні України, а 
буває й навпаки – людина спочатку слу-
жить в армії, а потім виховує підростаюче 
покоління, використовуючи свої навички, 

власним прикладом заохочуючи молодь 
до тренувань. 

Турніри з тактико-військової підготов-
ки вже стали традиційними для нашого 
прекрасного краю. Насамперед завдяки 
небайдужим людям, серед яких і  Юрій Ді-
денко та Руслан Насиров, що  зуміли згур-
тувати навколо себе людей, захопити їх 
своєю справою. Пройшовши ґрунтовну 
підготовку у лавах Збройних сил України, 
вони присвятили своє подальше життя 
військово-патріотичному вихованню мо-
лоді. Працюючи на посаді інструкторів з 
тактико-спеціальної підготовки громад-
ської організації «Миколаївська обласна 
організація Товариства сприяння обороні 

України», вони доклали чимало зусиль до 
того, щоб юнаки та дівчата, при потребі, 
могли достойно захищати Батьківщину, на-
давати допомогу один одному. Патріотизм 
та людяність, толерантність поєднуються у 
своєрідному виховному процесі Юрія Ді-
денка та Руслана Насирова. Робота триває 
вже понад 3 роки.

Одним із основних завдань мудрі керів-
ники, талановиті педагоги вбачають 
військово-патріотичне виховання 
молоді, до якого входить: навчання 
практичній стрільбі з пневматичної 
зброї, автомата та пістолета; руко-
пашний бій, «курс молодого бійця», 
виживання в складних умовах, місь-
кий альпінізм.

У місті та області є певна матері-
альна база, якою очолювана Юрієм 
Діденком організація вправно ко-
ристується. Міське ВПУ №21 надає 
для занять юних захисників Вітчиз-
ни тир. Спортивно-воєнізовані за-
ходи часто проводяться на стадіоні 
«Авангард» та тренувальних майдан-
чиках МНС у Ракетно-

му урочищі, у парку Пере-
моги, де територію облад-
нали «афганці».

До дружної команди од-
нодумців приходять юнаки 
та дівчата, які чули про за-
няття від друзів. Придив-
ляються, приміряються… 
і залишаються, щоб вдо-
сконалювати себе. Є тут 
і групи для дорослих, де 
тренуються навіть депута-
ти та бізнесмени, не афі-
шуючи своїх дій, а скром-
но допомагаючи розвитку 
військово-патріотичної ро-

боти в області матеріально. Взаємодія між 
дітьми та дорослими настільки міцна, що у 
2014 році навіть була спроба дати можли-
вість дітям прослужити 3 дні у справжній 
армії, у складі 79-ї бригади. Планувалося 
здійснювати службу за справжнім армій-
ським статутом. Для дітлахів дозволялася 
лише одна поблажка – вони не повинні 
стояти в наряді вночі. Вже був дозвіл від 
Міністерства оборони, але сподіванням не 
судилося збутися, оскільки почалися події, 
пов’язані з Майданом. 

Правда, кілька разів юні патріоти все 
ж виїжджали до лісу, де проходили «курс 
молодого бійця», навчались виживати у 
складних умовах. Це була своєрідна гра, 
яка нагадувала колишню «Зірницю». Були 
проведені «заліки», на яких учасникам вру-
чалися шеврони «Юний спецназ».

Дуже подобається юнакам та дівчатам 
міський альпінізм. Тренування проходять 
на «заморожених» будівлях, обов’язково зі 
страховкою та у присутності досвідчених 
інструкторів. Більш дорослі учасники тре-
нувань, яким уже по 16-17 років, впевнено 

Навесні цього року, згідно з розпорядженням Голови ТСО України Віктора Тімчен-
ка, у Відокремлених підрозділах обласного рівня призначено осіб, відповідаль-
них за надання оперативної інформації мас-медіа.
У Миколаївській обласній організації такою людиною стала Лариса Жайворо-
нок – енергійний і здібний журналіст. Обійнявши цю посаду, пані Лариса з голо-
вою поринула в роботу: за нетривалий час у «Крилатому віснику» було надруко-
вано декілька публікацій, чекають своєї черги інші її доробки про діяльність 
активістів цього осередку Товариства та їхні добрі справи. Подаємо до уваги 
читачів  один із них.

Розповідь про те, як під керівництвом працівників Миколаївської 
обласної оборонної організації юнь вчиться  військовим навичкам

УМІННЯ ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ – СКЛАДНЕ РЕМЕСЛО

Лариса Жайворонок
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спускалися, за допомогою спеціального 
спорядження, із п’ятого, шостого поверхів. 
Малеча успішно долала висоту другого-
третього: всі вони відчували себе справ-
жніми спецпризначенцями.

До процесу військово-патріотичного 
виховання молоді активно долучаються 
батьки, проявляють ініціативу щодо мате-
ріального забезпечення заходів підрозділу 
ТСО України. Непоодинокі приклади, коли 
люди, які мають значний рівень достатку, 
повністю фінансують заходи. Діти із сімей 
з невисокими доходами не відчувають се-
бе обділеними чи скривдженими. З цього 
приводу Юрій Діденко відзначив: «У нас 
не комерційний варіант. Це зроблено від 
душі для рідного колективу».

Коли у людей єдині цілі, кожен пови-
нен приходити на допомогу товаришеві у 
скрутну хвилину, «прикрити» його в бою. 
Батьки задоволені, що їхні кровиночки 
знайшли для себе таке захоплення: зміню-
ється психологічний стан дітей, напрацьо-
вується «філософське» сприйняття світу, 
відбувається самовдосконалення. А сто-
сунки з батьками із проблемних, у деяких 
сім’ях, переростають у взаємоповагу. Вій-
ськова дисципліна дається взнаки навіть у 
підлітковому віці. Всі тренування, змагання 
починаються із шикування групи та чітких 
вказівок командира, які неодмінно треба 
виконувати.

Про виховну роботу у колективі гово-
рити окремо якось не доводиться. Вона не 
просто існує, а відбувається щохвилинно. 
Старші учасники підрозділу опікуються ма-
лечею. На тренуваннях та змаганнях вони 
бігають «на рівних». З кожним молодшим 
учасником у парі працює старший настав-
ник. Наприклад, у 18-річного сина Юрія 
Вікторовича, Ростислава, є 11-річний під-
опічний. Дівчатам попусток теж немає. Во-
ни тренуються нарівні з хлопцями.

На одному із змагань дорослих груп 
було проведено цікаві випробування, які 
включали стрільбу з пневматичної зброї 
на ходу з машини. Навіть водій стріляв з 

пістолета. Юні спецпризна-
ченці заходили в одязі по 
пояс у воду, переходили 
«мінне» поле. Звичайно, мі-
ни були страйкбольні, адже 
це тільки навчання. Але 
учасники змагань отрима-
ли неабияке задоволення: 
відчули свою власну силу 
та командний дух. Успішно 
пройшли вихованці й жа-
ровні з вогнем. Була мож-
ливість показати сприт-
ність у повзанні по канатах. 
А працівники МЧС надали 

для змагань 80-кілограмове опудало.
Ми відвідали тренування юних спец-

назівців, що проводилось у Афганському 
сквері. Інструктор ТСО Руслан Насиров так 
визначив завдання, яке було поставлене 
перед групою юних спецпризначенців: 
«Сьогодні тема – непомітне пересування 
по відкритій місцевості. Юні вояки пови-
нні замаскуватися, непомітно пройти по 
території і зняти вартового. У групі є свій 
командир, вони розподілилися на «двійки» 
та «трійки» і працюють».

У журналістиці є прийом, який назива-
ється «журналіст змінює професію». До-
велося на деякий час стати військовим. 
Спостерігала, як злагоджено працює гру-
па. Тихо та непомітно вони пересувалися 
серед дерев та кущів. Дітлахи настільки 
вдало замаскувалися, що повністю зли-
валися з місцевістю. На фото інколи їх 
майже не видно. В одній із напівзруйно-
ваних будівель проходить нарада, розро-
бляється стратегія виконання поставле-
них завдань. Юні бійці уважно слухають 
командира, висловлюють свої думки. На 
варті – спостерігач. Усе по-справжньому, 
по-дорослому. І лише людина непідго-
товлена могла все зруйнувати, ледь не 
зірвавши виконання завдання. Далася 
взнаки відсутність належної підготовки: 
журналіст «підірвався на міні»! Після ви-
конання завдання керівник групи Юрій 
Діденко вказав на помилки: осіб, які не 
мають військової підготовки, повинна опі-
кувати і контролювати лю-
дина із воєнізованої групи.

Врешті-решт завдання 
групи було успішно ви-
конано. Найкраще впора-
лися з ним Борис Наумен-
ко  – дванадцятирічний 
хлопчик, що вже 4-й рік 
опановує військові нави-
чки, та снайпер Ксенія Чи-
жова (дівчина на рік стар-
ша), яка працює з групою 
всього місяць.

Ми поспілкувалися з юними героями. 
Борис розповів:  «Було складно, але ми 
завдання виконали разом з напарником. 
Буду продовжувати тренування далі, на-
віть після закінчення школи». Додамо, що 
Борис перейшов до 7 класу ЗОШ № 22 міс-
та Миколаєва.

Ксенія розповіла, що вона перейшла до 
8 класу Миколаївської ЗОШ №11. Далі кон-
кретизувала свої дії на тренуванні: «Сьо-
годні було завдання як снайпера – спо-
стерігати за вартовим у приціл, тримати 
його на мушці. З напарником ми відійшли 
в надійне місце, пересуваючись від схови-
ща до сховища, щоб бути непоміченими, 
поки не виконали завдання». Юрій Діден-
ко похвалив снайпера, оскільки завдання 
було виконано блискуче: вихованці само-
стійно знайшли оригінальне, неочікуване 
рішення. І підсумував роботу групи:  «У цій 
ситуації дуже важливо навчитися думати 
правильно. Треба враховувати дуже бага-
то факторів: конкретні умови місцевості, 
кількість людей у групі, форс-мажорні об-
ставини. Створюються різноманітні умови, 
із яких юні спецпризначенці повинні са-
мостійно знайти вихід. Хтось один у групі 
бере на себе командування. Повинна бути 
взаємозамінюваність».

Ми на власні очі переконалися, що ро-
бота з оволодіння тактичними навичка-
ми проходить успішно. До співпраці у на-
прямку тактико-спеціальної підготовки, 
що успішно розвивається при Товаристві 
сприяння обороні України на Миколаїв-
щині, долучаються практично всі силові 
структури обласного центру, надаючи по-
сильну допомогу у військово-патріотично-
му вихованні молоді.

Дякуємо всім, хто свідомо долучається 
до спільної справи, не байдужий до май-
бутнього країни! Запрошуємо ентузіастів 
та тих, хто має бажання самовдосконалю-
ватись, до співпраці! Миколаївським юним 
спецпризначенцям та їх енергійним ке-
рівникам зичимо здоров’я, щастя і добра, 
миру на землі України!

                                                
Лариса ЖАЙВОРОНОК
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Наші партнери

У п о п е р е д н ь о м у  в и п у с к у 
«Вісника ТСО України» ми 
повідомляли, що Рада Правління 
підтримала пропозицію голови 

Всеукраїнського об’єднання учасників АТО 
Миколи Кобільника про спільну діяльність 
зі створення на Львівщині навчально-
тренувального центру в рамках проекту 
«Фенікс». 26 травня цього року підписано 
договір про співробітництво ГО «ТСО 
України» і ГО «Центр сприяння підготовки 
снайперів та розвідників «ФЕНІКС». Пред-
метом даного договору є спільне і узгод-
жене співробітництво сторін у рамках 
проекту з будівництва центру, ідея якого 
– військово-патріотичне виховання молоді 
та удосконалення військової майстерності 
воїнів АТО. Метою є спільна діяльність в 
рамках проекту ГО «Центр Фенікс». А саме:

– Взаємодія та координація діяльності сто-
рін у напрямку патріотичного виховання на-
селення України та підвищення рівня оборо-
ноздатності держави, в тому числі через під-
готовку та удосконалення навичок громадян 
до сприяння обороні і захисту України;

– Спільна діяльність у напрямку пропаганди 
серед населення Конституції і Законів України 
про захист Вітчизни, підготовки населення з 
військово-технічних спеціальностей;

– Участь в освітній діяльності та підготовці 
професійних кадрів згідно з законодавством 
України.

Ми запросили Миколу Мар’яновича Кобіль-
ника розповісти як виникла сама ідея проекту 
«Фенікс» і в чому  його зміст:

– Після перемоги  Майдану, коли український 
народ здобув собі свободу від злочинного режи-

му, наш північний сусід, який називав нас брат-
нім народом, підступно, без оголошення війни, 
анексував Крим та почав так звану гібридну ві-
йну проти нас на сході нашої країни. Україна не 
була готова до такого розвитку подій, весь світ 
не був готовий до того, що у ХХІ столітті Росій-
ська Федерація, зневаживши всі норми міжна-
родного права, буде вести проти нас гібридну 
війну, метою якої є саме знищення України як 
держави. Війну Україна зустріла з роззброєною 
та деморалізованою армією. Нове військове ко-
мандування зіштовхнулось з масовою зрадою та 
саботажем в українському війську. 

На той час я був досить успішним підприєм-
цем, мав уже трьох малолітніх синів, тому воєн-
ком, до якого я 3 березня 2014 року звернувся 
з проханням направити мене до війська, був 
щиро здивований: «Миколо, навіщо це тобі!?». 
Довелося пояснити полковнику, що діти – це, 
звичайно, святе, успішний бізнес – теж непо-
гано, хоча і вимагає повної віддачі як фізичних, 
так і моральних сил. Але моя рідна Україна, 
яка все це мені дала, найголовніша! І кому як 
не мені, який отримав досвід володіння збро-
єю під час служби снайпером у спецпідрозділі 
Національної Гвардії, стати на захист Вітчизни? 
Та й не вчили мене батьки закликати когось до 
зброї, а самому залишатись осторонь. 

Так я отримав велику честь – служити в од-
ному з елітних підрозділів Українського війська 
– 80 окремій десантно-штурмовій бригаді. Ді-
яли ми на Луганському напрямку: Побєда, Щас-
тя, Трьохізбенка стали вікопомними віхами на 
нашому бойовому шляху. Під час кривавих боїв 
влітку 2014-го я зрозумів – на одному патріо-
тизмі не здолати знахабнілого ворога. Вчитися 
науці перемагати треба не під кулями, а в гли-
бокому тилу, на добре обладнаних навчальних 
позиціях, під керівництвом тих, хто вже вміє 
воювати, хто пізнав смак поразок і перемоги. 
Тоді й вирішили ми з бойовими побратима-
ми – якщо виживимо, створимо організацію, 
яка буде готувати молодь до збройного за-
хисту нашої рідної 
неньки-України. 
Нам пощастило  – 
з честю виконали 
свій військовий 
обов’язок… і зали-
шились в живих!

Тож зібрали од-
нодумців-патріотів, 
засукали рукави… і 
були геть спантели-
чені, коли дізналися, 

що жодної підтримки від місцевої влади годі чека-
ти – у можновладців є справи набагато важливіші, 
ніж питання захисту рідної країни. Але ми вірили, 
що реалізація нашого проекту неминуча, адже 
нам підставила своє плече наймогутніша всеукра-
їнська громадська організація – Товариство спри-
яння обороні України! Цих людей я особисто знаю 
вже десятки років, я знаю, що нас об’єднує – єдині 
погляди на майбутнє України! А другим братер-
ським плечем став Генеральний штаб Збройних 
Сил України, керівництво якого всіляко підтри-
мало нашу ідею. Підтримка цих двох потужних 
організацій стала гарантом нашого успіху!

В чому ж філософія нашого проекту?  
Це підготовка юнацтва та створення серед 
військовозобов’язаного населення Украї-
ни кадрового резерву для Збройних Сил, 
об’єднання патріотизму сучасного українця 
з військовою підготовкою та дисципліною, 
щоб ми більше ніколи не стояли перед во-
рогом безпомічними та непідготовленими. 
А як на мене, то наша головна мета – дати 
українському воякові необхідні навички для 
того, щоб ОДЕРЖАТИ ПЕРЕМОГУ ТА ЗАЛИШИ-
ТИСЯ ЖИВИМ!

Які завдання ми ставимо перед нашим Цен-
тром? Це насамперед:

– організація та проведення серії лекцій 
та тренінгів, спрямованих на отримання тео-

НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ 
«ФЕНІКС» БУТИ!
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ретичних знань та практичних навичок пово-
дження зі зброєю; забезпечення відповідаль-
ного ставлення та свідомого використання до-
зволеної законом зброї в цілях самозахисту та 
охорони громадського порядку;

– організація тренувань для набуття теоре-
тичних та практичних навичок з високоточної 
стрільби;

– організація зборів-вишкілів з вивчення 
основ  військової розвідки; 

– проведення походів, таборових зборів, 
вишкілів для здобуття навичок виживання в 
природніх та екстремальних умовах; 

– організація тренінгів з надання домедич-
ної допомоги у надзвичайних ситуаціях, при 
введенні військового  стану та під час масо-
вих заходів; 

– сприяння розвитку та популяризації фізич-
ної культури і українського спорту, зміцнення 
здоров’я, підвищення культурно-
го, освітнього, інтелектуального 
та морального рівня громадян; 

– впровадження традицій 
українського Лицарства і Шля-
хетності; 

– розвиток силових видів 
спорту, спортивних єдино-
борств, спортивної стрільби, 
бойових мистецтв, пейнтболу, 
страйкболу, туризму, систем са-
мооборони, військово-приклад-
них та інших видів спорту; 

– пропаганда здорового спо-
собу життя, участь у проведенні 
оздоровчих заходів; 

– облаштування спортивних 
майданчиків, створення спортив-
них залів; 

– патріотичне виховання укра-
їнської молоді та підготовка до її 
служби у Збройних Силах України; 

– поширення правдивої інформації про 
Визвольну боротьбу українського народу та 
Українських Героїв, організація просвітниць-
ких заходів; 

– ідейна, організаційна, матеріальна під-
тримка інших громадських організацій, мета та 
завдання яких близькі до мети та завдань Цен-
тру, налагодження зв’язків з іншими спортив-
ними, молодіжними, історично-просвітницьки-
ми, військово-історичними та патріотичними 
організаціями.

Які базові дисципліни ми плануємо вклю-
чити до навчальних програм центру «Фенікс»?

Теоретичні та практичні заняття з основ ви-
сокоточної стрільби, а саме:

– виявляти, визначати відстані та вражати 
цілі на середніх та великих відстанях;

– непомітно висуватись та займати замас-
ковану позицію;

– вражати цілі, які випадково з’являються 
на великих відстанях;

– навичкам скритності та маскування, за-
собам ведення спостереження та передачі 
даних, правильно обирати та готувати місце 
вогневої позиції;

– вражати ростову мішень з першого по-
стрілу на середніх та великих відстанях.

Тактична медицина як комплексне понят-
тя, що включає в себе надання першої невід-
кладної допомоги на полі бою, теоретичні та 
практичні заняття з надання першої медичної 
допомоги, тактичної медицини та психологіч-
ної підготовки.

Розвідка – вона поєднує в собі багато при-
кладних дисциплін таких як виживання, орі-
єнтування, маскування, пересування у склад-
ній місцевості, влучна стрільба тощо. Нашим 
основним завданням є надати основні навички 
розвідки та їхнє постійне вдосконалення. На-
вчене та підготовлене населення – це запорука 
безпеки нашої держави!

Виживання – програма передбачає вихо-
ди-збори у гірську або лісову місцевість для 
отримання та застосування набутих навичок 
виживання у дикій природі.

Всі заняття проходять під керівництвом ін-
структорів професіоналів, які пройшли і удо-
сконалили свою майстерність в зоні АТО.

На будь-які запитання, повязані з діяльніс-
тю Центру , я радий відповісти вам за телефо-
нами 067 74 37 888, 098 38 55 888, 068 465 14 
71 або електронною поштою e-mail: enejko@ 
ukr.net. Про нашу діяльність можете також ді-
знатися на сайті http://snip.com.ua.

Від редакції:
За мужність і відвагу, виявлені в боях 

за свободу і незалежність України, Ми-
кола Кобільник нагороджений орденом 

«За мужність» ІІІ ступеню, спеціальни-
ми відзнаками Генерального штабу, ко-
мандування ВДВ та 80 ОДШБ. Але най-
вищу нагороду йому принесла кохана 
дружина, подарувавши донечку. Та не-
довго милувався Микола Мар’янович 
своїми дітками – трохи відпочивши від 
окопного життя на фронті, організу-
вавши роботи з будівництва Центра, 

офіцер-десантник знову по-
вернувся до війська. Адже 
впевнений, що його місце 
сьогодні там, де вирішу-
ється доля країни. Найви-
ща мета українця-патріота 
полягає в тому, щоб його ді-
ти жили у вільній, незалеж-
ній України. І коли є в нашій 
країні такі люди, як Микола 
Кобільник і його бойові по-
братими, ми не можемо не 
перемогти!
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Житель Луганщини Мико-
ла Моїсеєнко народився у 
передвоєнні роки.  Але  події, 
що розгорталися на його 

рідній землі  після відступу Радянської 
Армії, запам'ятав на все життя. Збереглися 
в пам'яті, наче кадри старої кінохроніки,  і 
перші повоєнні роки, коли до рідних домівок 
поверталися воїни-фронтовики. Одним з них 
був і його батько, Іван Іванович, командир 
дивізіону «катюш».

 Сьогодні Микола Іванович, незважаю-
чи на вік, є активістом оборонного  Товари-
ства, багато робить для того, щоб згадка про 
ті страшні роки ніколи не стерлася в люд-
ській пам'яті.

 Влітку  1943 року  279-ї стрілецька дивізія  
готувалася до штурму  міста Лисичанська. В 
районі бойових дій опинився сиротинець, у 
якому перебували  25  маленьких дітей, по-
збавлених батьківського піклування. Зважа-
ючи на загрозу їхнім життям, керівництво 
закладу вирішило терміново евакуювати 
Катрусь і Миколок. Тож вранці 5 липня, на 5 
підводах, вони вирушили з селища Метьол-
кіно (там знаходився дитбудинок) до військо-
вого госпіталю, розташованого у безпечній 
зоні. Та тільки-но  відїхали кількасот метрів, 
як  налетів фашистський стерв'ятник: льот-
чик добре бачив, що атакує дітей, але це не 
завадило йому скинути на їхні голови кілька 
бомб…

– Гірше за все, коли війна вбиває дітей, 
-говорить Микола Іванович. –  І я, дізнавшись 
про   забуту в лісі могилу, у якій знайшли свій 
останній  прихисток ті нещасні діти, вирішив 
вшанувати їхню пам'ять. Знайшлися і добро-

вільні помічники. Членам пошукового заго-
ну, що діє при Народному музеї Сєвєродо-
нецького об'єднання «Азот», вдалося знайти 
документацію  колишнього Смолянівського 
госпіталю, яка дивом збереглася до наших 
днів. Саме завдяки їй і  стало відомо, що тоді 
ніхто з малих не вцілів і що усіх  їх  поховали 
на лісовій галявині. У братській могилі. 

– Гроші для спорудження на могилі 
пам'ятника  збирали всі небайдужі люди, 
– приєднується до розмови представник 
Громадської організації ТСО України у Лу-
ганській області Генадій Марченко. – Зна-
чний внесок у цю благородну справу зроби-
ли члени первинних оборонних осередків, 
які діють в різних установах і організаціях 
нашого краю, у тому числі і на промислових 
підприємствах. Адже саме на  прохання обо-
ронців  їх керівники  знайшли можливість 
надати фінансову допомогу для реалізації 
цього проекту.

 Я вдячний  голові правління Сєвєро-
донецького «ОРГХІМа» Миколі Володими-
ровичу Кошовцю, керівникам  інших під-
приємств,  жи-
телям селища 
Метьолкіно, яке 
знаходиться у 
передмісті Сє-
вєродонецька. 
Низький усім їм 
уклін за те, що, 
незважаючи на 

масу власних проблем, вони  пожертвували  
хто скільки може.

Не залишився осторонь і Благодійний 
фонд «Заради майбутнього», у якому теж 
перейнялися задумом Миколи Моїсеєнка та 
його однодумців. Словом, гуртом збирали 
кошти, матеріали, залучали до виконання не-
обхідних робіт будівельну та іншу  техніку, 
демонструючи робочу майстерність, творчу 
жилку. Допомогли і підприємці Володимир 
Васильович Єрмоленко та Юрій Васильович 
Дядик.

 Особлива подяка, звичайно,  Миколі Іва-
новичу, який   встигав усюди – домовитися, 
організувати, нагадати, перевірити, скоорди-
нувати. Він, по суті, жив цим.  І наші зусилля 
увінчалися успіхом: у 2013 році  пам'ятник 
загиблим дітям було відкрито. Відбувалося  
це дійство у сонячний день, і всі тоді поба-
чили, як крізь листя беріз раптом пробилися 
сонячні промені, і над гранітним хрестом, з 
якого злетіли голуби, завис сяючий купол… 

Вже третій рік поспіль триває неоголоше-
на проти України війна, не  стихає  артиле-

За сприяння оборонців Луганщини, яких очолює Генадій Марченко,  і небайдужих людей 
вшановано пам'ять бійців Радянської Армії та дітей-сиріт, загиблих у роки минулої війни

«МАЄМО ПАМ’ЯТАТИ ТИХ, ХТО ЗГОРІВ 
У ПОЛУМ’Ї ДРУГОЇ СВІТОВОЇ...»
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Пам’ятаємо!

рійська канонада, а в мирні домівки людей 
залітають російські  «гради» і міни, відбираю-
чи у них найдорожче – життя. Але щороку на 
цьому місці збираються люди, щоб вшанува-
ти пам'ять загиблих дітей. Сюди приходять  і 
старожили, і молодь, і діти. Приходять і ті, хто 
випадково у цю мить опинився поруч. Адже  
на  дорозі, що пролягає неподалік Могили, 
встановлено знак-вказівник:

 «Зупинись! Тут покоїться прах 25-ти дітей, 
убитих війною».

Жоден захід із вшанування їхньої пам'яті  
не обходиться  без представників влади, 
громадськості, оборонного Товариства. На-
приклад, цього року прийшли  голова Ме-
тьолкинської селищної ради Василь Попов 
і депутат цієї ж ради Олександр Метелкин, 
представник Військово-цивільної адміні-
страції Луганщини  Ольга Лішик, інші по-
садові особи. 

 – Наш святий обов'язок – пам'ятати про 
всіх, хто згорів у полумї тієї страшної війни, – 
вважає Геннадій Олексійович. – Сьогодні, ко-
ли на нашу землю знову прийшла війна, ко-
жен повинен зробити все од нього залежне 
для її припинення.

Відлунав метроном і лісову тишу напо-
внила музика Баха, Моцарта. Кожен думав 
про своє, і всі – про одне: коли ж, нарешті, на 
Донбасі  настане мир і більше не гинутимуть 
діти. Отець Іоанн, відслуживши молебень, 
сказав про це як простий громадянин: всі 
ми відповідальні за те, що відбувається на 
нашій землі, – і перед Богом, і перед сами-
ми собою, і перед нашими дітьми. Валентина 
Метелкіна прочитала присвячені загиблим 
дітям свої  вірші.

– Ми, чоловіки, все сказали своєю робо-
тою тут у вільний час, –  зауважив її чоловік –  
ветеран праці, депутат і активіст українського 
козацтва Олександр Метелкин.

Не знаю, що зрозуміла зі сказаного ма-
ленька Ріната Попова, яка прийшла сю-
ди разом з дідусем. Вона просто підійшла 
до пам'ятника і поклала до його підніжжя  
свою найулюбленішу ляльку. Приходять до 
пам'ятника і  сироти з місцевої школи-ін-

тернату. Шефствує над ним 
українське козацтво.

Меморіал вражає. Тут і 
стенд з дитячими малюнка-
ми про світ, перерваний ві-
йною, і шкільна дошка, і пі-
рамідка для іграшок, і ніби 
надломлені вибухом беріз-
ки, з яких злетіли білі лебеді, 

і пеньки, щоб присісти – послухати птахів, 
своє серце, і стежка між соснами. Люта війна 
не обійшла і його: один із снарядів, що при-
летів з «руського миру», пошкодив меморіал. 
Після цього на ньому з’явився напис:

 «Цих дітей вбивали двічі – в липні 1943-го 
і в липні 2014-го. Люди! Прокляніть війну!». 

Поруч з пам'ятником з'явилися забетоно-
ваний фрагмент реактивного снаряду «Гра-
ду», що вибухнув тут, посікши осколками все 
навкруги, «лелека в гнізді» на дереві, засіяно-
му осколками. До цього місця приходять і до-
рослі, і діти – приносять квіти, іграшки. «Діти 
війни» тепер – і старі, і малі. Як гірко, що сьо-
годнішні діти дізналися про війну не з фільмів 
та книг, а побувавши під артилерійсько-міно-
метним вогнем, сповна відчувши всю «прива-
бливість» так званого руського миру.

За ініціативи і активного сприяння Мико-
ли Івановича вшановано також і пам'ять кіль-
кох тисяч радянських воїнів, полеглих в боях 
за висоту  127,8. Знаходиться вона неподалік 
села  Біла Гора. За фахом інженер-монтажник, 
Моїсеєнко сам зробив проект, ескізи і макет 
народного меморіалу.

– Хотілося тако-
го, до чого можна 
було б притули-
тися, що зберіга-
ло б тепло і світ-
ло, – каже  він. -Так 
і був створений 
пам'ятний шести-
метровий дубовий 
хрест.

На майданчику 
поруч з хрестом 
– бетонна чаша 
скорботи. І стела, 

що символізує вибух  снаряда. На меморі-
альних плитах  біля  хреста – викарбована 
розповідь  про те, що при завоюванні цього 
плацдарму загинули тисячі наших воїнів, на-
писано звернення до кожного, хто піднявся 
сюди, і прохання до Господа упокоїти душі 
полеглих. Творець монумента знайшов для 
цього найпотрібніші слова

Спілкуючись з Моїсеєнко, поцікавився 
хто допомагав  йому втілити в жит-
тя задумане.

– Народ, – відповів він. – Хто чим 
міг. Хто роботою, хто – матеріалами, 
транспортом, невеликими грошима. 
Вкотре переконався, які у нас чудові, 
чуйні люди. Звернешся навіть до не-
знайомих – і підтримують. Це радує, 
чіпає за душу. Клопоти розділили і мої 
друзі, і молоді земляки, і в Лисичан-
ській міськраді, краєзнавчому музеї ...

Пам'ятник був урочисто відкри-
тий в неділю, 21 липня 2013 року. Він 
і сьогодні височить над селом, нага-

дуючи теперішнім захисникам України про по-
двиг їхніх дідів і прадідів.

– Ми запланували прокласти до дитячого 
пам'ятника доріжку, зробити місток над ста-
рим річковим руслом, виконати інші роботи, 
а біля меморіалу «Поклінний хрест» хочеться 
поставити каплицю, – ділиться планами Ми-
кола Моїсеєнко.

І уточнює: народну ініціативу всі начебто 
вітають, але виділення землі під меморіали 
ніким так і не оформлено, місцева влада не 
поспішає взяти їх на баланс.  

В один із літніх днів ми  з Миколою Івано-
вичем вкотре побували біля пам'ятника ді-
тям. Дещо підправили і відійшли в сторону: 
сюди під'їхало подружжя молодят. Постояли, 
взявшись за руки, поклали квіти... 

А десь далеко,  лякаючи і дітей і дорослих, 
знову загуркотіла артилерійська канонада. 
Коли ж вона, клята, нарешті, стихне?..

Семен ПЕРЦОВСЬКИЙ,
заслужений журналіст України, 

секретар Луганської регіональної 
організації Національної спілки 

журналістів України
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Не з а б а р о м  н а  ї ї  те р е н а х  
з ’ я в и л и с я  й  о р г а н і з а ц і ї  
Тсоавіахіма: 3 міських і 37 
районних. Напередодні напа-

ду Німеччини в області  вже діяли  3 064 
первинні організації, які налічували понад 
110 тисяч оборонців.

З окупацією краю їх діяльність, звичай-
но, припинилася. Та навесні 1944-го, коли 
область була визволена,  Товариство від-
новилося. Серед основних завдань, які  по-
кладалися на членів Тсоавіахіму, було роз-
мінування території. 

Втім, перенесімось у день сьогодніш-
ній:  до складу Хмельницької обласної ор-
ганізації ТСО України входять Кам’янець-
Подільська об’єднана райміська організа-
ція, Старокостянтинівська, Хмельницька і 
Шепетівська міські, а також 13 районних.

Також функціонують 2 обласних спор-
тивно-технчних клуби, 5 навчальних закла-
дів і 16 СТК. За роки незалежності тут під-
готовлено  майже 16 тисяч спеціалістів для 
Збройних Сил та інших військових форму-
вань України, близько 260 тисяч  фахівців за  
робітничими професіями для економіки на-
шої держави. Лідерами за виконанням своїх 
статутних завдань є Кам’янець-Подільська 
АШ (директор Демченко В.М.), Хмельниць-
кий обласний спортивно-технічний клуб 
(директор Янюк П.П.), Віньковецький СТК 
(директор Боднар В.М.), Ярмолинецький 
СТК (директор Трембач М.І.), Городоцький 
СТК (директор Ринда В.В.), Полонська АШ 
(директор Кондратюк Г.В.), Шепетівський 
СТК (директор Окуневич М.Л.).  

Обласна організація бере  активну 
участь у військово-патріотичному  вихо-

ванні української молоді. Адже значна 
частина її працівників є ветеранами вій-
ськової служби, учасниками бойових дій 
і, зустрічаючись з майбутніми захисника-
ми Вітчизни, прищеплюють їм любов до 
Батьківщини, повагу до людей старшого 
покоління, формують у підлітків світогляд 
патріотів України, вчать їх відрізняти прав-
ду від брехні.

 Одним з основних статутних завдань 
оборонного Товариства є розвиток се-
ред його членів  неолімпійських (техніч-
них і прикладних) видів спорту. Шляхом 
залучення молоді до занять технічними і 
прикладними видами спорту організації 
ТСО  України області вирішують багато за-
вдань оборонного, соціального і політич-
ного значення.

За останні роки неолімпійські (тех-
нічні і прикладні) види спорту отрима-
ли певний розвиток в обласній організа-
ції ТСО України. Цьому сприяла  відносна 
стабільність кількості членів оборонного 
Товариства в останні роки,  первинних 
організацій, в яких  займаються спортом. 
Щорічно в області  проводиться 200-280 
змагань обласного і районного рівня, в 
яких беруть участь 14-19 тисяч осіб. За 
останні 3 роки в організаціях  ТСОУ об-
ласті підготовлено понад 500 спортсме-
нів-розрядників.

– Люди, які у нас працюють, є особли-
вою гордістю Хмельницької обласної ор-

ганізації Товариства, – говорить її голова 
Петро Шубін. – Адже вони своєю невтом-
ною працею роблять величезний внесок 
у виконання наших статутних завдань. Ве-
теранами Товариства, які практично все 
життя пропрацювали в ньому, є Купра-
тий Є.С., (викладач Хмельницької ОТШ), 
Горбатюк Н.Г. (інспектор з кадрів ОК ТСОУ), 
Думська Н.Г. (головний бухгалтер Чемеро-
вецького СТК),Ковальський Л.О. (директор 
Білогірського СТК), Боднар В.М. (дирек-
тор Віньковецького СТК), Коханський Г.М. 
(викладач Старокостянтинівського СТК), 
Малеванчук Г.С. (бухгалтер Ізяславсько-
го СТК).

По 20-30 років віддали Товариству 
Гордійчук Т.В. (секретар Ізяславського 
СТК), Германюк Г.М. (бухгалтер Теофі-
польського СТК), Горбатюк Г.А. (бухгал-
тер Хмельницького ОСТК), Янюк П.П. (ди-
ректор Хмельницького ОСТК), Рудик В.П. 
(директор Хмельницької РТШ), Блоха А.В. 
(майстер виробничого навчання водінню 
Кам’янець-Подільської АШ).

Користуючись нагодою і напере-
додні нашого ювілею – 80-річчя з дня 
створення Хмельницької обласної 
оборонної організації –  хочу приві-
тати усіх своїх колег з цією подією і 
побажати вам, шановні друзі, міцно-
го здоров’я, миру, трудових звершень 
на благо України і нашого Товариства, 
усіх жтттєвих гараздів.

22 вересня 1937 року була створена Кам’янець-Подільська область з 
обласним центром у місті Кам’янець-Подільський (в 1941році році його 
перенесли до міста Проскурів. З перейменуванням у 1954-му році Проскурова 
на Хмельницький область отримала нинішню назву) 

ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБОРОННІЙ – 80!..

Петро Шубін
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Ювілей

«Будь-яку роботу потрібно 
робити сумлінно…»

Андрій Блоха, за відгуками колег, своїх 
підопічних і керівників, є одним з кращих 
майстрів виробничого навчання водінню 
автомобіля Кам’янець-Подільської авто-
школи ТСО України, що на Хмельниччині. 
Правда, чоловік дещо скромніше оцінює 
свій професіоналізм.

– Завжди намагався і намагаюся сум-
лінно виконувати покладені на мене 
обов’язки, – каже він. – І зовсім не тому, 
що такий «правильний», ні: знаю, що і від 
мене у значній мірі залежить безпека на 
українських дорогах. Адже мої підопічні, 
отримавши водійські посвідчення, ста-
нуть учасниками дорожнього руху. 

Шлях до сьогоднішньої посади у Ан-
дрія Васильовича розпочався у місті Біло-
горську, яке знаходиться на Кримському 
півострові: там юнак по закінченні зви-
чайної школи закінчив ще й автомобільну. 
Отримавши водійське посвідчення 3-го 
класу, був призваний до лав Радянської 
Армії. Служити випало у славному міс-
ті Миколаєві: пройшовши через навчал-
ку, став інструктором з водіння – навчав 
азам водійського ремесла молодих воїнів. 

На початку 70-х сержант Андрій Блоха 
звільнився в запас. І відразу працевлашту-
вався у Кам’янець-Подільській автошколі.  
Майстром практичного водіння. Два роки, 
проведені за кермом армійської автівки, 
далися взнаки: він почувався справжнім 
майстром-асом. Принаймні у порівнянні зі 
своїми підопічними. Скільки їх було у Ан-
дрія Васильовича за  45 років, які він від-
працював у цьому навчальному закладі? 
Кожен зі своїм характером, своїми уподо-
баннями і поглядами на життя загалом і 
навчання водінню зокрема. Проте Андрій 
Блоха завжди знаходить з ними спільну 
мову: може поговорити і на тему «водій-
дорога», і на будь-яку житейську. 

Про таких, як наш герой, кажуть: життя 
вдалося. Адже  його поважають у колек-

тиві, керівники, свідчен-
ням чого є чимало подяк 
і заохочень. А ще у нього 
є дружина Валя, в яку він 
і досі до безтями закоха-
ний. А таклж донька Ганна 
і онук Микита. Йому усього 
10 років, але він з ранньо-
го дитинства  любить авто-
техніку: «гараж» хлопчини 
нараховує десятки самих 
«козирних» автівок, пода-
рованих люблячим діду-
сем.  

«Микола Костянтинович – 
ас своєї справи»

Про таких як Микола Горшечнік ка-
жуть: людина на своєму місці. І в цих сло-
вах немає ніякого перебільшення

Народився він у мальовничому поділь-
ському селі Новоселиця, що на Хмельнич-
чині. По закінченні десятирічки хлопець 
опанував водійське ремесло і перед армі-
єю  шоферував у рідному, як тоді казали, 
колгоспі. Після призову до війська спочат-
ку служив у «навчалці», що дислокувалася 
в Чернівцях і де готували молодших ко-
мандирів для автомобільних підрозділів. 
Отримавши погони молодшого сержанта,  
відбув до Південної групи військ.

– Там випало служити у комендант-
ській роті при штабі дивізії, – розпові-
дає сивочолий ветеран. – Я командував 
транспортним відділенням: у моєму під-
порядкуванні були особисті водії коман-
дира з’єднання та його заступників, інших 
високопосадовців. Хто служив у війську, 
той знає, що  такими легінями важкувато 
сержанту командувати, але нічого, мене 
вони слухали… 

Змінивши солдатський однострій на 
джинси, працевлаштувався у місцевий бу-
рякорадгосп. Водієм. А у 1975-му перей-
шов на роботу до Полонської автошколи 
оборонного Товариства. Відтоді минуло 
42 роки. Вони для 
Миколи Костянти-
новича пролетіли 
як одна мить.

– Не встиг огля-
нутися, а літа, як 
співається у відо-
мій пісні, вже на 
зиму повернули, 
– каже чоловік. – 
Усього було за ці 
десятиліття: у жит-
ті як на довгій ни-
ві! Але якщо гово-
рити про роботу, 

то значно більше було доброго і світлого. 
Тому й не шкодую, що тут, вважай, і мину-
ло все моє життя.

На запитання чи не набридла за весь цей 
час така одноманітність, відповідає: ніскіль-
ки. На його переконання, ніяка робота не 
буває одноманітною, якщо ставитись до неї 
сумлінно, дбати про кінцевий результат.

– На Миколі Костянтиновичу та його 
колегах-ветеранах тримається вся наша 
автошкола, – вважає її директор Георгій 
Кондратюк. – Ці люди є фахівцями вищого 
гатунку, ніколи і ні з ким не конфліктують.

Думку Георгія Володимировича поді-
ляють і підопічні Горшечніка.

– Микола Костянтинович – ас своєї 
справи, – каже Михайло Заєць. – Я дуже 
задоволений, що як слухач потрапив са-
ме до цього інструктора.

– Перед тим, як піти вчитись на водія, 
я багато чув про Горшечніка, – продовжує 
тему односелець Михайла Анатолій Мель-
ник. – Всі його хвалили і мені здалося, що 
цю людину надто ідеалізують. Познайо-
мившись ближче, переконався, що це не 
так. Мені мій інструктор подобається і як 
професіонал, і як людина.

Сам Горшечнік теж дуже тепло відгуку-
ється про Анатолія Васильовича Прядка, 
Віктора Івановича Лебеденка, Юрія Олек-
сійовича Салюка, Володимира Степанови-
ча Нечипорука. За словами ветерана, йо-
му неабияк поталанило на людей, з якими 
довелося працювати пліч о пліч.

А ще Миколі Костянтиновичу пощасти-
ло з дружиною: разом зі Світланою Олек-
сандрівною вони виховали двох прекрас-
них синів – Андрія і Віктора. А тепер допо-
магають їм ростити онуків Сашка, Ганну, 
Костика, Софійку і Захара. Дідусь пишаєть-
ся ними усіма. А особливо найстаршим, 
Сашком, який навчаючись в університеті, 
активно займається спортом – східними 
єдиноборствами. На нещодавніх міжнарод-
них змаганнях, що проходили у Кам’янець-
Подільську, він завоював перше місце.

Сергій ЗЯТЄВ

Андрій Блоха з дружиною та онуком

Микола Горшечнік зі своїми онуками



Дорожно-транспортные происше-
ствия являются самой опасной 
угрозой здоровью людей во всём 
мире. Проблема усугубляется и 

тем, что пострадавшие в авариях, как прави-
ло, молодые и здоровые люди. К факторам, 
способствующим ДТП, относятся не только 
недостатки инженерно-технического обеспе-
чения улично-дорожной сети, но и проблемы 
поведения водителей  при управлении транс-
портным средством.

Немалую роль в росте аварийности игра-
ют водители, стаж вождения которых не 
превышает трёх лет. Так, за 2016 год в  Ни-
колаевской  области произошло более трех 
с половиной тысяч дорожно-транспортных 
происшествий, 28% из которых было совер-
шено неопытными водителями. Проблема 
роста количества ДТП с участием молодых 
водителей кроется зачастую не в отсутствии 
навыков вождения, а в непонимании послед-
ствий нарушения правил дорожного движе-
ния, в переоценке собственных возможнос-
тей и возможностей своего транспортного 
средства.

Широко известная формулировка: «Авто-
школа ведёт подготовку кандидатов на полу-
чение водительских прав» – неверна и вводит 
в заблуждение. Автошкола даёт «Начальное 
профессиональное образование по профес-
сии водитель транспортно го средства!»

Подготовка водителей транспортных 
средств  – важное звено в деле обеспечения  
безопасности на наших дорогах. Надёжный 
водитель обладает прочными знаниями, у не-
го сформированы устойчивые навыки управ-
ления транспортным средством, он хорошо 
ориентируется в дорожной обстановке, спосо-
бен предвидеть развитие дорожно-транспорт-
ной ситуации и предотвращать ДТП.  И ко все-
му – он вежливый и культурный! Формирова-
ние и воспитание такого водителя – главная 
цель, стоящая перед автошколами. Именно на 
ее достижение должны быть направлены все 
усилия учебных организаций, ведущих подго-
товку водителей.

Мы много говорим о качестве подготовки 
водителей, но на сегодняшний день, к сожа-
лению, нет единых стандартных требований, 
которым должна соответствовать обучающая 
организация. Автошколами сегодня называют 
не только учебно-курсовые комбинаты, 
учебные заведения системы начального про-
фтехобразования и высшего образования, но 
и частные школы, у  которых вопросы каче-
ства были и остаются на первом месте. 

Чего греха таить, по всей стране, как грибы, 
выросли «подвально-чердачные» заведения 
типа «Вираж», «Жиклер»,  «Автодром»…  У мно-
гих из таких «автошкол» нет ни нормальных  
помещений, ни своих автомобилей, ни авто-
дрома – всё в аренде!  Преподаватели и масте-
ра, как говорят, «по вызову». О предрейсовом 
медосмотре, проверке  транспортных средств 
и штатном медработнике вообще нет поня-
тия. Конечно, в этих псевдоавтошколах  ник-
то вопросами качества не занимался и зани-
маться не будет, за редким исключением. Це-
ли здесь иные!

Сегодня, к сожалению, всех смешали в 
одну кучу,  и появилось оценочное мнение: 
«Автошколы плохие!».

Автошкола – одно из наиболее важных в 
наше время учреждений, чья работа заключа-
ется не только в том, как научить управлять 
техсредством, но и дать понимание, что здесь 
учат ответственности за вашу жизнь и, осо-
бенно, за жизнь окружающих. Не нужно да-
леко ходить за примерами, стоит всего лишь 
включить телевизор, и вы увидите в новостях 
очередное страшное ДТП. Это и есть резуль-
тат работы современных автошкол. Но поче-
му же это происходит? Почему подготовка бу-
дущих водителей так слаба? Стоит начать по 
порядку. Еще до принятия человеком реше-
ния приобрести права, у него уже сложился 
твердый стереотип – правила написаны для 
дураков! Поэтому наиболее важная задача 
автошколы как раз заключается в том, чтобы 
сломать данный стереотип. Задача автошкол 
– не «выбрасывать» кандидата в водители 
на квалификационные экзамены в ТСЦ МВС: 
«авось сдаст!», не стараться «спихнуть» его 
поскорее, чтобы взять другого, а осознанно 
не допускать курсанта до государственных 
квалификационных экзаменов, даже если он  
прослушал все часы теории  и откатал все 
часы вождения. И строго проводить внутрен-
ний школьный экзамен!

Хотелось бы остановиться  на нескольких  
актуальных проблемах, связанных с подготов-
кой  курсантов в автошколах. 

Современные лекции в большинстве авто-
школ поставлены на поток. Зачастую слуша-

тели лишь формально посещают занятия или 
же на них присутствует так много обучаемых, 
что они меньше всего думают о том материа-
ле, который должен быть до них донесен. Что 
касается проверки теоретических знаний, то 
сейчас в автошколах есть такая система, что 
сначала нужно сдать внутренний экзамен, по-
сле чего будет разрешено сдавать экзамен в 
ТСЦ МВС. Разумеется, с логической точки зре-
ния все верно, но степень контроля чересчур 
низка. Кроме того, многие курсанты просто зу-
брят ответы, не вникая в суть вопросов. Как 
правило, на получение водительского удо-
стоверения идут люди, уже состоявшиеся в 
жизни. У них не так много времени на учёбу, 
в связи с этим идет основной уклон на зазу-
бривание. Всё это делает бесполезными тако-
го рода экзамены.

Так же в обществе сложился негатив по 
отношению к  женщинам-водителям и, как 
следствие, все акцентируют внимание на них. 
Стереотип, что женщина плохо водит, появил-
ся потому, что они не превышают скорость, 
пропускают пешеходов и т.д. А ведь это не 
что иное, как элементарная культура вожде-
ния. Автошкола, в свою очередь, должна до-
нести до курсантов, что правила дорожного 
движения созданы для того, чтобы было удо-
бно всем и, что самое главное, безопасно. А 
значит, их нужно неукоснительно соблюдать. 
Именно поэтому сегодня необходимо вводить 
использование разнообразных педагогичес-
ких приёмов воспитательной направленнос-
ти для формирования безопасного и взаим-
но вежливого поведения будущих водителей. 

Начинать процесс воспитания безопас-
ного поведения на дорогах в автошколе не-
сколько поздно. Делать это нужно с ранне-
го детства – в семье, в детском саду, в школе. 
Желательно разработать  программу по-
дготовки педагогов общеобразовательных 
школ и детских дошкольных учреждений 
по профилактике детского дорожно-тран-
спортного травматизма. Как пример, в 
общеобразовательных школах города Ни-
колаева открыты специализированные 
автоклассы, оснащенные методическими, 
учебно-наглядными пособиями и техничес-

Головний сервісний центр МВС України готує зміни до Постанов Кабміну, які 
регламентують діяльність закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також порядок проведення 
державної акредитації зазначених закладів та атестації їх спеціалістів. 
Автор статті Ганна Постика викладає свою думку щодо існуючих проблем в системі 
підготовки водіїв та пропонує своє бачення їх вирішення. Допис надаємо мовою автора.
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кими средствами для проведения учебных 
занятий по основам дорожной безопасности 
со школьниками. Учащимся предоставляется 
возможность заниматься в кружках автодела, 
где дети с увлечением изучают устройство ав-
томобилей, основы безопасного управления, 
Правила дорожного движения. В результате 
многие подростки приобщаются к водитель-
ской  профессии и автомобильному спорту. 
Кроме того, на базе Николаевской образцо-
вой автошколы ОСОУ ежегодно проводятся 
конкурсы  среди школьников «Безопасное ко-
лесо».  Такая общественно значимая работа 
автошкол вносит свою лепту в дело обеспече-
ния дорожной безопасности и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, воспитания безопасного поведения юных 
пешеходов и будущих водителей.

Необходимо отметить также, что общий  
уровень подготовленности и  надёжности 
водителей возрастает, если в городах и ра-
йонах есть условия для повышения водитель-
ского мастерства. Например, для неопытных 
водителей или  тех, у кого был значительный 
перерыв в управлении автомобилем. Кто на 
сегодняшний день в состоянии предложить 
услуги по повышению квалификации води-
телей? Конечно, только хорошо оснащенная 
современная автошкола! Актуальность таких 
школ очевидна, тем более, что в  последнее 
время так переменчивы  погодные условия 
(снегопады, обледенение дорог, туманы, до-
жди).

В связи  с  этим автошколы  должны удо-
влетворять  ряду требований:

Во-первых, никакое качество обучения 
немыслимо без комфортных социально-
бытовых условий в автошколе и совре-
менной материальной базы.  Я имею 
в виду оснащенные методическими и 
учебно-наглядными пособиями кабинеты, 
организацию автотренажерной подго-
товки к практическому вождению, актив-
ное использование  в учебном процессе 
мультимедийных установок, совершенство-
вание преподавания ОПМП и, конечно же, 
оборудованные в соответствии с требовани-
ями методики обучения автодромы. К этому 
должны стремиться все организации,  и в 
особенности частные автошколы, занима-

ющиеся подготовкой водителей. При этом 
нельзя не сказать о том, что вопрос отво-
да земли под автодромы, которые будут 
удобны по месту расположения для курсан-
тов,  очень болезненный во всех регионах.

Кроме того, отменены льготы, существо-
вавшие для автошкол, а стоимость земли с 
2014 года выросла более чем в 2 раза. Напри-
мер, автодром Николаевской образцовой ав-
томобильной школы занимает участок земли 
размером 3,4 га.  В 2014 г. эта земля стоила 
74,5 тыс. грн., а в 2017-м  оценочная стоимость 
составила 113,8 тыс. грн.м. Какая автошкола 
может позволить себе иметь собственный ав-
тодром?! А ведь все более и более настойчи-
во в адрес автошкол звучат рекомендации 
иметь не просто оборудованный автодром, а 
оснащенный автоматизированными система-
ми для контроля обучения и итогового тести-
рования кандидатов в водители. 

 Во-вторых, назрела необходимость вне-
дрения в учебный процесс   психодиагнос-
тических исследований учащихся на разных 
этапах обучения с целью корректировки и 
осуществления индивидуального подхода к 
обучению. Кроме того, необходимо прово-
дить психодиагностику водительского состава 
предприятий автомобильного транспорта и 
водителей, принимаемых на работу, особен-
но на пассажирские перевозки.

Установлено, что большинство опасных 
ошибок совершают водители из-за неспосо-
бности своевременно и правильно отреаги-
ровать на неожиданное изменение дорож-
ной обстановки, что нередко определяется 
их ограниченными психофизиологическими 
возможностями. Своевременное выявление и 
отстранение таких лиц от обучения или управ-
ления автомобилем является важным факто-
ром в обеспечении безопасности дорожного 
движения. Решается эта задача методами про-
фессионального отбора.

В третьих, существует ещё и социальный 
отбор, который позволяет своевремен-
но выявить и отстранить от обучения лиц, 
нравственный облик которых не соответствует 
требованиям той или иной профессии; не до-
пустить к работе водителем безответственных, 
недисциплинированных, легкомысленных, 
эгоистичных, ведущих аморальный образ жиз-

ни людей, которые 
неспособны со-
блюдать не толь-
ко ПДД, но даже 
о б щ е п р и н я т ы е 
нормы обществен-
ной жизни.

Если медицин-
ский отбор води-
телей проводит-
ся повсеместно и 
достаточно ква-

лифицированно, то психофизиологичес-
кий и социальный – только для небольшой 
группы водителей, работающих на некоторых 
автотранспортных предприятиях, обслужива-
ющих  ВИП-персон на контрактной основе. По-
чему же водительский состав в широкой сво-
ей массе не проходит психодиагностический 
отбор?  Да просто  нет на сегодняшний день 
никаких распоряжений или циркуляров, уза-
конивающих психодиагностическое иссле-
дование водителей (кандидатов в водители), 
делающих его обязательным и повсеместным. 
Ну а коль скоро оно добровольное и необя-
зательное, то кто же будет этим заниматься, 
кому это нужно?! 

Сегодня налицо дефицит водителей-
профессионалов категорий «С» и «Д», про-
шедших хорошую школу – где их учили, 
повышали квалификацию, воспитывали, 
проводили с ними профотбор и профпод-
бор.  Нынче перевозками пассажиров и гру-
зов занимаются, как правило, частные пред-
приниматели, а системная работа с кадрами 
по повышению надежности водителей часто 
не является приоритетом.

К сожалению, и об этом уже неоднократ-
но говорилось, нет точных критериев каче-
ства подготовки водителей в автошколе. В 
связи с этим необходимо на уровне государ-
ства определить такой важный показатель, 
как критический (минимальный) процент сда-
чи экзамена ТСЦ МВС по вождению с перво-
го раза. Регулярное недостижение критерия 
должно привести к тому, что деятельность 
автошколы будет признана  «неудовлетво-
рительной».

Еще одной проблемой являются пе-
дагогические кадры. Качественную по-
д го то в к у  в о д и те л е й  о б е с п е ч и в а ю т 
высококвалифицированные преподавате-
ли, мастера производственного обучения 
вождению, специалисты, медики, которые 
должны проходить специальную подготовку 
и  повышение квалификации как минимум 
один раз в 5 лет. Эффективным средством 
повышения профессионального мастерства 
педагогического персонала автошкол яв-
ляются ставшие уже традиционными у нас 
в регионе конкурсы профмастерства сре-
ди мастеров и преподавателей автошкол, 
проводимые  совместно с департаментом 
образования. 

Качественно организованный учебный 
процесс и ряд кардинальных изменений  
должны  обеспечить подготовку надежных во-
дителей, повышение квалификации уже дей-
ствующего водительского состава, воспита-
тельное воздействие на нарушителей ПДД и 
тем самым способствовать сокращению ава-
рийности, укреплению дорожно-транспорт-
ной дисциплины и повышению безопасности 
на дорогах  Украины  в целом.
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В навчальних закладах Товариства 
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Про  діяльність, послуги, які 
надають фахівці сервісних 
ц е н т р і в  м и  п о п р о с и л и 
розповісти його начальника 

Владислава Криклія.
- У листопаді  2015 року, після  того, як 

була ліквідована Державтоінспекція МВС 
України, розпочалося реформування між-
районних екзаменацйних відділів. Вже у 
липні наступного року ми відкрили пер-
ший сервісний центр МВС нового зразку. 
Сталася ця подія у Києві. Протягом 2016 
року по всій країні відкрили свої двері ще 
23 нових сервісних центрів. До кінця 2017-
го їх буде вже 50.

З метою виконання покладених на ньо-
го завдань та функцій Головний сервісний 
центр МВС взаємодіє з центральними ор-
ганами виконавчої влади та іншими орга-
нами державної влади, установами, орга-
нізаціями, до компетенції яких належать 
питання, пов’язані з роботою системи сер-
вісних центрів МВС. 

Ідея сервісного центру МВС така: це 
єдине місце, де громадянин може отри-
мати адміністративні послуги, які раніше 
надавалися МРЕВ. Наприклад, зареєстру-
вати і переєструвати транспортні засоби,  
послуги, пов'язані з отриманням водій-
ських посвідчень, іспити, які передують 
їх отриманню. До сфери послуг Центру 
входить також видача довідок про несу-
димість та витягів з Єдиного державно-
го реєстру МВС України. На сьогоднішній 
день ми спроможні надавати до 4 мільйо-

нів послуг нашим громадянам, не 
враховуючи онлайн послуги.

Ми, звичайно, будемо розширю-
вати перелік послуг. Сервісні центри 
МВС – це принципово нова концеп-
ція державного сервісу, а не просто 
зміна вивіски.

Нові центри створюються за 
єдиною концепцією та в абсолют-
но нових форматах приміщень. На-

приклад, у Рівному та Києві - на території 
METRO Cash and Carry, у  Запоріжжі ми роз-
ташувалися на території прозорого  авто-
центру. А ось у  Дніпрі сервісний центр МВС 
розмістили на території торгового центру 
разом з центром надання адміністратив-
них послуг. Всі 23 нові сервісні центри МВС 
– це прозорі зручні офіси з підготовленим 
персоналом. Ми повністю прибрали в них 
кабінетну систему, запустили електронну 
чергу, замінивши тим самим стару систему 
черг по запису або за домовленістю. Впро-
вадили систему відеоспостереження, за до-
помогою якої будь-яка людина через наш 
веб-сайт може подивитися наявність чер-
ги та спланувати свій візит у центр. У цих 
нових центрах ми також запустили систе-
му моніторингу якості обслуговування для 
подальшого аналі-
зу скарг громадян 
на неякісне надан-
ня послуг. Тепер в 
центрах набагато 
комфортніше про-
водити час очіку-
вання: є полиці 
для буккросингу, 
дитячі куточки для 
відвідувачів з ді-
тьми, безкоштов-
ний Wi-Fi.

Ми спрощуємо 
процеси отриман-
ня послуг та міні-
мізуємо час, що 

клієнти проводять в сервісних центрах. 
Так був запроваджений принцип екстери-
торіальності – тепер людина може прийти 
за послугою до будь-якого сервісного цен-
тру МВС, незалежно від своєї прописки, та 
принцип єдиного вікна. Нове водійське по-
свідчення можна отримати за 30 хвилин, 
а зареєструвати транспортний засіб – за 
дві години.

Сервісні центри МВС – це саме сервісна 
структура. У нас хороші умови роботи. Бу-
ла проведена всеукраїнська Програма ста-
жування, що тривала рік. Конкурс на одне 
вакантне місце стажера у деяких областях 
доходив до 60 претендентів. 92 відсотки 
людей, котрі успішно завершили навчан-
ня, захотіли продовжити роботу в сервіс-
них центрах МВС. Більше половини за ре-
зультатами конкурсу були працевлаштова-
ні. Серед них 94 відсотки  – це молоді люди 
віком від 21 до 35 років.

Головні результати першого року робо-
ти – це, серед іншого, ліквідація корупцій-
ного документа довідки-рахунок: тепер у 
нас в центрах оформлюють безкоштовний 
договір купівлі-продажу. Ми запустили ро-
боту реєстру зареєстрованих транспортних 
засобів та їх власників і мобільні сервісні 

Протягом останніх трьох років Україна кардинально рефор-
мується. А разом з нею і ті структури, які покликані надава-
ти її громадянам різноманітні послуги, у тому числі і ті, що 
відносяться до сфери МВС. У цьому плані досить показовим 
фактом є створення і функціонування Головного сервісного 
центру МВС України. 

Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій:

ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ЛЮДЕЙ
І ЗАРАДИ ЛЮДЕЙ
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центри МВС - машини, за допомогою яких 
отримання державних послуг стало ще більш 
доступним, проводяться виїзні реєстрації у 
віддалених населених пунктах. Також важли-
вим результатом можна вважати створення 
повноцінного контакт-центру, який щоденно 
приймає понад 200 дзвінків від громадян з 
усіх куточків України і в обов’язковому по-
рядку громадянин отримує зворотній зв'язок 
і реакцію на його проблему, скаргу або по-
бажання. 

Крім того ми ввели фотофіксацію про-
ведення обов'язкового технічного контро-
лю. На сьогодні немає обов'язкового техо-
гляду для всіх транспортних засобів. Але 
є обов'язковий технічний контроль тран-
спортних засобів, який стосується легкових 
автомобілів, які відповідають за перевезен-
ня пасажирів і вантажів (таксі), автобусів та 
спеціалізованих транспортних засобів, які 
перевозять небезпечні вантажі. Наше ново-
введення фотофіксації було впроваджено в 
першу чергу для того, щоб побороти фіктив-
ний технічний контроль і зупинити продаж 
протоколів проходження технічного контр-
олю. Раніше всі організації, які проводили ТО, 
демпінгували, ринок опустився до мінімуму 
в плані вартості, а в результаті все зійшло 
до продажу папірців. Самі протоколи про 
проходження обов'язкового техконтролю 
банально продавалися, можна було навіть 
через Інтернет замовити, і коштувало це від-
носно невеликих грошей,- 300-400 гривень. 
Зараз ситуація почала кардинально змінюва-
тися. Завдяки першим місяцям роботи фото-
фіксації нам вдалося призупинити діяльність  
50 з 300-350 реально працюючих суб'єктів. 
Багато хто думав, що це не буде працювати, 
гралися з фотошопом, всі думали, що це жар-
ти, чергова технічна постанова і ніхто за цим 
стежити не буде. Але коли переконалися, що 
ми за цим процесом насправді почали пиль-
но стежити, переглянули своє ставлення. 
Як результат, ми очікуємо, що стане більше 
справних транспортних засобів на дорогах. 
Також дані про проходження обов'язкового 

технічного контр-
олю доступні полі-
ції і це зручний ін-
струмент контролю 
транспорту, який 
на даний момент 
не пройшов ОТК, 
але продовжує екс-
плуатувати дорож-
ньо-транспортну 
інфрас трук т уру 
України.

Сервісні центри 
МВС вперше про-
вели онлайн-обго-
ворення нових тес-

тів Правил дорожнього руху і з 1 липня вже 
запустили нові тести ПДР для проходжен-
ня теоретичного іспиту. Нові питання акту-
алізовані, позбавлені логічних неточностей, 
супроводжуються зрозумілими ілюстратив-
ними матеріалами. Але в іншому все звичне: 
тест так само триває 20 хвилин, за які грома-
дянин має відповісти на 20 питань. Кожен 
новий тест ПДР система генерує рандомно, 
тобто майбутні водії більше не мають мож-
ливості завчити білети напам’ять – потріб-
но справді знати ПДР. Перевірити свої зна-
ння і підготуватися тепер можна у тестовій 
онлайн-версії на сайті hsc.gov.ua – за перший 
місяць роботи цього сервісу українці скорис-
талися тестом вже більше 600 000 разів. Се-
ред подальших кроків у площині змін про-
цесу складання іспиту для отримання посвід-
чення водія до кінця 2017 року заплановано 
запровадження фото- та відеофіксації прак-
тичної частини складання іспитів.

Користуючись нагодою, хочу запевнити 
читачів «Вісника ТСО України», серед яких 
багато наших потенційних відвідачів, що ми 
працюємо і надалі працюватимемо задля 
громадян України, робитимемо все можли-
ве для покращення якості послуг. 

Прокоментувати інформацію 
від начальника ГСЦ МВС України 
Владислава Криклія ми запроси-
ли помічника Голови ТСО України 
з освітньої діяльності Сергія Суха-
рєва:

- Багатотисячному колективу Това-
риства сприяння обороні України, де 
понад 470 навчальних закладів осно-
вним видом діяльності мають підго-
товку, перепідготовку і підвищен-
ня кваліфікації водіїв автомототран-
спортних засобів, зовсім не байдужий 
стан діяльності такої важливої для нас 
усіх державної структури як Головний 
сервісній центр МВС України. Більш 
того, сьогодні саме Головний сер-
вісний центр і підпорядковані йому 
регіональні і територіальні сервісні 
центри МВС є державними установа-
ми, з якими наші навчальні заклади 
найчастіше по роду своїй діяльності 
мають контакти і співпрацюють. То-
му від якості їхньої роботи напряму 
залежить ефективність діяльності ав-
тошкіл і СТК Товариства.

Владислав Криклій розповів про 
процес реформування, створення і 
відкриття нових сервісних центрів не 
стільки за адресою, як за суттю, про 
послуги і їх високу якість, а також про 
подальші плани і перспективи.

Ми і самі вже змогли переконати-
ся, що сервісні центри МВС це дійсно 
не просто зміна вивіски, а нова кон-
цепція державного сервісу.

Хочу додати, що керівництво і спів-
робітники Головного сервісного цен-
тру МВС України, на чолі з Владисла-
вом Криклієм, завжди відкриті для 
спілкування, з повагою ставляться 
до думки громадськості, враховують 
конструктивні пропозиції і всерйоз 
орієнтовані на проведення позитив-
них змін, спрощення процесів отри-
мання послуг та підвищення їх якості. 
Це як раз той самий, майже поодино-
кий випадок, коли державна устано-
ва повертається обличчям до своїх 
громадян!

Від імені читачів «Вісника ТСО Укра-
їни» бажаємо Владиславу Криклію і 
всьому колективу сервісних центрів 
МВС України натхнення та успіхів у їх 
нелегкій праці.



№3(27) 2017 16

1991 рік
Відлік незалежності почався 24 серп-

ня з ухвалення Акту проголошення не-
залежності України. Відбулися вибори 
першого Президента – ним став Леонід 
Кравчук.

*26 вересня VII (позачерговий) з’їзд ДТСААФ 
України проголошує створення оборонно-
го Товариства незалежної держави – Това-
риства сприяння обороні України. 10 жов-
тня Статут зареєстровано в Мінюсті 
України.

1992 рік
Визначено державну символіку: музич-

ну редакцію гімну, синьо-жовтий прапор 
та малий герб – тризуб. 1 грудня – відме-
жування інтернет-сегменту: народився до-
мен «ua». 

*В листопаді відбувся другий етап VІІ 
з’їзду, він вніс зміни і доповнення до Ста-
туту, які розширили господарську само-
стійність  обласних організацій, її форми 
і методи,надали керівникам комітетів 
більше прав, відновив повноваження реві-
зійних комісій.  Товариство перейшло на 
договірні стосунки з Міноборони України. 

1993 рік
Національна кінематика України пре-

зентує проект «Невідома Україна», що 
складається зі 108 фільмів. У науково-піз-
навальній програмі – історія від неоліту 
до незалежності. Поява мобільного зв’язку 
в Україні. 

*Кабмін прийняв постанову про фінан-
сування авіаспортклубів і розвиток авіа-

ційного спорту. Федерацію 
авіаспорту прийнято до 
складу ФАІ.

1994 рік
Починають видава-

ти паспорт громадянина 
України нового зразку, а 
також для виїзду за кор-
дон. Рік спортивних тріум-
фів: на Олімпійських іграх 
Оксана Баюл, наймолод-
ша за всі роки учасниця з 
України, завойовує першу 
золоту медаль з фігурного 

катання. Сергій Бубка встановив світовий 
рекорд зі стрибків у висоту з жердиною на 
відкритому стадіоні – 6 м 14 см.

*Збірна команда з літакового спорту 
вперше самостійно виступила на чемпі-
онаті світу в Угорщині.

1995 рік
Відкриття першого за незалежність ме-

трополітену в Дніпропетровську (6 станцій 
на одній лінії). Запущено перший україн-
ський штучний супутник «Січ-1» для науко-
вих спостережень і експериментів.

*Навчальні заклади ТСОУ підготували 
57% всіх водіїв в Україні.

1996 рік
28 червня набула чинності Конституція 

України. З’являється українська гривня. В 
Антарктиді починає діяти українська стан-
ція «Академік Вернадський».

*VІІІ з’їзд підвів підсумки роботи Това-
риства за період з 1991 року.

1997 рік
На борту американського корабля 

«Columbia» Леонід Каденюк, перший кос-
монавт незалежної України, здійснює по-
літ у космос. У Києві відбувся матч «Дина-
мо» – «Барселона». У Лізі Чемпіонів УЄФА 
українська команда впевнено здобуває 
перемогу.

1998 рік
З конвеєра українсько-корейсько-

го «АвтоЗАЗ-ДЕУ» зійшов перший мо-
дифікований автомобіль «Таврія-Нова». 
З’являється відзнака «Герой України». Пер-

шим за високі досягнення в науці її здобу-
ває академік Борис Патон.

1999 рік
Україна здійснює перший космічний 

морський старт: запущено ракетоносій 
«Зеніт ЗSL». На Мужіївській фабриці ви-
плавили перший злиток українського зо-
лота найвищої проби.

*Президент України видав Указ «Про То-
вариство сприяння обороні України». На 
базі Донецького обласного комітету про-
ведено перше виїзне засідання БЮРО ЦК за 
участі голів обласних комітетів.

2000 рік
У Києві відбудовують і відкривають для 

відвідувань Михайлівський Золотоверхий 
Собор і Успенський Собор. На Олімпій-
ських іграх у Сіднеї «золота рибка» Яна 
Клочкова вперше завойовує нагороду з 
плавання (медалі за 200 м і 400 м, комп-
лексне плавання).

*ІХ з’їзд підсумував результати ро-
боти за останні п’ять років і накрес-
лив перспективи подальшої діяльнос-
ті Товариства. Здійснено масовий 
десант українських парашутистів в 
рамках експедиції «Україна-Північний 
полюс-2000», з наступною евакуацією 
їх літаком Центрального аероклубу 
Товариства.

2001 рік
Триденний візит глави Ватикану в Укра-

їну. Іоан Павло ІІ провів богослужіння в 
Києві та Львові. В небо піднявся перший 
вертоліт незалежної України  АК1-3.

2002 рік
Найпотужніший у світі транспортний 

літак Ан-225 «Мрія» із вантажем у 187,5 тон 
здійснив перший комерційний політ. Укра-
їнець Руслан Пономарьов у 18 років стає 
наймолодшим чемпіоном світу з шахів за 
версією ФІДЕ.

2003 рік
Затверджено текст Державного Гім-

ну України, автор – Павло Чубинський. У 
складі ФК «Мілан» Андрій Шевченко стає 
першим українським футболістом, який 
виграв Лігу Чемпіонів.

24 серпня наша країна відзначає своє головне національне свято – День Незалежності. 
Всупереч нелегкому шляху та важкій долі Україна не словом, а діями дає про себе знати 
усьому світу і вкотре доводить, що вона сильна і незалежна. 
26 років поспіль наша держава демонструє досягнення майже в усіх напрямках діяльності, 
які залежать від людини чи об’єднання громадян більше, ніж від влади. Ніде ми не обділені 
і точно нічим не гірші за інших. А навпаки, талановиті і щирі люди! Пропонуємо вашій увазі, 
шановні читачі, своєрідний Літопис успішних досягнень українців за роки Незалежності.

ВПЕВНЕНІ КРОКИ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Свято
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*Харківський аероклуб відновив чемпіо-
нати України з вертолітного спорту.

2004 рік
Руслана стає першою переможни-

цею конкурсу Євробачення від України 
із піснею «Wild Dances». Успіх співач-
ки дозволить провести 50-е ювілейне 
змагання в Києві. З публікацією статті 
«Атом» починається історія української 
Вікіпедії.

*Нашими парашутистами встановле-
ний рекорд України в класі «Великі форма-
ції» – 41 спортсмен.

2005 рік
Україна приєднується до Болонського 

процесу щодо європейських стандартів 
освіти.

Успішний дебют на Канському міжна-
родному кінофестивалі: фільм «Подорож-
ні» Ігоря Стрембіцького завойовує «Золоту 
пальмову гілку».

*Відбувся Х з’їзд Товариства, який від-
значив, що навчальні заклади щорічно 
готують для економіки України 200-220 
тисяч чоловік за 37 робочими спеціальнос-
тями. Наші спортсмени за звітний період 
на міжнародних змаганнях вибороли 1001 
медаль, з яких 357 золотих.

2006 рік
Українська збірна виходить до чверть-

фіналу на чемпіонаті світу з футболу. Під 
егідою «Міс Всесвіт» розпочинається кон-
курс «Міс Україна Всесвіт», який стає що-
річним.

2007 рік
Український переклад «Гаррі Поттер і 

смертельні реліквії» стає офіційно першим 
перекладом у світі. Виходить українська 
комп’ютерна гра S.T.A.L.K.E.R, яка стає по-
пулярною у всьому світі.

*25 квітня в Черкасах зібрався ХІ (поза-
черговий) з’їзд, присвячений 80-річчю обо-
ронного Товариства.

2008 рік
Випускники шкіл складають перше 

обов’язкове ЗНО для вступу до універси-
тету. З нагоди 1020-річчя Хрещення Київ-
ської Русі до України приїжджає Вселен-
ський патріарх Варфоломій, Архієпископ 
Константинополя.

2009 рік
Зафіксовано найвищий за всі роки не-

залежності показник народжуваності. ФК 
«Шахтар» став першим в Україні волода-
рем кубку УЄФА.

2010 рік
Проходить перший Одеський міжна-

родний кінофестиваль. Встановлений тем-

пературний рекорд: у Луганську термоме-
три зафіксували 42 °C.

2011 рік
Брати-боксери Клички завоювали всі 

найпрестижніші чемпіонські пояси. У Киє-
ві стартує Міжнародна книжкова ярмарка 
«Книжковий арсенал». 

*Спортсмен ТСОУ Євген Вербицький, 
вперше в історії України, став володарем 
трьох найголовніших кубків у світі з авіа-
модельного спорту: Кубок чемпіона світу, 
Кубок чемпіона Європи, Кубок володаря 
Кубка світу. Спортсмени Товариства на 
міжнародних змаганнях вибороли 85 золо-
тих нагород. Вийшов у світ перший номер 
«Вісника ТСО України».

2012 рік
Відкриття чемпіонату Європи з футболу. 

Матчі проходять у Києві, Львові, Харкові, 
Донецьку. Фінал – на НСК «Олімпійський». 
Встановлено світовій рекорд українського 
телебачення: 110 годин телемарафону на-
ціональної пісні. 

*23 травня Голова Товариства Віктор 
Тімченко виступив на парламентських 
слуханнях «Про стан та перспективи роз-
витку воєнної організації та сектору без-
пеки України». В Києві проведено IV Пленум 
ДТСААФ СНД. Спортсмени ТСОУ на міжна-
родних змаганнях вибороли 77 золотих на-
город, норматив «Майстер спорту Украї-
ни» виконали 55 спортсменів Товариства. 

2013 рік
Виходить перший випуск світового жур-

налу «National Geographic» українською 
мовою. На Літній Універсіаді українські 
спортсмени вибороли 77 медалей і здо-
були третє місце в заліку. 

*Поновлено льотне навчання курсантів 
ВПС України на базі Харківського аероклу-
бу імені В.С.Гризодубової. На міжнародних 
змаганнях спортсмени ТСОУ вибороли 394 
медалі, 113 з них – золоті. Команда ДЮСШ 
«Аквалідер»-ЦСТК ТСО України блискуче пе-
ремогла 135 ко-
манд світу в усіх 
шести номінаці-
ях чемпіонату з 
плавання.

2014 рік
П р е м ’ є р а 

«Плем’я», першої 
у світі стрічки без 
слів, лише мовою 
жестів, режисера 
Мирослава Сла-
б о ш п и ц ь к о го . 
Фільм стає найти-

тулованішим в Україні. Українська дитяча 
книжка «Зірки і макові зернята» вперше 
підкорює міжнародний конкурс «Bologna 
Ragazzi Award 2014».

*23 липня Голова Товариства Віктор 
Тімченко виступив у парламентських слу-
ханнях «Обороноздатність України» у ХХІ 
столітті: виклики, загрози та шляхи їх 
подолання». 31 березня за номером 2496 у 
Верховній Раді зареєстровано проект За-
кону «Про Товариство сприяння обороні 
України».

2015 рік
Створено Національну поліцію Украї-

ни. В Україні з’являється ліцензований 3G 
зв’язок.

*Напрочуд вдалий рік для наших радіо-
спортсменів – на всесвітніх чемпіонатах 
вони вибороли 68 золотих, 57 срібних і 
60 бронзових медалей. Палац підводно-
го спорту відзначає своє 40-річчя, за цей 
час тут підготовлено 18 заслужених май-
стрів спорту, 80 – міжнародного класу, 
720 майстрів спорту, 16200 розрядників, 
навчили плавати понад 30 тисяч дітей, 
чемпіонами світу і Європи стали 129 йо-
го вихованців.

2016 рік
Джамала з піснею «1944» стає пере-

можницею Євробачення. Вперше найви-
щу вершину світу, Еверест, підкорює укра-
їнка – Ірина Галай. 

*7 грудня XIV (позачерговий) з’їзд за-
твердив нову редакцію Статуту То-
вариства. Вихованці ТСО України ви-
бороли на міжнародних змаганнях 
220 медалей, 66 з них принесли молоді 
спортсмени: авіа-, авто- і судомоде-
лісти, радіоспортсмени, спортсмени 
з підводного спорту.

2017 рік
17 травня у французькому Стразбурзі 

відбулася церемонія підписання угоди про 
безвізовий режим України з ЄС.

ВПЕВНЕНІ КРОКИ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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Ми багато розмірковуємо 
над проблемою підняття 
військово-патріотичного 
виховання молоді на якісно 

новий рівень. Особливо останнім часом, 
коли проти нас ведеться неоголошена 
війна. Адже ні для кого не є таємницею, 
що одні українці пішли добровольцями 
захищати рідну землю, а інші, фізично 
здорові чолов'яги, живуть за принципом 
«моя хата  з краю». 

Чимало посадовців, які повинні прово-
дити виховання юні на кращих традиціях 
нашого народу, плекати з неї майбутніх за-
хисників України, відсиджуються у тіні. На-
віть  Указ Президента України «Про Страте-
гію національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016-2020 роки» не зму-
шує їх взятись за роботу. У цьому докумен-
ті, нагадаємо,  йдеться про нагальну необ-
хідність виховання громадянина-патріо-
та України, утвердження у нього любові 
до Батьківщини, духовності, моральності, 
шанобливого ставлення до національних 
надбань Українського народу. А також на-
слідування кращих прикладів мужності та 
звитяги борців за свободу і незалежність 
України. А їх, цих прикладів, маємо стільки, 
що хоч греблю гати. Адже протягом століть 
кращі сини і доньки України боронили рід-
ну землю від ворогів. 

Втім, а нині, коли проти нас ведеться 
так звана гібридна війна, яка вже забрала 

близько 3 тисяч солдат-
ських життів, хіба зама-
ло цих прикладів? Адже 
маємо понад 40 Героїв 
України з числа сьогод-
нішніх захисників краї-
ни, тисячі з них удосто-
єні високих державних 
нагород.

Зважаючи на важли-
вість військово-патріо-
тичної роботи, активіс-
ти Великобагачансько-
го осередку Товариства  
реалізують вимоги Ука-

зу. Найбільш енергійно вона ведеться у  
Великобагачанській, Білоцерківській, Гого-
лівській, Красногорівській, Остап’євській, 
Рокитнянській, Радовилівській, Устимів-
ській загальноосвітніх школах та Красно-
горівсьському профтехучилищі. Як у пла-
нуванні, так і проведенні  заходів беруть   
участь Анатолій Бандур, Сергій Щербина, 
представники місцевих органів самовря-
дування Тетяна Іващенко, Катерина Щер-
бина, Наталія Удовіченко, «афганець» Ана-
толій Писаренко. Не обходиться, звичай-
но, і без  учасників антитерористичної 
операції. Насамперед  Володимира Лай-
ла, Олександра Хоменка, Олександра Фе-
сенка, Анатолія Сергієнка та їхніх побра-
тимів. Як правило, ці заходи відбуваються 
на базі краєзнавчого музею.

 «Дитинство, опалене війною», «Вклоні-
мося тим величним ро-
кам», «Із рук безсмерт-
ного народу безсмертя 
він дістав своє», «Велич-
не ім’я воїна захисника» 
– ось далеко не повний 
перелік цих заходів. Їх 
учасниками стали як 
молоді люди,  так і ве-
терани Другої світо-
вої війни, Збройних 
Сил, воїни-«афганці», 
сьогоднішні оборонці 
української землі.

– З телеекрану щодня розповідають 
про ситуацію на Донбасі, – говорить де-
сятикласник Олег Кривошапка. – Але на-
багато цікавіше дізнатись про це з вуст  
хлопців, які  воюють.

– Послухавши наших захисників, кра-
ще збагнув ту величезну ціну, яку платять 
вони за наше мирне сьогодення, – приєд-
нується до розмови товариш Олега Мико-
ла Шкурко. 

Особливе місце  в проведенні заходів 
військово-патріотичного спрямування 
посідає Міжрайонний зліт юних козачат 
і джур Миргородського полку ім. Мико-
ли Міхновського Українського реєстро-
вого козацтва.

Стало доброю традицією проводити 
на базі Красногорівської середньої шко-
ли  відкриті змагання  районної органі-
зації Товариства зі стрільби з пневматич-
ної гвинтівки на кубок імені Героїв Радян-
ського Союзу Василенка Ф.І і Василенка 
С.Й., військово-спортивні шкільні змаган-
ня «Ми-патріоти», змагання  «Козацькі за-
бави». Під час проведення  місячників 
військово-патріотичної роботи оборонці 
допомагають підростаючому поколінню 
краще зрозуміти той внесок у перемогу 
над гітлерівською Німеччиною, який зро-
били наші батьки й діди. А участь район-
ної організації в проведенні допризовної 
спартакіади молоді зайвий раз підкреслює 
важливість Товариства у справі виховання 
молодих людей..

Який рік поспіль Великобагачанську районну організацію ТСО 
України, що на Полтавщині, очолює Анатолій Бандур. І весь 
цей час вона є лідером у проведенні заходів, спрямованих на 
національно-патріотичне виховання дітей та молоді

ПОСИЛАННЯМИ НА ТРУДНОЩІ СПРАВІ НЕ ЗАРАДИШ

Анатолій Бандур
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Передовий досвід

Проводячи заходи військово-патріо-
тичного виховання, районна організація 
спирається на активістів Товариства, гро-
мадську спільноту. Так, не все вдається ре-
алізувати на належному рівні. Адже бракує 
коштів, дошкуляють інші проблеми. Але 
оборонці все ж намагаються робити все 
від них залежне, щоб підлітки знали свою 
історію, тих, кому зобов’язані своїм сьо-
годнішнім життям.

На жаль, доводиться констатувати, що 
на Полтавщині далеко не всі представники 
органів влади переймаються виконанням  
Указу Президента, в тому числі і у Велико-
багачанському районі:   цільова програма 
національно-патріотичного виховання тут 
існує лише на папері. Зокрема, не відбув-
ся запланований  районний етап дитячо-
юнацької  військово-патріотичної гри «Со-
кіл» («Джура»). Тому  на засідання Плену-
му  районної організації  ТСОУ запросили 
і очільників місцевого самоврядування, 
вчителів предмету «Захист Вітчизни», акти-
вістів громадського руху. Мета – обговори-
ти шляхи зміцнення зв’язків з навчальними 
організаціями району та надання практич-
ної допомоги в поліпшенні  викладання   

предмету «Захист Вітчизни», інші злобо-
денні проблеми.

З відповідною інформацією виступив 
Сергій Щербина – заступник голови ра-
йонної організації. Він детально проана-
лізував роботу осередку щодо військо-
во-патріотичного виховання, проблеми, 
пов’язані з викладанням  предмету «Захист 
Вітчизни». При цьму Сергій Вікторович  за-
пропонував  шляхи  поліпшення ситуації, 
що склалася.

– Окрім нас ніхто не вирішуватиме про-
блеми, що накопичувались не один рік, – 
зауважив він. – Тому треба братись за ро-
боту, а не кивати на різні труднощі. Адже 
сьогодні такий час, що посиланнями на 
них справі не зарадиш.

В обговоренні наболілих проблем взяв 
участь  заступник голови райдержадмі-
ністрації Филипась А.В. Вчитель предме-
ту «Захист «Вітчизни» Великобагачанської 
школи В. Луценко, який одночас очолює 
районне методичне об’єднання виклада-
чів цього предмету, теж  зупинився на на-
болілих проблемах. Стан військової підго-
товки виступаючий оцінив як критичний:  
матеріальна база вкрай запущена, не ви-
стачає навчальної зброї, бракує військо-
вої форми для викладачів, не проводиться 
вогнева підготовка.

Військовий комісар району Погорєлов 
С.В. ознайомив присутніх з Програмою ре-
алізації концепції допризовної підготовки 
і військово-патріотичного виховання. Від 
себе додав, що вона так  і не затвердже-
на на сесії районної ради. Директор кра-
єзнавчого музею Щербина К.О. розповіла 
про організацію військово-патріотично-
го виховання в районному краєзнавчому 
музеї спільно з комітетом районної орга-
нізації ТСОУ, військкоматом, ветеранськи-
ми організаціями.

Представник Великобагачанської ко-
зацької сотні Миргородського полку Пол-
тавського коша Українського козацтва 
Ворона В.І. загострив увагу присутніх на 
спільній роботі з військово-патріотичного 

виховання. При цьому він запропонував  
направити до органів районної влади від-
критий лист учасників зібрання з вимогою 
негайного прийняття на найближчій сесії 
районної ради Програми реалізації кон-
цепції військово-патріотичного виховання.

Вчитель предмету «Захист «Вітчизни» 
Устивицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Галанов В.В. 
зупинився на проблемах школи в удоско-
наленні матеріальної бази з предмету «За-
хист Вітчизни»,  браку місць зберігання на-
вчальної зброї, відсутності польових ви-
ходів. 

Федорченко О.М. – методист районного 
методичного кабінету відділу освіти рай-
держадміністрації акцентував увагу при-
сутніх на проблемах організації якісного 
навчання з предмету «Захист Вітчизни» та  
проведенні загальнорайонних  змагань на  
військово-патріотичну тематику.

За підсумками обговорення була ухва-
лена постанова щодо спільних заходів між 
районною організацією Товариства спри-
яння обороні України, загальноосвітніми 
закладами,  ветеранськими організаціями, 
військкоматом,  краєзнавчим музеєм, ко-
зацькими та іншими громадськими осе-
редками.

Учасники зібрання направили відкри-
того листа на ім’я голів державної район-
ної адміністрації і місцевої ради з вимо-
гою негайного прийняття на найближчій 
сесії Програми реалізації Концепції до-
призовної підготовки і військово-патрі-
отичного виховання молоді Великоба-
гачанського району та її матеріального 
забезпечення.

До речі,  після проведення обласного 
етапу дитячо-юнацької  військово-патріо-
тичної гри «Сокіл» («Джура»)   все ж  від-
бувся і районний етап. Маленька, але наша, 
великобагачанських оборонців, перемога! 
Вона сприятиме  подальшому розвитку вій-
ськово-патріотичного виховання, підготов-
ці до військової служби молодих людей.

Віктор ВОРОБЙОВ
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За радянських часів ДТСААФ був фак-
тично єдиною організацією з собаківни-
цтва в СРСР. У Товаристві готували фахів-
ців, які знають все про розведення, ви-
рощування, дресирування службових 
вихованців і вміють застосовувати ці зна-
ння на практиці. Досвід цих собаківників 
приніс позитивні результати: вирощені 
ними бійці щорічно передавалися в Ра-
дянську Армію, прикордонним військам, 
різним відомствам. Використовувати со-
баку для несення такої служби можна 
було лише після спеціального навчання, 
чим займалися клуби службового соба-
ківництва ДТСААФ.

Радою Правління ГО «ТСО Укра-
їни» навесні цього року ухвалено 
рішення про відродження кіноло-
гічної служби в Товаристві: створи-
ти до кінця року при кожному Від-
окремленому підрозділі обласного 
рівня Кінологічний клуб, долучити 
до його діяльності відповідальних 
кінологів на місцях. Також було за-
пропоновано ввести у штат апа-
рату Правління посаду провідного 
фахівця зі службового собаківни-
цтва і кінологічної діяльності. Ми 
запропонували Владі Андрющен-
ко, якій доручено цей напрямок 
роботи, поділитися першими кро-
ками і планами на майбутнє; 

– З травня 2017 року успішно запра-
цював новостворений клуб службового 
собаківництва «РОКСС» у Рівному, прохо-
дять реєстрацію документи Кінологічного 
клубу Миколаївської ОО. Спільними зусил-
лями провідного фахівця зі службового со-
баківництва та інструкторів-дресируваль-
ників вже діючих клубів проведено семіна-
ри для власників собак з метою навчання і 
практичної допомоги для поліпшення вза-
єморозуміння, виховання і дресирування 
собак. Семінари проходили в Києві, Львові, 
Золотоноші. Також проводились семінари 
для Луганського прикордонного загону. У 
Львові – для Національної гвардії. У липні 

інструкторами-дресирувальниками Цен-
трального клубу службового собаківни-
цтва та провідним фахівцем зі спорту ГО 
«ТСО України» було розроблено/адаптова-
но чотири спортивно-прикладні програми 
дресирування та розроблено систему ба-
лів для змоги участі у змаганнях по зазна-
чених програмах власників собак різних 
порід та отримання ними спортивних роз-
рядів. 17 липня у залі засідань Запорізької 
обласної організації ТСО України відбула-
ся урочиста церемонія передачі щенят ні-
мецьких вівчарок робочих ліній кінологам 
Національної гвардії України від Запорізь-
кого клубу собаківництва ТСОУ. Вся інфор-
мація про проведені заходи активно по-
ширюється через соціальні мережі.

З осені по обласних організаціях ТСОУ 
заплановано проведення змагань з різ-
них видів спортивно-прикладного дре-
сирування. До кінця 2017 року плануємо 
розробити єдиний диплом ГО «ТСО Укра-
їни» і видавати його на всіх кінологічних 
заходах, які проводяться під патронатом 
Товариства, та створити єдину базу вида-
них дипломів, яка допоможе контролюва-
ти достовірність інформації про проведе-
ні кінологічні заходи і активність кожного 
окремого кінологічного клубу. Щорічно 
відбуватиметься кваліфікаційний семінар 
для інструкторів-дресирувальників, суд-
дів і фігурантів з подальшою атестацією. 

Наши собаки – самые лучшие!
История Центрального клуба собаководства Общества 

содействия Обороне Украины  началась в далеком 1928 
году. 

Сегодня членами клуба состоят около десяти тысяч человек, 
открыты филиалы  во многих областях Украины,  ведется актив-
ная работа по созданию новых. На учете состоит около 35 тысяч 
собак – служебных, спортивных, охотничьих и декоративных 
пород, зарегистрировано около 40 питомников и племенных 
заводов.

Основное направление работы клуба – сохранение и раз-
витие рабочих качеств служебных, спортивных и охотничьих 
собак при поддержании высоких экстерьерных качеств. Мы 
вместе с главным кинологом Салий Н.А. ведем планомерную 
работу в этом направлении. В 2010 году введены обязательные 
племенные смотры производителей для составления пла-
нов разведения. Он обязателен для всех пород, включая 
декоративные. Собаки служебных, спортивных и охотничьих 
пород проходят специальную дрессировку по профилю ра-
бочих качеств породы, а также породное тестирование. Кро-
ме этого, собаки клуба участвуют в выставках, проводимых 
как ЦКС, так и другими кинологическими организациями, не-

редко занимая призовые места. Охотничьи собаки проходят 
полевые испытания. 

Еще одним важным направлением работы клуба является 
патриотическая и воспитательная работа с молодежью. Юные 
члены клуба принимают участие в различных соревнованиях по 
дрессировке, спорту со служебными собаками, выставках и кон-

КОЛИ СОБАКА ЛЮДИНІ НЕ ЛИШЕ ДРУГ

Влада Андрющенко зі своїми вихованцями

Віталій Гелета
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курсах. В конкурсе «Юный хендлер» участвуют самые малень-
кие любители собак. Молодым собаководам оказывается пла-
номерная консультационная и методическая помощь, способ-
ствующая воспитанию любви ко всему живому и правильному 
обращению с собаками в любых условиях. Клубом разработаны 
программы социализации и адаптации собак в условиях города, 
проводится постоянное повышение квалификации экспертов и 
заводчиков, оказывается помощь армии и МВД в воспитании, 
дрессировке и разведении служебных собак. 

В клубе предоставляются консультации для владельцев 
и заводчиков по любым вопросам, связанным с содержани-
ем, разведением и выращиванием собак. При необходимости 
оказывается методическая помощь, включая выезд на дом для 
осмотра собак. Все щенки, родившиеся в результате плановых 
вязок, проходят обязательную актировку в течение 45 дней с 
момента рождения, после чего выдаются документы об их про-
исхождении. При регистрации в клубе нового владельца ще-
нок проходит повторный осмотр для получения родословной, 
которая включает четыре поколения предков собаки. Щенки, 
имеющие серьёзные недостатки экстерьера или поведения на 
момент осмотра, рекомендуются к стерилизации.

Дважды в год клубом проводятся выставки, на которых оце-
нивается экстерьер собак с присуждением титулов «Кандидат 
в национальные чемпионы Украины» и «Чемпион Украины». 
Выставки ЦКС являются зоотехническим мероприятием, а не 
развлекательным шоу или конкурсом красоты собак. Собаки 
оцениваются в соответствии стандарту породы, поведенческим 
и рабочим качествам. Победителям вручаются кубки и призы, 
всем участникам – дипломы и медали. Призы предоставляют-
ся постоянным спонсором – фирмой «Клуб 4 лапы», с которой 
клуб сотрудничает уже несколько лет. Кроме того, клуб прово-
дит породное тестирование собак некоторых пород, победи-
тели которого также получают титулы и дипломы.

В электронную базу клуба внесены все собаки, которые были 
зарегистрированы с 2003 года. Погибшие особи из базы не 
исключаются, что позволяет отслеживать происхождение со-
бак не только до четырёх колен, указанных в родословной, а 
и намного дальше. Это необходимо для наиболее грамотно-
го и взвешенного подбора производителей для разведения, 

что гарантирует сохранение породных качеств собак – как 
экстерьерных, так и рабочих. 

Гордостью клуба являєтся инструктор-дрессировщик Вита-
лий Голота. В 1993 году он начал работать дрессировщиком в 
Киевской школе по подготовке собак-телохранителей «Зотер» 
под руководством Игоря Станиславовича Заповитряного, ко-
торому обязан своими успехами и достижениями в киноло-
гии. В 1994 г. сдал на отлично экзамены при КО «Санта», полу-
чив удостоверение инструктора-дрессировщика, начал вести 
дрес-площадку на Республиканском стадионе по курсам ОКД 
и ЗКС. В 1995-м окончил кинологические курсы в «Зотере». В 
1996 г. вместе с Высоцким В.Б. организовал ШОС «Арес», где 
занялись подготовкой собак и проведением соревнований 
по программам «Собака сопровождения» и «Охранная соба-
ка», разработанным в этом центре. За 10 лет работы подгото-
вил многих призеров и чемпионов Украины, обслужил более 
40 соревнований в качестве ВПР (вероятного противника) или 
главного судьи. Его вторая собака, легендарный азиат Бурнаш, 
был двукратным чемпионом Украины и чемпионом Киева по 
программе ОС. В 2006-м вместе с А.С. Сахно создал УДЦ «Гели-
он», занявшись комплексной и сбалансированной подготов-
кой собак по прикладным и спортивным программам дресси-
ровки. С 2007 года начал регулярно посещать кинологические 
семинары ведущих европейских и украинских специалистов, в 
2009-м получил квалификацию «Помощник судьи по защите». 
В 2010 году окончил государственные кинологические курсы 
при 2-м Специальном региональном центре быстрого реаги-
рования ОСС ГЗ МЧС Украины, получив профессию – Кинолог 
(спасательные работы). Начиная с 2008-го вместе с коллега-
ми регулярно проводит соревнования и сдачу экзаменов по 
нормативу BH-BEGLEITHUND (”Собака-компаньон”). В 2010-м 
совместными усилиями разработана программа «Защитная 
Собака», особенностью которой является то, что в соревнова-
ниях могут принимать участие все породы собак без ограниче-
ний. Такие соревнования привлекают все больше участников, 
проводятся они и в других городах Украины. C 2010-го пишет 
статьи в рубрике «Школа дрессировки» для ежемесячного ин-
терактивного журнала «Добрые советы. Моя любимая собака». 

Начальник клуба  Владимир КОПАЧЕВ

Службове собаківництво



№3(27) 2017 22

Пережили «лихі» 90-ті  
і успішно працюємо!

Витоки Київського міського клубу службового собаківництва 
сягають середини минулого століття. Переживши за цей час ба-
гато труднощів, проблем і негараздів, Клуб успішно функціонує

Протягом цих десятиліть  змінювалися його назви, але не-
змінною залишалося завдання – якісна племінна робота, спорт 
з собаками. В 90-ті роки криза охопила всі сфери життя, і обо-
ронне Товариство не стало винятком. Проте, попри всі трудно-
щі і складнощі, фахівці клубу зуміли зберегти його. Більш того, 
саме тоді уклали угоду про співпрацю з найбільшою в краї-
ні профільною організацією – Кінологічною Спілкою України.

З 2001 року Клуб розташований в будівлі морської школи 
міської організації ТСО України. Завдяки старанням і відда-
ності справі грамотних спеціалістів, за підтримки керівництва 

міського комітету 
вдалося відновити 
славні традиції за-
кладу, продовжити 
роботу з його роз-
витку. У співпраці з 
Київською міською 
філією Всеукраїн-
ської федерації кі-
нологічного спор-
ту багато років по-
спіль виконується 
календарний план 

спортивних заходів, затвер-
джений Головним управлін-
ням по фізичній культурі та 
спорту міської державної ад-
міністрації. Спортсмени Клу-
бу впевнено виступають на 
змаганнях державного і між-
народного рівня, під патро-
натом IRO Державної служби 
України з надзвичайних си-
туацій та Всеукраїнської фе-
дерації кінологічного спорту 
беруть участь у підготовці та 
тестуванні собак-рятуваль-
ників.

За останні роки спортсмени зі своїми собаками неодноразово 
перемагали на всеукраїнських змаганнях: Юліан Гатала – «Кубок 
Агро-Союзу-2015» і Кубок ЦКВНВ України, 2015 рік; Тетяна  – FCI-
САСІТ Укртранс-2015, IPO-3 і «Кубок Агро-Союзу-2016». Вони посі-
дали  призові місця на всеукраїнських змаганнях. Зокрема, Юліан 
Гатала: «Кубок Укртранс-2015», CACIT – 2 місце; «Кубок Агро-Сою-
зу-2016» – 3 місце; «Чемпіонат України-2016» – 2 місце. Тетяна Прав-
да: «Кубок Агро-Союзу-2015» – 2 місце; «Кубок Укртранс-2015» – 
3 місце; «Чемпіонат України-2016» – 3 місце.

Юліан і Тетяна також були учасниками  міжнародних змагань: 
чемпіонат світу FCI-2014, IPO, Швеція; чемпіонат світу FCI-2015, 
IPO, Швейцарія; чемпіонат світу серед бельгійських вівчарок, 
Чехія, 2016 рік.

Спільна робота триває!
Багаторічна дружба єднає Миколаївську обласну громадську 

організацію ТСО України та кінологічний клуб «Трон», керівни-
ком якого є Олена Михайлівна Троян. Офіційний договір про 
співпрацю був підписаний ще у 2008 році. За сприяння оборон-
ного Товариства кінологи змогли побувати на спеціалізованих 
семінарах та змаганнях у Києві, Черкасах – вивчати досвід колег, 
показувати свою майстерність. Свого часу було поставлено пи-
тання про доцільність відновлення воєнізованого багатоборства 
із собаками, підняття патріотичного духу молоді за допомогою 
роботи з собаками різних порід.

Спільна робота триває. Вона актуальна, корисна. Ілюстрацією 
позитивного досвіду може бути участь «Трону» у міському зоома-
рафоні, де переможцем став вихованець клубу Віталій Садченко 
разом зі своїм чотирилапим другом Стігом.

За словами керівника «Трону», клуб був створе-
ний на базі приватного кінологічного підприємства 
у 1995 році. З того часу «тронівці» набули чималого 
досвіду у розведенні собак різних порід, консуль-
туванні кінологів з питань вирощування цуценят, 
дресирування собак, проведення змагань, випро-
бувань, тестувань. Згідно статуту, «Трон» має свою 
символіку, прапор, герб.

Сьогодні цей клуб – одне з кращих відділень у 
місті Миколаєві від Всеукраїнської громадської ор-
ганізації «Українська кінологічна федерація». Кіно-
логічний клуб «Трон» має різні напрямки роботи. 
Особливо клопітким є підбір пар для розведення 
чистокровних собак. Кожної весни та осені у клубі 

проходять племінні покази, де визначається кількість та якість 
народженого поголів’я, проводиться тестування нервової систе-
ми, оцінюються робочі якості собак. Учасники племінних показів 
отримують дипломи та призи. Собаки, які пройшли атестацію по 
«екстер’єру» та дресируванню, отримують племінні сертифікати 
Української кінологічної федерації. ГО «ТСО України» надає по-
сильну допомогу у підготовці подібних виставок. Найчастіше це 
– кошти, оренда майданчиків, призи.

Окрім того, члени клубу пропагують культуру кінології в ціло-
му, поєднуючи її із власною творчістю. Вони часті гості на теле-
баченні. Любителі собак захоплюються театральним мистецтвом 
із участю чотирилапих друзів. Миколаївським дітлахам до впо-
доби казки, у яких акторами є талановиті люди та «слухняні» со-
баки. Творчі здібності чотирилапих акторів – результат роботи 
дресирувальників найвищого ґатунку.
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Активно працюють члени клубу із дітлахами, заохочуючи їх до 
участі у роботі гуртків «Юний кінолог», «Юний Хендлер», «Юний 
дресирувальник». Також проводяться курси підготовки суддів-
кінологів, суддів-дресирувальників. У клубі можна отримати ква-
ліфіковану допомогу з вирощування та виховання собак. Двічі на 
рік проводяться виставки Всеукраїнського значення. До Миколає-
ва приїздять кінологи з усіх міст України та ближнього зарубіжжя. 

На сьогодні у клубі зареєстровано більше трьохсот собак. Тут 
виросла не одна сотня чемпіонів, було підготовлено чимало та-
лановитих кінологів.

Завітавши до офісу обласної організації ТСОУ, Олена Троян 
сподівалася знайти підтримку у справі обладнання нового ста-
ціонарного майданчика для роботи з собаками. В процесі об-

говорення було прийняте конструктивне рішення про спільну 
роботу у цьому напрямку з іншими кінологічними клубами за 
сприяння міської та обласної адміністрації.

Такі поняття, як канетерапія та зоотерапія зацікавили учас-
ників обговорення. Було прийняте рішення якомога активніше 
розвивати таку роботу в межах кінологічного клубу. Не зали-
шились поза увагою питання патріотичного виховання. Триває 
планування спільних заходів, у яких чітко простежуватиметься 
розвиток службового собаківництва в області.

Зичимо кінологічному клубу «Трон» творчого розвитку, а лю-
бителів собак запрошуємо до співпраці з ГО «Миколаївська об-
ласна організація ТСО України». У нас працюють справжні про-
фесіонали, які вміють і хочуть навчати майстерності! Ми готові 
об’єднувати зусилля, підтримувати ініціативи.

Вместе мы – команда!...
Очень хочется рассказать о нашей организации – Черкас-

ском областном клубе служебного собаководства Общества 
содействия обороне Украины. На протяжении более 45 лет 
существования мы остаемся верными своим традициям и с 
огромной радостью встречает всех любителей собак.

За долгие годы работы клуба было всякое, в том числе и 
успехи наших воспитанников на  чемпионатах, выставках. Ра-
дость и счастье от побед. Признание как одного из лучших клу-
бов в Украине. Но были и слезы разочарования... Да, такова на-
ша жизнь!  Но всегда, при любых обстоятельствах присутствовал 
дух КОМАНДЫ. Поддержка и помощь более опытных спортсме-
нов, заводчиков, тренеров. Доброжелательное отношение и же-
лание вместе идти к поставленным 
целям и задачам. Люди в силу разных 
житейских причин уходили – при-
ходили новенькие, а вот традиции 
оставались, крепли и всячески по-
ощрялись. 

Успехи и победы команды наше-
го клуба хорошо известны не только 
в нашем родном городе Черкассы, 
где мы постоянно принимаем ак-
тивное участие в общественной 
жизни города: мы также проводим 
показательные выступления в дет-
ских домах, школах, больницах. Уча-
ствуем также и в шоу-программах, 
благотворительных концертах по 
сбору средств для ребят, которые 
воюют на востоке Украины..

Нас знают и не только в Украине, но и далеко за ее преде-
лами. Нас благодарят за отличное поголовье собак, приобре-
тенное у наших заводчиков. Обширная география получается. 
И в Европе, и в Америке, не говоря уже о ближнем зарубежье, 
проживают четвероногие воспитанники нашего Черкасско-
го клуба. Наши собаки несут службу и в полиции, и на грани-
це. Это собаки-спасатели, собаки-компаньоны. Нам есть кем и 
чем гордиться!

Спасибо тем, кто многие годы поддерживал и помогал нам. 
В первую очередь Самойленко Николаю Алексеевичу, предсе-
дателю Черкасского областного комитета ОСОУ. Благодаря ему 
у нас замечательное место для тренировок наших собак. Такой 
«ПЛОЩАДКИ» реально нет ни в одном клубе. И просто грех, 
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имея такую поддержку, не показывать достойные результаты. 
Вот и сейчас готовимся к осеннему чемпионату по программе 
«Защитная собака».

Спасибо и тем, кто критико-
вал нас. Это вселяло здоровый 
дух борьбы и очень помогало 
плодотворной работе. Над-
еюсь, что наш клуб и дальше 
будет одной из визитных кар-
точек нашего города и достой-
но представлять Общество со-
действия обороне Украины.  
Да, еще хочется, пользуясь 
случаем, выразить благодар-
ность творческому коллекти-
ву «Вестника ОСО Украины»: 
на его страницах периодичес-
ки освещается наша деятель-
ность. Большое вам спасибо, 
друзья!..

Наталья  
КРИВОКОЛИНСКАЯ,  

руководитель Черкасского областного   
клуба служебного собаководства

«Наши питомцы тоже  
служат Родине…»

И с т о р и ч е с к и 
та к  с л о ж и л о с ь ,  
что кинологичес-
кие клубы  ДОСА-
АФ, а сейчас – ОСО 
Украины подготав-
ливают и передают 
щенков служебных 
пород силовым ве-
домствам нашей 
страны. В частнос-
ти, Вооруженным 
С и л а м ,  п о л и -
ции, погранични-
кам, МВД. Подо-
бное сотрудниче-

ство считаю  актуальным и сегодня. 
Ведь на востоке страны идут боевые 
действия, и служебные собаки яв-
ляются незаменимыми помощника-
ми при выполнении нашими воина-
ми специальных заданий. Например, 
при поисках  оружия и взрывчатых ве-
ществ на блокпостах, разминирова-
нии, а также во время работы право-
охранителей на местах преступлений 
по запаховому следу. Каждая подго-
товленная  собака по данным направ-
лениям может спасти  жизни солдат и 
мирного населения.

Учитывая вышесказанное, на протяжении нескольких лет 
Запорожским областным клубом служебного собаководства 
ОСОУ проводится плановая работа по оказанию практичес-
кой помощи силовым ведомствам Украины в приобретении 
служебных собак. Так,  2 года назад мы передали  немецкую и 
бельгийскую овчарки в пограничные войска, передавали со-
бак  в пенитенциарную службу и полицию. 

Сейчас мы вновь передали по договору двух щенков не-
мецких овчарок рабочих линий с документами в Националь-
ную гвардию Украины. 

Мы также договорились с командиром бригады А. 
Каргаевым, что  кинологи, закрепленные за данными собака-
ми, будут предоставлять нам и заводчику кино- и фотоотчеты  
о том, где и как используются эти собаки, как несут службу. Мы 
должны гордиться своими питомцами.

Председатель ЗКС ОСОУ Украины
Евгений МИХАЙЛОВ
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На облаштованому майданчику 
жителі і гості Тернополя гостинно 
зустрічали екіпажі команд – 114 
учасників змагань з 13 областей 

України. На церемонії відкриття з промова-
ми і побажаннями перемог до спортсменів-
картингістів звернулись міський голова 
Сергій Надал, голова Тернопільської обласної 
організації Товариства – заступник голови 
оргкомітету Анатолій Новгородський, радник 
голови ТСОУ Іван Кияниченко, президент клубу 
«Захід» Володимир Миронов та інші посадові 
особи.

– Хто сьогодні займається картингом? – із 
запитання розпочав свій виступ Іван Кияничен-
ко. – Це представники різних верств населення: 
учні, студенти, викладачі. Всі вони є справжні-
ми фанатами своєї справи. Ми практично не 
маємо ніякого державного фінансування. Ну, а 
щодо спонсорських коштів, то це теж проблема, 
оскільки  заможні люди здебільшого вкладають 
кошти в ті види спорту, які приносять прибуток: 
бокс, футбол. Тому основні спонсори – ми самі.

Попри фінансові проблеми, наше Товари-
ство регулярно організовує чемпіонати Украї-
ни. Сьогоднішній – теж з числа запланованих на 
2017 рік. Голова Тернопільської обласної органі-
зації ТСО України, полковник у відставці Анато-
лій Новгородський ділиться своїми роздумами:

– Спорт – це здоров’я, розумний спосіб жит-
тя. До того ж він сприяє підготовці юнаків до ар-
мійської служби, захисту країни. Тому й намагає-
мось залучати до занять якомога більше молоді.

Давно відомо: для досягнення успіху у будь-
якій справі потрібно докласти зусиль. Особливо 
у спорті. Звісно, що насамперед самому спортс-
мену. Але було б помилково недооцінювати і 
роль їхніх наставників. Ветераном картингового 
спорту, великим ентузіастом спортивної робо-
ти є інструктор-методист з картингу обласно-
го клубу технічних і прикладних видів спорту 
ТСО України Олег Михайлович Кисіль. Він, як 
справжній фанат цього виду спорту,  разом із 
спортсменами може годинами працювати над 
удосконаленням картів. Його команда бере що-

річно участь у найпрестижніших змаган-
нях з цього виду спорту». 

На рідній трасі тернополяни, на жаль,  
посіли четверту сходинку в командному 
заліку. Натомість  без переможців усе-та-
ки не залишилися. Перше місце виборов 

Матвій Грабець в класі картів «Піонер-Н», а Во-
лодимир Коростіль відзначився в класі «125». 
Командну перемогу за підсумками змагань  ви-
борола команда з Чернівців, друге місце – ко-
манда з Чернігова, на третьому місці – команда 
з Хмельницька.

Картингом займаються нарівні з юнака-
ми і дівчата. Хочеться особливо відзначити 
львів’янку Христину Шундаревську, яка в кла-
сі «Популярний» виборола перше місце.

Першою в командному, а також майже у 
більшості особистих заліків, була команда з Чер-
нівців. Практично в кожному заїзді виступала 
сімейна команда Бондарюків: тато Олександр, 
мама Людмила і їхні три сини. Тому їхнє пріз-
вище звучало серед переможців найчастіше.

Та при нагородженні переможців особливі 
оплески лунали, коли Анатолій Новгородський 
вручав грамоту «За волю до перемоги» наймен-
шому учаснику змагань з Волині 
п’ятирічному Андрійкові Коваль-
чуку, сину луцького тренера Сер-
гія Ковальчука, який сказав: «Хоч не 
завжди у чемпіонатах ми виборю-
ємо призові місця, але для нас го-
ловне не чемпіонство, а просто за-
няття улюбленою справою, зустрічі 
з такими ж фанатичними спортсме-
нами і тренерами. Я радий, що Ан-

дрійко і такі як він, змалечку навчаються у 
дорослих боротьбі за лідерство».

Чемпіонами змагань в особистому за-
ліку також стали: 

– в класі «Піонер – Н міні» – Матійців 
Жан з Волині.

– в класі «Піонер – Б» – Потапчук Олек-
сандр з Волині.

– в класі «Популярний» – Лелик Максим 
(Чернівці).

– в класі «Кадет» – Бондарюк Сергій (Чер-
нівці).

– в класі «Популярний» (дорослі) –  Пономар 
Сергій (Чернівці).

Головний суддя суддівської колегії Віталій 
Хоменко резюмував:

– Атмосфера дружби, взаєморозуміння, під-
несеного настрою об’єднала всіх учасників, а ще 
додала оптимізму й віри у відродження славних 
традицій українського картингу і залишила неза-
бутні враження у глядачів. Зважаючи на те, що тут 
найкраща картингова траса в Західному регіоні, 
всі учасники висловлювали щире побажання, щоб 
і в наступні роки такі змагання проводити в Терно-
полі, поступово переходячи на електрокартинги 
і привівши цю трасу до евростандартів.

Зіновія КУДРИК

У Тернопільському міському парку «Топільче», де розташована картингова 
траса, відбулися всеукраїнські змагання з картингу на Кубок Товариства 
сприяння обороні України та Кубок України серед учнівської молоді. 

ЗМАГАЛИСЬ КАРТИНГІСТИ



На сторінках «Вісника» часто 
розповідається про кращих 
працівників нашого Товариства. 
Тож прошу розмістити у ньому 

замальовку про Василя Богаткіна – пре-
красну людину, професіонала своєї справи, 
яким пишається вся Одеська організація 
ТСО України.

Народився Василько на Полтавщині. У 
ранньому дитинстві полюбляв гратись ма-
ленькими машинками: знаючи про це захо-
плення, родичі дарували йому мініатюрні 
автівки. В такі хвилини він почувався на сьо-
мому небі од щастя. Трішки підрісши, почав 
мріяти якомога швидше вирости і сісти за 
кермо. А підліткомі вже розумівся на авто-
мобілях: міг, наприклад, зробити невелич-
кий ремонт легковика. Згодом сім'я переїха-
ла до Запоріжжя. Там, по закінченні десяти-
річки, юнак навчався у місцевій автошколі, 
де й отримав водійське посвідчення. Спо-
дівався, що в армії шоферуватиме, але слу-
жити випало у топографічному підрозділі.

– Наша частина дислокувалася в Одесі, і я 
просто закохався у це прекрасне місто, – роз-
повідає Василь Вікторович. – По звільненні 
вирішив залишитися тут.

Коли постало питання 
працевлаштування, вибрав 
один із  спортивно-технічних 
клубів оборонного Товари-
ства, де йому запропонували 
посаду інструктора з прак-
тичного водіння автомобіля. 
Відтоді минуло кілька десят-
ків років, але обраній профе-
сії залишився вірним і досі.

– Василь Вікторович є не 
лише чудовою людиною, по-

руч з якою усім комфортно, але й відмінним 
фахівцем своєї справи, – кажуть у Одеському 
СТК. – Слухачі, яких він вчить азам водіння 
автомобіля, просто у захваті од нього! А ще 
наш Богаткін захоплюється автомобільним 
спортом, є неодноразовим переможцем ба-
гатьох першостей.

Не зайве сказати і про те, що, працюючи в 
СТК, своїми  руками  зібрав автомашину  ВАЗ-
2101, більш відому в народі як «копійка». При 
цьому навіть фахівці-автомобілісти не здога-
дувались, що вона не заводського виробни-
цтва! З часом почав виступати на ній в змаган-
нях «Кубок лиманів», учасниками яких є не ли-
ше представники Одещини та інших регіонів 
України, а й інших країн. Богаткін вирізняється 
високою майстерністю, умінням знаходити на 
трасі правильні рішення за екстремальних си-
туацій, умінням йти  на  розумний  ризик, про-
раховуючи можливі наслідки.

До речі, вперше на авто-
ралі виступив у 2002 році. 
За час, що минув, набрався 
досвіду, завоював серед ко-
лег-спортсменів неабиякий 
авторитет. Не даремно ж ті 
називають його «Дєдом», 
вкладаючи у це слово вели-
ку повагу до старшого това-
риша. Завдяки  його  зусил-
лям, вмінню  знайти  підхід   
до  кожної  людини, в  спорт 

прийшло багато   молодих  людей. Він  як  
тренер  вимагає  від  спортсменів не  тільки  
знання  техніки, уміння  вести  автомобіль  
на  великій швидкості, але також витрим-
ки, сміливості, рішучості.   Багато  спортс-
менів-автогонщиків  вдячні  Василю  Вікто-
ровичу  за  те, що  він  відкрив  їм  широку  
дорогу  в  спорт.

В свої 67 років Василь Вікторович  продо-
вжує  брати участь в змаганнях. На трасах  ра-
лі чекають вболівальники  жовту «копійку» з 
«Дєдом» за кермом – символом українського 

ралі, зустрічають його з почестями біль-
шими, ніж   переможців змагань.

Свої знання і досвід він передає сьо-
годні слухачам, які займаються в Одесь-
кому  обласному  спортивно-технічно-
му  клубі Товариства сприяння обороні 
України. За 25 років роботи в клубі нав-
ив сотні слухачів водінню автомобіля, 
правилам дорожнього руху, культурі по-
ведінки водіїв за кермом: вони вишуку-
ються в чергу, щоб навчатися у «Дєда» 

на  його стареньких «Жигулях». Ось якої дум-
ки про Василя Вікторовича його штурман Во-
лодимир Попов:

– Я поважаю Василя Вікторовича не лише 
за надзвичайно високий професіоналізм, а 
й за намагання передати мені весь свій до-
свід, бажання підготувати мене як класного 
автогонщика. Вважаю, що мені як спортсмену 
неабияк пощастило з наствником!

Така щаслива доля у цього вимогливого, 
справедливого вчителя і спортсмена-гон-
щика в одній особі. Ми неабияк пишаємося 
нашим Богаткіним Василем Вікторовичем. 
Бажаємо йому нових досягнень у спорті і 
ще більше  підготовлених культурних воді-
їв, залишатися і надалі прикладом у вико-
нанні статутних завдань Товариства, бути  
завжди першим!

Тетяна ФЕДОТОВА
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Наша гордість

Ветеран ТСО України Василь Богаткін є не лише відмінним фахівцем 
своєї справи, а й переможцем багатьох змагань з автоспорту

«ОДЕСЬКІ ОБОРОНЦІ НИМ ПИШАЮТЬСЯ...»

Василь Богаткін (ліворуч) зі своїм 
штурманом Володимиром Поповим
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Четвертий рік поспіль на сході 
країни триває неоголошена 
війна путінської Росії проти 
України, хоча і називають 

її –  на офіційному рівні – антитерори-
стичною операцією. Втім, хай там як, 
а наші хлопці не лише зупинили воро-
га, а й тримають його, перебуваючи 
під шаленими обстрілами «Градів» і 
«Ураганів», у постійній напрузі. Серед 
тисяч захисників України є і бійці  34-го 
окремого мотопіхотного батальйону 
57-ої окремої механізованої брига-
ди Збройних Сил України. Біографія 
цього підрозділу  починалася у травні 
2014-го як батальйону територіальної 
оборони Кіровоградської області 
«Кіровоград». 

Тоді над усією Україною нависла смер-
тельна загроза:  регулярні війська Росії  го-
тові були будь-якої миті розпочати повно-
масштабний наступ на своїх «молодших 
братів». А Українське військо перебувало, 
м’яко кажучи, у далеко не кращому стані 

і навряд чи було спроможне дати ворогу 
по зубах. 

Бійці 34-го окремого мотопіхотного 
батальйону  звільнили шість населених 
пунктів, серед яких місто Дзержинськ, бра-
ли участь у боях під Дебальцеве, ліквіду-
вавши двох ватажків ЛНР та перекривши 
на десяти блокпостах половину підступів 
до Горлівки. У серпні 2014-го бійцями ба-
тальйону був знищений відомий командир 
групи терористів «Призрак» на прізвисько 
«Лєший».

Незважаючи на покращення із забезпе-
ченням нашої армії усім необхідним, про-
блем у неї все ж вистачає. Тому небайду-
жі громадяни про-
довжують усіляко 
допомагати  за-
хисникам нашої 
країни. Праців-
ники Товариства 
сприяння оборо-
ні України – одні 
з них. Ми вже не 
раз розповідали 
зі шпальт «Вісни-
ка» про  благодій-
ницько-волонтер-
ську діяльність, 
зокрема, кірово-
градців. З'явився ще один привід приді-
лити їм увагу: вони передали армійським 
підрозділам чергову партію автомобілів.

– Учасниками цієї акції стали колекти-
ви Кіровоградської автомобільної шко-
ли, авіаційно-спортивного клубу, Но-
воукраїнського, Олександрівського та 
Знам'янського спортивно-технічних клу-
бів, – розповідає Надія Титенок, голова 
Кіровоградської обласної організації ТСО 

України. – Зауважу, що техніка у відмінному 
технічному стані: більшість автівок навіть 
не експлуатувалася.

– За останні 3 роки наш колектив пе-
редав бійцям 14 автівок, – приєднується 
до розмови директор автошколи Юрій 
Костюк. – Окрім звичайних автомобілів, 
війська АТО поповнилися ще й ремонт-
но-слюсарною та ремонтно-механічною 
майстернями, транспортним автомобі-
лем, на якому встановлено обладнання 
для ремонту і відновлення інших автівок. 
Це, можна сказати, міні-ремзавод, який, 
будьте впевнені, «мотатиметься» підрозді-
лами: роботи фахівцям вистачить….

Бійці, які приїздили забирати техніку, не 
приховували свого задоволення. За сло-
вами одного з них, автомобілів, незважа-
ючи на всі ті позитивні зміни, що сталися 
останнім часом в армії, все ж не вистачає.

– Техніка, якою б вона не була надійною, 
виходить з ладу, – каже капітан Микола А. 
(прізвище офіцер просив не називати). – 
Адже експлуатується за вкрай несприятли-
вих умов, зазнаючи значних навантажень. 
До того ж і потрапляє під обстріли, після 
яких не підлягає відновленню. 

– Ми не стверджуємо, що наша допомо-
га  є вирішальною у справі перемоги над 
ворогом, – продовжує Надія Мустафаївна. 
– Але, разом з тим, розуміємо, що кожна 
гривня, пожертвувана нашим бійцям, ко-
жен автомобіль, бронежилет наближають 
той день, коли останній російський сол-
дат залишить  українську землю. Тому – 
за можливості – продовжуватимемо цю 
роботу і у майбутньому. 

Лариса ЛИМАРЕНКО

Нещодавно оборонці Кіровоградщини передали підрозділам Збройних Сил України, 
задіяним в антитерористичній операції, чергову партію автомобільної техніки 

ПЕРЕДАЛИ АРМІЙЦЯМ АВТОТЕХНІКУ
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Особистість

Народилася Інна у Рівненській 
області, але в силу життєвих 
обставин зростала і навчала-
ся на Кіровоградщині, куди 

переїхала разом з батьками. По закінченні  
Суботцівської середньої школи не ламала 
голову над тим, до якого вишу поступати: 
звісно, що  до  Кіровоградського дер-
жавного педагогічного університету ім. 
В. Винниченка. Адже з дитячих літ мріяла 
бути вчителькою. За п’ять років навчан-
ня дівчина, яка, між іншим, закінчила 
десятирічку з золотою медаллю, отрима-
ла диплом спеціаліста за фахом «Вчитель 
початкових класів». 

Але влаштуватися до школи одразу не 
вдалося. Тому трудову діяльність розпо-
чала на посаді… секретаря у Знам’янській 
об’єднаній державній податковій інспек-
ції! Обіймаючи цю посаду, відчувала брак 
певних знань. І  поступила до Дніпропе-
тровського державного фінансово-еконо-
мічного інституту, який закінчила у 2003 
році за спеціальністю «Фінанси», здобув-
ши кваліфікацію економіста. Але мрія, ви-
плекана з дитинства, все ж здійснилася: 
ось вже 18 років, як Інна Іваненко працює  

у Знам’янській загальноосвітній  
школі № 7. Спочатку  виклада-
ла економіку у старших класах, 
а сьогодні вона – вчителька по-
чаткових класів.

 – Від спілкування з дітьми 
отримую величезне задоволен-
ня, – каже жінка. –  Всі вони – осо-
бливі, тому намагаюся знайти ін-
дивідуальний підхід до кожної 
дитини. Адже вчитель початко-
вих класів, як скульптор. Щодня 
спостерігаєш за тим, як твої під-
опічні ростуть, розвиваються, на-
бувають нових знань і навичок. 
Приходить пора прощатися і за-
мислюєшся: які мої діти розумні 
і талановиті! Скільки вони вже 
вміють і знають! І як я їх всьому 
цьому навчила?

Цю чарівну жінку вирізняє ак-
тивна життєва позиція: більш як 12 років 
вона була головою профспілкового комі-
тету школи, а два роки тому  обрана го-
ловним бухгалтером Знам’янської міської 
організації та членом обласної ревізійної 
комісії обкому профспілки працівників 
освіти. Вона постійно працює над підви-
щенням свого професійного рівня, нама-

гаючись уникати буденності у навчанні,  
подавати інформацію у цікавій для дітей 
формі. Має вищу кваліфікаційну катего-
рію та звання «Старший вчитель». Декіль-
ка років очолювала шкільне методичне 
об’єднання вчителів початкових класів. 
Цього року стала переможцем міського 
етапу Всеукраїнського професійного кон-
курсу «Вчитель року-2017».

– 2010 року життя пов’язало мене з То-
вариством сприяння обороні України, – 
згадує Інна Іваненко. – ТСОУ – це ниточка 
між школою та військом України. Працю-
ючи заступником директора з навчальної 
роботи Знам’янського міського спортив-
но-технічного клубу та виконуючи ста-
тутні завдання Товариства, беру участь в 
організації та проведенні заходів військо-
во-патріотичного спрямування: військо-
во-спортивних змагань серед вихованців 
навчальних закладів та військово-патріо-
тичних клубів міста і області, зустрічей з 
ветеранами Афганістану, учасниками ан-
титерористичної операції.

З легкої руки директора Знам’янського 
МСТК ТСОУ Володимира  Колебіденка  Інна 
спробувала себе і у журналістиці, почавши 
висвітлювати  діяльність знам’янських обо-
ронців на сторінках газети «Знам’янські 

Інна Іваненко працює заступником директора Знам'янського міського спортивно-технічного клубу, 
що на Кіровоградщині. При цьому ще й навчає і виховує дітей початкових класів міської школи №7. 
Вона не лише напрочуд гарна жінка й господиня, турботлива мати, а й вроджений педагог-вихователь: її 
поважають колеги-вчителі, діти та їхні батьки. Цінують і в оборонному осередку.

Щаслива Жінка

Інна Іваненко
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«Інна – надійна подруга…» 
Раїса ПАЛЯНИЦЯ,
директор Знам'янської ЗОШ №7
– Інна Іванівна – дуже грамотна вчителька, всебіч-

но розвинена і ерудована людина, з якою годинами 
можна спілкуватись на будь-які теми: починаючи від 
основ педагогіки і закінчуючи мистецтвом. 

Діти, якими вона опікується, не просто поважають 
свою вчительку, а й щиро люблять. Щоб у цьому пе-
реконатись, достатньо побувати на її уроках чи під 
час дозвілля, яке вони часто проводять разом.  Інко-
ли, трапляється, педагоги і батьки не можуть знайти 
спільної мови щодо навчання та виховання дітлахів. 
Та це не про нашу Інну: у неї прекрасні стосунки з ни-
ми, вони завжди прислуховуються до її  порад щодо 
виховання синів і доньок. До речі, батьків, які бажа-
ють віддати свою малечу до класу Іваненко стільки, 
що існує черга…

Світлана КОПТЕЛЬЦЕВА,
колега 
– З Інною  ми познайомились років 14-15 тому, ко-

ли вона  прийшла працювати до нашої школи. Зго-
дом подружились, про що я ще жодного разу не по-
шкодувала. Адже Інна – надійна подруга, яка завжди 
дасть мудру пораду, а коли потрібно, то і протягне 
руку допомоги.

Дуже відповідально, не рахуючись ні з власним 
часом, ні з власними інтересами,  готується до уро-
ків, усвідомлюючи покладену на неї державою і сус-
пільством відповідальність за виховання підрос-
таючого покоління.  Її цікавить не лише успішність 
дитини, а й  поведінка, у тому числі за межами класу 
й школи.

А ще Інна – турботлива мати, яка дуже любить свою 
доньку Женю. Завжди, коли вона має приїхати з Дні-
пра, де навчається, готує її улюблені страви, пече різні 
смаколики.

Валентина ВОЙТ,
головний бухгалтер Знам'янського МСТК
– Інших слів про Інну Іваненко, окрім гарних, у моє-

му лексиконі немає. І ніколи не буде. Звідки така впев-
неність? Справа у тому, що я давно знайома з нею, ба-
чила її за різних ситуацій. Інна Іванівна уміє знаходити 
спільну мову з усіма людьми, навіть тими, з якими «ви-
йти на контакт» вкрай складно. 

Євгена,
донька Інни ІВАНЕНКО
– Сказати, що мама для мене є найріднішою люди-

ною, нічого не сказати. Адже однієї цієї тривіальної 
фрази вкрай недостатньо, щоб висловити свої почут-
тя до неї.

У мене ніколи не було і немає сьогодні таємниць 
від матері, вона завжди мене розуміє з півслова, уміє 
не лише  вислухати, а й дати мудру пораду. Сьогодні 
я знаходжусь за сотні кілометрів від дому, але не бу-
ло і дня, щоб я їй чи вона мені не зателефонувала. Та 
ще й по кілька разів на день! Нам завжди є про що 
поговорити. А коли приїжджаю додому, можемо про-
гомоніти всю ніч. 

вісті», «Третій тост» (УСВА), журналу «Вісник ТСОУ», на сайтах  Знам’янської 
міської ради, Знам’янського МСТК ТСОУ, Кіровоградської ОО ТСОУ і  УСВА. 
До речі, засвідчуємо, що дописи Інни Іванівни завжди вирізняються не-
стандартністю, новизною, грамотним викладенням матеріалу настільки, 
що їх і правити не доводиться.

– Намагаюся знайти хвилинку для відпочинку. За можливості, подо-
рожую, – каже вона. – Полюбляю і екстремальний відпочинок. Воджу 
автомобіль. Була учасницею зимового автослалому, де виборола друге 
місце серед учасників-чоловіків. Літала на дельтаплані, брала участь у 
рафтингу на Південному Бузі.

За свою педагогічну, профспілкову та журналістську діяльність жінка  
нагороджена грамотами і подяками  Голови ТСО України, очільника об-
ласної організації УСВА, облдержадміністрації.

Та найвищою і найдорожчою нагородою для Інни є донечка Же-
ня –  студентка факультету іноземних мов Дніпропетровського націо-
нального університету ім. Олеся Гончара. Мати неабияк пишається її 
досягненнями... 

На запитання чи почувається щасливою, Інна Іванівна, замислив-
шись, відповідає:

– Кілька років тому я б відповіла ствердно на ваше запитання. Адже 
отримую задоволення від тієї справи, якою займаюсь, маю справжніх 
друзів і подруг, які ніколи не кинуть у важку хвилину, виростила донь-
ку. А сьогодні…

Хіба може почуватись щасливою нормальна українська жінка у той 
час, коли в її країні четвертий рік поспіль триває неоголошена війна, 
а в українських домівках 
оплакують наших хлоп-
ців? Працюючи в Товари-
стві, часто зустрічаюсь і 
спілкуюсь з учасниками 
антитерористичної опе-
рації, які є учасниками 
наших військово-патріо-
тичних заходів, спрямо-
ваних на виховання мо-
лоді. І знаю, як там ї важко 
і небезпечно.

Повірте, коли закін-
читься війна, я почува-
тимусь найщасливішою 
жінкою у світі!...

Сергій ЗЯТЬЄВ Інна Іваненко з донькою Женею

Серед дітей
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Меняется все в наш век пере-
мен,  – так поет любимый 
бард нашей молодости. По-
рой голова кружится от ско-

рости обмена новой модели айфона или 
планшета, когда еще на старой работать 
не научился.

Меняются границы и названия целых 
государств, и бывшие сослуживцы и од-
нокашники ищут долю на других конти-
нентах за тридевять земель…

Тем удивительнее и ярче судьба глав-
ного бухгалтера Запорожской областной 
организации Белик Татьяны Петровны. 
В недалеком будущем она отпразднует 
свой 60-летний юбилей.

А в 1977 году девятнадцатилетняя 
девушка из села Большая Знаменка 
на запорожской земле написала заяв-
ление в областной комитет ДОСААФ 

с просьбой при-
нять ее на долж-
ность кассира. 
12 мая 1977 го-
д а  з а я в л е н и е 
было подписа-
н о .  С  тех  п о р 
кассир Танечка 
прошла все сту-
пени служебной 
л е с т н и ц ы ,  д о -
служившись до 
должности глав-
ного бухгалтера 
областной орга-

низации Татьяны Петровны.
40 лет – это целая эпоха служения на-

шему оборонному Обществу. В нее вмес-

тились свадьба с любимым мужчиной 
Сергеем и рождение любимой дочери 
Виктории. А потом она стала бабушкой 
внука Виталика и внучки Есении. И все 
это без отрыва от производства!

Работа главным бухгалтером в боль-
шой областной организации потребо-
вала от Татьяны Петровны выработать и 
отточить в себе качества руководителя, 
наставника, психолога.

Под ее руководством в области в чис-
ле первых была принята и отработана 
программа электронного учета и отчет-
ности 1-С.

Татьяна Петровна избиралась, да и 
сейчас работает в центральном реви-
зионном органе Общества. В 2007 году 
ей присвоено почетное звание «Ветеран 

ОСО Украины», а в 2009 году она награж-
дена «Почетным знаком ОСО Украины». 
Грамот, наград и дипломов за 40 лет на-
копилось столько, что хватит ими гор-
диться и внукам, и правнукам.

И все же в итоге хочется выделить ее 
главное качество, которое выковывалось 
в бурной и нелегкой работе все эти годы 
– это преданность делу и нашему Обще-
ству. За это время сменились три предсе-
дателя областной организации, и у всех 
она смогла надежно обеспечить тыл и 
ровную бесперебойную работу.

Хочется пожелать Татьяне Петровне 
и дальше быть такой же энергичной, за-
ботливой и преданной делу.

ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Игорь ПАВЛЕЙ

Татьяна Белик отдала Обществу содействия обороне Украины 40 лет своей жизни. За это время 
были  успехи и неудачи, взлеты и падения. Но не было в жизни этой женщины дня, когда бы она 
пожалела о том, что начала  свою трудовую карьеру в нашем Обществе. За высокий профессионализм, 
человечность во взаимоотношениях с окружающими ее людьми и уважают ее в коллективе.

40 ЛЕТ – КАК ОДИН ДЕНЬ...
Наша гордість

Тетяна Бєлік

В колі сім’ї
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Благодійність

Свого часу  Олександра Перова 
проходила військову службу за 
контрактом. У Національному 
в і й с ь к о в о - м е д и ч н о м у 

клінічному центрі Міністерства оборони 
України «ГВКГ». Звільнившись, працюва-
ла у цьому ж медзакладі. Тож бачила, як 
до Центру привозили десятки поранених 
бійців, як їх провідували зовсім незнайомі 
люди, надаючи різнобічну допомогу. Зго-
до  вирішила  приєднатись до благородної 
справи.

Незабаром   створила  волонтерську 
групу «Бойові швачки», до якої увійшли 
небайдужі киянки. І ось уже майже 3 роки 
шиють для бійців – учасників АТО –   ниж-
ню білизну.  

– Дізнавшись про нашу діяльність, люди 
приносять нам  матеріал, рідше кошти, – 
говорить пані Олександра. – На них купу-
ємо  все необхідне для роботи. Завдяки 
соцмережам знайшлися такі ж небайдужі 
люди за сотні кілометрів, які теж надають 
нам фінансово-матеріальну допомогу. На-
приклад, колектив приватної харківської 
фірми «Сатін» надіслав  матеріал, якого ви-
стачило на пошиття кількох  сотень трусів.

З недавніх пір «Швачки» почали плес-
ти маскувальні сітки і шити подушки. А 
ще  – допомагають захисникам країни  
продуктами харчування, засобами осо-
бистої гігієни. Учасниками акції «Допо-
можи нашому солдату» стали й  діти. 
Наприклад, учні Київської школи № 238 
під керівництвом вчительки Ліни Гулюк  
постійно передають  для бійців чай, ка-
ву, різні смаколики. І власну продукцію, 
і гуманітарну допомогу, отримувану як з 
усіх куточків України  так і далекого за-

рубіжжя  волонтерська група передає 
в район АТО через Наталю Прилуцьку, 
Олену Березуцьку і Надію Сухар – волон-
терів, які постійно бувають в районі АТО. 
Допомагають їм у цьому Олена Білова і 
Андрій Прудченко.

– Хто входить до складу «Бойових шва-
чок»? – цікавлюся у Олександри  Перової. 

– Це, зокрема, пенсіонерки Жанна Шну-
ренко та Любов Скосаренко, які спеціалі-
зуються на білизні. А також  Наталя Голо-
вня, Любов Гузовська, Вікторія Корецька, 
Ольга Кошуруєва, Ніна Коваленко, Тетяна 
Ровейчі. Є серед нас і переселенки з Дон-
басу і Криму – Ганна Дзюба та Валентина 
Панасенко.  Продукція, про яку йдеться, 
користується широким попитом в зоні 
проведення антитерористичної операції. 
Про це свідчить хоча б той факт, що вій-
ськовослужбовці не лише дякують за неї, 
а й просять продовжувати свою благодій-
ну діяльність.

 – У наш підрозділ надійшло кілька де-
сятків комплектів білизни і 3 маскувальних 
сітки, – говорить старший сержант однієї 
з механізованих бригад Анатолій Шмор-
чук, який перебуває на лікуванні у Центрі. 
– Велике їм спасибі від усього особового 
складу нашої роти!

– Розуміємо, що наша допомога – це 
крапля в морі, – говорить Олександра 
Перова. – Але ми раді, що, допомагаючи 

нам хлопцям у протистоянні з ворогом,  у 
певній мірі теж причетні до захисту нашої 
країни. Користуючись нагодою, хочу щиро 
подякувати  усіх жінок, які входять до «бо-
йових швачок»  за їхню безкорисливість, 
щире бажання  допомогти нашому війську 
захистити рідну землю.

Особливо вдячна Тетяні Ровейчі та На-
тілії Афоніній , які, незважаючи на пробле-
ми зі здоровям, теж беруть участь в нашій 
благодійній місії. 

На сьогоднішній день «Бойові швачки» 
пошили і відправили в район АТО майже 
15 тисяч пар спідньої білизни, сотні мас-
кувальних сіток і  подушок. У них  великі 
плани на майбутнє. Зокрема,  планують 
не лише збільшити кількісні показники 
продукції для бійців АТО, а й розширити 
її асортимент.

Нещодавно  Міністерство оборони 
України нагородило Олександу Перову 
пам'ятним  знаком «За сприяння Збройним 
Силам України», а Українська Православна 
Церква Київського Патріархату –  медал-
лю «За жертовність та любов до України». 
Та найдорожчими нагородами для неї є 
листи-подяки, які передають волонтерами 
бійці зі сходу країни, дякуючи за ту про-
дукціцю, яку отримують від Олександри 
Юріївни та її колег – українських жінок, у 
яких великі і щирі серця.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Згуртувавшись у невеличкий колектив, жінки плетуть 
для учасників антитерористичної операції  маскувальні 
сітки, шиють подушки та нижню білизну

«БОЙОВІ ШВАЧКИ» – ЗАХИСНИКИ БАТЬКІВЩИНИ

Олександра Перова

Олександра Перова (праворуч)
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Зміст
Як вважаєте, шанов-

ний читачу, що найваж-
че в роботі редакції 
журналу? Хтось скаже 
– скласти план, зібра-
ти матеріал, опрацю-
вати його. Так, але й не 
так… Найважче – різа-
ти по живому, готуючи 
номер до друку. Цього 
разу ми опинились пе-
ред досить непростим 
вибором – майже деся-

ток сторінок готового матеріалу змушені переносити до на-
ступного номера. Оце і є найважче – відтерміновувати вихід 
у світ дописів, яких чекають як автори, так і герої публікацій! 
І цю «проблему» створюєте нам ви, шановні наші дописувачі, 
позаштатні кореспонденти.  І за це ми вам щиро дякуємо, 
адже без вашого ентузіазму, вашого натхнення і бажання 
розповісти про своїх колег і однодумців наш «Вісник» був 
би казенною, нікому не потрібною макулатурою.

Отже, в редакційному портфелі чекатимуть свої черги 
розповіді про підготовку водіїв у Костянтинівській (Донеч-
чина) та Кременецькій (Тернопільщина) автошколах, у Ше-
петівському СТК (Хмельниччина).

Взявши до рук наше видання, ви дізнаєтесь про тісну співп-
рацю Кіровоградської ОО Товариства і громадської організа-
ції «Редут», до складу якої входять учасники АТО, про Олену 
Телігу – вірну доньку українського народу, яка загинула від 
рук німецьких окупантів. А також багато іншого і цікавого.

А цей номер відкриває розповідь Голови Товариства Ві-
ктора Тімченка про організацію військово-патріотичного 
виховання, яка доповнюється повідомленнями з регіонів 
про стан цієї важливої роботи. Напевне, зацікавлять читача 
роздуми методиста Миколаївської обласної організації Ган-
ни Постики, яка викладає свою думку щодо існуючих про-
блем в системі підготовки водіїв та пропонує своє бачення 
їх вирішення. Не залишить байдужими і розповідь про на-
шу спільну діяльність з керівництвом Головного сервісного 
центру МВС України, який готує зміни до Постанов Кабміну, 
що регламентують діяльність закладівз підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів, а також порядок проведення державної акредитації 
зазначених закладів та атестації їх спеціалістів. Вперше виді-
лено п’ять! сторінок  одній темі – перспективам відродження 
кінологічної служби і спорту з собаками в Товаристві, адже 
Рада Правління покладає великі надії на те, що саме цей вид 
діяльності стане візитівкою ГО «ТСО України».

Бажаємо приємного спілкування з друкованим словом і 
з нетерпінням чекаємо нових ваших повідомлень!

Колонка редактора



З а в ж д и 
був впевне-
ний, що най-
більш  відвер-
тою хвойдою в 
усі часи є му-
за історії  пані 
Кліо, а її вірні 

піддані – історики – завжди були підлабузника-
ми і «підстилками» панівної верхівки. Небезпід-
ставно в радянські часи  історичні факультети 
педінститутів вважалися «курсами директорів 
шкіл». Всі ці «часописи», які ми вивчали в своїх 
альма-матер, неодноразово переписувались і 
«уточнювались» на догоду новому «великому 
князеві». А як тільки не перероблявся за вимо-
гою «отців Церкви» найвідоміший бестселер 
людства – Біблія!.. Вже за життя мого покоління 
скільки разів змінювався погляд на головні по-
дії Великої Вітчизняної війни: за часів «кращо-
го друга фізкультурників» ми вивчали Десять 
сталінських ударів, потім основні події пере-
містилися на Український фронт, де комісарив 
Микита Хрущов, в роки правління «дорогого 
Леоніда Ілліча» доля війни вирішувалася під 
Новоросійськом. Якби так зарано не пішов з 
життя Андропов, нам би довели видатні «до-
центи і професори від історії», що вирішаль-
ний внесок у Перемогу внесли-таки карель-
ські підпільники.

Ще десяток років тому історики із штанів ви-
стрибували, розписуючи одвічну дружбу брат-
ніх народів – українського та російського. Але 
сталося те, що сталося: Крим, Донбас… І не ка-
жіть мені, що сила силу ломить. Тут, скоріш за 
все, вміло и навіть талановито, спочатку тиш-
ком-нишком, а потім і відкрито нахабно, роз-
кручена Кремлем інформаційна війна  стала 
головним чинником. Результат маємо…

Нарешті схаменулися і наші «геродоти». І по-
чалося: нам доводять, що немає ніякої Росії, а 
натомість була і є Московія, більш того – геть 
якась Мокша! І мова їхня здебільшого татар-
ського походження, і князі-то їхні признача-
лися Золотою Ордою, і триста років вони були 
вірнопідданими чінгизоїдів.

Шановні ідеологічні бійці! Цілком з цим по-
годжуюсь, але чому ви лише пошепки згадує-
те, що Україна наша теж була то під Литвою, то 
під Польщею, то вже під об’єднаною Речі По-
сполитою, то під турецьким султаном чи крим-
ським ханом, то під москалем? Що наші славні 

гетьмани, ліво– та правобережні, як ті собаки 
гризлися між собою, шукаючи собі тимчасових 
союзників то в лядському краї, то в Криму чи  
Порті, то в ненависній Москві? Чому, проливаю-
чи крокодилячі сльози з приводу переселення 
людожером Сталіним кримських татар та інших 
чечено-інгушів, ви не згадуєте, що в нього був 
гідний вчитель: Іван Самойлович, щоб «висна-
жити своїх противників», руйнував правобе-
режні міста і села, а їхнє населення примушував 
переселятися на лівий берег Дніпра? Чому не 
розповідаєте з праведним гнівом як у листопа-
ді 1672 року український гетьман Петро Доро-
шенко отримав грамоту-«нісон» від Мегмеда ІV 
на підтвердження його прав володіння Право-
бережною Україною в статусі османського під-
даного? А султан ще й особисто вручив йому 
золоту булаву і кафтан. 5 вересня 1674 року му-
сульманський «отець-батюшка» знову дарує Пе-
трусеві кафтанчик «з барського плеча», оксами-
тову соболину шапку, кілька породистих коней 
і дублікат булави (про всяк випадок). Та цих да-
рунків, мабуть, було замало, тому гетьман наш 
наступного року склав присягу на вірність вже 
московському цареві. А ще через півроку від-
силає листи до Стамбулу із запевненнями сво-
єї вірності султану та проханням про надання 
військової допомоги проти Москви. Звичайно, 
Дорошенко щиро старався привести всіх укра-
їнських людей з обох берегів Дніпра і Військо 
Запорозьке «до повного бажаного братерства 
і єдності». Але яка Санта-Барбара!..

Чому ми так носимось з «козацтвом», хоча 
це зовсім і не наш національний винахід, чому 
«великим історичним діячам» України здебіль-
шого наплювати було на долю простих селян-
гречкосіїв? Один Ярема Вишневецький, негід-
ний онука легендарного Байди, чого вартий… 
Чому Хмельницький очолив визвольний рух 
лише тоді, коли ляхи «обидили» його особисто, 
здійснивши «рейдерський наїзд» на його рід-
ний Суботів? Ці безліч «ЧО-
МУ?» переслідують кожно-
го, хто наважиться хоч трі-
шечки зазирнути в далеке, 
і не зовсім далеке, минуле 
нашої країни.

Якщо хочете без зайвої 
упередженості хоча б по-
верхнево розібратися у 
складних шляхах станов-
лення нашої державності та 

національної ідентичності, у формуванні відно-
син із географічними і політичними сусідами, 
раджу звернутися до надзвичайно цікавої збір-
ки-дослідження «Повернення в Царгород», яка 
надрукована в серії «Бібліотека газети «День»  
2015 року. Більше десятка відомих дослідників 
допоможуть вам зрозуміти, що ХV-XVІІ століт-
тя – то час великих воєн і великої жорстокості. 

– Сьогодні, коли відносини  країн змінили-
ся кардинально, одні історики про жорстокість 
того часу воліють не згадувати, а інші навпаки – 
акцентують жорстокість однієї зі сторін, залеж-
но від власної політичної орієнтації. Це непра-
вильно, – вважає автор дослідження про Петра 
Сагайдачного Микола Семена. – Взаємну жор-
стокість численних воєн і сутичок слід визнати 
ознакою того часу і не надавати їй сьогодніш-
нього політичного значення. Такий то був час. 
Це реалії, що панували на всій Землі до право-
вої епохи. Бо зараз не можна сказати: як було 
тоді, так є і тепер. Тоді було або безправ’я, або 
таке право, сьогодні вже стале міжнародне пра-
во вимагає гуманності й законного вирішення 
всіх проблем. Що було – то було, і минуле – не 
вказівка для сьогодення. Тому обстановку іс-
торичних сутичок, читаючи про них сьогодні, 
слід приймати так, як далеке минуле, яке бу-
ло саме таким, і ми його не змінимо, але воно 
не має впливу на сучасність. І жити тепер слід 
за нинішнім правом, незалежно від того, яким 
було минуле.

Книжка «Повернення в Царгород»,  хоч і 
стосується подій тисячолітньої давнини, ви-
глядає на сьогодні гостро актуальною. Адже 
вона не про те – «бути нам чи не бути?». Зрозу-
міло – бути! Але – «ким бути?», «якими бути?». 
Давно вже не новина, що Україна – не Росія. 
А топ-новиною для багатьох стане те, що Ро-
сія – не Русь!

Своїми враженнями від прочитаного  
поділився Володимир ВІЖУНОВ

Учітеся, брати мої!  
Думайте, читайте…

 Тарас Шевченко

«ПОВЕРНЕННЯ В
ЦАРГОРОД»



КУРСАНТИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ  

З НЕБОМ 

На початку липня, у рамках першої льотної 
практики, курсанти ІІ-го курсу льотного 

факультету Харківського національного 
університету Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба приступили 
до польотів на легкомоторних 

літаках ХАЗ-30. Знайомство з небом 
відбуватиметься протягом трьох 
місяців на летовищі Харківського 

аероклубу ТСО України імені Валентини 
Гризодубової. Із завершенням 

навчання у 
кожного курсанта 

на особистому 
рахунку буде не 

менше, ніж 45 годин 
польотного часу. За 

словами керівництва 
аероклубу, для 

забезпечення льотної 
практики курсантів 

виділено п’ять літаків, декілька одиниць 
спеціальної автомобільної техніки, а також 

створено всі необхідні умови для навчання і 
відпочинку військовослужбовців. 


