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26 жовтня 2017 року члени Правління од-
ноголосно обрали Сергія Мефодійовича Ко-
шина Головою всеукраїнської громадської 
організації «Товариство сприяння обороні 
України (ТСО України)». 

Народився 17 січня 1959 року в селі Жа-
день Дубровицького району Рівненської 
області. В 1976 році закінчив Миляцьку се-
редню школу. В 1981 році – Український ін-
ститут інженерів водного господарства. За 
фахом – інженер-механік. Свою трудову ді-
яльність розпочав після закінчення школи 
в 1976 році слюсарем колгоспу ім. Чапаєва 
Дубровицького району Рівненської облас-
ті, а після закінчення інституту в цьому ж 
колгоспі працював завідувачем ремонтною 
майстернею. У 1982 році був обраний дру-
гим секретарем Дубровицького райкому 
комсомолу. З 1986 по 2007 рік працював 
директором Дубровицької автошколи ТСО 
(ДТСААФ) України і за сумісництвом – поміч-
ником-консультантом народного депутата 
України. У листопаді 2007 року обраний на-
родним депутатом України. Двічі обирав-
ся депутатом Рівненської обласної ради: з 
1990 по1994 рік та з 1994 по 1998 рік. Дві-
чі – депутатом Дубровицької районної ра-
ди: з 1998 по 2002 рік та з 2006 по 2007 рік. 
В 2010 році обраний головою Рівненської 
обласної організації ТСО України, у 2015 – 
Першим заступником Голови ТСО України, 
член Ради Правління. Нагороджений ор-
деном «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною 
Грамотою Верховної Ради України, орденом 
Святого Миколая Чудотворця за допомогу 
у відбудові храмів, грамотами Рівненської 
обласної ради та обласної адміністрації, а 
також нагороджений Почесним знаком ТСО 

України. Одружений, має сина і доньку.

Хочу в першу чергу подякувати членам Прав-
ління ГО «ТСО України» за довіру, яку виявили мені, 
одноголосно обравши Головою нашого Товариства. 
Розуміючи велику відповідальність, яку ви на мене 
поклали, додам максимум зусиль для виконання тих 
завдань, які ми взяли разом, ухвалюючи Статут на-
шої організації.

Пріоритетним завданням на сьогоднішній день вва-
жаю відновлення авторитету Товариства, його міцності 
і сили, а це можливо лише за умови неухильного ви-
конання всіма членами Товариства, структурними під-
розділами всіх рівнів нашої малої Конституції – Статуту 
громадської організації ТСО України, ухваленгно ХІV 
позачерговим з’їздом в грудні 2016 року.

Одним з найважливіших завдань, особливо в цей 
надзвичайно складний для всієї держави час, вбачаю 
національно-патріотичне виховання членів Товари-
ства, підростаючого покоління  та всіляке сприяння 
зміцненню обороноздатності країни.

Залишається на порядку денному нашої роботи  і 
розвиток прикладних та технічних видів спорту, збе-
реження і нарощування матеріально-технічної бази.

Успішно виконати всі ці завдання ми зможемо ли-
ше злагодженою і чіткою роботою всієї багаточисель-
ної команди Товариства. Як штатних працівників, так 
і активістів. Керівник, хто б він не був, не зможе 
досягти успіху самотужки, без взаємодовіри та 
взаємної підтримки!

Сподіваюсь на плідну злагоджену роботу Прав-
ління, Ради Правління, тісну співпрацю  з Відокрем-
леними підрозділами всіх рівнів Товариства та їх ке-
рівниками, засновану на відкритості, взаємодовірі 
та відповідальності.

Готовий до співпраці з органами влади, з громад-
ськими організаціями патріотичного спрямування, 
структурами різних форм власності з метою виконан-
ня статутних завдань, запровадження нових форм і 
методів роботи. 

Користуючись нагодою, вітаю всіх читачів нашого 
«Вісника» з наступаючим 2018 роком, бажаю вам і ва-
шим рідним здоров’я та благополуччя, успіхів у всіх 
ваших прагненнях. Впевнений, що новий рік принесе 
на нашу багатостраждальну землю довгоочікуваний 
мир і дасть нам змогу втілити в життя мрії тих укра-

їнців, які віддали за неї своє життя!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ,
ДОРОГІ ДРУЗІ!



Шановний читачу! Дещо 
незвичним буде для вас цей 
номер, адже вперше до нас 
звертається нещодавно об-
раний Голова Товариства 

Сергій КОШИН. Тож поба-
жаємо Сергію Мефодійовичу 

успіхів в організації роботи по 
виконанню статутних завдань Това-

риства, забезпечимо повну підтримку на його відпо-
відальній посаді. 

Вже традиційно перші матеріали присвячено наці-
онально-патріотичному вихованню членів Товариства. 
Ви дізнаєтесь про 10-денний військово-спортивний 
вишкіл на берегах Дністра, про підтримку Всеукраїн-
ської акції «Потяг єднання України «Труханівська Січ», 
про співпрацю кіровоградських колег з колишніми бій-
цями-спецназівцями. Вам цікаво буде дізнатися, чому 
батьки Миколаївщини довіряють ви-
ховання своїх дітей інструкторам 
Товариства Юрію Діденку і Рус-
лану Насирову, як досягають 
спортивних перемог стрільці 
Івано-Франківська, спідвеїс-
ти Рівного, радіоспортсмени 
Сумщини. Розповідаємо і про 
те, як «Людина на своєму місці» 
змогла в надзвичайно стислі термі-
ни відновити львівський аероклуб. Разом з вами по-
міркуємо і над проблемами територіальної оборони. 
Як завжди, багато уваги приділяємо досвіду роботи на-
ших навчальних закладів, які забезпечують матеріальну 
підтримку виконання статутних завдань громадської 
організації: Зіньківський РСТК, Кременецька і Костян-
тинівська автошколи. Декілька сторінок відведено роз-
повідям про видатні постаті України – Всеволода Сте-
блюка, який врятував 90 поранених під Іловайськом,  
та унікальну українку Олену Телігу. Завершує номер 
розповідь про ювіляра – Житомирську обласну орга-
нізацію та людей, які є її гордістю.

Оскільки ви отримаєте цей номер наприкінці ро-
ку, творчий колектив вітає вас, дорогі 

друзі, з наступаючим Новим роком 
і Різдвом Христовим. Нехай Божа 

ласка завжди буде з вами! І ще 
раз окрема подяка і низький 
уклін нашим добровільним по-
мічникам-дописувачам, завдя-

ки яким ми можемо оперативно 
розповідати своїм читачам про 

перебіг подій у нашому Товаристві!
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Військово-патріотичне виховання

НА БЕРЕГАХ  ДНІСТРА ЮНЬ 
ВЧИЛАСЬ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ

Ме т а  ц ь о г о  з а х о д у  –  
військово-патріотичне ви-
ховання молоді, морально-
психологічна  підготовка 

юнаків до  служби в Українському війську 
і    набуття ними мінімуму знань, умінь та 
навичок, необхідних при захисті країни, 
– говорить голова вінницьких оборонців 
Анатолій Кацай. – А також  ознайомлення 
представників  громадських   організацій з 
сучасними методиками  роботи з  молоддю.   

У заході, про який наша розповідь, взяли 
участь понад 140 юнаків і дівчат. Зокрема, 
представники військово-патріотичних клу-
бів «Каскад»,  «Омега», «Гвардія», «Самсон-
Право», «Рубіж», «Гарт» та багатьох інших, які 
представляли чимало регіонів нашої країни. 
Насамперед хочемо подякувати представни-
кам місцевих органів влади, які жваво відгук-
нулися на наше прохання посприяти у його  
проведенні. Зокрема,  Вінницької  обласної 
та  Ямпільської районної державних адміні-
страцій, офіцерам Ямпільського військового 
комісаріату,   Всеукраїнського об’єднання 
учасників бойових дій та волонтерів АТО 
Вінниччини: усім  небайдужим людям, які, 
незважаючи на безліч власних проблем і 
негараздів, зуміли знайти можливість до-
лучитись  до цієї акції.  Особливо вдячні ми  
Федору Водянюку – директору військово-па-

тріотичного клубу «ФОРПОСТ», президенту 
Вінницької обласної федерації рукопашного 
бою, викладачу предмету «Захист Вітчизни», 
капітану у відставці; Олексію Андрусевичу – 
офіцеру 3-го полку спецпризначення; Олек-
сандру Макарову – голові  підрозділу  Всеу-
країнського дитячого руху «Школа безпеки»;  
Максиму Козачку – інструктору з парашутно-
десантної підготовки; Галині Шпортко – лі-
карю-невропатологу обласного лікарсько-
фізкультурного диспансеру.  

А тепер про сам вишкіл… Під час його 
проведення юнь виконала чимало склад-
них і навіть надскладних, зважаючи на їх 
вік і підготовку, завдань. Зокрема, відпра-
цьовувались проходження смуги перешкод 
різних ступенів складності (з елементами  
єдиної армійської смуги перешкод, які  мо-
жуть виникнути на полі бою), елементи  па-
рашутно-десантної  та гірсько-штурмової 
підготовки. Молодь, задіяна у заході, вчи-
лась розкладати намети, розводити вог-
нище, в тому числі і під дощем, правильно 
екіпіруватись і укладати рюкзаки. А ще –  
непомітно переміщуватись на  місцевості, 
вести  спостереження і розвідку, подавати 
умовні сигнали управління.  Організатори 
вишколу не забули і про надання навичок 
поводження зі зброєю, включивши до про-
грами розбирання і збирання  автомата  Ка-
лашникова, вивчення правил  користуван-
ня з гранатами, встановлення  розтяжок, за-
ряджання автоматного магазину набоями.

Загалом програма була дуже цікавою і 
насиченою: за 10 днів вишколу учасникам 
не довелося нудьгувати.  Чи не найскладні-
шим випробуванням став 25-кілометровий  

марш-кидок  по відкритій та закритій міс-
цевості, з форсуванням річки вбрід, прове-
денням  засідок, «знищенням» блок-постів 
та іншими неочікуваними «сюрпризами». 

За умовами навчань зі складу вихован-
ців були сформовані похідна охорона,  рота 
та диверсійно-розвідувальна група (ДРГ), 
які виконували ті чи інші завдання за ви-
значеними маршрутами. Наприклад, ДРГ в 
складі 17 бійців встановлювала   розтяжки 
біля «зеленки» – лісосмуги.

Піхотна рота, яка за легендою потрапля-
ла  в засідку, повинна була уникнути бою 
і продовжити свій маршрут вздовж лісо-
смуги в напрямку шосейної дороги. По-
хідна охорона, «нариваючись» на засідку 
мобільної групи, сформованої з реальних 
учасників АТО  Томашпільщини,   вимуше-
на була змінити  напрямок маршруту і піти 
через поле до наступної лісосмуги з метою 
ліквідувати блок-пост, цим самим давши  
можливість роті  безперешкодно продо-

Наприкінці літа, на базі навчально-тренувального центру 
військово-патріотичного клубу «ФОРПОСТ» Ямпільської 
районної загальноосвітньої сільськогосподарської  школи,   
що у Вінницькій області, відбувся  10-денний військово-
спортивний вишкіл «Щит і меч» 

Анатолій Кацай
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вжити рух. За умовами навчання, похідна 
охорона вступала в перестрілку з мобіль-
ною групою противника, а рота тим часом 
висувалася до блок-посту, встановленого  
на розгалужені доріг: службу на ньому не-
сли бійці  територіальної оборони Ямпіль-
ського району та місцеві поліціанти.  Ви-
ходячи з «бою», рота та похідна охорона 
проривались через поле, лісосмуги і ру-
хались  в напрямку аеродрому, де на них 
в «зеленці» знову очікувала засідка ДРГ і 
було встановлене мінне поле.

Словом, навчання відбувалися за умов, 
максимально наближених до бойових. При 
цьому всі учасники  марш-кидку пізнали ці-
ну води, лікоть друга, спрагу до перемоги, 
перевірили свої сили та можливості. Цей 
марш-кидок був для всіх вихованців – юна-
ків та дівчат віком від 7 до 17 років – пере-
віркою на міцність, стійкість, мужність та 
гартуванням характеру через слово «тре-
ба». Одночасно зрозуміли ціну помилки  
на розтяжках, відсутності зв’язку, значен-
ня  взаємодії, підтримки та злагодженості 
підрозділів. Повернулись вихованці до та-
бору о 19.30 – втомлені, але непереможені!  

За підтримки відділу освіти Ямпільської 
райдержадміністрації на шкільних автобусах 
всі учасники військово-спортивного вишко-
лу  були доставлені до с. Буша, де ознайоми-
лись зі скельним храмом та Гайдамацьким 
Яром історико-культурного заповідника, які 
є  козацькою славою Ямпільського краю.

Після покладання квітів до пам’ятника во-
їнам-ямпільчанам, які загинули в роки Другої 
світової війни та під час бойових дій в зоні 
АТО, на центральній площі міста учасників 
вітали представники райдержадміністрації, 
військкомату, воїни-атовці смт. Томашполя. 

Вихованцям Томашпільсько-
го військово-спортивного 
клубу «ГАРТ», військово-па-
тріотичного клубу «ФОР-
ПОСТ» м. Ямполя та «Юний 
десантник» с. Богданівка 
Тульчинського району бу-
ли  вручені чорні, зелені та 

блакитні берети за успішне проходження  
липневих навчально-польових зборів «Ми 
майбутні захисники твої, Україно!».

Під час проведення вишколу його  учас-
ники  відвідали залізобетонні укріплення 
на берегах Дністра, зведені напередодні 
німецько-радянської війни, зустрічалися 
з її ветеранами. Організатори не забули і 
про цікаве й змістовне дозвілля: юнаки і 
дівчата переглядали вечорами  художні 
фільми та відеоролики,  колектив район-
ного Будинку культури організував  для них 
виїзний  концерт. А перед тим, як залиши-
ти гостинну ямпільську землю, вихованці 
військово-спортивних організацій   біля 
багаття співали патріотичні пісні, читали 
вірші  та переглядали відеофільм про іс-
торичну минувшину України. Не забули і 
скупатись у Дністрі…

Учасникам заходу 
від Вінницької облас-
ної організації Всеу-
країнського Товари-
ства сприяння обороні 
України  були вруче-
ні  пам’ятні подарунки. 
На згадку про вишкіл 

голова вінницьких оборонців Анатолій Ка-
цай передав військово-патріотичному клубу 
«ФОРПОСТ»  прапор України від земляків, 
які захищають Українську землю на Маріу-
польському плацдармі. В свою чергу учас-
ники вишколу відправили прапор України 
бійцям АТО зі своїми підписами, побажали 
воякам миру, мужності у їх нелегкій місії та 
найшвидшого повернення додому.

А що думають з приводу цього вишколу 
безпосередні учасники?

Олег Краско, учень:
– Скажу відверто: я просто вражений 

дійством, учасником якого став. Так, було 
важко, інколи навіть дуже, особливо під 
час подолання смуги перешкод. Але я, зці-
пивши зуби, терпів, як, до речі, і мої това-
риші: жоден з нас не зійшов, як мовиться, 
з дистанції.

Олексій Андрусевич, офіцер 3-го пол-
ку Сил спеціального призначення 

– Подібні заходи вкрай потрібні, особли-
во сьогодні, коли на Донбасі триває неого-
лошена війна, якій ні кінця, ні краю не ви-
дно. І може статись так, що цей збройних 
конфлікт, у якому ледь не щодня гинуть наші 
хлопці, може тліти багато років. Як і арабо-
ізраїльський. І нам потрібно брати приклад 
з Ізраїлю, де підготовці молоді до армійської 
служби приділяється дуже багато уваги.

Максим Панчук, викладач предмету 
«Захист Вітчизни» і фізвиховання Цеки-
нівської середньої школи: 

– Під час вишколу, проведеного на бере-
гах Дністра, зайвий раз переконався: пред-
мету «Захист Вітчизни» держава, зокрема, 
Міністерство науки і освіти, Міноборони 
та інші силові відомства мають приділяти 
значно більше уваги. Подібні збори мають 
стати обов'язковими для старшокласників 
усіх українських шкіл. А фінансувати їх по-
винна Українська держава.

Михайло ЖИНЬКО

Коментар Голови ТСО України Сергія Кошина:
– Інколи можна почути, що наше Товариство самоусу-

нулось від військово-патріотичної роботи. Перефразову-
ючи класика, скажу так: чутки про це сильно перебіль-
шені. «Щит і меч», який відбувся під егідою Вінницької 
обласної оборонної організації, зайвий раз спростовує 
це та подібні твердження. Зауважу, що захід, про який 
розповідається на шпальтах «Вісника», далеко не єдиний. 
Ми і надалі, використовуючи наш потенціал, будемо про-
водити військово-патріотичні заходи з нашою молоддю. 
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У рамках виконання Указів Пре-
зидента України від 13 жовтня 
2015 року №580 «Про Стратегію 
національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 
роки», від 26 лютого 2016 року №68 «Про 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні» низкою громадських 
та волонтерських організацій ініційовано 
проведення Всеукраїнської акції "Потяг 
Єднання "Труханівська Січ".

– Проект вдалося реалізувати спільними 
зусиллями численних волонтерських органі-
зацій, церкви, народних депутатів, Комітету з 
питань транспорту Верховної ради, Міністер-
ства транспорту, Укрзалізниці, Генерального 
штабу ЗСУ України, Київської міської держав-
ної адміністрації. До проекту залучені як во-
лонтери, так і державні служби, — підкреслив 
організатор – голова ВОО «КолоМедіа» Мико-
ла Бондар. – Цей поїзд відбувся лише завдяки 
тому, що нас зі всіх сторін підтримували і тран-
спортники, і волонтери, і постачальники, і ар-
тисти… І все це на волонтерських засадах…

Характерно, що в Акції немає жодної  по-
літичної сили, жодного фонду, який все це 
фінансує. Це все виключно серйозна волон-
терська робота. Цей потяг – символ духо-
вності і вічності!

Організатором Акції виступає Микола 
БОНДАР – сотник четвертої (козацької) со-
тні самооборони Майдану. 1993-го року він 
прийняв присягу і належить до куреня Бог-
дана Хмельницького. Звань у козацтві не має. 
Член "Всеукраїнського Комітету захисту рід-
ної землі". Контактний телефон 067 391 67 82. 
Олена ІВАНОВА – співорганізатор проекту. 
Всі конкретні питання щодо організації Акції 

вирішуються безпосередньо з нею. Контак-
ти: телефон 067 220 40 08, електронна пошта 
O.ivanova@kolo.media.  

Перший агітпоїзд «Труханівська Січ» з Ки-
єва на схід України був відправлений 20 квіт-
ня 2016 року. Поїзд курсував за маршрутом 

Київ – Полтава – Харків – Бахмут – Красний 
Лиман – Слов'янськ – Краматорськ – Друж-
ківка – Констянтинівка – Лозова – Красно-
град – Харків – Полтава – Київ впродовж 9 
днів. Другий поїзд курсував з 21 по 26 травня 
2016 року з Києва до міст Луганської області. 
До шести міст «сірої зони» потяг повіз пода-
рунки до Паски для бійців і дітей, майстер-
класи і кінопокази з історичними лекціями, 
концерти та семінари.

Наше Товариство підключилося до участі 
в Акції з ІХ-го Потягу. Стартував він 7 жовтня 
цього року в Києві біля головного офісу ТСО 
України, куди прибули  учні та студенти столи-
ці, волонтери, журналісти. Після знайомства 
та фотографування всі вирушили до спортив-
ного комплексу «Чайка», де  їх чекала шести-
годинна програма перебування. Представ-
ник спорткомплексу провів цікаву екскурсію 
по спортивним об'єктам, розповів про їхню 
діяльність, поділився планами на майбутнє. 
Присутні захоплено слухали розповідь про  
екстремальні технічні  види спорту: літако-
вий, парашутний та автомотоспорт!  Дитячо-
юнацька спортивна школа з автомотоспорту, 
що функціонує при 
Київській міській ор-
ганізації Товариства, 
запросила гостей 
взяти участь у спор-
тивних змаганнях з 
картингу. Після по-
передніх заїздів ви-
значились фіналісти, 
які  розіграли призо-
ві місця серед дівчат 
та юнаків. Переможці 

були нагороджені  дипломами, медалями і 
кубками. За активну участь у Всеукраїнській 
акції  всі учасники змагань отримали грамоти 
від голови Київської міської організації ТСО 
України Ольги Ніколаєнко.

Радо зустрічали гостей вінницькі оборон-
ці. Учасникам акції продемонстрували фільм 
про героя Небесної сотні Максима Шимка, 
після чого вони мали змогу ознайомитись  
з роботою секції судомоделістів, побачити  
обладнання їхньої лабораторії, постріляти 
з пневматичних гвинтівок, стати "учасника-
ми" рукопашного бою. Хлопці і дівчата стали 
також  свідками лицарського турніру пам’яті 
Максима Шимка, переможці якого були на-
городжені  призами і грамотами  обласної 
організації ТСО України. 

Не оминув Потяг і древній Чернігів. Тут 
гостей зустріли патріотичним флешмобом 
«Нам потрібне мирне небо». У кінокультурно-
му мистецькому центрі з національно-патріо-
тичного виховання дітей та молоді учасників 
вітали директор департаменту сім’ї, молоді 
та спорту облдержадміністрації Ніна Лемеш 
та голова обласної організації ТСО України 
Ігор Бизган. Участь в акції дала додаткову 
можливість чернігівським оборонцям нага-
дати про себе, ознайомити гостей та жителів 
міста з напрямками і здобутками діяльності 
Товариства.  На зустрічі були представлені 
авіаційно-спортивний клуб (начальник Туні-

З метою сприяння консолідації суспільства, піднесення патріотичного духу 
громадян, розвитку волонтерського руху, розвінчування міфів російської 
пропаганди, активізації міжрегіонального співробітництва, зокрема з реалізації 
культурних, освітніх та інформаційних проектів, спрямованих на налагодження 
діалогу та зміцнення взаєморозуміння жителів різних регіонів держави у справі 
розбудови України:
1. Надати підтримку Всеукраїнській акції “Потяг Єднання України “Труханівська 
Січ", що проводиться з ініціативи 86 громадських організацій.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
19 квітня 2016 року, розпорядження №99/2016-рп

«ТРУХАНІВСЬКА СІЧ» 
ОХОПЛЮЄ ВСЮ УКРАЇНУ
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ков Олександр), стрілецько-спортивний клуб 
(директор Татаренко Петро), клуб собаківни-
цтва (начальник Ручко Тетяна). Первинні ор-
ганізації ТСО України продемонстрували свої 
вміння з тактичної медицини, зброю і амуні-
цію сучасного військового (керівник Рудник 
Денис), досягнення картингістів (керівник 
Кравченко Олександр)  та страйкболістів  ко-
манди A.L.C.(керівник Кошовий Віктор).

Досить змістовним видалось перебуван-
ня учасників «Потягу єдності» у місті корабе-
лів Миколаєві. Розповідає голова Микола-
ївської обласної організації ТСО України 
Юрій Шутяк:

– Ми зустріли їх вранці на залізничному 
вокзалі. У комфортабельному автобусі гості з 
різних куточків України поїхали на аеродром 
229-ї авіаційної бригади тактичної авіації та 
до нашого авіаційно-технічного спортивно-
го клубу «Ікар». Гостей привітали голова ко-
зацької ради отаманів Альберт Панченко, 
співзасновник агітаційного Потягу «Труханів-
ська Січ» Микола Бондар. Гості мали можли-
вість побачити справжні військові літаки та 
сфотографуватись біля них. Начальник клубу 
«Ікар» Дмитро Філоненко  продемонстрував 
у повітрі фігури вищого пілотажу. Юнаки та 
дівчата мали можливість більше дізнатися 
про парашутний спорт: інструктор аероклу-
бу детально розповів про будову парашуту 
та показав його складові частини. Потім по-
їхали на автодром зразкової автомобільної 
школи ТСОУ. Директор навчального закладу 
Василь Валенков привітав учасників Потягу, 
розповів про історію ТСОУ, показав матері-
альну базу. Згодом  відбулася демонстрація  
навчального процесу на  авто різ-
них категорій. Рух усіх транспорт-
них засобів проходив одночасно за 
заздалегідь затвердженою схемою 
руху на автодромі. Масштаби дій-
ства вражали.

Соціальні партнери ТСОУ органі-
зували естафети та квести. Козацька 
організація «Бузький СПАС» (керів-
ник – Сергій Щербаков) підготува-
ла цікаву пізнавально-розважальну 
програму. Гості змогли ознайоми-

тись з козацькою зброєю, дізнатись про ко-
зацькі звичаї, взяти участь у козацьких роз-
вагах, а в обідню пору скуштувати козаць-
кого кулішу.

Підрозділ «Дитячий спецназ» (керівник – 
Юрій Діденко) вразив показовими виступами 
вихованців, які навчали однолітків з Потягу при-
йомам рукопашного бою, правилам володіння 
зброєю, маскуванню на місцевості. Центр так-
тико-спеціальної підготовки «Булат» (керівник – 
Сергій Рєзанов) провів масштабні навчання зі 
стрільби з пістолета, відпрацьовував навички 
надання медичної допомоги в екстремальних 
ситуаціях, знайомив з різними видами озбро-
єнь. Клуб UCI Незалежна Федерація Кінології 
південного регіону (керівник – Олександр Воє-
водін) організував показові виступи, а також дав 
можливість бажаючим «виховувати характер» 
при відпрацюванні команди «фас» із собаками. 
Професійна Федерація пейнтболу (керівник Де-
нис Панченко) організувала для учасників Все-
українського заходу справжні змагання, у яких 
не було переможених. З автоматами бігали із 
задоволенням і діти, й дорослі.

Демонстрація гармати Д-20, організована 
воїнами 406-ї окремої артилерійської бригади 
(командир Дмитро Плетенчук), була надзви-
чайно цікавим дійством. Особливо вразила 
спостерігачів швидкість розгортання гармати 
до бойової готовності. Не зволікали солдати і 
з її підготовкою до подальшого пересування. 

На цьому «пригоди» учасників 9-го Потягу 
єднання України «Труханівська Січ» не закін-
чились. Ціла колона техніки з автодрому ви-
рушила до навчального корпусу. Запланова-
не відвідування автошколи включало в себе 
такі етапи: презентація секцій автомотоспор-
ту і акватлону; розповідь про історію і сього-
дення автомобільної школи; показ класу ЛПЗ 
та інших навчальних кабінетів, майстерень; 
показові виступи з автодріфту, екскурсія до 
пам’ятного знаку автомобілістам, Алеї Слави.

Коли вже сонце ховалося за обрій, учас-
ники заходу знову поїхали на аеродром 
тактичної авіації спостерігати за нічними 
польотами. Спілкування з командиром 
частини вразило. Багато питань, відверті 
відповіді допомогли зрозуміти, що Украї-
ну охороняють від агресора мужні воїни, 
справжні професіонали.

Виховуємо патріотів

За коментарем ми звернулися 
до Олени ІВАНОВОЇ –

співорганізатора проекту 

Мене якось 
запитали, як ви-
никла сама ідея 
Потягу. Все ду-
же просто: ми 
втомились їз-
дити машина-
ми на схід, коли 
або «бронік» не влазить, або ноутбук, 
бо зазвичай «пакуємо» машини макси-
мально. В машини багато не влазить, 
бензин дорогий, а доріг там вже зовсім 
немає, суцільний напрямок. І ми зна-
йшли рішення!

Перший волонтерський Агітпотяг 
«Труханівська Січ» мав дев’ять вагонів, 
в тому числі вагони «Безпека», «Про-
світа», «Волонтер», 2 кінозали. Він  при-
йняв на борт об’єднану команду волон-
терів різних організацій з різних міст, 
представників освіти, козаків, митців 
і військових. Майстер-класи, тренінги 
по безпеці життя, лекції та семінари, ви-
ступи відомих артистів та український 
контент, книжки та живе спілкування 
з людьми, для яких гасло «Україна по-
над усе!» є життям. Це те, що вкрай по-
трібно, і ми знаємо, як це зробити пра-
вильно!

А ще дуже важливо – максимальна 
підтримка тих мужніх волонтерів, які 
живуть і працюють у прифронтових 
містах, кожен день підтримуючи наших 
хлопців у «ватних» районах. І Агітпотяг 
прямує саме до них, допомагаючи змі-
нювати світ і з’єднуючи те, що майже 
розділили…

Ми задоволені тим, що, починаю-
чи з 9-го Потягу до нас приєдналася 
дружна команда – Всеукраїнська гро-
мадська організація «Товариство спри-
яння обороні України». Це потужний ба-
гатотисячний колектив професіоналів, 
справжніх патріотів. Це організація, яка 
основним своїм статутним завданням 
визначила національно-патріотичне ви-
ховання членів Товариства і сприяння 
органам влади, органам місцевого са-
моврядування у розвитку національно-
патріотичного виховання населення. 
Микола Бондар під час зустрічі з акти-
вом Товариства наголосив, що пілот-
ний проект нашого співробітництва був 
вдалим. Тож об’єднаємо наші зусилля у 
вихованні фізично загартованого, патрі-
отично налаштованого покоління май-
бутніх захисників України!
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Професіонал

Наша розповідь про те, як 
двоє шанованих людей 
стали інструкторами 
з тактико-спеціальної 

підготовки Товариства сприяння 
обороні України.

Читачі нашого «Вісника» вже ма-
ли нагоду ознайомитися з яскрави-
ми, емоційними розповідями про 
«юних спецназівців» Миколаївщи-
ни – вихованців інструкторів із так-
тико-спеціальної підготовки Мико-
лаївської обласної організації ТСОУ 
України» Ю.В. Діденка та Р.Р. Насиро-
ва. Прийшов час розповісти про са-
мих інструкторів детальніше, спро-
бувати зрозуміти, чому військово-
патріотичне виховання для них – це 
не пафосна гра, а життєва необхід-
ність. Пройшовши сувору школу життя, ці 
мудрі люди передають свої уміння та на-
вички молодому поколінню, своїм прикла-
дом навчаючи любити Батьківщину.

Отже, знайомтесь – Юрій Вікторович 
Діденко. Народився в Миколаєві у 1959 
році. Навчався в елітній школі №22 з по-
глибленим вивченням англійської мови. 
Нічим особливим серед однолітків не 
виділявся, просто був здібним та сум-
лінним, вимогливим до себе. Після за-
кінчення школи, юнак пройшов службу в 
Збройних Силах. Саме там відбулося пе-
реосмислення дійсності: після коротко-
го навчання, потрапив у спецпідрозділ, 
будучи командиром відділення. Особли-
ва служба далася взнаки. Отримав вмін-

ня виживати у складних умовах, загарто-
вувати тіло і волю. Тоді не думалося про 
те, як це може стати в нагоді у мирному 
житті. Просто треба було служити гідно, 
навчатись захищати Батьківщину.

Юрій Вікторович дуже скромно обмо-
вився про виконання інтернаціонального 
обов’язку. Як показала історія, у цьому 
питанні було і є багато протиріч. Проте 

дружба з колишніми «афганцями» сьогод-
ні дає йому стимул для роботи, можли-
вості організовувати цікаві змагання для 
своїх вихованців. 

Повернувшись із армії, Діденко став ціл-
ком цивільною людиною, займався питання-
ми культури. Він успішно проводив мистець-
кі фестивалі регіонального рівня – вокальні 
конкурси, виставки образотворчого мисте-
цтва та інші форми роботи з обдарованими 
людьми. У процесі підготовки фестивалів та 
конкурсів багато спілкувався із психологами, 
добре вивчив дитячу психологію, вдоскона-
лював навички комунікації. Вочевидь, саме 
тому до нього так тягнуться діти. Батьки його 
сьогоднішніх вихованців спокійно довіряють 
своїх дітей мудрому наставникові.

Як розповідає Юрій Вікторович, після 
розвалу Радянського Союзу культура ці-
кавила громадськість все менше і менше. 
Займатися фестивальною діяльністю ста-
ло економічно не вигідно. Якось випад-
ково вихованці Діденка розповіли йому 
про страйкбольну зброю, він «загорівся», 
купив собі гвинтівку, почав їздити стріляти 
з друзями. У процесі таких занять згадува-
лися військові навички. Замислився – а чи 
не використати все, чому навчили у спец-
підрозділі, для роботи з однодумцями, на-
віть з дітьми.

За порадами зверталося все більше і 
більше людей. Коло знайомств розширю-
валося. Особливої реклами не було, лю-
ди просто передавали інформацію один 
одному. Дізнався про Центр тактико-спе-
ціальної підготовки «Булат». У процесі 
проведення заходів, Діденко впевнився, 
що він багато чого вміє. Разом тренували 
хлопців з Нацгвардії перед відправкою в 
АТО. Запам’ятався випадок, коли восьме-
ро нацгвардійців прийшли подякувати за 
військові навички виживання, яким на-
вчив Юрій Вікторович. Хлопці сказали, 
що це врятувало їм життя. Такі моменти 
назавжди залишаються в пам’яті, особли-
во вражають. Почуття відповідальності за 
чиєсь життя дає стимул для подальшої ро-
боти над собою.

З часом Юрій Вікторович відчував все 
більше самостійності й вийшов зі складу 
«Булату». Але дружні стосунки збереглися, 
співпраця продовжується.

Протягом тривалого часу допомагав 
громадським організаціям у проведенні 
заходів. Проводив заняття і з дітьми, і з до-
рослими. Як колишній військовий, звик до 
порядку у всьому. Переконаний у тому, що 
будь-яка діяльність повинна бути офіційно 
оформлена. Отримав пропозицію стати 
інструктором ТСОУ з тактико-спеціальної 
підготовки три роки тому. Відповів згодою. 
Робота ведеться успішно. Задоволені всі.

Нагальне завдання наразі – закінчити 
обладнання 50-метрового тиру для занять 
зі стрільби. Навчальний клас для теоретич-
ної підготовки нещодавно був відкритий. 
«Юні спецназівці» прийняли в свою сім’ю 
новачків, яким лише по 6-9 років. Вони 
навчатимуться за спеціально підготовле-

Життєві шляхи бувають різними. Людина випробовує себе, 
загартовує у різних справах, поки обере ту, яка до душі, до якої є 
натхнення. Якщо знаходяться однодумці, результати вражають.

КОЛИ ІНСТРУКТОР ТСОУ – ПОКЛИКАННЯ…
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ною програмою, адаптованою під такий 
юний вік.

Юрій Вікторович працює у парі зі ще 
одним інструктором – Русланом Ривкато-
вичем Насировим. Історія їхнього знайом-
ства дуже проста – колись давно Руслан На-
сиров купив автомат для страйкбольного 
турніру у Юрія Діденка. Участь у спільних 
заходах переросла в дружні стосунки. Рус-
лан Ривкатович теж став інструктором ТСОУ 
з тактико-спеціальної підготовки, тому сьо-
годні двоє друзів – ще й ділові партнери.

Трохи детальніше про його життєвий 
шлях: Руслан Насиров народився в Архан-
гельську у 1969 році. Дитячі спогади про 
батька, який був водієм, яскраві. Напевне, 
це тому, що його рано не стало, Русланові 
тоді було лише сім років. У 1976 році Рус-
лан Насиров, разом із мамою, приїхав до 
Миколаєва, де жила бабуся. Далі все, як в 
усіх: школа № 47, що знаходилася близько 
до дому, потім – школа № 43 біля нового 
місця проживання, де ма-
мі виділили кімнату у гур-
тожитку. Працювала вона 
на суднобудівному заводі 
«Океан». Після закінчення 
9 класу Руслан навчався у 
ВПУ №7.

Вподобання хлопця 
були багатогранними. 
Окрім навчання у зви-
чайній школі закінчив 
дитячу Школу юних мо-
ряків, разом із друзями 
ходив у походи, займав-
ся східними єдинобор-
ствами. Далі – армія. Слу-
жив у військах зв’язку. 
Абсолютно всі здобуті 

навички знадобилися 
у роботі інструктора з 
тактико-військової під-
готовки ТСОУ.

У планах обох ін-
структорів – створення 
Центру військово-па-
тріотичного виховання 
при ГО «Миколаївська 
ОО ТСО України», де ді-
тей будуть готувати не 
для війни, а до життя. 
Інструктори виховують 
молодь, яка любить 
свою Батьківщину, а у 
разі необхідності змо-
же її захистити. Увага 
приділяється не лише 
фізичній підготовці, а 
й умінню нестандартно 
мислити, приймати са-
мостійні, врівноважені 

рішення. Тому тренування проводяться 
не тільки в спортивному залі чи тирі – ви-
хованці Діденка та Насирова часто виїж-
джають до лісу, чи у степ, щоб відпрацьо-
вувати там навички виживання у складних 
умовах, маскування, спорудження схронів, 
добування інформації. «Юні спецназівці» 
отримують різносторонню підготовку. Ін-
структори мріють про те, щоб їхні вихован-
ці вміли все! «Юні спецназівці» вже впев-
нено діють в польових умовах, опанува-
ли міський альпінізм, відмінно володіють 
зброєю. Нещодавно розпочалися заняття 
з підводного плавання, які проводить ін-
структор «Булату» Альона Редькова. У пер-
спективі – підводна стрільба.

Часто на тренування «юні спецназівці» 
запрошують своїх однолітків із дружніх 
громадських організацій. Хоча різниця у 
підготовці вражаюча, адже вихованці ін-
структорів ТСОУ на змаганнях і турнірах 
виступають нарівні з дорослими, юнаки та 

дівчата охоче діляться знаннями та вмін-
нями із запрошеними «суперниками». 
Протягом останнього часу партнерами 
спецназівців на тренуваннях у польових 
умовах були вихованці козацької школи і 
Миколаївського обласного центру туриз-
му, краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді. Такі заняття популяризують ТСОУ 
як могутню організацію, яка приділяє ба-
гато уваги військово-патріотичному вихо-
ванню. До лав організації приходить все 
більше молоді.

Як бачимо, ніяких надмірних зусиль для 
роботи інструктора ТСОУ не потрібно. По-
трібні лише бажання працювати та віра 
в людей, ну і ще трішечки педагогічного 
таланту, звичайної людської кмітливості 
та вміння контактувати. До речі, юні роз-
відники чудово володіють вербальною ко-
мунікацією. Вона допомагає і в реально-
му житті спокійно вирішувати невеличкі 
проблеми.

Відгуки про роботу Ю.В. Діденка та Р.Р. 
Насирова найпозитивніші. Їхні вихованці 
обожнюють своїх наставників, приходять 
на тренування цілими родинами. Тож по-
бажаємо інструкторам з тактико-спеціаль-
ної підготовки подальших успіхів у ціле-
спрямованому патріотичному вихованні 
молоді, яке вони зуміли дуже добре ор-
ганізувати!

Схоже, що робота інструктора ТСОУ 
стає сімейною традицією. Син Юрія Діден-
ка Ростислав скоро закінчує педагогічний 
університет і мріє працювати інструкто-
ром. Уже сьогодні він допомагає батько-
ві у проведенні тренувань. Ростислав має 
відмінну фізичну підготовку та є прикла-
дом для однолітків під час спільного ви-
конання бойових завдань. Руслан Насиров 
привів на заняття свого онука. Отже, в ін-
структорів ТСОУ росте достойна зміна. 
 

Лариса ЖАЙВОРОНОК
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Славетна історія кульової стрільби 
в Івано-Франківську розпочала-
ся 1969 року, коли в обласному 
центрі було засновано клуб при-

кладних та технічних видів спорту ДТСА-
АФ. Штат працівників клубу налічував 
14 інструкторів-методистів зі спорту, 
що давало можливість  навчати до 1500 
спортсменів. У стінах тиру виросли цілі  
стрілецькі династії: Біляєви, Козаки, Мо-
моти та Бойчуки.

2013-го на базі клубу створено ТОВ 
«Стрілецько-спортивний клуб Товари-
ства, в якому продовжує своє навчання і 
тренування плеяда молодих та перспек-
тивних стрільців ТСО України. Постійно 
проводяться змагання учнів загально-
освітніх шкіл, ліцеїв, коледжів та вищих 
навчальних закладів. Відпрацьовують 
і вдосконалюють професійну майстер-
ність працівники силових структур, відо-
мчої охорони та інкасатори банківської 
системи. Систематично проводяться зма-
гання, присвячені місячникам оборон-
но-масової роботи, державним святам 
та ювілеям ТСО України. Неодноразови-
ми переможцями змагань були вихован-
ці Надвірнянського військового ліцею, 
фізико-математичного ліцею ІФНТУНГ, 
шкіл-інтернатів  для дітей сиріт №1 і 2, 
коледжу фізичного виховання та спорту.

Щороку в сті-
нах тиру зроста-
ють десятки роз-
рядників. Вже є 
«перші ластів-
ки», які викона-
ли нормативи 
вищих спортив-
них досягнень зі 
стрільби кульо-
вої: кандидат в 
майстри спор-
ту Процак А.-
М.В. (2016 р.) та 
майстер спорту 
України Бойчук 
П.Я. (2017 р.).

Збірна команда Івано-Франківської об-
ласті зі стрільби кульової – постійний учас-
ник  всеукраїнських змагань, неодноразо-
вий призер та переможець чемпіонатів 
України.  Насамперед, дякуючи майстер-
ності та влучності майстрів спорту міжна-
родного класу Тараса Магмет, Дроб А.З, 
Лілії Білецької, Юрія Кизима, Орисі Семе-
нюк, майстрів спорту Марти і Павла Бойчу-
ків,  Андрія Малишка, кандидата в майстри 
спорту Анни-Марії Процак.

Завдяки інвестиційному проекту Іва-
но-Франківської обласної організації  ТСО 
України будується нове приміщення ти-
ру, де передбачаються роздягальні, кла-
си, стрілецька галерея та спортивний май-
данчик. Планується ввести стрілецький 
комплекс в експлуатацію до кінця цього 

року, а в наступному – вперше з часів не-
залежності України – провести чемпіонат 
ГО «ТСО України» зі стрільби кульової та 
навчально-тренувальні збори до міжна-
родних змагань на Прикарпатті.

Очолює клуб Бойчук Павло Яросла-
вович. Після служби в Збройних Силах 
України молодий спеціаліст розпочав свій 
трудовий шлях в ТСОУ з посади інструкто-
ра-методиста зі спорту у 2003 році.  Справ-
жній фанат своєї справи, віддана цілком 
і повністю стрілецькому спорту людина. 
Плідно та тісно співпрацює з департамен-
том освіти Івано-Франківська, зокрема 
став розробником програми «Стрілець-
Патріот», завдяки якій шкільна допризовна 
молодь зможе засвоїти ази стрільби з вог-
непальної зброї. З однаковим запалом, ен-
тузіазмом та самовіддачею навчає тонко-
щів стрілецької справи як новачків-люби-
телів чи працівників силових структур, так 
і професійних спортсменів. Тренуватись у 
нього захоплююче та цікаво. Але ця справа 
не легка, потребує постійної концентрації 
та самоконтролю. Тому на першому місці – 
Правила техніки безпеки. Павло Яросла-
вович чітко та наполегливо вимагає від 
кожного знати та здавати йому ці Правила 
«назубок». Виключень не існує ні для кого. 
Спершу правила безпеки – потім продо-
вжуємо заняття!

Директор ТОВ «Стрілецько-спортивний 
клуб» ТСО України вірить у світле спортив-
не майбутнє стрільців Прикарпаття. На ба-
зі клубу тренується молода плеяда стріль-

ВЧИМОСЯ В МИНУЛОГО – 
ПРАГНЕМО В МАЙБУТНЄ

Розповідь про людей, щиро закоханих у стрілецький 
спорт, котрі, долаючи на своєму шляху чимало перешкод, 
досягають вражаючих спортивних результатів

Сім’я Бойчуків
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Спорт

ців. Зокрема, Павло тренує свою дружину 
– майстра спорту, члена збірної команди 
України з кульової стрільби Бойчук Мар-
ту. Марта народилась у Львові, змалечку 
цікавилась кульовою стрільбою та мріяла 
про те, коли зможе розпочати тренуван-
ня. Така пристрасть передалась від бать-
ка – майстра спорту міжнародного класу 
з кульової стрільби Ігора Поліщука. З май-
бутнім чоловіком, звісно ж, познайомились 
на змаганнях. 2015 року спортивна родина 
поповнилась ще одним майбутнім чемпіо-
ном – народився Бойчук Ігор Павлович! Ко-
ли хлопцеві виповнилось шість місяців, він 
поїхав на «свої перші змагання» і повернув-
ся з медалями чемпіонату України. Щоправ-
да, заробляти їх доручив своїм батькам. Ігор 
Павлович бере активну участь у маминих 
тренуваннях, він займає відповідальну по-
саду – помічник тренера… 

З 29 вересня по 4 жовтня 2017 ро-
ку у спортивно-стрілецькому комплексі 
навчально-спортивної бази літніх видів 
спорту Міністерства оборони України у 
Львові проходив Кубок України з олімпій-
ських вправ та «рухомої мішені» з кульової 
стрільби. Цього року у змаганнях брали 
участь понад 220 кращих атлетів країни, 
які представляли збірні команди 14 об-
ластей України та міста Києва. Конкурен-
ція була дуже високою, адже українські 
спортсмени традиційно є лідерами як на 
європейських, так і на світових чемпіона-
тах із стрільби кульової. Як у жінок, так і у 
чоловіків за медалі боролись Заслужені 
майстри спорту, майстри спорту міжна-
родного класу, відомі у світі спортсмени.

Майстер спорту Марта Бойчук, ви-
ступаючи за Івано-Франківську обласну 
організацію ТСОУ, у вправі ПП-2 (пневма-
тичний пістолет, 40 залікових пострілів, 
відстань 10 метрів) виборола звання чем-
піона Кубку України з олімпійських вправ 

з результатом 379 очок та показала кра-
щу фінальну серію – 235,6 очок! Наступ-
ний день змагань був не менш вдалий для 
представників клубу оборонного Товари-
ства. У програмі змагань виконували впра-
ву ПП-50 (так званий «мікс»). Змагаються 
пари від областей – чоловік та жінка, ро-
блять кожний по 25 пострілів з пневматич-
ного пістолету, відстань 10 метрів. Пара 
від Івано-Франківської області – Марта та 
Павло Бойчук – показали результат 468 
очок, який дозволив подолати дуже висо-
ку конкуренцію та після кваліфікації про-
йти до фіналу змагань, куди пробились ві-
сім кращих пар з усієї України. У фінальній 
напруженій боротьбі сягнули досить висо-
кого шостого місця, пропустивши вперед 
лише пари, до складу яких входять май-
стри спорту міжнародного класу, заслуже-
ні майстри спорту, учасники олімпійських 
ігор та чемпіон олімпійських ігор Пекіна. 
Зайняте місце дозволило виконати норма-
тив майстра спорту України Бойчуку Павлу 
Ярославовичу!

Жоден спорт вищих досягнень не може  
існувати без загально-фізичної та спеціаль-

ної фізичної підготовки. В тирі директор 
самостійно обладнав так званий спортив-
ний куток, де власним прикладом заохочує 
молодь до занять спортом. Після кожного 
тренування – підтягування на перекладині, 
віджимання, присідання, стрибки на ска-
калці, вправи на прес. Більшість батьків 
відзначають у своїх дітей, котрі відвідують  
тренування, «вогник у очах», бажання са-
мовдосконалюватись, намагання досягти 
чогось своїми власними зусиллями. А це, 
в теперішній час комп’ютерних технологій, 
велика рідкість. Більшість дітей стає безіні-
ціативними, фізично не розвинутими, мало 
часу проводять в реальному, а не онлайн-
спілкуванні. Молодь, котра починає займа-
тись на базі ТОВ «Стрілецько-спортивний 
клуб» ТСО України, розвивається всебіч-
но. В них виробляється та загартовується 
справжній спортивний характер та чіткий 
самоконтроль. Це все позитивно впливає 
на них і за межами тренувань. Під чуйним 
та пильним контролем тренера юні стріль-
ці вдосконалюють техніку стрільби, після 
обов’язкової здачі правил техніки безпеки, 
систематично та методично.

Павло Ярославович тренер суворий та 
вимогливий. Не робить виключень навіть 
для власної дружини, котру тренує на рівні 
з усіма, хто займається – будь то новачок 
або майстер спорту. Іноді дружина обра-
жається на суворого тренера, проте зго-
дом розуміє, що чоловік обрав правильну 
тактику та позицію: «В тирі ми не подружня 
пара, а тренер і спортсмен. Інакше досягти 
спортивних висот неможливо», – постійно 
нагадує тренер. 

Піднімає планку керівник клубу мак-
симально високо, щоб досягти бажаного 
результату задля прославляння рідного 
краю та продовження славних традицій 
Товариства сприяння обороні України. І 
немає сумнівів, що поставлені перед со-
бою завдання він, разом зі своїми друзями 
і однодумцями, неодмінно виконає!

Марта Бойчук
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Ми, українці – нація миро-
любна… За хистом своїм ми 
все ж таки більше гречкосії, 
а не зухвалі козаченьки, 

заповітною мрією яких було будь-якою 
ціною потрапити до списку реєстрових 
козаків, що забезпечувало більш-менш 
стабільне положення в суспільстві. Судя-
чи з історичних документів, часто-густо 
«народні повстання» закінчувалися саме 
обіцянкою лядського короля або московсь-
кого царя-батюшки розширити цей Список. 
Може саме тому, досить легкою ціною отри-
мавши Незалежність, з дитячою наївністю 
довірилися ми будапештським обіцянкам 
високоповажних сусідів по Земній кулі, 
віддавши чи знищивши третій у світі ядер-
ний потенціал, могутні ракетні та авіаційні 
засоби доставки цієї зброї стримання.

Скориставшись пацифістськими на-
строями, що панували на теренах нень-
ки України, спритні ділки, в тому числі і 
так звані міністри оборони (відгодована 
мармиза одного з них, ледь втискуючись 
в екрани чисельних телепрограм, повчає 
сьогодні нас як треба будувати оборон-
ну доктрину держави), азартно – гуртом і 
вроздріб, почали розпродувати за кордон 
військову техніку і зброю, новітні військові 
технології, нищити один з найпотужніших 
у світі військово-промислових комплексів, 
розтягувати військове майно. 

До руйнації Збройних сил України при-
клав руку і наш «старший брат», призна-
чивши за згодою наших гетьманів-прези-
дентів вірнопідданих російській федерації 
міністрів так званої оборони, підкупивши 
генералітет і поставивши його на «денеж-
ное и вещевое довольствие»» московії.

Саме на слабкість нашої армії та на 
п’яту колону, яка міцно отаборилася на 
Печерських пагорбах,  розраховував ни-

нішній «государ всєя Русі», 
плануючи за прикладом 
своїх «геніальних» попере-
дників провести і свій Бліц-
криг – «Дранг нах Юкрейн!». 
Та дзуськи!..

Згадую, як тішилися ко-
мандири, коли дізнавали-
ся, що серед молодого по-
повнення, яке прибуло до 
їхньої військової частини, є 
хлопці з України. Спокон ві-

ку в Радянській армії цінувався наш брат 
як справний та дисциплінований вояк. Хто 
не знав відому приказку: «Хохол без лич-
ки, що довідка без печатки»? Хто не чув 
анекдотичну притчу про те, як наш земляк, 
прибувши до полку, одразу питав: «А де 
тут хата пімкімвзвідів?». Жарти-жартами, 
але найкращими сержантами і старшина-
ми ставали саме українці. В офіцерсько-
му складі СА і ВМФ був настільки великий 
відсоток синів України, що кадрові органи 
отримали негласну інструкцію стримува-
ти українців в просуванні по службі. Мій 
колега згадував, як йому запропонували 
досить високу посаду, якщо він до свого 
прізвища, яке закінчується на «ко», додасть 
літеру «в».

А як не згадати про внесок України у пе-
ремогу держав антигітлерівської коаліції!? 
Із 9 млн. нагород, вручених  солдатам і офі-
церам Радянської Армії за бойову звитягу, 
1,8 млн. одержали українці. Подвиги 2069 
наших земляків відзначені Золотою Зіркою 
Героя, з них 35 – двічі. П’ять наших земляків 
командували фронтами, з шести танкових 
армій чотири очолювали українці, тридцять 
синів України вели у бій армії інших родів 
військ. Тисячі україн-
ців  воювали  за тися-
чі кілометрів від рідної 
землі – в партизан-
ських загонах багатьох 
європейських країн.

Хіба ж можна взя-
ти нахрапом народ, 
який здатний випле-
кати таку плеяду ге-
роїв і полководців!? 
Хіба можна перемог-
ти народ, сини і дочки 
якого на протязі май-
же десятиріччя після 

закінчення другої світової війни чинили 
збройний опір кадровим частинам імпе-
рії, що отримала на той час величезний 
військовий досвід!?

Достеменно невідомо, які цілі переслі-
дував кедбешний підполковник, розпо-
чинаючи агресію проти суверенної дер-
жави: прорубати «коридор» до Криму чи 
Придністров’я, створити умови для виник-
нення квазідержави «Малоросія» на теренах 
лівобережної України… Чи пройтися парад-
ним «прусским» кроком до самих Карпат!?

Відоме одне – всі його плани були не-
сподівано (для нього!) зруйновані не ка-
дровим українським військом, на слабкість 
якого розраховував Генеральний штаб 
московітів, а батальйонами доброволь-
ців, пасіонаріями, які з барикад Майдану 
пішли безпосередньо на фронт. Агресор 
та підтримані ним «шахтарі, трактористи 
і вчителі» несподівано для себе стали тим 
реагентом, який викликав бурхливу реак-
цію суспільства, спонукав нечувану єдність 
всіх верств українства. Не держава, а про-
сті люди годували, забезпечували одно-
строєм, технікою перші загони нової Армії! 

Але чи достатньо цього сьогодні? За-
слуговують, на мій погляд, уваги роздуми 
з цього приводу блогера Олега Гончаро-
ва – голови ГО «Резервіст»:

– Завжди задавався питанням: що мо-
же зупинити відкриту агресію Російської 
Федерації? На південному сході держави 
її зупинили неймовірна підтримка суспіль-
ством Збройних Сил, добровольчі баталь-
йони і волонтерський рух. Чи спрацює це 
зараз? Відповідь очевидна – ні.

Як самим керівництвом Збройних Сил 
України, так і різними політичними парті-

To be,  or not to be: that is the question…
У.Шекспір

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА: 
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?
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ями зроблено багато для дискредитації 
Збройних Сил. З рухом добровольчих ба-
тальйонів відбулося теж саме. Суспільство 
в матеріальному плані виснажене.

Бойові спроможності і можливі втрати 
пораховано з обох сторін, і керівництво 
Російської Федерації вони не лякають. 
Тільки зрозуміла суспільству територіаль-
на  оборона (ТрО) держави, в якій кожний 
громадянин прямо або опосередковано 
бере участь, може змусити Російську Фе-
дерацію відмовитись від агресивних пла-
нів, оскільки можливі втрати військ зрос-
туть в рази, а логістичне забезпечення на 
окупованих територіях буде паралізоване. 
В суспільстві існує декілька поглядів на 
ТрО держави:

* офіційний – ТрО держави будується за 
єдиним замислом і планами Міністерства 
оборони України та Генерального штабу 

Збройних Сил України, на підставі заплано-
ваних видатків з державного бюджету. Са-
ме такий підхід закладений в Стратегічний 
оборонний бюлетень України. І все було б 
чудово аби терміни готовності російських 
дивізій та бригад, що розгортаються на на-
ших східних кордонах, співпадали з термі-
нами, закладеними у Матриці досягнення 
стратегічних цілей і виконання основних 
завдань оборонної реформи. На жаль, не 
співпадають. І не на нашу користь…

Крім того, корупційна складова з військо-
вих комісаріатів нікуди не поділась, а лише 
змінила свою форму, що ніяким чином не 
примножує їх авторитет і не сприяє зрос-
танню довіри у суспільстві. Тепер достатньо 
буде поступити на військову службу у ре-
зерві до комендантської роти військового 
комісаріату, навіть без досвіду військової 
служби, аби убезпечити себе від можливої 
мобілізації до бойової частини або прохо-
дження строкової військової служби;

* на рівні місцевих органів влади (в 
першу чергу, розташованих біля східних 
кордонів) – з’являється розуміння того, 
що побудова ТрО за офіційними планами 
нічим не відрізняється від старої радян-
ської системи і не буде нічого: ні військо-

во навченого мобілізаційного ресур-
су, ні зброї, ні матеріально-технічного 
забезпечення. Тому, починаються по-
шуки варіантів виходу із ситуації, що 
склалась. Так, в деяких областях пла-
нують утворити комунальні підприєм-
ства, які будуть здійснювати підготовку 
військовозобов’язаних та проводити 
військово-патріотичну роботу;

* на рівні громадських організацій і 
звичайних громадян, які хочуть захис-
тити своїх рідних, свою домівку, село, 
селище, місто, район, область, держа-
ву, та з якихось причин не мають змоги 
піти на військову службу за контрактом. 
Розуміння того, що не захистиш себе сам 
– тебе ніхто не захистить! Тому утворюють 
табори та проводять військову підготовку 
на волонтерських засадах.

Проте… за такими варіантами і місцеві 
органи влади, і громадські органі-
зації діють поза правовим полем 
України!

Чому так сталося? На мою дум-
ку, відповідь очевидна – грома-
дянське суспільство усунуте від 
утворення ТрО. Тому органи міс-
цевого самоврядування шукають 
свої форми участі, а громадські 
організації – свої. Чи вирішує цю 
проблему Комітет реформ Мініс-
терства оборони України і Зброй-
них Сил України? Ні, вплив грома-
дянського суспільства має відбу-

ватись ззовні. Причому на всіх рівнях: на 
стратегічному – з боку утвореного дорад-
чого органу при РНБО (з представників 
громадських організацій); на оперативно-
тактичному – дорадчих органів при облас-
них (міських) державних адміністраціях. А 
головне – має бути розроблена та впрова-
джена Концепція підготовки територіаль-
ної оборони за участі громадянського сус-
пільства. Це дозволить усунути корупційну 
складову при комплектуванні підрозділів 
ТрО, укомплектувати їх високо вмотивова-
ними представниками громадських орга-
нізацій, залучити кошти місцевих бюдже-
тів, волонтерську допомогу, професійних 
інструкторів, а головне – у 
короткий термін отримати 
боєздатні підрозділи ТрО.

На мою думку, це на-
самперед питання Прези-
дента України, Національ-
ної ради реформ, а вже в 
другу чергу – Ради наці-
ональної безпеки і обо-
рони України та Комітету 
реформ Міністерства обо-
рони України та Збройних 
Сил України.

П од і л я ю -
чи думку Оле-
га Гончарова, 
маю нагадати, 
що свого часу, сподіваючись на вирішен-
ня державними органами питання теробо-
рони, ми створили в центральному апараті 
Товариства управління сприяння територі-
альній обороні. Про перші кроки діяльності 
цього управління розповідав наш Бюлетень 
№3(19) 2015. Але, на жаль, така діяльність ви-
явилась протизаконною, і ми змушені були 
ліквідувати управління. Нам досить прозо-
ро натякнули на існування ст.4 п.2 Закону 
України «Про громадські об’єднання», яка 
проголошує: «Громадські об’єднання не мо-
жуть мати воєнізованих формувань». І що 
положення цієї статті досить легко інкримі-
нувати нам за подібну діяльність. 

На сторінках «Вісника ТСО України» ми 
неодноразово піднімали питання територі-
альної оборони, розповідаючи про успіш-
ний досвід такої роботи в європейських 
державах. Наприклад, у №4(20) 2015 де-
тально проаналізували побудову сил те-
риторіальної оборони у Швейцариї та Ес-
тонії. Нагадували ми і про досвід виховання 
«людини з рушницею», накопичений в ор-
ганізаціях Осоавіахім-ДТСААФ, №4(16) 2014.

Хочеться вірити, що прийде час для 
відновлення і такого напрямку нашої ді-
яльності!

Аналізував і коментував  
матеріали з Інтернету

Володимир ВІЖУНОВ

Актуально!
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На початку 2014-го  Валерій 
Вєхтєв очолював фермерсь-
ке господарство «Хортиця», 
що на Кіровоградщині. І по-

чувався  досить впевнено, будуючи пла-
ни на майбутнє. Події, що почались на 
Донбасі, вважав прикрим непорозумінням,  
сподіваючись,  що незабаром все 
владнається.

– Я ж навіть в армії не служив, – відвер-
то зізнається  чоловік. – Тому і не поспішав 
до військового комісаріату з проханням 
призвати до війська. Та дізнавшись – з ви-
пуску «Теленовин» – про Іловайську тра-
гедію,  зрозумів: моє місце там, на сході. 
Наступного дня був у райвійськкоматі…

Служити випало у складі одного з підроз-
ділів  3-го полку спеціального призначення, 
який виконував спецзавдання на Донеччи-
ні. Разом  з бойовими побратимами  прово-
див розвідку, вистежував і знищував ворожі 
диверсійно-розвідувальні групи, виконував 
інші важливі завдання, часто потрапляв під 
російські  «гради» і міни. Його життя   не раз 
висіло на волосині, але, як  сьогодні жартує 
Валерій, його день ще не прийшов.

Влітку 2015-го повернувся до підпри-
ємницької діяльності. Зустрічаючись з ко-
лишніми однополчанами, не раз чув від них 
нарікання на проблеми, з якими довелося 
зіткнутися після демобілізації. 

– Держава подбала про соціальний за-
хист своїх захисників, – каже Валерій Ва-
лерійович. – Щоб у цьому переконатись, 
достатньо ознайомитись з чинним зако-
нодавством, Указами Президента України,  
нормативно-правовими актами уряду.  Але 
окремі чиновники  на місцях не поспішають 
їх виконувати, натякаючи, що є у них і важ-
ливіші справи. Тому, трапляється, бійці,  щоб 
отримати статус учасника бойових дій чи 10 
соток землі, передбачені законом, місяцями  
оббивають пороги їхніх  кабінетів, Поспіл-
кувавшись з хлопцями, вирішили згуртува-
тись: так виникла громадська організація 
«Редут», до якої увійшли ветерани АТО, що 
проживають на теренах Кіровоградської 
області. Сьогодні нас близько 600 чоловік.

…Богдан Катана, як і Валерій, у 2014-
му добровольцем пішов на війну. Побував 
у найгарячіших точках АТО, дістав важке 
поранення, нагороджений орденом Бог-
дана Хмельницького 3-го ступеню. Коли 
прийшов час звільнятись у запас, вирішив 
продовжити армійську службу.

– Його сім’я тулилася по чужих кутках, 
сплачуючи чималі кошти, – продовжує Ва-
лерій Вєхтєв. – Незважаючи на заслуги пе-
ред державою і суспільством, Богдан не 
звик воювати за власні інтереси. Тож ми, 
«редутівці», вирішили допомогти йому по-
збутись житлової проблеми.

Валерій не сказав, що у значній мірі це 
вдалося  завдяки його особистим контактам 
з керівником будівельної 
компанії Вадимом Холостен-
ком, з яким його пов'язують 
давні товариські і бізнесові  
стосунки.  Валерій Валері-
йович – людина неконфлік-
тна, при вирішенні будь-якої 
проблеми готовий до пошу-
ку компромісу, цінує в людях 
порядність. Саме сповіду-
вання цих принципів допо-
могло  йому та його колегам 
– громадським активістам – 

вирішити питання з можновладцями про ви-
ділення для 300 учасників  АТО  30 гектарів 
землі під спорудження власного житла. Не-
щодавно з'явилися перші фундаменти! При 
чому у досить привабливому місці! «Редутів-
ці» також брали активну учать  у  виділенні 
для учасників антитерористичної операції  
двох гектарів землі для особистих селян-
ських господарств. Обидва ці питання вда-
лося вирішити саме шляхом переговорів, 
розумних компромісів з обох боків. 

У Кіровоградському обласному госпіталі 
для ветеранів Другої світової війни  сьогод-
ні лікуються і учасники антитерористичної 
операції. Трапляється, що виникають про-
блеми з ліками. Тож редутівці звернулись до 
відомої піаністки Оксани Скідан, яка сьогодні 
проживає у США і очолює благодійний фонд 
«Майбутнє покоління України», з проханням 
посприяти у вирішенні цієї проблеми.

– Пані Оксана, яка  народилася і вирос-
ла на Донбасі, з розумінням поставилась 
до нашого прохання, – говорить заступник 
голови «Редуту» Олександр Щербина. – І 
незабаром до Кропивницького  прибули 
69 ящиків з ліками, витратними матеріала-
ми і засобами догляду за хворими. Придба-
ні вони були на пожертвування українців 
– жителів американського міста Рочестер.

За словами головного лікаря госпіталю 
Геннадія Сябренка, його колеги на прохан-
ня  пана Валерія укомплектували і відпра-
вили в район бойових дій десятки індиві-

Колишні бійці-спецпризначенці, які ще вчора боронили рідну землю від 
російських найманців, сьогодні допомагають  бойовим побратимам у 
вирішенні їхніх проблем. А ще – спільно з оборонцями Кіровоградщини – 
проводять активну військово-патріотичну роботу серед молоді краю

ВІД ТАКОЇ СПІВПРАЦІ 
ВИГРАЮТЬ І ДЕРЖАВА,  
І СУСПІЛЬСТВО

Валерій Вєхтєв

Ірина Скідан
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дуальних аптечок, сприяють і розв'язанню 
інших проблем захисників країни. Зокре-
ма, проводять з мобілізованими психоло-
гічні та інші тренінги.

Однією з найнагальніших проблем 
українців є працевлаштування. Дошкуляє 
вона і учасникам АТО. Особливо у про-
вінційних містах. Тож «Редут» намагаєть-
ся   допомагати колишнім побратимам у 
її вирішенні. 

– Перед мобілізацією я мав непогану ро-
боту, – зізнається Григорій Антипенко, житель 
одного з райцентрів Кіровоградщини. – Коли 
йшов до війська, директор обіцяв зберегти 
робоче місце. Тож я був спокійним, тим більш, 
що й чинне законодавство на моєму боці.  А 
коли повернувся, керівник винувато розвів 
руками, мовляв,  форс-мажорні обставини 
завадили стримати слово. Знайомі поради-
ли  звернутись до Валерія Валерійовича. Я, 
чесно кажучи, не вірив, що він зможе чимось 

допомогти. Але помилився: сьогодні працюю 
газозварювальником на одному з будмайдан-
чиків, отримую шість тисяч гривень.

За час існування «Редута» в будівельних 
компаніях та охоронних структурах краю вда-
лося працевлаштувати близько ста вчораш-
ніх вояків. Під час спілкування з Максимом 
Івановим, Андрієм Кислюком, Олександром 
Рябченком, Олександром Юкішем почув ба-
гато теплих слів вдячності на адресу «Редуту».

– Ми цікавимось подальшою їхньою до-
лею, – говорить Вєхтєв. – Тому знаємо, що 
абсолютна більшість хлопців зарекомен-
дували себе сумлінними працівниками, 
дехто навіть піднявся по службовій дра-
бині. Їхні керівники  просять нас ще «при-
вести» когось…

 «Редут» підтримує тісні і плідні зв’язки 
не лише з державними органами влади, 
а й з такими ж громадськими організаці-
ями, волонтерами. Така співпраця  лише 

на користь вчорашнім бійцям. Наприклад, 
цього літа на відпочинок до Чорного моря 
вдалося відправити 15 учасників антите-
рористичної операції, серед яких кілька 
важкопоранених.

Спілкуючись з Валерієм Вєхтєвим, по-
цікавився планами на майбутнє. Трохи за-
мислившись, він відповів:

– Маю дві найзаповітніші мрії: перша –  
щоб нашу землю залишив останній росій-
ський найманець і в Україні наступив мир. 
Друга – щоб наш «Редут» мав можливості 
надавати допомогу якомога більшій кіль-
кості захисників України.

У редутівців склалися плідні стосунки і 
з кіровоградськими оборонцями. Зважа-
ючи на цю обставину, ми попросили їх ке-
рівника розповісти про співпрацю з цією 
громадською організацією.

 Сергій ЗЯТЬЄВ

– Сьогодні у Кропивницькому зареєстровано чимало громад-
ських організацій. При всій повазі до них скажу, що «Редут» серед 
них вирізняється. І не лише тим, що всі, хто до нього входить, про-
йшли горнило війни на сході, а то й зазнали поранень при захис-
ті рідної землі: на рахунку цих хлопців багато добрих справ. На 
благо Української держави, на благо усього нашого суспільства.

У нас, оборонців Кіровоградщини, склалися добрі стосун-
ки з Валерієм Вєхтєвим та його колегами. Між організаціями 
підписано Договір про спільну діяльність, та й головний офіс 
«Редуту» знаходиться в будівлі обласної організації. Місцево-
му осередку ГО «Редут» наш Новомиргородський навчальний 
заклад надав приміщення. В свою чергу, редутівці допомогли 
керівництву районної організації ТСО України на сесії міської 
ради відстояти незаконно вилучену земельну ділянку.

Ми надали нашим друзям в користування комплекс будівель 
міського спортивного клубу Товариства. Наразі бійці АТО, чле-
ни «Редуту» спільно з працівниками МСК приводять в порядок 
територію та приміщення, які планують використовувати для 
проведення заходів військово-патріотичного спрямування. Без 
участі ветеранів АТО та військовослужбовців 3-го полку ССО не 
обходяться виставки зброї у Знам’янці, Олександрії, а також від-
криті щорічні чемпіонати з військово-спортивних багатоборств 
на базі Знам’янського МСТК. Справжньою подією стали пока-

зові виступи бійців на стадіоні АРЗ у травні цього року під час 
змагань, проведених міським спортивним клубом Товариства 
сприяння обороні України.

На прикладі героїв зростає молодь. Так, Олег Ковальчук, 
який очолює Центр оперативної тактичної підготовки «Цита-
дель» – підрозділ «Редуту», не тільки проводить тренування з 
військово-прикладного хортингу в школі-інтернаті-ліцеї «Сокіл», 
а й розповідає школярам про бойові традиції воїнів давнини – 
запорізьких козаків – та сучасності. До речі, Центр «Цитадель» 
був одним з організаторів чемпіонату м. Кропивницького з вій-
ськово-спортивного хортингу у розділі «Бойова двійка» (про цей 
захід матеріал розміщений у випуску № 147 «Крилатого вісника» 
від 2 серпня 2017 року). Сергій Галайда тренує юних спортсме-
нів з військово-прикладних видів спорту в Олександрівському 
та Новомиргородському районах, а Олександр Щербина керує 
роботою військово-патріотичного клубу «Характерник».

Останнім часом все помітнішою стає тенденція проведення 
спільних заходів, спрямованих на військово-патріотичне ви-
ховання підростаючого покоління, в роботі близьких за осно-
вним напрямом діяльності організацій: громадської організації 
«Редут», Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської 
Федерації військово-спортивних багатоборств, Знам’янської 
міської організації оборонного Товариства та багатьох інших.

Коментар голови Кіровоградської обласної організації ТСО України Надії Титенок:

 В громадських організаціях 

Валерій Вєхтєв (у центрі) з бойовими побратимами
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Людина на своєму місці 

Зацікавленість авіацією і мину-
лий досвід військового пілота 
та інструктора парашу тно-
десантної підготовки спонука-

ли Сергія Семеновича в кінці 
2016 року очолити Львівський 
авіаційно-спортивний клуб 
Товариства, який опинився 
у вкрай важкому фінансово-
господарському становищі: 
100 га занедбаного льотного 
поля, аеродромні споруди не 
ремонтовані десятки років, 
застаріла авіаційна, парашутна 
та автомобільна техніка, що по-
требувала технічного обслугову-
вання та ремонту. А  зруйновані 
під’їзні шляхи не тільки не дава-
ли можливості нормально функціонувати 
аеродрому, але й, навіть, потрапити на 
його територію.

Свою роботу з відновлення діяльності 
аероклубу новий керівник почав із залу-
чення до співпраці місцевих органів вла-
ди, організацій-спонсорів, пілотів-амато-
рів, ветеранів клубу – людей, небайдужих 
до розвитку авіації та захисту своєї Бать-
ківщини. Незважаючи на те, що попереду 
була сніжна зима та затяжна весна, все ж 
таки вдалося досягти суттєвих результатів. 

За підтримки обласної державної адмі-
ністрації та Львівської залізниці вперше за 
десятки років була облаштована дорога. 
Дуже важливим завданням було створен-
ня необхідних умов для підготовки пілотів, 
парашутистів та зберігання парашутної 
техніки. За отримані від управління фізич-
ної культури та спорту Львівської облдер-
жадміністрації кошти була повністю від-
новлена система опалення у приміщенні 

парашутної ланки, що дає можливість ви-
конувати підготовку до польотів та стриб-
ків з парашутом у холодну пору року.

Виконано повну заміну даху будів-
лі парашутної ланки та зроблено ка-
пітальний ремонт і утеплення фасаду 
з заміною всіх вікон на металопласти-
кові. Протягом сезону керівнику клубу 
вдалося знайти кошти та виконати ре-
монт будівель складських приміщень, 
що вплинуло на ефективність обслуго-
вування та ремонт авіаційної та авто-
тракторної техніки. Не менш важливим 
стало проведення ремонту у вартовому 
приміщенні, що дало можливість по-

кращити умови праці служби охорони 
авіаційного клубу. 

Потрібно зауважити, що на аеродро-
мі було відновлено освітлення території, 
систему грозозахисту об’єктів і літаків та 
систему електропостачання загалом. По-
чинаючи з очищення лінії електромереж, 
було повністю проведено обслуговування 
трансформаторної підстанції, закуплені 
нові, сучасні прожектори для ефектив-
ного та економного 
освітлення території 
аероклубу в нічний 
час, відновлені лінії 
електропостачан-
ня до віддалених 
об’єктів аеродрому. 
Відновлена система 
водопостачання з 
встановленням су-
часного потужного 
водяного насоса для 

побутових потреб колективу та гостей клу-
бу. Також проведений частковий ремонт 
будиночків льотного, технічного складу, 
будинку відпочинку. 

Важливим етапом з відновлення аеро-
дрому став ремонт стартового команд-
ного пункту:  утеплення фасаду, рекон-
струкція оглядової вишки керівника по-
льотів, ремонт обладнання радіозв’язку 
та встановлення нової, сучасної електро-
нної метеостанції, яка дає можливість з 
будь-якого місця знаходження, в режимі 
онлайн, отримувати інформацію про ре-
альні метеорологічні умови на аеродро-
мі «Цунів». 

Вперше за трива-
лий час з’явилась змо-
га очистити поле від 
самосіву, який прак-
тично перетворився 
в ліс площею 40 га. 
Це дає можливість ви-
конувати стрибки на-
багато безпечніше та 
вберегти куполи пара-
шутів від пошкоджень 
під час приземлення. З 
цим чудово впоралась 
сучасна техніка відо-

мої турецької дорожньо-будівельної ком-
панії «Онур». Для популяризації авіаційних 
видів спорту  та  залучення молоді обла-
штована зона відпочинку: футбольне та 
волейбольне поля, встановлені альтанки, 
які створюють затишну, теплу атмосферу і 
надають можливість відвідувачам спосте-
рігати за польотами літаків та стрибками з 
парашутом. Для комфортного проведення 
часу на аеродромі, покращення комуніка-

Про спортивні досягнення Львівського авіаційно-
спортивного клубу ТСО України і не лише про них

ГАЛИЦЬКІ СОКОЛИ

Сергій Семенович



ції між окремими підрозділами клубу, об-
лаштовано безпровідний інтернет-зв’язок.     

Дуже важливим завданням для керів-
ництва було відновлення парку автотрак-
торної техніки.  Наразі коефіцієнт технічної 
готовності парку дорівнює повній одиниці: 
вантажні автомобілі, тягачі, паливний за-
правник, бульдозер, колісний трактор з 
косаркою. Це дає можливість працівникам 
Львівського АСК ТСО України 
самостійно проводити роботи 
з підтримки інфраструктури ае-
родрому в належному стані та 
впровадження нових завдань 
– облаштування ґрунтових ва-
лів по периметру, обладнання 
профілю під’їзних шляхів, очи-
щення льотного поля від снігу 
взимку та покосу влітку. Одним 
із результатів цієї діяльності 
стало облаштування планер-
ної полоси, яка в майбутньому  
дасть можливість відновити ро-
боту планерної ланки.

В цій повсякденній  клопіткій робо-
ті новий начальник Львівського АСК від-
чував щоденну підтримку з боку голови 
Львівської обласної організації ТСО Украї-
ни  Хамули В.І.

Вагомим результатом роботи клубу 
стало поновлення і доопрацювання ре-
гламентуючих та установчих документів. 
Спільними зусиллями колективу клубу, а 
також керівництва обласної організації 
розроблена  нова редакція статуту Гро-
мадської організації «Львівський авіацій-
но-спортивний клуб ТСО України», яка 
адаптована до діючого законодавства. 

Для більш зручного та ефективного 
виконання своїх статутних завдань з ви-
конання польотів  і стрибків з парашутом 
був повністю перероблений основний до-
кумент, який регламентує авіаційну діяль-
ність – «Інструкція з виконання польотів 
на аеродромі Цунів». Це стало результа-
том співпраці керівництва аероклубу та 
«Державного підприємства обслугову-

вання повітряно-
го руху України», 
керівництва та 
окремих підроз-
ділів міжнарод-
ного аеропорту 
«Львів» і Всеукра-
їнської авіаційної 
асоціації АОПА 
України.

З  2 0 1 7  р о -
к у  н ач а л ь н и к 
Львівського АСК  
Семенович С. С. 
входить до скла-

ду Громадської організації при Держа-
віаслужбі «Комітету авіації загального 
призначення», що  дає можливість брати 
участь в обговоренні та ухваленні рішень 
з приводу розробки документів, що ре-
гламентують авіаційну діяльність в Укра-
їні, а саме діяльность авіації загального 
призначення.

Як наслідок, така плідна робота колек-

тиву аероклубу під керівництвом Сергія 
Сергійовича дала можливість  запровади-
ти чимало заходів, що сприяють популяри-
зації авіаційних видів спорту та патріотич-
ному вихованню молоді:  збір Львівського 
міського осередку Пласту – Національної 
скаутської організації України та прове-
дення найбільшої таборової акції пласту-
нів  – «Свято Весни», навчання волонтерів  
наданню першої медичної допомоги – «Па-
труль миру», благодійний музичний фес-
тиваль «Woodstock Ukraine 2017», органі-
зований  Всеукраїн-
ським благодійним 
фондом «Серце до 
Серця» для волон-
терів з усієї Украї-
ни, змагання з авіа-
модельного спорту 
(вільнолітаючі мо-
делі). 

З’явилась можли-
вість для проведен-

ня бойової підготовки військовослужбов-
ців 80-ї окремої штурмової бригади.  Для 
навчальних закладів, різноманітних органі-
зацій і окремих осіб вдалося започаткувати 
та регулярно проводити екскурсії  на аеро-
дромі. Під час екскурсій відвідувачі мають 
можливість познайомитись з авіаційною та 
парашутною технікою, послухати розпові-
ді досвідчених пілотів про літаки, виконати 
ознайомчий політ або стрибок з парашутом. 

Зауважимо, що спортсмени-парашутис-
ти Львівського АСК взяли участь у чемпі-
онаті України-2017 з парашутного спорту 
(класичний парашутизм) та Відкритому 
чемпіонаті Вінницької області з парашут-
ного спорту, де посіли призові місця. Про-
ведено перші стрибки з парашутом з літа-
ка  Ан-28 та відкрито нову висоту  виконан-
ня стрибків – 4 200 м.  

Нещодавно на сесії Львівської обласної 
ради було ухвалено рішення про створен-
ня на території Львівського АСК ТСО Укра-
їни музею авіації. Керівництво обласної 
організації Товариства звернулось до  Мі-

ністерства оборони України з 
проханням передачі аероклу-
бу демілітаризованих літаків та 
отримало згоду на отримання 
для музею п’яти військових лі-
таків. На даний момент ство-
рена робоча група з реалізації 
цього проекту, до складу якої 
входять представники облас-
ної ради, обласної державної 
адміністрації, державних під-
приємств та установ.

Реалізувати всі ці плани 
вдалося завдяки об’єднанню 
людей-ентузіастів навколо ідеї 

підтримки і розвитку авіації України.     Ке-
рівництву  та колективу Львівського АСК 
ТСО України вдалося це зробити.  

Ще не закінчився 2017 рік, а думки на-
чальника Львівського АСК ТСО України Се-
меновича С. С. уже про роботу в наступно-
му році. І недарма свого часу Голова ТСО 
України Віктор Тімченко в особистій зустрі-
чі з ним сказав дуже коротко і зрозуміло: 
«Сергію Сергійовичу, я в тебе вірю і знаю, 
що ти не підведеш!».

Бажаємо успіхів та чистого неба!!!
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Спорт

В Україні мотоспорт не обмежується 
кросом і шосейно-кільцевими 
перегонами: одним з його видів є  
спідвей. Мабуть, далеко не кожен 

українець знає, що це за спорт. Тому пояс-
ню. Спідвей – це змагання на мотоциклах по 
замкнутій доріжці з твердим покриттям, яка 
має дві прямих ділянки і два лівих повороти 
постійного радіусу або це мотоциклетні гон-
ки на гарових  доріжках: speed – швидкість, 
way – дорога…

Спідвей  – це такий вид спорту, який од-
ного разу захопивши серце людини, яка 
завмирає від побачених шалених швидко-
стей, відчуття найвищого моменту ризику 
в швидкоплинній боротьбі на доріжці, на-
завжди робить її заядлим уболівальником. 
Він  є свого роду елітним видом спорту, який 
доступний далеко не кожному. Лише після 
тяжкої роботи до «сьомого поту», коли «ніс 
в грязюці і спина в болоті», можна заслужити 
право сісти за кермо трекового мотоцикла.

Щоб більше дізнатися про спідвей, по-
трібно зробити екскурс у 1923 рік – в міс-
течко Вест-Айленд біля Сіднея, на звичай-
ну сільськогосподарську виставку, яка не 
викликала ніякої цікавості у жителів міста і 
несла великі збитки. І ось, для її врятування, 
з’являється такий собі Джо Хоскінс, який у 
коров’ячому загоні організовує гонки на мо-
тоциклах. Успіх цих імпровізованих змагань 
перевершив усі сподівання, публіка сприй-
няла новинку на «ура». Виставка була вря-
тована, всі наступні дні люди вимагали від 
Хоскінса повторення гонок. В деякі дні про-
водилися кілька змагань. В кожному заїзді 
на три круги стартувало по шість гонщиків, 
які рухалися проти годинникової стрілки. 
Пізніше послідкували гонки і в інших міс-

тах, а в 1928 році 
Джо Хоскінс про-
водить серію по-
казових виступів в 
Англії. В подальшо-
му спідвей швидко 
завойовує Європу 
і США, створюють-
ся професійні спід-
вейні ліги і прово-
дяться чемпіонати 
світу з цього виду 
спорту.

Місто Рівне було серед піонерів вітчизня-
ного спідвею. Тоді цей вид спорту називали 
– мотогонки по гаровій доріжці. 1958 року в 
місті кипіла робота: тут споруджувався пер-
ший в Радянському Союзі мототрек. Оскіль-
ки звичайні стадіони з твердим покриттям 
бігової доріжки, де проводились змагання з 
класичного спідвею, не мали огородження 
по зовнішньому периметру, то в Європі після 
війни почали будувати спеціальні треки. По-
дібний задумали і в нашому місті. Величезна 
заслуга в цьому великого ентузіаста спідвею 
– голови Рівненського обласного комітету 
ДТСААФ Юрія Костянтиновича Корхова. З 
однодумцями він зумів переконати можно-
владців, що така спортивна споруда вкрай 
необхідна місту. Мототрек  зводили мето-
дом народного будівництва на околиці, де 
для цього  виділили майже 20 гектарів пус-
тиря. Свій внесок зробили багато організа-
цій, установ і підприємств Рівного та районів 
області. А працівники ДТСААФ та ентузіасти 

спідвею буквально жили на будівництві. Як 
згадує у своїй книзі «Життя у кільці швидко-
сті» батько радянського спідвею Володимир 
Карнєєв, коли він приїхав сюди, то на дверях 
комітету оборонного Товариства побачив 
табличку: «Комітет закритий. Всі на будів-
ництві мототреку».

Чимало проблем виникло з укладанням 
гарової доріжки, бо практично до всього 
доходили шляхом проб і помилок. Її робили 
то з піщанику, то з просіяного паровозного 
шлаку, утрамбованого поверх фундаменту з 
битої цегли та гравію. Але найкращу якість 

одержали пізніше оптимальним спів-
відношенням гранітної і базальтової 
крихти та глини, яку ретельно вкачу-
вали катками та великовантажним ав-
томобілем із зволоженням доріжки.

Спорудили рівненський трек 
у рекордно короткий час завдя-
ки ентузіазму та наполегливості 
Юрія КОРХОВА. Пізніше його нео-
дноразово критикуватимуть за те, 
що багато часу приділяв мототре-
ку – спочатку, коли будували його, 
потім – коли очолював суддівські 
колегії на гонках або працював ра-
діокоментатором. Тобто, як вважа-
ли у «високих кабінетах», займався 
не тим, чим потрібно. Але саме за-
вдяки цьому ентузіасту наше міс-
то має цей прекрасний вид спорту. 

Ми пишаємося тим, що біля його витоків 
стояв патріот спідвею з великої літери і 
велика армія працівників нашого Това-
риства, спортсменів та курсантів. Наше 
місто може гордитися тим, що перший в 
країні спеціалізований стадіон для про-
ведення таких змагань був збудований 
саме у Рівному. Його відкриття відбулося 
24 травня 1959 року. 

Тоді пройшла першість України серед 
команд західної зони з мотогонок на гаро-
вій доріжці. У тій пам’ятній зустрічі команда 
Рівненської області посіла друге місце, по-
ступившись львів’янам. Із розіграних трьох 
чемпіонських звань наші земляки Іван Хор-
ват і Борис Савойський вийшли переможця-
ми у класах 350 і 750 куб. см, Віктор Улянін 
став четвертим у класі 125 куб. см, а екіпаж 
у складі А. Гуменюка і В. Кучеренка став дру-
гим у змаганнях мотоциклів з колясками. З 
того часу Рівненський  мототрек на 15 років 
став ареною, де регулярно проводила тре-

Тут, ще наприкінці 50-х років минулого століття, зародився  
цей  вид спорту, відразу завоювавши багато прихильників

— СТОЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОГО СПІДВЕЮ

Колишній Голова Товариства Віктор Тімченко 
спілкується з юними спортсменами



№ 4(28) 2017 17

нувальні збори збірна СРСР, виступали най-
сильніші вітчизняні та зарубіжні гонщики. 

Час змусив будувати новий мототрек, і 
у вересні 1974 року розпочалися роботи з 
реконструкції. У 1976 році здано в експлуа-
тацію гарову доріжку нової арени. Але під-
готовка до московської Олімпіади 1980 року 
вилилася в те, що всі роботи з будівництва 
спортивних об’єктів були спрямовані лише 
в «олімпійське русло», і рівненський мото-
трек залишився «поза грою». 

Після закінчення Олімпійських ігор мас-
ла у вогонь підлила постанова ЦК КПРС та 
Ради Міністрів СРСР від 12 серпня 1981 року 
№ 780, згідно з якою будівництво спортив-
них об’єктів протягом 1981-1985 рр. було за-
боронено. Роботи по спорудженню трибун 
мототреку на 15 тисяч глядачів, освоєні на 
той час на 78 відсотків, припинили. 

Лише зусиллями нашого ветерана Вікто-
ра Івановича Трофімова та великого енту-
зіаста спідвею, колишнього голови Рівнен-
ського міськвиконкому, а донедавна місь-
кого голови, Віктора Анатолійовича Чайки, 
який, на жаль, вже пішов з життя, а також у 
зв’язку з відзначенням у 1983 році 700-річ-
чя міста, з допомогою БУ-3 «Шляхбудтресту» 
Львівської залізниці, вдалося завершити зве-
дення стадіону. Популярність спідвею у міс-
ті настільки зросла, що з’явилася проблема 
«зайвого квитка».

До першої чемпіонської нагороди наші 
спортсмени йшли вісім років, коли легендар-

ний гонщик рівненської «РАДУГИ» Віктор Тро-
фімов у запеклій боротьбі переміг великого 
Ігоря Плєханова. Сталося це на чемпіонаті 
СРСР 1967 року. Наступних чемпіонських ме-
далей довелося чекати ще 18 років. Здобуття 
чемпіонського звання рівненським «СИГНА-
ЛОМ» у командному чемпіонаті країни 1985 
року відкрило трирічну еру панування на-
шого клубу на найвищому щаблі п’єдесталу 
пошани. Новозбудований мототрек за кіль-
кістю відвідувань уболівальниками значно 
переважав у ті роки всі футбольні стадіони, 
де проходили матчі команд І футбольної ліги 
СРСР, а на міжнародні гонки у той час потра-
пити було дуже проблематично. 

Між цими успіхами були багаточисельні 
гонки збірної команди країни у фіналах осо-
бистих та командних чемпіонатів світу, де Ві-
ктор Трофімов та Григорій Хлиновський від-
повідно завоювали 7 (чотири срібні – 1966, 
1971, 1972, 1975 р.р. і три бронзові – 1967, 
1969, 1973 р.р.) і 4 (три срібні – 1971, 1972, 
1975 рр. та бронзова – 1973 р.) медалі. 

Славні традиції рівненських гонщиків 
були продовжені новим поколінням май-
стрів. Ігор Марко вперше серед радян-
ських спідвеїстів став чемпіоном Євро-
пи серед юніорів у 1986 році в особисто-
му заліку, довівши на рідному мототреку 
свій чемпіонський клас. Володимир Тро-
фімов, увірвавшись до когорти майстрів 
мотоспорту юнаком наприкінці 70-х років, 
став чемпіоном країни у особистому заліку 
1988 року, кував чемпіонство «СИГНАЛА» 
і «ФАНТАСТИКИ» і довгий час залишався в 
строю, примножуючи славу свого батька – 
Віктора Трофімова.

Буремні та непрості роки виживання на-
шого спідвею після здобуття Україною Неза-
лежності випробували та загартували досвід-
чених гонщиків і засвітили нові імена у мото-
спорті, але, зважаючи на фінансові труднощі, 
цей вид спорту поступово почав занепадати. 
З метою відродження спідвейного спорту у 
2011 році за сприяння голови обласної орга-
нізації Сергія Кошина та міської влади було 
прийнято рішення про відкриття дитячої сек-
ції зі спідвею при обласному спортивно-тех-

нічному клубі. Обласна рада виділила кошти у 
сумі 300 тисяч гривень, на які було придбано 
чотири спідвейних мотоцикли з двигунами 
потужністю 125 куб. см.

З того часу через секцію пройшли більше 
восьмидесяти дітей. Троє вихованців: Марко 
Левішин, Назар Федорчук та Денис Присяж-
нюк є членами юніорської збірної України та 
мають досвід виступів на міжнародних зма-
ганнях. Найвищих результатів досяг шістнад-
цятирічний Марко Левішин. Він став призе-
ром особистого чемпіонату України серед 
юнаків у 2016 році, посів четверте місце на 
міжнародних змаганнях на Кубок МАСЕК у 
2015 році. Брав участь як член збірної Укра-
їни в особистому чемпіонаті Європи серед 
юніорів. На сьогоднішній день виступає за 
Рівненський клуб в рамках міжнародної ліги 
спідвею «Speedway Friendship cup».

На сьогодні в секції спідвею при ОСТК 
займаються 13 дітей. Всі спортсмени забез-
печені екіпіровкою та мають 10 спідвейних 
мотоциклів – чотири з об’ємом двигуна 125 
та шість – 500 куб. см. 

Свою допомогу секції надавало і Това-
риство сприяння обороні України – у 2012 
році голова Товариства Віктор Тімченко 
був присутній на гонках і виділив 50 тисяч 
грн. на придбання мотоцикла потужністю 
500 куб.см.

Гадаю, тепер всі знатимуть, що рівнен-
ський спідвейний феномен таки існує! Щоб 
його підтримати, треба налагодити роботу 
дитячо-юнацької спортивної школи з треко-
вих гонок, забезпечивши її найсучаснішою 
технікою та вирішивши питання придбан-
ня всіх матеріалів для забезпечення прове-
дення тренувань. А кожної неділі хотілося б 
бачити юних гонщиків швидкості, які змага-
тимуться на мотоциклах з об’ємом двигуна 
125 куб. см. на гаровому кільці. А щодо до-
рослих спортсменів, то нагальною потребою 
для них є організація серії комерційних го-
нок із залученням зарубіжних гонщиків, які 
б дозволили їм мати по 40-50 стартів за се-
зон і, відповідно, умови для вдосконалення 
професійної майстерності. 

Василь РУДИКА
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Чи можна випадково захопитись 
тим чи іншим  видом спорту і 
підкорити у ньому вершини? 
Максим Редька, який проживає 

в Сумах, вважає це цілком можливим.
– Історія знає чимало подібних випад-

ків, – каже він. – Я, наприклад, випадково 
захопився радіоспортом, не підозрюючи, 
що він стане справою усього мого життя.

Сталося це на початку 80-х років: по-
вертаючись зі школи, хлопчина побачив 
оголошення про набір у радіоспортивний 
гурток, який вів Євген Котляров. Що це та-
ке –  не знав. Тож дитяча цікавість і приве-
ла хлопчину до Євгена Віталійовича.

– Хочеш у нас займатися? – перепитав 
він хлопчину і, отримавши ствердну від-
повідь, запросив  на заняття.

Батьки, Григорій Якимович і Валентина 
Василівна, бажання сина займатись радіос-
портом підтримали: вважали, це відволіка-
тиме сина від вулиці зі всіма її «принадами».

– А може, ще й чемпіоном колись стане, 
– сказав тато…

Відтоді минуло багато часу. А Максим  і 
досі пам'ятає перші гурткові заняття, успі-
хи і невдачі в змаганнях, на яких він по-
чав виступати. Спочатку це було на рівні 
району, міста та області. А у 1985-му  вже 
виступав на чемпіонаті України, який про-
ходив у рідних Сумах, і де він посів одне з 
призових місць.

– Мені і сьогодні важко знайти потрібні 
слова, щоб передати той настрій, ті емоції, 
які полонили тоді мене, – зізнається Редь-
ка. – Мене вітали рідні, шкільні товариші, 
а я стояв, не в силі вимовити й слова: щоб 
зрозуміти тодішній мій стан, потрібно опи-
нитись на моєму місці…

Коли юнакові  виповнилося 17 років, 
він  мав звання майстра спорту і працю-
вав тренером у клубі «Юних техніків», пе-
редаючи малечі свої знання і практичний 
досвід. Незабаром настав час іти до лав 
Радянської Армії: зважаючи на спортивні 
досягнення, служити  випало у спортивній 
роті Київського військового округу. Там 
він продовжував займатися улюбленою 
справою, а тренером у нього був Микола 
Веліканов – людина-легенда у радіоспор-
ті, багаторазовий чемпіон України, Радян-
ського Союзу і Європи. Там, в армії, Мак-
сим захищав спортивну честь військового 
округу, Сухопутних військ, Збройних Сил 
СРСР, а також Української РСР. 

По звільненні в запас продовжував ви-
ступати на різних першостях. Потім, в си-
лу життєвих обставин, припинив виступи. 
Але через десять років знову повернувся 
до спорту, швидко відновивши навички. 
Удосконалюючи свою майстерність  і ви-
користовуючи педагогічний досвід, сьо-
годні Максим Редька готує надійну зміну. 
Серед них  і цьогорічні чемпіони світу: 
Єгор  Редька, Артем Мальований і Дми-
тро Денисенко. Серед цієї трійки особливе 
місце посідає 11-річний Єгор – його син, 
особливість якого полягає не в якихось 
преференціях батька, а в прискіпливо-
му – як до спортсмена – відношенні, під-
вищеній вимогливості. І це дає результати, 
оскільки хлопець вже брав участь у бага-
тьох змаганнях,  як всеукраїнських, так і 
міжнародних.

На початку  липня  2017 року у місті Тур-
чьянске Теплице (Словаччина) відбувся 
чемпіонат світу серед юнаків зі спортив-
ної радіопеленгації. Національну збірну 
команду України представляли 20 спортс-

менів, з яких сім – представники Сумщи-
ни. Наша країна виборола вісім нагород 
в особистому заліку. З них п’ять медалей 
завоювали вже згадувані  вихованці Мак-
сима Редьки. 

Єгор, наприклад, виборов  «золото» на 
класичній дистанції 3,5МГц. Дісталося йому 
і срібло – на  класичній дистанцій 144 МГц 
серед юнаків до 14 років. 

– Я дуже радий своїм нагородам, – каже 
хлопчина. – До них готувався давно. Від-
верто кажучи, трохи сумнівався в успіху, 
але батько налаштовував мене весь час 
на перемогу. І буквально за кілька днів до 
поїздки у Словаччину я й сам повірив у це.  

Артем Мальований виборов  золоту ме-
даль, а Дмитро Денисенко привіз  срібну 
і  бронзову. На класичних дистанціях 3,5 
та 144 МГц. 

До речі, то  був перший чемпіонат сві-
ту з цього виду спорту: до нього 17 років 
поспіль проводились лише чемпіонати Єв-
ропи. Тож переможці увійшли в історію як 
перші чемпіони світу. Нагадаю, що юнаць-
кий чемпіонат складається з трьох про-
грам: двох класичних дистанцій  3,5 МГц 
і 144 МГц, а також  спринту. А його учас-
никами можуть бути представники двох 

Хлопчаки-радіоспортсмени із Сум, яких тренує Максим Редька, 
на  міжнародних змаганнях виборюють перемоги, повертаючись 
додому з золотими медалями чемпіонів світу і Європи 

ЇМ АПЛОДУЮТЬ НЕ ЛИШЕ  
В УКРАЇНІ, А Й ЗА КОРДОНОМ

Максим Редька з сином Єгором
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вікових категорій  – юнаки і дівчата до 14 
і 16 років.  

Другого дня першості на дистанції  
«спринт» не було рівних  Артему Мальо-
ваному.  Третього дня, коли довелося зма-
гатись на «Класичній дистанції 144 МГц»,  
хлопці були дуже близькі до золота, але 
фортуна відвернулася від них: Дмитро Де-
нисенко опинився на другому місці, про-
гравши усього 17 секунд переможцю. А 
Єгор Редька програв 18 секунд господарю  
змагань словаку Томасу Юрчику. Втім, про-
грати такому спортсмену як Томас було 
не соромно. Адже він є досвідченим май-
стром,  чемпіоном  Європи 2016 року. До 
того ж і на кілька років старший за Єгора. 
Цей  виступ був  для нього – через віковий 

ценз –  останнім 
у молодшій групі.

Н а т о м і с т ь 
Єгор  став самим 
молодим  пере-
можцем  в історії 
проведення чем-
піонатів Європи 
та світу.  Варто 
сказати, що Ар-
тему Мальова-
ному  та Дми-
трові Денисенку 
виповнилося по 
15 років, вони є сусідами по будинку та 
навчаються в одному класі. Спортивною 
радіопеленгацією почали займатися у 10 
років. Обидва неодноразово ставали чем-
піонами України. 

Своїми успіхами хлопці завдячують 
своєму наставнику. Адже Максим Редь-
ка – майстер спорту України міжнародно-
го класу, багаторазовий чемпіон Європи, 
призер чемпіонатів світу. Його вихованці 
багато разів ставали переможцями та при-
зерами чемпіонатів світу і Європи серед 
юніорів і юнаків. Друзі, колеги по роботі 
відгукуються про нього як про справж-
нього фаната радіоспорту,  готового жерт-
вувати заради нього відпочинком. На за-
питання як йому вдалося досягти таких 
успіхів, відповідає:

– Я тривалий час виступав на змаганнях 
різного рівня, в тому числі і міжнародних, 
бачив виступи багатьох  іменитих спортс-

менів, які були достойними супротивни-
ками. Тож в тренерській роботі викорис-
товую і власний досвід, і особисту мето-
дику. Оскільки  є діючім спортсменом  і 
тренуюсь разом з вихованцями, знаю що 
з кого питати, бачу усі помилки й  недоліки 
як у тренувальному процесі, так і у висту-
пах підопічних. Завжди аналізую виступи 
хлопців, спільно працюємо над допуще-
ними помилками.  Та  найбільше важать 
щоденні тренування.

Сьогодні Максим Редька і його вихован-
ці готуються до Кубку України та  чемпіона-
ту Європи, який відбудеться в Польщі. Але 
головним завданням у них залишається 
наполеглива підготовка, удосконалення 
майстерності на  чемпіонат світу 2018 ро-
ку. Готуючи цей допис, ми поцікавились 
думкою педагогів тих шкіл, де навчаються 
юні чемпіони. 

Сергій ЗЯТЬЄВ

Віктор Гончаренко,
директор  школи, де вчиться Єгор Редька
– Мені дуже приємно, що наш вихованець успішно виступає 

не лише на всеукраїнських змаганнях, а й міжнародних. Заува-
жу, що Єгор, окрім спортивних успіхів, демонструє успішність і 
у навчанні. Так тримати, Єгоре!

Олена Гомоля,
директор школи, де навчається Дмитро Денисенко
– Дмитро у нашому педагогічно-учнівському колективі є 

досить відомим. Адже не кожному хлопчаку у такому віці дано 
виборювати на престижних першостях Європи і світу призові 
місця! Тож ми, педагоги, неабияк пишаємось своїм вихованцем 
і зичимо йому нових висот у спорті!

Коментар Миколи Веліканова – багаторазового чемпі-
она України, Європи і світу:

– Максима знаю дуже давно, оскільки був у нього тренером. 
Ще тоді він подавав надії як тренер, здатний виховати собі на-
дійну зміну, про що я йому неодноразово казав. Тоді він з недо-
вірою відносився до моїх слів: «Не вийде, Миколо Васильовичу, 
з мене тренера». Як бачимо сьогодні, помилявся з висновками.

На таких людях як мій колишній підопічний  і тримається 
наш радіоспорт. Адже Максим є просто закоханим у нього, з 
юних років уміє мобілізовувати  всі свої  фізичні і моральні си-
ли задля перемоги. Кажу це як людина, котра знає його кілька 
десятиліть, бачила під час тренувань і виступів.

У Максима прекрасна сім'я, де виховуються троє синів, теж 
закоханих у спорт. Наприклад, 19-річний Тарас тривалий час 
займався радіоспортом і досяг непоганих результатів. Сьогодні 
він у «творчому пошуку»… 

Єгор, як бачимо, теж не пасе задніх. Знаючи його, впевнений, 
що попереду на хлопця чекають нові спортивні здобутки. Є у 
Максима ще й найменший син – Захар. Чи полюбить він спорт 
– рано говорити. Але, зважаючи на те, що народився і зростає 
у такій спортивній сім’ї,  впевнений, що і він долучиться до тата 
й старших  братів.

Спорт 

Щасливі обличчя переможців
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По закінченні десятирічки  Олена 
опанувала професію закрійника, 
але працювати за  фахом – в 
силу різних обставин – не до-

велося. Натомість трудилася у місцевому 
газовому господарстві, обіймаючи  різні 
посади. Але потяг до знань, бажання мати 
вищу освіту не зникли, і з часом жінка 
поступила до Сумського національного 
аграрного університету. Там вона  про-
тягом шести років студіювала «Економіку 
підприємства». У 2014-му обійняла посаду 
головного бухгалтера Зіньківського РСТК.

– Робота мені подобалась, колективом, 
до якого потрапила, була задоволена, – 
розповідає жінка. – Словом, почувалася 
досить комфортно і не збиралась зміню-
вати свій статус.

У 2016 році клубу належало витримати 
важливий іспит – пройти державну акре-

дитацію у Головному сервісному центрі 
МВС України. Без неї отримати держав-
ний сертифікат, який би давав право на 
продовження  підготовки та перепідго-
товки водіїв транспортних засобів, було 
неможливо. Саме в цей час у навчально-
му закладі виникли певні проблеми, зва-
жаючи на які  голова обласної організації 
ТСО України Василь Василенко змушений 
був шукати нового керівника. І призначив 
тимчасово виконуючою обов'язки дирек-
тора Олену Бойко. 

– Відверто кажучи, не була впевнена, 
що зумію впоратись зі статутними завдан-
нями, – зізнається жінка. – Тому й завага-
лася, але  Василь Іванович знайшов по-
трібні аргументи, щоб я погодилась з його 
рішенням.

26 жовтня 2016 року Зіньківський 
РСТК, подолавши чимало проблем і не-
гараздів, отримав сертифікат на держав-
ну акредитацію з підготовки та перепід-
готовки водіїв транспортних засобів. 
Правда, для цього і директору, і трудо-
вому колективу довелося докласти ти-
танічних зусиль. Насамперед, для поліп-
шення  матеріально-технічної бази. До 
речі, цей напрямок роботи для нового 
керівника і досі є одним із найприорітет-
ніших. Придбали кілька  комплектів пла-

катів та дошку з магнітною основою, на 
якій нанесені дорожня розмітка та макети 
транспортних засобів: їхнє використання 
сприяє кращому опануванню слухачами 
навчального матеріалу.

– Мені часто доводиться бувати у цьо-
му навчальному закладі, – говорить жи-
телька міста Наталя Аверчук. – Останнім 
часом, після того як Олена обійняла по-
саду керівника, тут сталися разючі зміни, 
які відразу кидаються в очі, тільки-но пе-
реступиш поріг.

Багато уваги новий керівник приділяє 
колегам, зокрема викладачам та інструк-
торам з водіння, вважаючи, що вони за-
вжди мають бути охайно одягненими, а 
транспортний засіб повинен знаходитись 
у відмінному технічному стані. А також 
удосконаленню методичних навичок фа-
хівців, які мають безпосередній стосунок 
до навчального процесу: за її наполяган-
ня щомісяця проводяться заняття, на яких 
вони обмінюються досвідом роботи. Все 
це, разом взяте, приваблює людей, які ба-
жають вивчитись на водія. 

– У повсякденній діяльності спираю-
ся насамперед на трудовий  колектив, – 
говорить Олена Бойко. – Це, зокрема, 
секретар навчального відділу Галина  
Паніна – жінка, яка вирізняється надзви-
чайною доброзичливістю і толерантним 
ставленням як до колег, так і слухачів. 
Інструктори індивідуального навчання 
водінню Віталій Сліпуха, Сергій Сидо-
ренко – справжні аси своєї справи: вони 
не лише є напрочуд професійно підго-
товленими водіями-наставниками, а й із 
зав’язаними очима розберуть і зберуть 
до останнього гвинтика двигуни на до-
ручених автівках. 

Не можу обійти добрим словом і ви-
кладача Дмитра Соця, який  пропрацював 
у нашому колективі 30 років! За цей час 
отримав від керівництва чимало подяк, 
грамот. А від слухачів – вдячних слів за 
отриману від нього науку. 

Олена Бойко очолила Зіньківський районний спортивно-тех-
нічний клуб, що на Полтавщині,  у  важкі для нього часи. Під 
її керівництвом цей навчальний заклад не лише пройшов 
державну акредитацію і отримав право на продовження під-
готовки водіїв, а й поліпшив повсякденну трудову діяльність

ГОЛОВНЕ – ПОВІРИТИ  
В СЕБЕ І ОДНОДУМЦІВ

Олена Бойко
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 Передовий досвід 

Маємо  чотири  навчальних автомобі-
лі, з них три легкових  і один вантажний. 
Незважаючи на вік, вони – завдяки нашим 
інструкторам –  завжди технічно справ-
ні,  чисті і готові вийти на маршрут навіть 
серед ночі.

Співрозмовники, з якими довелося 
спілкуватись, зазначали, що Олена Вікто-
рівна– напрочуд активна і цілеспрямована 
жінка, яка уміє визначати головні напрям-
ки роботи і досягати бажаних результатів.

– Те, що під силу цій жінці як керівни-
ку, не під силу багатьом її колегам – чо-
ловікам-керівникам, – сказав у розмові зі 
мною один із колег Олени Бойко. – Вона 
скрізь і всюди встигає. 

Цілком згоден з почутим. Адже Олена 
Вікторівна  очолює не лише  спортивно-
технічний клуб, а й  Зіньківську районну 
оборонну організацію. І хоча часу відтоді, 
як вона обійняла цю посаду, минуло неба-
гато, позитивні зміни в її функціонуванні 
видно  неозброєним оком. Оборонці  бага-
то уваги приділяють військово-патріотич-
ному вихованню молоді. Допомагають їм у 
цій благородній справі офіцери військко-

мату, працівники  
національної по-
ліції, райдержад-
міністрації і навіть 
учні старших кла-
сів місцевої шко-
ли.

В центрі уваги 
– предмет «Захист 
Вітчизни».  Напри-
клад, у грудні ми-
нулого року на ба-
зі РСТК було про-
ведено – спільно 
з відділом освіти 
райдержадміні-

страції – показово-методичне заняття. 
Його учасниками стали викладачі цього 
предмету.

Олена Вікторівна усвідомлює, що од-
ній їй не впоратись з тими завданнями, 
які визначені Статутом ТСО України. Зо-
крема, щодо виховання патріотично на-
лаштованої молоді. Тому намагається 
налагодити взаємодію, співпрацю зі всі-
ма громадськими організаціями патрі-
отичного спрямування. І їй це вдається. 
Наприклад, нещодавно вона  залучила 
до проведення занять інструкторів вій-
ськово-спортивного центру «Воїн» Арте-
ма Стрикуля та Максима Абрахманова.  А 
ще – зуміла налагодити тісну співпрацю 
з багатьма громадськими організаціями. 
Мета проста і зрозуміла – розширити поле 
діяльності в проведенні заходів військо-
во-патріотичного виховання учнівської 
молоді. Нещодавно вона отримала одно-
думців у виконанні спільних  завдань, які 
окреслені в програмі Президента України 
«Про Стратегію національно-патріотично-
го виховання дітей та молоді на 2016-2020 
роки». Ними стали члени громадського 

об’єднання «Оновлена свідомість» на чо-
лі з Володимиром Ващенком та Олексан-
дром Антоновим.

Вже стало доброю традицією  спільно з 
іншими районними оборонними осеред-
ками проводити автопробіги  на честь Пе-
ремоги у Другій світовій війні, визволен-
ня України та Полтавщини від німецьких 
нацистів.

Віктор ВОРОБЙОВ

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

– Минулого року,  коли йшлося про 
подальшу долю Зіньківського спортив-
но-технічного клубу і його працівників, 
виникла складна ситуація. Тож потріб-
но було приймати оперативне рішення 
щодо нового керівника – своїм розпо-
рядженням я призначив на цю посаду 
Олену Вікторівну Бойко.

Дізнавшись, що директором стала 
жінка, дехто здивувався, мовляв, не 
жіноча це справа керувати чоловічим 
колективом. Я ж вважав, що головним 
чинником  в подібних випадках є не 
стать керівника, а його професійний 
рівень, людські якості, уміння налаго-
дити роботу трудового колективу. Ак-
центуючи увагу саме на цих якостях, я 
і призначив Олену керівником.

Спочатку вона була тимчасовим ви-
конувачем обов'язків директора. І коли я 
та мої колеги з обласного комітету Прав-
ління побачили, що Олена Вікторівна вміє 
працювати з людьми, націлюючи їх на ви-
конання статутних завдань, ухвалив рі-
шення про її призначення на цю керівну 
посаду. Часу відтоді минуло не так вже й 
багато, але і його виявилося достатньо, 
щоб зрозуміти: ми не помилилися!
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У Кременці й сьогодні живуть 
патріотично налаштовані , 
працьовиті і мудрі люди. Ці 
слова сповна стосуються і 

працівників  Кременецької  автомобільної 
школи ТСО України, витоки якої сягають 
далекого  1947 року. Старожили досі 
пам’ятають, як цей навчальний заклад 
в 1973 році відвідав голова ЦК ДТСААФ 
СРСР, тричі Герой  Радянського Союзу, мар-
шал авіації Олександр Покришкін, давши 
колективу високу оцінку. А  ще через п’ять 
років тут побувала делегація  Болгарії, яка 
вивчала досвід роботи кременецьких 
оборонців..

За довгі роки свого існування  колектив 
автошколи підготував 1200 спеціалістів 
для Збройних Сил та 17 560 фахівців з ро-
бітничих професій для економіки країни. 
На жаль, останню групу водіїв для потреб 
війська випустили ще у 2006 році. До 1991 
року штат працівників  складав 76 осіб, 
сьогодні ж тут  працює лише 21 людина, 
з них майже 50 відсотків – ветерани То-
вариства, удостоєні відзнак  ТСО України.

Буваючи в трудових колективах на-
шого Товариства, інколи доводиться чу-
ти ремствування на труднощі сьогодення, 
які заважають людям виконувати статут-
ні завдання. Так, без них не обходиться у 
жодному навчальному закладі, у жодному 
осередку. Українській державі теж нелегко 
сьогодні, а ми, Товариство, є часткою цієї 
держави, усього нашого суспільства. Проте 
саме життя переконує: там, де намагаються 
долати труднощі, їх менше, там є результати 

роботи, які відразу кидаються в очі. Напри-
клад, якщо ви завітаєте до Кременецької 
автошколи, то відразу побачите  ті зміни, 
що тут сталися останнім часом. Для  якісної  
підготовки водійських  кадрів облаштова-
но сучасний адміністративно-навчальний 
комплекс, два гаражі, майданчик для по-
чаткового навчання водінню автомобіля. 
А також п’ять навчально-теоретичних ка-
бінетів,  дві  лабораторії з будови і техніч-
ного обслуговування автомобіля.

Сьогодні все наше Товариство пере-
живає нелегкі часи. Звісно, що й Креме-
нецька автошкола не є виключенням. Але 
люди, які тут працюють, не просто конста-
тують труднощі і проблеми, а намагають-
ся усіляко їх вирішувати. Наприклад, то-
рік  з метою економії 
коштів було переоб-
ладнано котельню і 
встановлено твер-
допаливний котел, 
під нього змонтова-
но нову систему опа-
лення на два повер-
хи. Економію видно 
відразу: якщо в мину-
лі роки на опалення 
газом витрачалося 
до 26 тисяч гривень  
і було досить прохо-
лодно в приміщен-
нях, то цієї зими ви-
трати на опалення 
становили тільки 8 
тисяч гривень. При 

цьому у приміщеннях АШ було тепло і 
комфортно.

Для людей, які тут трудяться,  створені 
всі умови для роботи, зокрема, обладнано 
кімнати для відпочинку і прийому їжі, де, 
крім м’яких меблів, є вся побутова техні-
ка: мікрохвильова піч, холодильник, газо-
ва плита, телевізор, електрочайник. Самі 
працівники підтримують тут чистоту і по-
рядок, як і цілорічний благоустрій на всій 
території автошколи.

Протягом семи десятиліть колектив на-
вчального закладу очолювали  Володимир 
Іванович Ісаєв, Дмитро Омелянович Рома-
ненко, Анатолій Титович Суський, Рафаїл 
Казимирович Вітушинський.  Олег Мико-
лайович Кісіль пропрацював в автошколі 

Ці слова є життєвим кредо трудового 
колективу Кременецької автомобільної 
школи ТСО України, що на Тернопільщині

НЕ ВИЖИВАТИ, А ЖИТИ 
ПОВНОЦІННИМ ЖИТТЯМ

Колись цей  край населяли східні слов’яни, з-поміж котрих своєю міццю і 
чисельністю виділялося плем’я дулібів. Коли  треба було, вони  брали до рук 
меча і завзято боронили рідну землю від нападників, а в мирний час сіяли 
і вирощували хліб.

Сьогодні свідками тих давніх подій є Богданова каплиця (Б. Хмельницько-
го), козацькі могили Максима Кривоноса, гора Бона, названа на честь однієї 
з володарок замку – дружини польського короля Сигізмунда І. А ще – Дівочі 
скелі, Божа гора – зі скитами і печерами праведних ченців, Почаївська Лавра 
з чудотворною іконою Почаївської Богородиці.  Тут в 1846 році побував наш 
пророк Тарас  Шевченко,  служив у Полоцькому полку видатний мандрівник 
М. Пржевальський, народилися і виросли  польський поет Юліуш Словаць-
кий, композитор М. Вериківський.

В навчальних закладах Товариства 
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40 років (з 1.07.1974 р.), з них 25 – на посаді 
директора. Вони були різними за характе-
рами і рівнем підготовки, віком і людськи-
ми якостями, але всіх їх об’єднувало ба-
жання працювати на країну і Товариство, 
примножувати його славу і успіхи. І це їм 
вдавалося, якщо зважати на результати 
роботи автошколи, відгуки її випускників.

У 2014 році колектив очолив Микола 
Фількевич. Перед тим, як обійняти цю по-
саду, чоловік попрацював викладачем, за-
ступником директора з навчально-вироб-
ничої роботи. Розповідаючи про цю не-
ординарну людину, не можна не згадати 
й про те, що свого часу він  брав участь 
в бойових діях на території Афганістану. 
Воював, мабуть, добре. Адже повернувся 
додому з орденом Червоної Зірки та ме-
даллю «За бойові заслуги, які і досі нага-
дують офіцеру запасу про ті вкрай важкі 
військові будні…

З часом до бойових нагород додалися 
й інші відзнаки: Михайло Фількевич від-
значений  грамотами Міністерства оборо-
ни України і Товариства, його фотографія 
розміщена на Дошці пошани ТСО України, 
є у нього й  інші відзнаки, які красномовно 
свідчать про трудову звитягу.

– Наша автошкола стала публічною гро-
мадською організацією,  особливо за ни-
нішніх надскладних суспільно-політичних 
та фінансово-економічних умов, відкритої 
зовнішньої російської агресії в південно-
східних регіонах нашої держави, – гово-
рить директор Кременецької автошколи 
Микола Фількевич. – Це змушує по-новому 
поглянути на виконання нашого основно-
го статутного завдання – сприяння обо-
роні України. Ми не в змозі кардинально 
вплинути на ситуацію в районі проведення 
антитерористичної операції, але здатні до-
помогти нашим воякам бити ворога. Тому 
наш колектив  перерахував та надалі нада-
ватиме кошти на поліпшення матеріально-
технічної бази й медичного забезпечення  
воїнів АТО. А також передали  17 одиниць  
автомобільної техніки. 

З а в д я к и 
с п і в п р а ц і  з 
к о л е к т и в о м 
о б ’ є д н а н о го 
міського вій-
ськового комі-
саріату, який 
очолює  під-
п о л к о в н и к 
Юрій Фещенко, 
в Кременець-
кій АШ ТСО 
України лише  
протягом 2016 
року перепід-

готовлено 12 військовослужбовців для 
Тернопільської артилерійської бригади. 
Ще  27 учасників антитерористичної опе-
рації  пройшли навчання з підготовки во-
діїв відповідних категорій.

Суворі вимоги сучасності змусили ав-
тошколу останніми роками вишукувати 
й впроваджувати навчання за затребува-
ними цивільними й військовими спеціаль-
ностями, поглиблювати співпрацю з ра-
йонним центром зайнятості, військкома-
тами північних районів області.

– Колектив Кременецької автошколи 
багато зробив для налагодження плідних 
стосунків з органами державної влади  та 
громадськими організаціями національ-
но-патріотичного спрямування, – каже  
голова Тернопільської обласної органі-
зації ТСО України  Анатолій  Новгород-
ський. – Адже гуртом і проблеми легше 
долати, і на користь держави та суспіль-
ства  працювати.

Нещодавно на базі цього закладу  ми 
провели  зустріч з народним депутатом 
України Михайлом Головком, на яку за-
просили заступника голови райдержад-
міністрації В’ячеслава Онишкевича, голо-
ву міськради Олексія Ковальчука. На ви-
конання Указу Президента України «Про 
заходи щодо поліпшення національно-па-

тріотичного виховання дітей та молоді» ви-
рішили створити  військово-патріотичний 
центр  сприяння захисту Вітчизни, підпи-
сали угоду про співпрацю з громадською 
організацією  «Сокіл – Україна».

Окрім автошколи, Микола Мойсейо-
вич очолює і міжрайонну організацію 
ТСО України, яка працює на території 
Кременецького і Лановецького районів. 
Кожен з 15 первинних осередків, які вхо-
дять до її складу, бере активну участь в 
проведенні тих чи інших заходів військо-
во-патріотичного спрямування. Особли-
во  під час місячників оборонно-масової 
роботи. Дуже багато робить первинна 
оборонна організація автошколи. Її акти-
вісти, зокрема, організовують  Дні при-
зовника,  відкритих дверей, тематичні 
вечори, зустрічі з учасниками АТО, під 
час яких обов’язково проводяться спор-
тивні змагання з кульової стрільби серед 
молоді міста й району.

Всі ці заходи активно підтримуються 
представниками органів місцевої влади, 
зокрема, Василем Петруком  та Андрієм 
Станіславенком.

За словами Миколи Фількевича, він 
дуже вдячний усім, з ким працює. Насам-
перед ветеранам автошколи: В. М. Тома-
шевському, В. Л. Кернеру,  О. М. Кісілю, 
Н. В. Ляшуку, М. Ф. Оболончик, В. О. Мо-
розу, М. О. Микуличу, В. Г. Корчевському. Ці 
люди віддали Товариству, автошколі кра-
щі роки свого життя, заклавши підвали-
ни сьогоднішніх успіхів. А також молод-
шим колегам: В. С. Власюку,  Р. Ю. Войтюку, 
А. В. Ромашевському,  А. В. Синішину. Са-
ме завдяки цим активним, цілеспрямова-
ним людям Кременецька автошкола обо-
ронного Товариства не просто виживає, 
а працює на благо держави та її  війська.

Зіновія КУДРИК,
член Національної спілки  

журналістів України
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В навчальних закладах Товариства 

За часів УРСР в її  стінах було 
підготовлено  понад 18 тисяч  
водіїв, а вже в роки незалежної 
України більше 12 тисяч, у тому 

числі 1 314  для Збройних Сил. Абсолют-
на більшість з них вирізнялася високим 
професіоналізмом і, як писали у листах-
подяках на адресу керівництва шко-
ли армійські командири, «відмінними 
морально-діловими якостями».

– З першого дня існування автошколи 
її основним призначенням є підготовка 
водіїв, – говорить директор навчального 
закладу Олександр Дубінін. – Наші слуха-
чі мають можливість отримати водійські 
права категорій «А1», «А», «В», «ВС1С», «Д», 
«СЕ». Незважаючи на наявність у місті ін-
ших подібних закладів і певну конкурен-
цію, лише минулого року наші фахівці під-
готували більш як  500 водіїв. А протягом 
перших 6 місяців 2017-го –  250.

Це, погодьтеся, досить непогані резуль-
тати. А все тому, що колектив і його керів-
ник докладають для цього значних зусиль. 
Зокрема, маємо п’ять легковиків, дві ванта-
жівки, автобус, причеп, мотоцикл, мопед. 
Всі вони, незважаючи на свій вік і пройде-
ний кілометраж, у відмінному технічному 
стані.  Є і сучасний автодром для практич-
ної підготовки водіїв. Дбаючи про розви-
ток матеріально-технічної бази, минулого 
року придбали Газ-53.

Розповідаючи про школу, хочеться на-
самперед згадати добрим словом людей. 
Особливо викладачів-ветеранів нашого 
навчального закладу: Пилипенка Івана 

Васильовича, Савченка Володимира 
Івановича, Пеньковського Семена Ва-
сильовича. А також майстрів  вироб-
ничого навчання: Лук'яненка Петра 
Даниловича – ветерана війни,  який 
працював в автошколі з першого дня 
її створення; Лугініча Івана Тимофійо-
вича, Журбу  В'ячеслава Михайловича, 

Резнікова Анатолія Яковича, Коломійця Ва-
силя Степановича, Яковлєва Володимира 
Федоровича. Це були і є не лише Професі-
онали з великої літери, а й  патріоти обо-
ронного Товариства. Адже ці люди  зро-
били все від них залежне, щоб автошкола 
стала справжньою кузнею підготовки ка-
дрів як для ЗС  і народного господарства 
колишнього Радянського Союзу, так і вій-
ська та економіки Української держави.

Звання «Ветеран ТСО України» присво-
єно у 2005 році заступникові директора  
з навчальної роботи Рябоконь Ніні Олек-
сіївні. Вона працює у нас  з 1978 року і 
зробила великий внесок у нарощування 
навчально-матеріальної бази і розвиток 
автомотоспорту. Ця мила і працьовита 
жінка нагороджена  грамотою голови До-
нецької обласної організації ТСО України, 
відзначена керівництвом обласної дер-
жавної адміністрації.

Костянтинівська автошкола ТСО Украї-
ни відома своїми кваліфікованими викла-
дачами, котрі  мають вищу освіту відпо-
відного профілю. Це, зокрема, Новіков 
Віктор Володимирович, Хоружевський 
Олександр Леонідович. За останні п'ять 
років колектив оновився й молодими фа-
хівцями – майстрами та інструкторами на-
вчання водінню автомобіля: Агеєв Артем 
Борисович, Пеньковський Олексій Воло-
димирович, Губін Сергій Валентинович, 
Проценко Дмитро Олександрович.

Автошкола має добротну навчально-
матеріальну базу. Але ми не задоволь-
няємось досягнутим. Продовжується ак-
тивна робота над створенням сучасного 
комп'ютерного класу для тестування кан-
дидатів у водії з теоретичної підготовки; 
класи теоретичної підготовки оснащені 
мультимедійними комплексами; постій-
но оновлюється наочна література, купу-
ються нові підручники, плакати тощо. Для 
зручності і якісної підготовки слухачів від-
крита і успішно працює філія автошколи 
у лівобережній частині м. Костянтинівки.

У червні 2011 року директором авто-
школи призначено  Олександра Дубініна. 
Згодом його обирають головою міської 
громадської організації ТСО України. Стис-

Історія нашого навчального закладу розпочиналася  зі створення  автомото-
клубу ДТСААФ у січні 1969 року.  Першим його начальником  був Киршин Іван 
Іванович. Тут готували водіїв для Збройних Сил і народного господарства 
СРСР, не забуваючи при цьому і  про спорт: вихованці клубу виступали на 
престижних змаганнях, жодного разу не повертаючись без нагород. У грудні  
1974 року наказом Донецького обласного комітету  ДТСААФ  Української  РСР 
автомотоклуб перетворено в  автомобільну школу, яку очолив Копійка 
Костянтин Григорович

ЗОЛОТИЙ ФОНД
КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ АВТОШКОЛИ
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ло про цю людину. Відслужив-
ши в лавах Радянської Армії,  у  
грудні 1974 року повернувся до 
рідної домівки. І відразу пішов 
працювати, розпочавши трудо-
ву діяльність з посади  інструк-
тора практичного водіння ав-
томобіля автошколи. Тієї самої, 
яку незадовго до цього і сам за-
кінчив – перед тим, як одягти 
солдатський однострій!...

1977 року молодого фахів-
ця перевели на посаду майстра вироб-
ничого навчання лабораторно-практич-
них занять, а згодом він обійняв посаду 
старшого майстра практичного водіння 
автомобіля. Без відриву від роботи  отри-
мав вищу освіту у Харківському автодо-
рожньому інституті.  У 1983-му трудовий 
колектив делегує Олександра Васильо-
вича на службу  в органи МВС. У 1996-му 
його переводять до органів податкової 
міліції.  У Національній юридичній ака-
демії України ім. Ярослава Мудрого він 
здобуває другу вищу освіту.

З приходом нового керівника почалися 
позитивні зрушення у діяльності навчаль-
ного закладу. У 2012 році Донецька облас-
на організація ТСО України нагороджує 
автошколу  кубком та грамотою «За високі 
фінансово-економічні показники і актив-
ну організаційно-масову і військово-па-
тріотичну роботу» за зайняте третє місце 
серед організацій ТСОУ області.

Трохи про наш день сьогоднішній.  Міс-
то Костянтинівка розташоване в зоні про-
ведення антитерористичної операції  – 
усього за 60-70 кілометрів від так званої 
лінії зіткнення. Ця обставина, звісно, на-
пружує весь наш колектив. А ще – змушує  
приділяти багато уваги військово-патрі-
отичній роботі з підростаючим поколін-
ням. Наприклад, представник автошколи 
обрана до Координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання ді-
тей та молоді міста. 

Автошкола постійно бере участь в 
організації та проведенні міських за-
ходів щодо відзначення національних 
та державних свят України за участю 
учасників АТО,  сприяє впровадженню 
елементів національно-патріотичного 
виховання в установах та організаціях 
Костянтинівки.

Ми передали Збройним Силам Укра-
їни 14 одиниць техніки – автомобілі Зіл-
131 та Урал-375. Минулого року нада-
вали свої приміщення та ремонтну базу 
для розміщення військовослужбовців 
ремонтної бази однієї з військових час-
тин нашого війська. Нещодавно, за зго-
дою органів місцевої виконавчої влади 
та управління соціального захисту насе-
лення, почали навчати водійському ре-

меслу учасників антитерористичної опе-
рації. Зокрема, Сергія Свіриденка, Воло-
димира  Лазарцева, Євгена Новицького 
та їхніх побратимів. 

Розповідаючи про будні школи, зі-
знаємось, що вистачає і проблем. Були 
моменти підйому і спаду… Але, незва-
жаючи на всі труднощі, Костянтинівська 
автошкола зберегла свою навчально-ма-
теріальну базу, а колектив закладу про-
довжує роботу з підготовки водіїв різ-
них категорій. 

– Користуючись нагодою, хочу подя-
кувати зі шпальт шанованого на-
ми «Вісника» Віктору Миколайови-
чу Тімченко, – говорить Олександр 
Дубінін. – Розуміючи особливість на-
шого становища, ті труднощі і про-
блеми, які супроводжують  життєді-
яльність колективу автошколи, він 
завжди допомагав  у їх розв'язанні. 

Не можу не сказати добрих слів і 
на адресу представника оборонно-
го Товариства у північному регіоні 
Донецької області  Довбні Миколи 
Вікторовича. Не пригадаю випадку, 
коли б він – за необхідності – теж не 
протягнув нам руки допомоги. Сло-

вом, висловлюю щиру подяку усім небай-
дужим колегам-оборонцям, які підтриму-
вали і підтримують нас у цей нелегкий час

P.S. На жаль, неможливо розповісти про 
всі події, які супроводжують життя нашої 
автомобільної школи: для цього не виста-
чить не лише шпальт «Вісника», а й фізич-
них сил автора, так багато їх було за  майже 
50 років  існування навчального закладу.

Весь наш колектив дякує за сумлінну 
працю і внесок в загальну справу ВСІХ сво-
їх співробітників, які працювали в авто-
школі на протязі всіх років її діяльності!      

Олена ВАЛЕЄВА,
методист Костянтинівської 

автошколи ТСО України
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6 грудня – День Збройних Сил України

Моя дорога на цю  війну поча-
лася з  Майдану, – говорить 
Всеволод Володимирович. 
– Незважаючи на зайнятість 

службовими справами,  щодня бував серед 
протестувальників, де надавав медичну 
допомогу пораненим. Оперувати доводи-
лося  навіть у трапезній  Михайлівського 
Золотоверхого. Там було розгорнуто шість 
операційних столів, люди звідусіль несли 
нам медикаменти, медичне обладнан-
ня. Коли ж на базі Національної академії 
внутрішніх справ, де я обіймав посаду 
професора кафедри криміналістики і 
судової медицини, почалося формування 
батальйону «Миротворець»,   я першим за-
писався до нього.

– У якості кого?
– Лікаря, який повинен був  «нада-

вати бійцям практичну допомогу», але 
незабаром  став начмедом батальйону. 
Командував ним Андрій Тетерук – ни-

ні народний депу-
тат України.  Підроз-
діл формувався   в 
основному з числа 
міліціонерів – учас-

ників миротворчих операцій та добро-
вольців-майданівців. Були і ветерани 
МВС, які  відновилися на службі, у тому 
числі шість полковників! Але погони ми 
не носили, і всі були рівні!

– Ви ще скажіть, що серед них були 
і ті, хто протистояв вам на Майдані…

– Були й вони. І повинен тобі сказа-
ти, що ніяких суперечок між нами не ви-
никало: всі крапки над «і»  розставили з 
самого початку. І воювали ці хлопці від-
мінно,  часто виручаючи нас, вчорашніх 
супротивників.

– Чим конкретно займався ваш під-
розділ?

– Ми зачищали від  бойовиків населені 
пункти і потім охороняли в них громад-
ський порядок. У Слов'янську, Дзержин-
ську та інших містах і селах  Донеччини. А 
також несли службу на блокпостах. Бра-
ли участь і в бойових зіткненнях,  потра-
пляючи під обстріли. Разом зі мною були 

колеги-медики. Зокрема, у Слов’янську – 
лікар-хірург Данило Шаповалов, медсе-
стри Олена та Марія, фельдшер Роман 
та санітар Олекса. А у Дзержинську – лі-
кар-хірург Микола Ленько,  санітар Ми-
хайло Гулак. Ми доволі швидко просу-
валися до Донецька і нам здавалося, що 
ось-ось  над містом майорітиме жовто-
блакитний стяг.  І так би  й було,  коли б 
не «російські брати».

У серпні 2014-го – напередодні Дня не-
залежності – наш підрозділ прибув  під 
Іловайськ. Завдання – зачистити місто від 
терористів.  Перед цим комбат Тетерук 
дозволив трохи відпочити.  Та буквально 
за кілька годин  офіцери СБУ  попереди-
ли, що в Україну зайшли батальйонно-так-
тичні групи російської армії. На десятках  
одиниць техніки і з важким озброєнням… 

Вони  відразу почали поливати нас 
вогнем.  Ми разом з іншими батальйо-
нами добровольців, а також підрозділа-
ми Збройних Сил усіляко маневрували, 
намагаючись уникнути жертв. Та вони 
все ж були…

Так тривало  днів п'ять. Потім, шля-
хом складних і напружених перегово-

Перший «екстрим» виник у  1990 році: під час Революції на граніті, коли студенти, зібравшись у центрі 
Києва, оголосили голодування. Таким чином вони протестували проти підписання нового союзного 
договору, тобто збереження СРСР. А ще – вимагали націоналізації майна компартії Української РСР і 
повернення додому її громадян, які проходили службу в Радянській армії. На просторах «єдиного і 

могутнього».  
Всеволод, тоді четверокурсник Київського медінституту,  
очолював медичну службу студентського табору, який 
розташувався на Жовтневій площі (сьогодні Майдан 
Незалежності). Навколо нього вешталися провокатори, й тому 
інколи доходило і до «рукопашної» з ними, після чого хлопець  
надавав постраждалим медичну допомогу. І тим, і іншим. 
Того ж року став членом Республіканської партії. Та політичної 
кар'єри  не зробив.
– Я щиро вболівав за долю України, – говорить   Всеволод 
Стеблюк  – Тому робив все можливе для якомога скорішого 
здобуття  незалежності. Коли  це сталося,  поринув з головою у 
навчання,  здобуваючи  фах лікаря.
 Не знав тоді юний студент, що здобуті знання неабияк 
знадобляться майже через 25 років, коли від нього 
залежатимуть людські життя…

В житті Всеволода Стеблюка було чимало екстремальних 
ситуацій, але останню  він пам'ятатиме все своє життя

Полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор Всеволод Стеблюк:

НА МОЇХ ОЧАХ РОСІЯНИ 
ДОБИВАЛИ НАШИХ СОЛДАТІВ…
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рів, росіяни дали нашим підрозділам так 
званий зелений коридор. Для виходу до 
своїх. Коли наша колона вишукувалась 
для руху, нам почали висувати різні умо-
ви, більше схожі на ультиматум. Одна з 
них –  залишити зброю, техніку і вихо-
дити на автобусах. Але це було непри-
йнятним і генерал  Руслан Хомчак, обу-
рений такою зухвалістю,  дав команду: 
«З боєм вперед!».  

Я виходив на транспортері передньо-
го краю (ТПК) ЛуАЗ, з позивним «Жужа». 
І  тільки-но ми вийшли з Многопілля, як 
нас почали розстрілювати. У повному 
розумінні цього слова –  настільки був 
щільним вогонь.  Сховатись від куль, а 
згодом і мін та «градів», було  практич-
но неможливо.  Врешті решт  дісталися 
села Новокатеринівки, а там, виявилося, 
теж росіяни, та ще й на вигідних висотах  
засіли, з яких  і накривали нас  проти-
танковими керованими ракетами. Наша 
«Жужа» ракети  якимось дивом уникнула, 
але  міни  не оминула. Пам'ятаю вибух, а 
далі – провал пам'яті…

До тями прийшов  за 3-4 години. Об-
мацавши  тіло, не виявив на ньому ні 
ран, ні пошкоджень. Зрадів. Поряд були  
товариші, які прикривали вихід: Віталій 
Мариненко, Мишко Крилов та ще шість 
поранених. Хвилин за тридцять  почув 
одинокі постріли. Зібравшись з силами, 
підняв голову. І побачив росіян, які за ме-
трів 200-300 добивали наших поранених 
бійців! Мені відразу пригадалися кадри 
кінохроніки, де есесівці розстрілюють 
червоноармійців…

Незабаром з'явилася і російська бо-
йова машину десанту, над баштою якої 
майорів  білий прапор. Вона зупинила-
ся неподалік наших поранених солдатів. 
Але буквально за кілька хвилин рушила 
з місця  і…

І досі, коли згадаю ту картину, стає 
моторошно:  екіпаж БМД свідомо почав  
чавити, як каток асфальт, наших хлопців, 
навіть тих, хто ще мав сили і благав цьо-
го не робити, махаючи руками. Але де-
сантники і не думали зупиняти цю кри-
ваву вакханалію. Незабаром побачив і  
російських військовослужбовців. З ма-
йором на чолі. 

У нашій автівці лежав прапор Черво-
ного Хреста і жилетка з його символікою, 
а також червонохрестівське посвідчен-
ня. Знявши бронежилет і захисний шо-
лом, попрямував у бік росіян. Відреко-
мендувавшись «гостям»   працівником 
Червоного  Хреста, сказав, що приїхав, 
аби евакуювати поранених.  Трохи по-
думавши, майор дав дозвіл. Але   людей  
потрібно було ще позбирати, бо вони ле-

жали хто де, а деякі, рятуючись від роз-
прави фашистів з триколором, добрали-
ся до найближчого села, де їх і прихис-
тили місцеві жителі.

Майор дав своїх бійців, ноші, з яки-
ми ми пройшлися навколишньою тери-
торією, знайшовши близько 20 чоловік, 
двоє з яких через кілька годин померли. 

 Серед ночі у розташування росіян 
прибув якийсь тип у армійській формі, 
але без розпізнавальних знаків.   Здаєть-
ся, то був кадирівець. Поспілкувавшись 
з комбатом, зник. Потім майор по раді-
останції отримав наказ на наше фізичне 
знищення. Відразу.  Та замість виконан-
ня сказав, що не може цього зробити, 
мовляв, про наше місцезнаходження  «ві-
домо Червоному Хресту,  чиї представ-
ники вже їдуть за ними». Втім, це все ж 
не врятувало життя усім нашим солда-
там. Антон, один з них, розповідав зго-
дом, що росіяни (мене у цей час не було) 
примусили наших хлопців, які стікали 
кров'ю, роздягнутись догола та повзти 
рачки по схилу. Хто не міг – розстрілю-
вали впритул…    

Вранці, з першими променями сонця, 
я поїхав на автівці у село, що знаходи-
лося неподалік. Селяни, дізнавшись, що  
представляю Червоний Хрест, почали 
віддавати наших поранених, яких пере-
ховували у хатах. Того дня ще 35 хлопців 
знайшов. Потім  ще вивіз декілька десят-
ків.  Всього близько 90 поранених, як по-
тім виявилося. 

– Як вам вдалося вивезти стільки 
бійців? Для цього ж потрібен тран-
спорт…

– Незадовго до того, як ми потрапили 
під обстріл, я встиг зателефонувати дру-

жині і повідомити наше місцезнаходжен-
ня. А вона, в свою чергу, повідомила  у 
Генеральний штаб ЗС України. Тож неза-
баром до нас приїхали кілька «швидких» 
з 8-ої санітарної роти. В них ми і заванта-
жили наших поранених. Окремо у трьох 
вантажівках повезли тих, хто загинув від 
російських «градів» чи помер від ран. Я 
особисто на «Жужі» двох віз. За кілька го-
дин вся колона добралася до аеродро-
му, звідки вояків гелікоптерами доста-
вили до госпіталю в Запорізькій області.   
Вранці я теж поїхав туди,  супроводжую-
чи автівки з «вантажем 200». 

 На цьому мої бойові дії скінчилися.  
Але скільки б не відміряв мені Господь 
Бог земного життя, стільки пам'ятатиму 
своїх бойових побратимів. Зокрема,  Ан-
дрія Єсипка, Вітю Єщенка, Олексія Горая, 
Макса Сухенка та інших, які полягли, за-
хищаючи Україну.

Сьогодні полковник медичної служ-
би Всеволод Стеблюк –  заступник на-
чальника Української військово-ме-
дичної академії. Разом з колегами на-
вчає військових медиків, багато з яких 
уже проходять службу в зоні АТО.

Всеволод Володимирович одним з 
перших в Україні нагороджений  орде-
ном «Народний герой України», засно-
ваним волонтерами Андрієм Боєчко 
та Дмитром Щербаковим. Він вруча-
ється за мужність і героїзм, прояв-
лені при відстоюванні незалежності 
Української держави. І хоча цей ор-
ден не має державного статусу, пол-
ковник Всеволод Стеблюк дуже доро-
жить ним.

Зі  Всеволодом Стеблюком 
спілкувався Сергій ЗЯТЬЄВ

В.Стеблюк в зоні АТО (крайній справа)
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Олена Теліга  була унікальною: 
українкою по духу і за по-
ходженням, хоча і народи-
лася в Російській імперії та 

спілкувалася довгий час російською. 
Завжди елегантною, тендітною і трохи 
ексцентричною. Її очі світилися цікавістю 
до всього, наївністю і мудрістю водночас. 
Вона була сама жіночність і незламний 
борець,  причарувала багатьох чоловіків, 
а віддала своє серце тільки одному. Вона 
знала, що таке багатство і не зламалася у 
бідності,  була однією з багатьох і єдиною 
у своєму роді.

Народилася майбутня поетеса  (дівоче 
прізвище Шовгенова)  21 липня 1906 року 
в місті Іллінську, що під Москвою, в інтелі-
гентній родині. Мати, Уляна Степанівна, бу-
ла родом з сім’ї православного священни-
ка, батько, Іван Опанасович, був відомим  
гідротехніком-практиком.

Коли Олені виповнилось п’ять років, 
сім'я з трьома дітьми (дочкою і двома 
старшими синами  Андрієм та Сергієм) 

1911 року переїжджають до Санкт-
Петербурга, а в 1918 році перебира-
ються до Києва, де Іван Опанасович 
починає працювати професором Ки-
ївського політехнічного інституту на 
гідротехнічному та меліоративно-
му відділенні інженерного факуль-
тету. У Києві їх застала українська 
революція. Вперше у двадцятому 
столітті постала Українська держа-
ва. Сім`я приєднується до актив-
ного українства. Так, батько Олени  
стає міністром уряду Української На-
родної Республіки (УНР), а старший 
брат Сергій – вояком її армії. Після 
поразки української державності 
батько і старший брат змушені бу-

ли емігрувати..  
У липні 1922 року Олена з матір’ю та 

братом теж залишають Україну, вирушив-
ши   до Чехословаччини, де  Іван Опана-
сович уже був першим ректором Україн-
ської Подєбрадської господарської акаде-
мії. Закінчивши курси у Подєбрадах, Олена 
стає студенткою історико-літературного 
відділу Українського вищого педагогіч-
ного інституту ім. Миколи Драгоманова 
у Празі. Поринувши у бурхливе студент-
ське життя, дівчина бере активну участь 
у літературних вечорах та диспутах, спіл-
кується з Наталією Лівицькою-Холодною, 
Євгеном Маланюком, Юрієм Дараганом, 
Олегом Ольжичем, Леонідом Мосендзом. 
Але з невідомих причин диплома вона так 
і не отримала.

Проте саме там  усвідомила себе укра-
їнкою. Як вона розповідала потім, сталося 
це в один момент: 

– Я була тоді в товаристві блискучих ка-
валерів, ми сиділи при столику і пили вино. 
Невідомо, хто і невідомо з якого приводу 

почав говорити про нашу мову за всіма 
відомими «залізяку на пузяку», «собачий 
язик», «мордописня»... Всі з того реготали... 
А я враз почула в собі гострий протест. У 
мені дуже швидко наростало обурення.  
Сама не знаю чому. І я не витримала: «Ви 
хами! Та собача мова – моя мова!.. Мова 
мого батька і моєї матері!..»

Після цього випадку почався «україно-
мовний період» у житті поетеси. Рідною 
мовою для Олени була російська, але укра-
їнську вона вивчала з особливою завзя-
тістю. Одним з її вчителів став бандурист 
Михайло Теліга, з яким вона і стала на ве-
сільний рушник, переїхавши після цього 
до Польщі. У Варшаві вона чим тільки не 
займалася: вчителювала, брала участь в 
кабаре, була навіть моделлю (як про це пи-
ше в одному з листів “Працювала в склепі 
(магазині) як модель, іноді по кілька годин 
стояла перед кравчинями і кравцями в од-
ній комбінації”). 

Звичайно, таку роботу Олена обрала не 
з власної волі. Потрібно було допомагати 
хворій матері.

В деяких джерелах є відомості, що поетесі 
доводилося працювати з музичними номе-
рами в нічних кабаре чи навіть манекенни-
цею, аж поки не вдалося влаштуватись вчи-
телькою початкових класів. У ці роки вона 
активно друкує у «Віснику» й інших журна-
лах не тільки свої вірші, а й прозу та публі-
цистику: у 1933 році з’являється фрагмент 
оповідання «Або-або», в основу якого були 
покладені власні враження від пережитого 
в Києві за часів радянської влади. Олена від-
гукується на появу творів інших письменни-
ків, намагається по-своєму інтерпретувати 
актуальні, на її думку, теми й образи. 

У грудні 1939 року Теліги переїжджають 
до Кракова, де Олена зустрічає свого дав-

В історії України жінки завжди відігравали надзвичайно велику роль. Княгиня Ольга – перша 
християнка, одна з найвизначніших постатей Київської Русі, Олена Блаватська – відома на 
весь світ письменниця-езотерик, видатні літераторки Леся Українка, Ольга Кобилянська, 

Анна Ахматова, Марко Вовчок, Ліна Костенко, всесвітньовідома співачка 
Соломія Крушельницька, актриса Марія Заньковецька, художниця Тетяна 
Яблонська, зрештою, снайпер часів Другої світової війни Герой Радянського 
Союзу Людмила Павліченко – всі вони й багато інших своїм життям прославили 
українську націю. Незалежність України відкрила нам ім`я ще однієї  героїні – 
видатної поетеси,  патріотки своєї держави Олени Теліги.  

«ВІТРАМИ І СОНЦЕМ 
БОГ МІЙ ШЛЯХ НАМІТИВ...»
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нього знайомого Олега Ольжича – відомого 
поета та вченого, громадського і політич-
ного діяча, одного з керівників націоналіс-
тичного руху. Розмова з ним стала визна-
чальною в її подальшій долі, бо саме відто-
ді вона взялася до активної роботи в ОУН. 

У Кракові Теліга очолила мистецьке то-
вариство «Зарево», яке шукало нові шля-
хи для українського мистецтва, гуртувало 
навколо себе творчу молодь, вирішувало 
чимало практичних питань, пов'язаних із 
функціонуванням українських культурних 
і наукових установ.

 Хоч і бурхливим було життя Олени в 
Польщі, якесь нездоланне тяжіння до Ки-
єва жило в її душі постійно, і вже у липні 
1941 року у складі однієї з похідних груп 
вона разом з письменником Уласом Сам-
чуком перейшла Сян і вирушила до Льво-
ва, а 22 жовтня прибула до окупованого 
фашистами Києва. 

«Проїздила знайомим Святошином,  – 
писала поетеса, –  але… не було знайомих 
облич; усі обличчя – сумні й замкнуті, за-
мість радісної батьківщини – почорнілі й 
похилені Караваївські дачі, як символ за-
гальної опущеності. Обшарпана Політехні-
ка, неплеканий парк, де проходили дитячі 
забави. Усе не так… Усе нове…».

Не шкодуючи сил, Олена Теліга та сотні 
інших її побратимів беруться за налаго-
дження громадського, політичного і куль-
турного життя в Києві. Згодом вона  орга-
нізовує Спілку українських письменників, 
відкриває пункт харчування для своїх со-
ратників. А щоб ширше реалізувати свої 
завдання,  починає ще й  редагувати літе-
ратурний тижневик «Литаври».

Газета торкалась різноманітних питань 
і мала яскраве антиімперське забарвлен-
ня. Деякі автори приносили статті, в яких 
славили фюрера та його «новий порядок». 
Олена  відмовлялась їх друкувати навіть 
попри те, що це дуже часто ставало при-
водом для доносів у гестапо. Соратниками 

неодноразово робилися спроби 
переконати Телігу в необхіднос-
ті якнайшвидше покинути Київ. 
Вона категорично відмовлялася. 

Рокового 9 лютого 1942 ро-
ку Олена Теліга пішла до Спілки 
українських письменників, де вже 
була засідка гестапо. За годину ту-
ди прийшов чоловік – Михайло. 
Там її і заарештували…

Поетесу та інших націоналістів 
було розстріляно в двадцятих чис-
лах лютого (прийнято вважати 22-
го) у Бабиному Яру. Розповідають, 
що у камері, де перебувала Олена 
Теліга перед розстрілом, знайшли 
напис, зроблений її рукою: «Тут си-

діла і звідти йде на розстріл Олена Теліга». 
Зверху було викарбувано стилізований під 
меч тризуб.  

Ось як згадував про Олену один із її су-
часників:

«Оригінальна в образах та ідеях, ці-
лісна як рідко хто інший, елегантна у 
формі своїх віршів, елегантна у сво-
їй статурі «прудконогої Діани», горда 
в наставленні до життя, вона лишила 
нам взір справжньої панської поезії 
в найкращому значенні слова, поезії, 
позбавленої всього вульгарного, про-
стацького. З’явилася вона, спалахнула 
i згоріла на тяжкім та сірім, потім кри-
ваво-червонім небі війни й революції, 
неначе блискуча зірка, лишаючи, хоч 
згасла фізично, яскраве світло по собі, 
яке палахкотітиме нащадкам».

У своїй «Розповіді про Лєну» Євген 
Маланюк писав, що особистість цієї 
жінки була більша за її літературну 
спадщину:

«Вона вся як істота була якимось про-
тестом проти сірості, безбарвності, нудоти 
життя... Це була людина, яка хотіла радості, 
і ще раз радості з королівськими значен-
нями цього слова».

За свої 35 років поетеса не встигла вида-
ти жодної власної книжки, всі вони вийшли 
посмертно: «Душа на сторожі» (1946), «Пра-
пори духа»(1947), «На чужині»(1947), збір-
ник «Олена Теліга» (1977). Більша частина її 
віршів загубилася. 25 лютого 2017 року на 
території Національного історико-меморі-
ального заповідника «Бабин Яр» у Києві  ви-
значній діячці національно-визвольного ру-
ху поетесі Олені Телізі відкрито пам’ятник: 
хоч із запізненням, але Україна вшанувала 
пам'ять своєї видатної доньки, яка мужньо 
боролася за кращу долю своєї країни і по-
клала заради неї власне життя.

Олександр ТЕРЕВЕРКО,
полковник, військовий журналіст 

                  Не треба слів
«Не треба слів. Хай буде тільки діло. 
Його роби — спокійний і суворий, 
Душі не плутай у горіння тіла, 
Сховай свій біль. Стримай раптовий порив».
Але для мене — у святім союзі 
Душа і тіло, щастя з гострим болем. 
Мій біль бринить. Зате, коли сміюся, 
І сміх мій рветься джерелом на волю.
Не лічу слів. Даю без міри ніжність. 
А може в цьому й є моя сміливість: 
Палити серце — в хуртовині сніжній, 
Купати душу — у холодній зливі.
Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив, 
Та там, де треба, я тверда й сувора: 
О краю мій, моїх ясних привітів 
Не діставав від мене жодний ворог.

Олена та її чоловік Михайло Теліга
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Житомирська область як 
адміністративна одиниця 
створена 22 серпня1937 
року, а вже  за 15 днів, 7 жов-

тня, рішенням оргбюро КП(У) було засно-
вано обласну Раду Тсоавіахіму. На почат-
ку 1938 року свою діяльність розгорнули 
міські, районні та райміські осередки.  Їх, 
як правило, очолили військовослужбовці, 
звільнені в запас. 

То був надзвичайно важкий час випробу-
вань: репресовано більше 60 керівників обо-
ронного Товариства області. З них дев’ятеро 
розстріляно за вироком Військової колегії. 
Сьогодні ми не знаємо навіть всіх їхніх імен. 
Поодинці вони виходять із небуття завдяки 
титанічній праці дослідників. Наприклад, у ІІ 
томі книги «Реабілітовані історією» згадуються 
імена голови обласної ради О.Письменчука, 
голів міських рад: Житомирської – І.Мельника, 
Коростенської – О.Яковенка, Новоград-Волин-
ської – Ф.Кошмана. 

Добровільне військово-патріотичне това-
риство  було однією з наймасовіших організа-
цій в Україні. Імена вихованців Житомирського 
Тсоавіахіму золотом вписані в історію України: 
Герої  Радянського  Союзу  А.Н. Вітрук,  В. Деми-
дов,  Л. Глущенко, Х. Гойнік; талановиті військові 
начальники генерали І.М. Третяк, В.К. Андру-
щенко, С.І. Миронов  та П.Ф. Жмаченко – ко-
мандуючий 40-ю армією, генерал-полковник, 
Герой Радянського Союзу, Голова ЦК ДТСААФ 
України у 1955-1966 роках, депутат Верховної 
Ради УРСР. 

Багато членів оборонного Товариства 
Овруцького, Олевського, Народицького, Ко-
ростенського, Малинського районів брали 
активну участь у бойових операціях в зна-
менитому партизанському загоні під коман-
дуванням двічі Героя Радянського Союзу 
С.А. Ковпака, в партизанському об’єднанні  
О.Ф. Федорова.

Гідним спадкоємцем Тсоавіахіму стало До-
бровільне товариство сприяння армії, авіації 
та флоту (ДТСААФ). У  мирний час обласна обо-
ронна організація значно розширила сферу 
своєї діяльності. Насамперед, це розвиток на-
вчально-матеріальної бази, спортивно-масо-
вої роботи, військово-патріотичне виховання 
молоді, підготовка мужніх захисників Вітчиз-
ни, кваліфікованих спеціалістів для економіки 
України, досвідчених спортсменів.

З проголошенням Україною Незалежності і 
реорганізацією ДТСААФ у ТСО України настали 
тяжкі часи, пов’язані з відсутністю замовлень 
та фінансування з боку держави. Накопичились 
борги по виплаті заробітної плати за шість і 
більше місяців. Декілька госпрозрахункових 
організацій припинили своє існування. Необ-
хідно було вчитися жити за вимогами часу, фор-
мувати колектив однодумців, здатних працю-
вати в нових умовах. 

Поступово, під керівництвом голови об-
ласної організації, ситуація значно покращи-
лась. Зароблені гроші в першу чергу вклада-

лись у розвиток навчально-матеріальної ба-
зи, оснащення навчальних закладів сучасними 
технічними засобами навчання.  Умови успіху 
сьогодні складаються з двох головних чинни-
ків – якості навчального процесу та вартості 
навчання. Але за наявності великої кількос-
ті конкурентів поєднувати їх досить складно. 

З 13 серпня 1987 року, вже більше 30 років, 
обласну організацію очолює Ніколусь Михайло 
Олександрович, в якого за плечима життєва му-
дрість та армійська школа, яку він пройшов в 
гарнізонах Радянського Союзу та за кордоном. 
Під його керівництвом організація працює ста-
більно, посідає гідне місце в Товаристві.

За цей час проведено значний обсяг робіт 
зі створення навчально-матеріальної бази: по-
будовано автодром і гаражі у Баранівському та 
Ємільчинському СТК, будинок технічного на-
вчання у Володар-Волинському, гаражі в Жи-
томирському СТК, клас лабораторно-практич-
них занять та гаражі у Коростишівському СТК, 
будинок технічного навчання в Лугинах, клас 
лабораторно-практичних занять в Радомишль-

У тридцятих роках минулого століття, коли загроза розв’язання нових збройних 
конфліктів була досить відчутною, уряд колишнього СРСР закликав створити 
громадські об’єднання, котрі б займалися військово-патріотичною підготовкою 
молоді. Це було надзвичайно актуально. Люди знали про жахіття війни не з книг 
та розповідей. Вони на собі відчули горе втрат, розрухи, голоду і холоду. Вони 
прагнули мирного життя і готові були захищати рідну землю до останньої краплі 
крові. Навчати юнаків та дівчат  основам  військової справи і було покликане 
Тсоавіахім (Товариство сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву).
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ській автошколі та Овруцькому СТК, навчаль-
ний корпус в Олевському СТК, 3-поверховий 
навчальний корпус і парко-гаражний комплекс 
в Коростенському технічному коледжі, який 
посів I місце в огляді-конкурсі СРСР у 1991 році. 
На новому майданчику побудовано комплекс 
автомобільної школи в м. Новоград-Волинсько-
му.  Під керівництвом Михайла Ніколусь у 2003 
році відкрито перший в системі ТСОУ вищий 
навчальний заклад – Коростенський техніч-
ний коледж. За останні 10 років обласна ор-
ганізація ТСОУ придбала  більше 100 одиниць 
різноманітної автомобільної техніки. Лише у 
2012-2017 роках в організаціях ТСОУ області 
встановлено більше 60 кондиціонерів повітря.

Фінансовий стан організації стабільно задо-
вільний, відсутня заборгованість із заробітної 
плати та сплати податків. Житомирські оборонці 
не тільки вистояли, зберегли навчально-матері-
альну базу, але й значно її примножили. Вдалося 
зберегти і головне надбання – відданих своїй 
справі, висококваліфікованих фахівців.

Люди, які працюють в навчальних закладах, 
є особливою гордістю Житомирщини! Завдяки 
їхній натхненій праці обласна організація має 
вагомий авторитет у мешканців області, які в 
більшості своїй навчаються водійській справі 
в навчальних закладах ТСОУ. 

Кращі фінансові показники на сьогодні ма-
ють Житомирська  автошкола і Берди-
чівський СТК, де директорами  Юрій 
Гайструк та Інна Гапчук. Крім навчаль-
них закладів вони очолюють Відокрем-
лені підрозділи ТСОУ районного рівня, 
які, до речі, також є кращими з органі-
заційно-масової роботи, військово-па-
тріотичного виховання молоді. І в першу 
чергу хочеться сказати слова вдячності 
саме цим людям!

Гайструк Юрій Миколайович очо-
лює Житомирську автошколу з вересня 
2011 року. За цей час придбали 17 тран-
спортних засобів,  у всіх класах школи 
зроблені сучасні ремонти, встановле-
ні комп’ютери, кондиціонери повітря, 
комфортні меблі. В смт. Хорошів акре-
дитовано філію автошколи, в центрі Жи-

томира обладнано та акредитовано навчаль-
ний клас, побудовано новий дах на боксах для 
вантажних автомобілів загальною площею 700 
кв.м., облаштовується кімната відпочинку для 
інструкторів. Як результат – значно зросла кіль-
кість підготовлених спеціалістів: з 815 у 2011 

році до 2340 у 2016-му. Лише за 
9 місяців 2017-го навчено 
1487 водіїв. Але сам Юрій 
Миколайович перш за все 
пишається злагодженою 
роботою колективу школи 
та виборних керівних орга-
нів міської організації ТСОУ 
з військово-патріотичного 
виховання молоді. Лише 
із стрільби з пневматичної 
гвинтівки щорічно вони  
проводять 5-7 змагань се-
ред учнівської та студент-
ської молоді. Юрій Миколайович   

все робить для залучення молоді до занять вій-
ськово-прикладними видами спорту.

Гапчук Інна Анатоліївна з 2003 року пра-
цювала в  Бердичівському СТК на посаді го-
ловного бухгалтера, а у 2012-му очолила його. 
Запорукою успіху організації  вважає професі-
оналізм працівників клубу, сучасну навчально-

матеріальну базу. В тому числі нову автомобіль-
ну техніку, яка забезпечує конкурентну спро-
можність: всі легкові автомобілі в експлуатації 
до 7 років, в тому числі придбаний 2017 року 
Geele Emgrand-7 вартістю 316 тис. грн. 

Інна Анатоліївна вважає професію водія 
особливою, тому розуміє  і  свою особис-

ту відповідальність за підготовку кожного 
слухача. Під її керівництвом СТК є лідером 
в області по прибутку (за 9 місяців 2017 ро-
ку – 262 тис. грн.), а Бердичівська організація 
ТСОУ на протязі багатьох років є однією із 
кращих по військово-патріотичному вихован-
ню молоді, розвитку військово-прикладних 
та технічних видів спорту.

Вагомий внесок в організацію навчально-
виробничого процесу, розвиток навчально-
матеріальної бази, військово-патріотичне ви-
ховання молоді роблять ветерани Товариства.       
Лише в Новоград-Волинській автошколі пра-
цюють п’ять ветеранів ТСОУ, і саме вони ро-
блять найбільш суттєвий внесок у виконання 
статутних завдань. 

58 років поспіль працює в ній ветеран То-
вариства – викладач Сусловець Василь Яко-
вич. За час роботи отримав безцінний досвід 
роботи та вміння безпомилково визначати в 
конкретній людині, що їй необхідно для мобі-
лізації власних творчих зусиль в навчанні. Він 
особисто підготував більше десяти тисяч спеці-
алістів для Збройних Сил та економіки України, 
в зразковому стані утримує закріплену за ним 
навчально-матеріальну базу.



№ 4(28) 2017 32

1964 року в Новоград-Волинському авто-
мотоклубі розпочав  свою трудову діяльність  
Хомеча Аксентій Федорович, у 1967-му був 
призначений начальником колони, а 2005-
го переведений на посаду старшого майстра 
виробничого навчання водінню. За роки ро-
боти навчив водити автомобілі різних катего-
рій більше 5000 слухачів. Аксентій Федорович 
бездоганно володіє предметом, і свої знання 
доносить до слухачів зрозуміло та доступно. 

Можна з впевненістю сказати, що його уроки 
водіння  – це позитив і результат. Він вміє з пер-
шого заняття захопити увагу слухачів, мобілі-
зувати їхні творчі сили на повне сприйняття і 
максимально можливе оволодіння великим за 
об’ємом навчальним матеріалом. Вся техніка 
автошколи саме завдяки Аксентію Федоровичу 
знаходиться у відмінному стані. Він є ветераном 
Товариства, нагороджений «Почесним знаком» 
і грамотою Товариства, відзнакою МО України 
«За сприяння Збройним Силам України».

Неук Юрій Овдійович працює в Житомир-
ському СТК майстром виробничого навчання  
з лютого 2008 року. За цей час зарекоменду-
вав себе як висококваліфікований фахівець, 
підготував більше 400 водіїв. Заняття із слу-
хачами проводить на високому рівні, прояв-
ляючи вимогливість та принциповість, і при 
цьому користується авторитетом та повагою 
серед них, про що свідчать відгуки в інтернеті: 
«Училась в Житомирском СТК ОСОУ – Проспект 
Мира, 19-а, хотела попасть к определённому 
инструктору, так как говорили мои друзья и 
знакомые, что он хороший и опытный специ-
алист, и не соврали! Моим инструктором был 
Неук Юрий Овдеевич, не знаю как остальные, 
но как по мне – он лучший в Житомире, у не-
го большой стаж работы с «начинающими» и 
это сложно не заметить, очень отзывчивый, 
внимательный и просто хороший человек. Ес-
ли вы действительно хотите научиться водить 
машину – тогда вам к нему, филонить он точно 
не даст. Ну а я, благодаря такому инструктору, 

сдала экзамен с первого раза, сама, за что ему 
очень благодарна». 

«Хочу до Коломійця Олександра Васильо-
вича», – саме такими словами досить часто по-
чинається заява про зарахування на навчання 
в Житомирську автомобільну школу. Воно й не 
дивно, адже з 1987 року Коломієць виховав та 
прищепив любов до автомобільної справи со-
тням майбутніх водіїв, прізвища яких годі вже 
й згадати. Олександр Васильович працює у вза-
ємодії з викладачем, проводить зі слухачами 
індивідуальну навчально-виховну роботу, при-
щеплює любов до професії водія, надзвичай-
ну увагу приділяє елементам взаємоповаги на 
маршрутах руху. Як професіонал своєї справи 
інструктор індивідуального навчання  водінню 
завжди знаходить спільну мову та персональ-
ний підхід до кожного слухача.

Почувши вкотре: «Хочу до Коломійця!», 
– вже не дивуєшся, тому що визнання май-
стра своєї справи залежить від його ставлен-
ня до людей, відношення до виконання своїх 
обов’язків. Олександр Васильович своє визна-
ння заслужив чесно, повністю віддаючись своїй 
справі та громадському обов’язку. 

Відзначаючи своє 80-річчя, організації Жито-
мирського оборонного Товариства не на словах, 
а на ділі підтверджують свою суспільно-корисну 
діяльність по сприянню обороні України: нада-
на матеріальна допомога пораненим бійцям на 
протезування та сім’ям загиблих бійців, закупле-
не медичне обладнання та виділені кошти на 
ремонт Житомирського військового госпіталю, 
надані транспортні послуги з перевезення воїнів 
АТО (ротація), передано волонтерам і особисто 
бійцям кошти на закупку бронежилетів та іншого 
майна, надана гуманітарна допомога воякам у 
вигляді теплих речей та продуктів, на підтрим-
ку проекту «Фенікс» перераховано 25 тис. грн. 
Всього більше 200 тис. грн. За три роки війни для 
Збройних сил України підготовлено 46 фахівців. 
393 учасника АТО стали водіями різних катего-
рій. 84 з них навчались у Любарському СТК, де 
директором Володимир Слободенюк. 

З року в рік, завдяки високому професіона-
лізму працівників всіх рівнів, змінюються на кра-

ще показники фінансово-еко номічної діяльності. 
За підсумками 2016 року обласна організація по-
сіла 10 місце в Товаристві по доходах, і четверте 
– по прибутку. Ці здобутки примножує колектив 
штатних працівників, який налічує 267 відданих 
своїй справі висококласних фахівців. 16 з них 
мають почесне зван ня «Ветеран ТСО України», 
а 19 працівників та Бердичівська районна ор-
ганізація, Баранівський, Бердичівський, Єміль-
чинський СТК і Новоград-Волинська автошкола 
нагороджені «Почесним знаком ТСО Ук раїни». 

В області успішно діють 14  Відокремлених під-
розділів районного рівня, 11 СТК, чотири автошко-
ли, Коростенський технічний коледж. В їх розпоря-
дженні більше 200 будівель та споруд, майже 400 
одиниць автомобільної та мотоциклетної техніки, 
використовується біля 100 класів,18 автодромів, 
маневрових майданчиків та площадок.

За роки незалежності за власні кошти орга-
нізації збудовано більше 30 будівель, споруд і 
майнових комплексів. За цей час підготовлено 
біля 200 тисяч фахівців різних спеціальностей. 
З 1991 року Житомирська ОО  на повному го-
спрозрахунку, при цьому витрачає значні ко-
шти на військово-патріотичне виховання мо-
лоді. Але головним здобутком є професійно 
підготовлені кадри. 

Ще багато добрих справ чекає Житомирських 
оборонців. Адже Михайло Олександрович Ніко-
лусь є  неординарним керівником, який спро-
можний організувати роботу і завжди впевнений: 
«Разом ми здолаємо будь-які перешкоди, наша 
сила в єдності!». І є в нього колектив однодумців, 
здатний втілювати в життя нові ідеї.  

Заступник голови 
Житомирської обласної організації ТСОУ

Олександр ДЯЧУК

Щиро вітаємо ветеранів, штат-
них працівників, активістів Жито-
мирської обласної організації ТСОУ 
зі знаменною датою. Бажаємо  міцно-
го здоров’я, святкового настрою, до-
бробуту, злагоди в особистому житті,  
оптимізму і наснаги у благородній 
справі зміцнення обороноздатнос-
ті держави і   служіння Батьківщині!
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12 – 1907 рік, народився конструктор С.П.Корольов
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  7 – 1937 рік, засновано Житомирську обласну організацію
10 – 1991 рік, зареєстровано Статут ТСО України
12 – 1922 рік, народився генерал Ф.І. Золотар,  вихованець Тсо-
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27 – 1938 рік, засновано Миколаївську обласну організацію

Грудень
  4 – 1939 рік, засновано Івано-Франківську обласну організацію
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24  – 1939 рік, засновано Рівненську обласну організацію
24 – 1939 рік, засновано Львівську обласну організацію
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