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Актуальне інтерв'ю

У цьому переконана начальник новоствореного 
управління національно-патріотичної роботи і 
спорту ТСО України Надія Титенок

Одним з головних статутних за-
вдань Товариства є патріотичне 
виховання громадян України, - 
говорить Надія Мустафаївна. 

– Насамперед молоді, яка у недалекому 
майбутньому визначатиме обличчя нашої 
країни. Яким воно буде – залежить від нас, 
дорослих. 

- Мені здається, що у нас не всі на-
віть  знають що слід розуміти під сло-
вами «патріотичне виховання»…

- Це ваша особиста думка, але, на моє 
глибоке переконання, вона помилкова: за 
роки роботи у Товаристві мала змогу пе-
реконатись у зворотньому: більшість моїх 
колег по Товариству щиро переймалась 
і переймається цією проблемою. І все ж, 
користуючись нагодою, нагадаю, що під 
патріотичним вихованням слід розумі-
ти насамперед планомірну    діяльність, 
спрямовану на формування у вихованців 
доброго відношення до своєї країни та 
людей, які в ній проживають. При цьому  
виховання має включати в себе  розвиток 
любові до рідної землі, національної само-
свідомості й гідності, дбайливе ставлення 
до рідної мови, культури, традицій.  До 
речі, з приводу патріотичного виховання 
досить влучно сказав видатний україн-
ський педагог Василь Сухомлинський:

 «Патріотичне виховання – це сфера 
духовного життя, яка проникає в усе, що 
пізнає, робить, до чого прагне, що любить 
і ненавидить людина, яка формується».

- Які, на Ваш погляд, ознаки є най-
більш характерними для патріота?

- Їх багато. Зокрема, це  розуміння і 
сприйняття української ідеї, сприяння 
розбудові державної незалежності,  за-
своєння національних цінностей. Насам-
перед української культури, мови,  ша-
нобливе ставлення до історичної пам'яті 
тощо.

- Що ж, перейдемо до реальних 
справ нашого Товариства, спрямова-
них на прищеплення цих ознак моло-
дим людям.

- Не заглиблюватимусь в минуле, а 
нагадаю про ті кроки, які зроблені у цьо-
му напрямку останнім часом. 25 травня 
минулого року відбулося  засідання Ради 

Правління  Товариства, на якому  обгово-
рили стан  військово-патріотичної роботи 
у   наших підрозділах. Учасники засідан-
ня з ентузіазмом підтримали ініціативу 
одного з учасників цього форуму щодо   
проекту «Фенікс». Він, нагадаю,  перед-
бачає заснування навчального центру з 
підготовки юнацтва та створення серед 
військовозобов’язаного населення Украї-
ни кадрового резерву для Збройних Сил 
України.

- І що вже зроблено у цьому на-
прямку?

- Було надано фінансову підтримку об-
ласними організаціями ТСО України: вони 
отримали близько 300 тисяч гривень  для 
будівництва навчального центру. Голова 
Всеукраїнського об’єднання учасників 
АТО Микола Кобільник зараз знаходить-
ся в районі АТО на Сході України, але 
думаємо, що будівництво має закінчитися 
до кінця 2018 року.

- Кілька років тому Президент 
України видав Указ «Про Стратегію 
національно-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді на 2016-2020 роки». 
Цей документ нас стосується?

- Більш того,  для нас він є своєрідною 
дорожньою картою: там  розписані всі 
заходи, які потрібно робити для націо-
нально-патріотичного виховання нашої 
молоді. Якщо говорити про реалізацію 
Товариством цього Указу, то дещо вже 
зроблено. Наприклад, майже всі голо-
ви Відокремлених підрозділів обласного 
рівня ТСО України на сьогодні входять до 
складу координаційних рад з питань на-
ціонально-патріотичного виховання при 
місцевих державних адміністраціях. З 
метою оптимізації роботи з національно-
патріотичного виховання дітей та молоді 
на місцевому рівні. 
Завдяки Указу Пре-
зидента України «Про 
Стратегію національно-
патріотичного ви-
ховання дітей та 
молоді на 2016-2020 
років» збільшилась 
кількість проведення 
зустрічей молоді, яка 
навчається в закладах 
ТСО України з ветера-
нами війни, учасника-
ми АТО в Донецькій та 
Луганській областях. 
Також здійснюються 
заходи з активізації 
даної роботи у тісному 

взаємозв’язку з державними струк-
турами, громадськими об’єднаннями 
на принципах взаємозацікавленого 
співробітництва.

- З чого плануєте розпочати роботу 
на новій посаді? Адже і справи, реалі-
зовувати які Вам відтепер доведеться, 
теж нові…

- Я так не вважаю: протягом багатьох  
років життя, які я віддала Товариству, бра-
ла безпосередню участь у патріотичному 
вихованні молоді. Особливо у останні 
роки,  коли очолювала Кіровоградську 
обласну організацію ТСО України. Щодо 
справ, якими доведеться займатись сьо-
годні, то найближчим часом наша орга-
нізація буде вкотре  приймати  учасників 
проекту Президента України «Труханів-
ська Січ» - «Потяг Єднання» в м. Києві, по-
тім в плані проведення в м. Знам’янці Кі-
ровоградської області військових зборів 
за участю областей центрального регіону 
– Полтавська, Дніпропетровська, Мико-
лаївська обласні організації ТСО України, 
а далі -  в м. Миколаєві збираються на на-
вчання з тактико-технічної підготовки мо-
лодь Одеської, Вінницької, Херсонської, 
Кіровоградської обласних організацій 
ТСО України.

- Кого бачите основними партнера-
ми у реалізації тих завдань, які обумов-
лені сьогоднішнім Вашим статусом?

- Звісно, що насамперед своїх колег – 
оборонців усього нашого Товариства, ак-
тивістів, які теж не байдужі до виховання 
підростаючих поколінь. Якщо говорити-
більш конкретно, то це, звичайно, і  дер-
жавні інститути. Зокрема, міністерства і 
відомства, так чи інакше причетні до наці-
онально-патріотичного виховання грома-
дян: Міносвіти і науки, Міністерство обо-
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рони, Національна гвардія тощо. До 
речі, 7 лютого 2017 року укладено Ме-
морандум про співпрацю між Товари-
ством і Генеральним штабом Збройних 
Сил України. Головам Відокремлених 
підрозділів запропоновано надати свої 
пропозиції відносно плану спільних дій з 
військовими комісаріатами і військовими 
частинами в межах Меморандуму. А 
також щодо Положення про клуби 
військово-патріотичного виховання 
молоді та агітаційних пунктів поперед-
нього відбору громадян на військову 
службу за контрактом у Збройних Силах 
України.

Як приклад, робота в Полтавській об-
ласній організації ТСО України, де актив-
но проводяться спільні заходи з Полтав-
ською дитячою громадською організаці-
єю. Військово-спортивний центр «Воїн», 
«Хоробре серце», ГО «Всеукраїнська спіл-
ка учасників АТО, бойових дій та мирот-
ворчих місій», клуби юних десантників 
«Гвардія», ГО «Оновлена свідомість» теж 
беруть участь у цій благородній справі.

В рамках патріотичного виховання 
Луганська ОО ТСО України працює з гро-
мадськими  організаціями «Луганська 
обласна спілка учасників бойових дій та 
волонтерів АТО», «Союз козацьких орга-
нізацій України», Миколаївська ОО ТСО 
України уклала договори з ГО «Переві-
зник»,  «Центр тактико-спеціальної підго-
товки «Булат», Вінницька ОО ТСО України 
–з військово-патріотичним «Форпостом».

З проведення даної роботи в місті 
Києві об’єднуються структури Київської 
міської Ради, Київської міської державної 
адміністрації, федерації з технічних 
видів спорту, Чернігівська ОО ТСО 
України патріотичні заходи проводить 
з ГО «Спілка 13БТРО», ГО «Ветерани АТО 
«Щит», ГО «Жіноча сотня самооборони 
Чернігівщини», Центр тактичного на-
вчання «Сота».

На Кіровоградщині тісна співпраця 
з ГО «Об’єднання ветеранів АТО та  
військовослужбовців 3-го окремого 

полку спецпризна-
чення «РЕДУТ», ВПО 
«Майбутнє України», 
Волинська ОО ТСО 
України проводить 
навчання з підготовки 
спеціалістів, які зго-
дом виконують свій 
обов’язок в зоні про-
ведення АТО спільно 
з ГО школи військово-
патріотичного вихо-
вання «Штурм».

- Звучить досить 
привабливо. Але 
хочеться почути що 
саме робитимуть 
вже згадувані клу-

би і пункти, не маючи жодних владних 
повноважень.

- Національно-патріотичні цінності, 
Сергію, не прищеплюються із застосуван-
ням так званого адмінресурсу. Для цього 
потрібна кропітка роз'яснювальна ро-
бота, уміння зацікавити своїх підопічних 
вихованців. Тому пла-
нується створення 
на базі навчальних 
закладів Товариства, у 
взаємодії з представ-
никами військових 
комісаріатів та 
військових частин, 
клубів військово-
патріотичного вихо-
вання молоді.  Будуть 
розгорнуті агітаційні 
пункти для прива-
блення до військової 
служби за контрак-
том у Збройних Силах 
України, 

- Для проведен-
ня будь-яких захо-

дів потрібні кошти. А наша організа-
ція, як відомо, не надто заможна…

- Згідна. Але, разом з тим, чимало за-
ходів національно-патріотичного спря-
мування не вимагають шалених коштів. 
Скажіть, для того, щоб запросити висту-
пити перед школярами учасника бойо-
вих дій на східних кордонах України, ба-
гато треба грошей?

- Ні.
- Сьогодні у всіх містах, районних цен-

трах є солдати й офіцери, які зі зброєю в 
руках захищали Україну, які не з теле-
фільмів і книг знають про війну. Більшість 
з них завжди відгукнуться на подібні за-
прошення і розкажуть підліткам про ті 
події, учасниками яких їм довелося бути.

Загалом є багато можливостей вихо-
вувати молодь на справжніх українських 
цінностях. Головне – бажання.

     
 

Інтерв'ю провів Сергій Зятьєв

Коментар Голови ТСО України Сергія Кошина:
- Сподіваюсь, що зі створенням управління національ-

но-патріотичної роботи і спорту рівень відповідної робо-
ти зросте. В усіх без винятку оборонних осередках нашо-
го Товариства.

Проблема виховання молоді на наших національно-ге-
роїчних традиціях є дуже актуальною. Особливо сьогод-
ні. Це показали і перші хвилі мобілізації до Українського 
війська: за інформацією правоохоронних органів тоді 
було дуже багато так званих ухильників – громадян, які 
нехтували виконанням свого конституційного обов'язку. 
Разом з тим знаємо чимало інших прикладів, коли тисячі 
українців пішли до військкоматів з проханням відправи-
ти їх на Донбас.

Впевнений: якщо ми зуміємо правильно побудувати 
свою роботу, правильно розставити акценти, то кількість 
молодих людей, готових боронити рідну землю зросте. І 
не за страх, а за совість.



Ціною власного життя 
рятував життя інших
З раннього дитинства Дмитро 

Майборода мріяв підкорити небо і 
впевнено йшов до своєї мети. 

Він, за словами матері, ще у молодших 
класах знав, що стане льотчиком, не про-
пускаючи жодного  авіашоу на військово-
му аеродромі в Гавришівці. 

Розповідає Павло Хараберюш – ін-
структор Вінницького  авіаційно-спор-
тивного клубу ТСО України, інструктор 
Дмитра:

- На моєму життєвому і про-
фесійному шляху траплялися різні 
люди. Дмитро, який прийшов до нас 
ще школярем, належав до тих, кого 
запам'ятовуєш навіть після кількох 
хвилин спілкування: хлопець був зраз-
ком людської порядності, гідності і 
сумлінного ставлення до справи, якою 
почав займатись. Вже з перших днів, 
навіть годин знайомства я зрозумів: 
хлопець прийшов сюди не за порадою 
батьків чи старших товаришів, не 
«за компанії». Це був його свідомий ви-
бір. У відвертих розмовах він не раз 
зізнавався, що небо – це його життя. 
Всі завдання виконував дуже ретель-
но, навіть педантично. Ніколи не со-
ромився звернутись за додатковими 
роз'ясненнями.

Коли вже навчався  у Харківському 
військовому  інституті льотчиків, то 
час від часу телефонував мені, ділився 
своїми першими успіхами в опануванні 
бойового літака. І сьогодні, коли від 
дня його загибелі минуло майже чоти-

ри роки, мені інко-
ли здається, що 
рипнуть двері ка-
бінету і на порозі 
постане усміхне-
ний Дмитро: сер-
це відмовляється 
вірити в те, що 
цього ніколи вже 
не станеться… 

О т р и м а в ш и 
лейтенантські по-
гони, Майборода 
проходив службу 
в бригаді військо-
во-транспортної 
авіації України. По-
сада -  начальник 
служби безпеки 

польотів. Як згадують його однополчани, 
офіцером він був не лише сумлінним у ви-
конанні наказів командування, а й досить 
товариською людиною, не боявся труд-
нощів і завжди готовий був допомогти 
іншим.

Антитерористична операція  розпо-
чалася 13 квітня 2014 року. А вже у трав-
ні  екіпаж літака Ан-26, яким командував 
майор Дмитро Майборода, зробив пер-
ший виліт у район бойових дій. Всього 
він перевіз 750 військовослужбовців, 
десантував парашутним способом чи-
мало озброєння, матеріально-технічних 
засобів та гуманітарних вантажів у райо-
ни дислокації підрозділів Збройних Сил 
України, чим забезпечив виконання по-
ставлених перед  ними завдань.

14 липня 2014 року. Близько дванад-

цятої дня, під час виконання бойового 
завдання біля села Давидо-Микільське 
Краснодонського району Луганської об-
ласті, на висоті 6500 метрів у літак влучи-
ла керована ракета. Всі спроби Дмитра 
вирівняти літак, що почав кренитись на 
бік,  були марними. Тоді він наказав чле-
нам екіпажу евакуюватися з палаючої 
машини. Сам же командир розумів, що 
для того, щоб врятувалися його підлеглі, 
залишати штурвал не можна. Та одна лю-
дина відмовилася виконувати його наказ 
– його помічник  Дмитро Шкарбун. Вони 
були найкращими друзями упродовж ба-
гатьох років. І смерть зустріли теж разом: 
Дмитро не захотів покидати літак, зали-
шившись зі своїм другом-командиром.  
Ціною власного життя та життя свого по-
братима майор Дмитро Майборода від-
вів палаючий літак Ан-26 від кордону з 
Російською Федерацією. За некерованою 
траєкторією той міг впасти саме на тери-
торію Росії... Майборода та Шкарбун три-
малися за штурвал та вирівнювали літак 
доти, поки шестеро військовослужбовців 
не залишили машину. Самі ж урятуватися 
не встигли.

Підполковник Анатолій Охрімен-
ко – заступник командира авіаційної 
бригади, у якій проходив службу Дми-
тро:

- Вони були найкращими друзями. 
На них можна було покластися в будь-
якій справі - особистій чи професійній. 
У той фатальний день ніщо не віщувало 
трагедії. Був звичайний виліт, що перед-
бачав доставку гуманітарного вантажу в 
зону АТО нашим бійцям, які перебували 

Наша розповідь про двох Героїв України – військових льотчиків, ви-
хованців аероклубу нашого Товариства – Дмитра Майбороду і Костян-
тина Могилко. Молоді офіцери, коли над Україною нависла смертельна 
небезпека, стали на її захист, до кінця виконавши свій громадянський, 
військовий і людський обов'язок.
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в оточенні. Коли бойовики підбили пові-
тряне судно, льотчики дали можливість 
врятуватися тим, хто був разом із ними на 
борту, а самі до останнього залишалися 
за штурвалом, виконуючи свій обов’язок.

Тіла загиблих льотчиків три місяці 
пролежали у землі. Дізнавшись про 
смерть сина, Тетяна Майборода почала 
звертатись до чиновництва, громадських 
організацій з проханням допомогти від-
найти і забрати тіло сина. Та її не чули… 
І тоді вбита горем жінка поїхала на Луган-
щину. Місцеві жителі, які знали де лежать 
останки льотчиків, допомогли жінці від-
найти їх

Президент України «за виняткову 
мужність і самопожертву, виявлені у за-
хисті державного суверенітету та терито-
ріальної цілісності Української держави, 
вірність військовій присязі» присвоїв 
Дмитру Майбороді звання Герой України. 
Посмертно.

Прощання з героями-льотчиками  
відбулося у Вінниці 29 вересня 2014 р. 
Їх поховали на Алеї Слави Центрального 
кладовища. Прощалися на летовищі, де 
вишикувався особовий склад Гавришів-
ської транспортної бригади. Урочисто 
винесли Прапор підрозділу і Державний 
стяг. Представник командування Повітря-
них Сил Збройних Сил України, командир 
бригади розповіли про героїчний вчинок 
двох прекрасних людей, вірних друзів, 
відважних офіцерів та першокласних 
льотчиків, які пожертвували своїм жит-
тям заради товаришів. Церемонія про-
щання продовжилась у Будинку офіце-
рів. Віддати шану героям прийшли сотні 
городян. Коли жалобна процесія звідти 
вийшла, у небі кружляв літак Ан-26 – у та-
кий спосіб командир авіаційної бригади, 
в якій служили герої, попрощався з ними 
від імені усіх бойових побратимів.

А ось витяг ще з одного Указу Прези-
дента України:

 «З метою увічнення пам’яті Героя 
України підполковника Майбороди 
Дмитра Олександровича, ураховуючи 
його особливі заслуги перед Батьків-
щиною, мужність та героїзм, незлам-
ність духу в боротьбі за незалежну 
Українську державу та зважаючи на 
високий професіоналізм, зразкове ви-
конання поставлених завдань особо-
вим складом 456 гвардійської бригади 
транспортної авіації Повітряних Сил 
Збройних Сил України, постановляю:

1. Присвоїти літаку Ан-26 (борто-
вий номер 35) 456 гвардійської бри-
гади транспортної авіації Повітряних 
Сил Збройних Сил України ім'я Дмитра 
Майбороди».
Люди, які віддали свої життя заради 
життя інших, не вмирають. Вони жи-
вуть стільки, скільки їх пам'ятають. 

Дмитра пам'ятатимуть багато людей. 
І довго.

Останній політ 
Костянтина Могилко

Майбутній герой народився на бе-
регах Південного Бугу – у Вінниці. Лю-
бов до літаків йому прищепив батько 
– льотчик-пілот Ан-2. 

-Костя дуже любив милуватися 
Вінницею з кабіни літака, -  каже  Віктор 
Петрович. – Перший раз він це зробив, 
ще коли навчався у школі. Я тоді працю-
вав на авіазаводі. Там у нас був малень-
кий літачок Як-12.Інколи ми піднімалися 
на ньому у небо. Я брав з собою Костю. 
Одного разу навіть за штурвал посадили. 
Він тоді казав: яка гарна Вінниця з висоти!
Розповідає інструктор Вінницько-
го авіаційно-спортивного клубу ТСО 
України Микола Захожий:

- До нас він прийшов, навчаючись  у 
9 класі. Я відразу звернув на нього увагу: 
хлопчина прискіпливо цікавився технікою 
нашого клубу, багато розпитував про її 
тактико-тех-
нічні особливос-
ті. До теоре-
тичних занять 
ставився  дуже 
відповідально, 
розуміючи, що 
помилок небо не 
прощає.

За ті кілька 
років, що на-
вчався у нас,  
опанував пла-
нер, на якому 
з д і й с н ю в а в 
самостійні по-
льоти. На літа-
ку піднімався 
в небо за при-

сутності інструктора, але почувався 
досить впевнено: ми часто ставили 
його в приклад іншим юнакам. Коли   
вже закінчував школу, поцікавився у 
хлопця подальшими планами. Моє за-

питання дуже здивувало його: він з ран-
нього дитинства бачив 
себе лише льотчиком. А 
коли підріс, то зрозумів, 
що його покликання – вій-
ськова авіація. І поступив 
до Харківського інститу-
ту льотчиків Військово-
Повітряних Сил України 
(нині Національний уні-
верситет льотчиків ПС 
ЗС України ім. Івана Коже-
дуба – прим. авт). Коли 
приїздив у відпустки, то 
завжди заходив до нас, ці-
кавився нашим життям-
буттям. А ще – дякував 
за  науку.

Отримавши диплом 
і лейтенантські погони, 
молодий офіцер вступив 
ще й до Кіровоградської 
льотної академії, де отри-

мав фах і цивільного пілота. Службу про-
ходив у різних частинах ВПС. Зокрема, 
помічником  командира і командиром  
екіпажу АН-24, командував транспорт-
ною авіаційною ескадрильєю «Блакитна 
стежка». В рамках програми міжнарод-
ного співробітництва «Відкрите небо» по-
бував у багатьох країнах Європи: там він  
здійснював обльоти повітряного просто-
ру, збираючи фотоматеріали для моніто-
рингу за дотриманням діючих договорів 
у галузі контролю над озброєннями. До-
сконало володів англійською.

Неоголошена російська війна торкну-
лася Костянтина своїм чорним крилом 
вже навесні 2014-го: екіпаж літака, яким 
він командував, двічі ставав мішенню 
терористів. Але роковий день настав 6 
червня 2014-го…

Того дня екіпаж літака-фоторозвідни-
ка Ан-30 під командуванням підполков-
ника Могилка здійснював спостережний 
політ  над містом Слов'янськ, яке на той 

в оточенні. Коли бойовики підбили пові- Дмитра пам'ятатимуть багато людей. 
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час контролювали російські найманці. В 
екіпажі було вісім чоловік. О 17:04 на ви-
соті 4050 метрів в літак влучила ракета, 
випущена бандитами. Її удар  прийшовся 
в правий двигун, почалася пожежа. Во-
гонь перекинувся на праве крило, літак 
почав різко втрачати висоту і падати на 
житлові квартали Слов'янська. Підпол-
ковник Могилко  наказав  екіпажу зали-
шити літак. Сам же продовжував відводи-
ти літак подалі від міста…

Ан-30  впав  північніше Слов'янська 
і  був повністю зруйнований. Загинули 
п'ять членів екіпажу: командир літака 
Костянтин Могилко, оператор фотозйом-
ки Сергій Камінський, радист Володимир 
Момот,  бортмеханік Олексій Потапенко 
і борттехнік Павло Дришлюк. Підполков-
ник Сергій Ніколаєв, лейтенанти Кирило 
Крамарев і Василь Полажинець, викону-
ючи наказ командира, залишили борт лі-
така і врятувались.

Володимир Жарко -  колега Костян-
тина Могилка:

- Оператор загинув  від вибуху ракети, 
випущеної з переносного зенітно-ракет-
ного комплексу. Його  тіло відразу ж ви-
кинули на парашуті. Двох інших, молод-
ших за віком членів екіпажу, вдягали та 
викидали бортмеханік Павло Дришлюк і 
механік Олексій Потапенко. Швидкість 
падіння літака була надзвичайно вели-
кою і  товаришів їм приходилося бук-
вально відривати від нього. Костянтину і 
його побратиму  вже не було часу вдяга-
ти парашут. Та й не планували вони цього 
робити, вважаючи, що зуміють посадити 
літак. Але  на висоті в декілька десятків 
метрів перегоріло і відпало крило… 

У Костянтина Могилко залишились 
батьки -  Віктор Петрович і Любов Петрів-
на, дружина Віта та двоє дітей -  Вероніка і 
Арсеній. Україна пам'ятає полковника (це 
звання йому присвоєно посмертно) Кос-
тянтина Могилко. Президент нашої дер-

жави присвоїв  
йому звання 
Героя України 
(посмертно). А 
також, як ска-
зано в іншому 
Указі, з метою 
у в і ч н е н н я 
його пам'яті, 
у р а х о в у ю ч и  
особливі за-
слуги перед 
Батьківщиною, 
мужність та ге-
роїзм, незлам-
ність духу в бо-
ротьбі за незалежну Українську державу 
та зважаючи на високий професіоналізм, 
постановив присвоїти літаку Ан-26 ім'я 
Костянтина Могилко. 

На територрії меморіально-парково-
го комплексу, що у Борисполі (у цьому 
місті дислокувалася частина, де служив 
Костянтин) відкрито пам’ятний знак на 
честь екіпажу Ан-30, яким він команду-
вав. У квітні 2016 року Вінницька міська 
рада назвала площу в районі вулиці Кос-
монавтів іменем Костянтина Могилка.

Попрощатися з українським льотчи-
ком, окрім його побратимів, прийшли 
і  льотчики з Туреччини, які приїхали до 
України за програмою «Відкрите небо». 
А ось як відгукнувся на загибель героя 
один із українських журналістів:

"Пілот Костя високо літав..... Ще в бе-
резні, до кримського псевдореференду-
му, цей Ан-30 і його екіпаж возив журна-
лістів по військових аеродромах Херсона 
та Миколаєва. Пілот Костя готовий був 
доправити нас і на кримський півострів. 
Тоді керівництво Генштабу не дало до-
звіл екіпажу на виліт до Криму. Учора під 
Слов'янськом цей літак збили. За штурва-
лом сидів Костя... Запам'ятаю його весе-
лим і відчайдушним...".

Голова Вінницької обласної 
організації ТСО України Анатолій 
Кацай:

-  Костянтин Могилко і Дмитро 
Майборода були майже ровесниками, 
обидва народилися і виросли у Вінниці. 
У цьому прекрасному місті вони зробили 
свої перші кроки, тут у них зародилася 
мрія стати льотчиками. І хлопці впевнено 
йшли до неї: навчаючись у старших 
класах, почали відвідувати заняття у 
авіаційно-спортивному клубі нашого 
Товариства. Мабуть, саме  тут, у нашому 
аероклубі, вони остаточно вирішили 
поєднати свої життя з небом.

Зі спогадів їхніх товаришів-авіаторів 
знаю, що обидва дуже любили небо: вони 
були просто закохані в нього.  Звістка 
про загибель молодих офіцерів глибоко 
вразила всіх вінницьких оборонців. І ми 
вирішили вшанувати пам'ять цих мужніх 
людей. Тому влітку 2016-го року на 
фасаді будівлі, де розміщується обласна 
оборонна організація, встановили 
меморіальну дошку. Вона завжди 
нагадуватиме нашим працівникам, всім, 
хто відвідуватиме  організацію, про 
молодих українських офіцерів-льотчиків, 
які у лиху для країни годину стали на 
її захист, не пошкодувавши заради неї 
власних життів.

Барельєф Героям-льотчикам
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Про таких, як активний член Товариства сприяння обороні України Володимир 
Щеглов, кажуть - старість його вдома не застане. Незважаючи на підірване на так званій  
афганській війні здоров'я, завантаженість повсякденними  справами, він вирізняється 
активною життєвою позицією. З початком російської агресії організував збір і доставку 
в район бойових дій гуманітарних вантажів, не раз як автор і виконавець  пісень виступав перед нашими 
хлопцями – оборонцями України.

Володимир Олександрович, у співпраці з державними органами і громадськими організаціями, є 
неодмінним учасником багатьох просвітницьких та  патріотичних заходів.  Ось і нещодавно, разом з 
представниками Сумської паланки Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке», завітав 
до  Маловисторопського коледжу ім. П. Рибалка Сумського національного аграрного університету.

Не старіє душею 
ветеран-"афганець"

В його стінах відбувся святковий 
захід, приурочений великим хри-
стиянським і державним святам, 
що припадають на початок 2018-

го року: Різдво Христове, Святого Василя, 
Водохрещення, 100-річчя з Дня проголо-
шення Української Народної Республіки 
та обрання Михайла Грушевського її Пре-
зидентом, 100-річчя бою під Крутами.

Величний святковий січневий 
захід розпочався піснею «Новий рік» у 
виконанні Михайла Савченка. Після цьо-
го перед присутніми виступив генерал-
командор Віктор Лях, який розповів про 
козацьку громаду та звітував про роботу 
козацької старшини.  Наголосив на необ-
хідності приділяти якомога більше уваги 
героїко-патріотичному та екологічному 
вихованню робітничої, студентської й 
учнівської молоді.

Найбільшим досягненням своєї тру-
дової й ратної звитяги козаки паланки 
вважають створення на базі загальноос-
вітніх закладів козацьких класів як горни-
ла військово- патріотичного виховання 
молоді. Нагадаю, що козаки опікуються 
навчально-методичним і матеріальним 
забезпеченням козацьких класів, вважа-
ючи своїх підопічних козачат кращими 
в Україні. Адже ті  представляли молодь 
України на VІ Всесвітньому форумі україн-
ців, і саме в Сумах який рік  поспіль про-
ходять Всеукраїнські науково-практичні 
конференції, учасники яких розглядають 
проблеми військово-патріотичного вихо-

вання молоді.
Віктор Лях привітав ви-

кладачів і студентів коледжу із 
січневими святами, побажав 
їм любові, гарного настрою, 
успішного навчання та плід-
ної творчої самореалізації.  А 
також нагородив директора 
коледжу Володимира Федину 
і викладача Віталія Білаша Гра-
мотою отамана Сумської палан-
ки Міжнародної громадської 
організації «Козацтво Запо-
розьке». Слід відзначити, що 
саме вони зі своїми одно-

думцями докладають чимало зусиль 
для формування патріотичних пере-
конань у студентів свого закладу.  Адже 
усвідомлюють, що діти не народжуються 
з патріотичними переконаннями: їх ста-
новлення залежить від умов сімейного 
виховання, психологічних особливостей 
студента, його активності. Переконані, 
що вік старшого підлітка - студента ко-
леджу - найбільш сприят ливий для фор-
мування патріотичних почуттів внаслідок 
росту самосвідомості, включення його в 
соціальні процеси, роз виток логічного та 
критичного мислення.

Полковник Володимир Щеглов зві-
тував про вручення військовослужбов-
цям АТО волонтерських дарунків, зібра-
них  студентами коледжу, передав їм сло-
ва вдячності славних захисників Вітчизни 
та вручив колективу навчального закла-
ду український 
прапор з під-
писами   бійців 
однієї з частин, 
задіяних в АТО. А 
ще -  Подяку пе-
дагогічному ко-
лективу коледжу 
від особового 
складу Сил АТО  
«За громадську 
позицію, патріо-
тизм, волонтер-
ську допомогу 
Збройним Силам 
України».

Володимир Олександрович побажав 
студентам успішного навчання, щоб зго-
дом вони  відтворювали економічну міць 
держави. Адже серед них вже є такі, що 
подають надію, майбутні юристи, еконо-
місти. І хтозна, можливо, тут навчаються 
майбутні парламентарі і урядовці? Тож 
такі щирі побажання колишнього вій-
ськового пілота, а сьогодні відомого на 
Сумщині волонтера,  студенти сприйняли 
з великим оптимізмом.

Потім  Володимир Щеглов виступив 
перед колективом коледжу з авторськи-
ми  піснями. Шквал оплесків викликали 
«Козацьке братерство», «Козацька Січ», 
«Вітає Псел», «Скориночка» та інші. На за-
вершення у сольному виконанні прозву-
чала його пісня на слова Івана Низового 
«Приїздять з Канади й Аргентини…».

Слід відзначити, що викладачі ко-
леджу відповідально ставляться до 
роботи з патріотичного виховання 
студентської молоді. Вони, зокрема, про-
водять виховні години до Днів Захисника 
України,  Збройних сил України, а також 
лекції та бесіди «Я – громадянин-патріот 
незалежної держави України», «Наша 
Вітчизна – Україна», «Патріотизм – на-
гальна потреба України». Тут багато уваги 
приділяється проведенню годин пам’яті, 
семінарів, круглих столів, конференцій з 
військово-патріотичної тематики.

                   
Віктор Лезо

Володимир Щеглов
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Наші активісти
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НОВОВВЕДЕННЯ СЕРВІСНИХ 
ЦЕНТРІВ МВС

У 2017 році сервісні центри МВС 
почали видавати довідки про 
несудимість -  замовити та отри-
мати документ можна у зручному 

за місцем розташування сервісному центрі 
МВС незалежно від місця реєстрації.  Крім 
цього, було провадження  замовлення 
довідки про несудимість онлайн. Тепер 
це можна зробити дистанційно і безкош-
товно, за допомогою ЕЦП або BankID.  Що-
року близько 800 000 запитів надходить на 
її отримання.

Сервісні центри МВС створили 

онлайн–сервіс перевірки докумен-
тів для подорожі за кордон на авто. 
Корисно для громадян, які подоро-
жують за кордон на авто. Сервіс до-
ступний на сайті hsc.gov.ua.

У 2017 році сервісні центри МВС 
реалізували ряд впроваджень у пло-
щині складання іспитів на отримання 
посвідчення водія. Протягом березня 
та квітня 2017 року вперше відбуло-
ся відкрите громадське обговорення 
екзаменаційних питань з правил до-
рожнього руху. В обговоренні взя-
ли участь 10 706 осіб — серед них і 
викладачі профільних навчальних 

закладів, і пересічні громадяни. В 
середньому щодня до сервісних 
центрів МВС надходило близько 100 
пропозицій. Питання актуалізували, 
виправивши їх відповідно до сучас-
ної ситуації на дорогах, більше ува-
ги приділили практичним навичкам, 
котрі знадобляться майбутнім водіям 
під час керування транспортним за-
собом. Окрім цього, питання згрупу-
вали відповідно до категорій водій-
ського посвідчення.Оновлені питан-
ня тестів ПДР презентували 1 липня 
2017 року.
Ще одним важливим провадженням 
стала видача першого посвідчення 
водія на 2 роки з правом обміну на 
постійне у разі, якщо протягом двох 
років з дня його видачі громадяни-
ном не було скоєно 3 і більше адміні-
стративних правопорушень у сфері 
безпеки дорожнього руху. Якщо та-
ких порушень було не більше двох 
— громадянин може обміняти перше 
посвідчення водія на постійне. У разі, 

якщо такі порушення були — грома-
дянин обмінює перше посвідчення 
водія на постійне лише після повтор-
ного складання практичного та тео-
ретичного іспитів у сервісному цен-
трі МВС. Таке нововведення  важливе 
для підвищення відповідальності се-
ред водіїв-початківців.
Для зручності громадян у 2017 році  
на сайті Головного сервісного цен-
тру МВС оприлюднили нові питання 
тестів з ПДР з варіантами відповідей, 
усі їх можна завантажити безкош-
товно. Окрім того, на сайті працює 
безкоштовний  онлайн-тренажер, 
за допомогою якого кожен водій 
може перевірити власні знання. Тест 
повністю відповідає реальним умо-
вам складання теоретичного іспиту: 
триває 20 хвилин та складається з 20 
питань. Кількість спроб пройти тест є 
необмеженою.  За перші 5 місяців ро-
боти тренажеру більше 69 тисяч осіб 
скористалися ним  1 077 181 разів.
У 2018 році сервісні центри МВС 

Послуги сервісних центрів МВС
Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів 
Видача та обмін посвідчення водія 
Видача довідки про несудимість 
Надання витягу з Єдиного державного реєстру МВС 
Зберігання та видача номерних знаків
Акредитація навчальних закладів з підготовки водіїв транспортних засобів

Щорічно сервісні центри МВС надають громадянам близько 4 млн послуг. 
Наразі в  Україні функціонує 153 сервісні центри МВС та 24 мобільних сер-

вісних центрів МВС.

Станом на кінець 2017 року було оновлено 50 сервісних центрів МВС
Всі нові сервісні центри МВС працюють у форматі прозорого офісу, відпо-

відають єдиній візуальній концепції, об’єднані професійними принципами 
надання послуг. Оснащені електронною чергою, сучасними інформаційними 
системами, доступне онлайн спостереження за роботою центрів на сайті hsc.
gov.ua., передбачені дитячі куточки та зручності для громадян з інвалідністю 
та маломобільних груп населення. 

Мобільні сервісні центри МВС
Це пересувні центри, що функціонують по всій Україні та обслуговують 

громадян  у містах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.
Мобільні сервісні центри МВС надали 15 075 послуг за 8 місяців 2017р.

За минулий рік сервісними центрами МВС було впроваджено ряд 
нововведень, важливих для скорочення часу отримання послуг та 
прозорості роботи. 
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Статистичні показники
(за 12 місяців 2017 року)

~ 42 000 000 населення України (Державна служба статистики 
України на 1 липня 2017 року, без урахування тимчасово окупованих 
територій);

200 авто на 1000 осіб в Україні (за даними AUTO-Consulting на 
початок 2016 року);

~ 4клієнтів сервісних центрів МВС на рік;
виявлено 319 підроблених документів;
виявлено 1201 авто зі зміненими/підробленими номерами;
виявлено 240 викрадених транспортних засобів;
проведено 1 реєстраційну операцію;
видано 395 051 посвідченя водія;
видано 115 042 посвідчень водія після втрати/викрадення;
замінено 396 посвідчень водія (в т.ч. з відкриттям категорії)

У 2018 році сервісні центри МВС 
оприлюднили онлайн усі маршрути, 
за якими складається другий етап 
практичної частини іспиту на отри-
мання права керування транспор-
тними засобами. Усі схеми маршрутів 
було оновлено після перегляду 
відповідно до актуальної ситуації 
на дорогах. Також для прозорості 
практичної частини іспиту на отри-
мання посвідчення водія Головний 
сервісний центр МВС вперше запро-
вадив чек-лист. Екзаменатори будуть 
користуватися зручним чек-листом 
під час практичної частини іспиту. 
В ньому зазначені перелік вправ, 
типові помилки, котрих припуска-
ються громадяни під час практично-
го іспиту, та шкала оцінювання.
Практичний іспит складається з 
2 етапів: перший етап проходить 
на майданчику для навчання з по-
чаткового керування, другий — на 
визначеному маршруті в умовах до-

рожнього руху. На першому етапі 
іспиту тестуються такі вміння водія 
як підготовка до початку руху, зу-
пинка транспорту на підйомі/спуску, 
заїзд у двір «гараж» з правого/лівого 
боку тощо. На другому етапі іспиту – 
маневрування у потоці, дотримання 
швидкості руху та вимог дорожньої 
розмітки і дорожніх знаків тощо.
Громадяни можуть безкоштовно за-
вантажити чек-лист з сайту Головного 
сервісного центру МВС. Під час іспиту 
чек-лист друкується на зворотній 
частині екзаменаційного листа, його 
наявність гарантує прозорість та 
зрозумілість системи оцінювання 
навичок кандидата у водії. По завер-
шенню іспиту особа, яка його скла-
дала, може ознайомитися із зазна-
ченими екзаменатором помилками, 
залишивши на чек-листі свій підпис. 
У майбутньому планується також за-
провадження фото- та відеофіксації 
практичної частини іспиту.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ МВС НА ЗВ’ЯЗКУ

У сервісних центрах МВС 
переконані, що громадяни мають 
бути поінформовані щодо отри-
мання послуг через усі можливі ка-
нали комунікації. Адже часто саме 
відсутність необхідної інформації і 
призводила до надання неякісного 
сервісу та корупційних проявів.

Для інформування та консульту-
вання громадян працюють сайт hsc.
gov.ua, фейсбук-сторінка fb.com/
hsc.gov.ua, телефон (044) 290-19-88, 
а переглянути відео-інструкції щодо 
отримання послуг можна youtube-
каналі сервісних центрів МВС. Якщо 
людина стала свідком корупційних 
дій, можна написати на пошту info@
hsc.gov.ua або зателефонувати на 
102.
  

Актуально!



З ПЕРЕМОГАМИ І ЗОЛОТИМИ 
МЕДАЛЯМИ

повертаються з престижних міжна-
родних турнірів вихованці Дитячо-
юнацької спортивної школи «Аквалі-
дер» 

Восени минулого року у турецькому 
місті Анталії проходив Кубок світу з під-
водного плавання, учасниками якого 
стали понад 50 команд з 21 країни світу. 
Приємно здивувала команда «Акваліде-
ра»: вона вчетверте впродовж останніх 5 
років стала володарем Кубку. Особливо 
вдалим був виступ Данила Колодяжно-

го, який посів перше місце у абсолютній 
першості. Добрих слів заслуговує і Юлія 
Чумак, котра завоювала срібну і бронзо-
ву медалі. 

Денис Грубник втретє за 5 років ви-
грав чемпіонат Європи, що проходив у 
Польщі, у плаванні з аквалангом на 400 
метрів. Досить вдалим був виступ і Анас-
тасії Антоняк.

На чемпіонаті  світу серед юніорів  
наші спортсмени теж не пасли задніх. 
Особливо вражаючими були виступи 
Олексія Захарова – «майбутньої спортив-
ної зірки України», як назвали його за-

кордонні журналісти. І вони мали рацію: 
на  цих змаганнях Олексій, який, до речі, 
вже посідав  призові місця на чемпіонаті 
Європи серед дорослих та юнаків, додав 
до своєї спортивної скарбнички дві зо-
лоті медалі у «плаванні в ластах» на 800 
метрів і 1,5 кілометра.

На Всесвітніх іграх  відмінно виступи-
ла Анастасія Антоняк, яка завоювала дві 
бронзові медалі на дистанціях 200 і 400 
метрів в ластах. А також Юлія Чумак.

Розповідаючи про успіхи спортсме-
нів – вихованців «Аквалідера», було б не-
справедливо не згадати про їхніх трене-

Сприяння розвитку технічних та прикладних видів спорту серед членів Товариства завжди було нашим статутним завдан-

ням. Аналізуючи спортивну діяльність у минулому, 2017 році, варто зазначити, що в Товаристві напрацьована чітка методика 

підведення підсумків роботи організацій з розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту. Результати щорічно визна-

чаються окремо по кожному з трьох показників: 

*перший - результати участі команд у чемпіонатах, Кубках України та ТСО України. Тут враховуються результати командної 

участі організацій ТСО України у залікових змаганнях, причому  обов’язковими є участь у змаганнях ТСО України з кульової 

стрільби  та з фігурного водіння автомобіля серед інструкторів. При рівності середнього показника перевага надається органі-

зації, що взяла участь у більшій кількості змагань, а за кожну неучасть в обов’язковій кількості залікових змагань нараховується  

27-ме місце.

*другий - вища спортивна майстерність, враховує виконання спортсменами нормативів майстра спорту України і міжна-

родного класу; встановлення рекордів світу, Європи, України; підготовку спортсменів збірних команд України; за місця спортс-

менів на змаганнях міжнародного, національного та ТСО України рівня згідно з календарними планами.

*третій – за кількість та якість проведення спортивних заходів міжнародного, національного та ТСО України рівня. 

Головним для нас виступає другий показник, адже саме він найкраще демонструє стан спортивної роботи у Відокремлено-

му підрозділі обласного рівня. Очки за вищу спортивну майстерність нараховуються згідно чітких критеріїв. Наприклад, за під-

готовку майстра спорту України заліковується 10 очок, за МСУМК – 60. Підготовка спортсмена для збірних команд України  до 

основного складу приносить 15 очок, кандидатів – 10. Місця організаціям за другим показником визначаються по максимально 

більшій сумі очок.

Відзначимо, що наше Товариство впевнено посіло п’яте місце серед всіх всеукраїнських спортивних організацій України. 

Високі результати показали наші авіа-, авто- і судомоделісти, парашутисти і мотоциклісти, морські багатоборці. Але найбільше 

порадували радіоспортсмени і підводні плавці, які принесли до загальної скарбнички спортивних здобутків відповідно 169345 

і 102985 очок із 426704. Тобто представники двох видів спорту забезпечили 64% очок із 14 видів спорту, за якими оцінювались 

результати!

Спорт

Тріумф спортсменів оборонного Товариства
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рів. Насамперед братів Яковлєвих 
– Євгена і Андрія. Адже вони до-
кладають багато зусиль, щоб їхні 
підопічні поверталися на рідну 
землю з перемогами, вписуючи 
свої імена в історію підводного 
спорту. Слід відзначити, що оби-
два теж не пасли задніх, висту-
паючи на престижних змаганнях. 
Ось як розповідає про свій шлях у 
підводний спорт сам Євген Яков-
лєв – заслужений майстер спорту 
України, багатократний чемпіон 
світу, Європи, заслужений тренер 
України.

- Як тільки відкрився басейн, у 1975 
році, батьки мене туди привели. І до 2003-
го року я плавав. Тобто 28 років був у ве-
ликому спорті. У 1997-му став чемпіоном 
світу, у 2000-му – чемпіоном Європи. Як 
тренер я вже досяг набагато більше, під-
готувавши десять Заслужених майстрів 
спорту. Тому  гордий і щасливий, що сюди 
потрапив. Мій батько був старшим трене-
ром збірної України з велоспорту, і я з ди-
тинства хотів саме туди, у велоспорт, а він 
взяв і відвів мене у басейн. За  що безмеж-
но вдячний йому. Думав уже закінчувати, 
коли у 2009-му році чотири мої учні стали 
чемпіонами Всесвітніх ігор – мовляв, це 
уже межа, «стеля», вище якої не стрибну-
ти. Але потім з’явилися нові дітки, почали 
розвиватися, попливли – я зрозумів, що 

це вже, напевно, 
до кінця життя. 

У нашій школі 
сьогодні займаєть-
ся близько двох-
сот дітей. Було б і 
дві тисячі, і возили 
б тоді на змагання 
по три склади. Але, 
знову ж таки, бра-
кує коштів та мате-
ріально-технічної 
бази. Адже плаван-

ня в ластах, можна сказати, – це наш на-
ціональний вид спорту, і дуже б хотіло-
ся, аби ми його зберегли. Зародився він 
в СРСР у 70-х роках ХХ століття, і саме 
представники радянських республік 
– України, Росії – завжди були законо-
давцями мод у плаванні в ластах. Хоча 
сьогодні географія нашого виду спорту 
розширилася і охопила увесь світ

Олексій Альошков,  Алла Шляхов-
ська - тренери Насті Антоняк і  Олексія 
Захарова – теж є  іменитими спортсме-
нами, чиї імена відомі далеко за межами 
нашої країни. А Данила Колодяжного 
тренує його батько – Ігор Колодяжний, 
у якого сину є чому повчитись. 

- Я дуже вдячний і спортсменам, 

і їхнім тренерам, які щиро вболівають 
за спортивну честь України, - говорить 
Євген Яковлєв. – А також усім тим, хто 
допомагає нам виборювати перемоги. 
Наприклад, директору Палацу підводно-
го плавання Віктору Адамському, де ми 
тренуємось, представникам управління 
спорту Київської міської держадміністра-
ції і особливо її керівнику Вадиму Гутцай-
ту. Він, як завзятий спортсмен, олімпій-
ський чемпіон, прекрасно розуміє нас і 
теж сприяє нашим успішним виступам.

Не можу не згадати і Валентину Мико-
лаївну Прокопенко – завуча 
нашого колективу: ця чарів-
на жінка завжди знаходить 
потрібні слова, щоб підтри-
мати  спортсменів, вселити 
їм віру в перемогу.

                                   
     Олег Дацюк

Спорт
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МИСЛИВЦІ НА ЛИСИЦЬ ЗАДНІХ НЕ 
ПАСУТЬ

Минулого року радіоспортсмени 
ТСО України завоювали на чемпіона-
тах світу і Європи 66 золотих, 51 срібну 
і 38 бронзових медалей

На календарі – 2018 рік. Тож можна 
підсумувати успіхи, яких досягли наші 
спортсмени. Сезон «полювання» відкрив 
чемпіонат України в Ужгороді, де близько 
сотні спортсменів змагалися за призові 
місця в лісі зі складним рельєфом: це був 
перший відбірковий старт до юнацької 
та дорослої збірної України. Другими від-
бірковими змаганнями для юнаків став 
чемпіонат України на Рівненщині. Наступ-
ним стала першість України на довгих 
дистанціях у Львові на початку травня. 
Після трьох стартів сформувалася юнаць-
ка національна збірна, до якої увійшли 
спортсмени з Донецької, Хмельницької, 
Сумської, Волинської, Вінницької облас-
тей та м. Києва. 

А найголовнішим стартом для юнаків 
стали змагання в Словаччині на Першому 
юнацькому чемпіонаті світу. У перший же 
день  відбувся забіг на класичній дистан-
ції 3,5 МГц. І він виявився вдалим для збір-
ної України, оскільки наші хлопці здобули 
шість нагород. В особистому заліку зван-
ня Першого чемпіона світу здобув сумча-
нин Єгор Редька (Ч14), срібну нагороду 
до скарбнички збірної поклала Олена Пе-
тровська (Ж14) з Хмельниччини, а брон-
зу здобув сумчанин Дмитро Денисенко  
(Ч16). У командному заліку срібні наго-
роди вибороли дівчата в категорії Ж14 
(Олена Петровська, Анастасія Бондарчук, 
Катерина Демчук, Аліна Солоненко, Ми-
рослава Солонина), юнаки в категоріях 
Ч14 (Єгор Редька, Володимир Ляхович, 

Данило Дворніков, Костянтин Петренко, 
Тимофій Ільченко) та Ч16 (Дмитро Дени-
сенко, Артем Мальований, Ярослав Де-
бопре, Богдан Гевчук, Максим Дремлюга).  

На другий день чемпіонату  титул 
Першого чемпіона світу в дисципліні 
«спринт» здобув Артем Мальований (ка-
тегорія Ч16). На третій  день наші юнаки 
і дівчата теж продемонстрували гідні 
результати. Цього разу на найвищу схо-
динку п’єдесталу з прапором України 
піднялася команда юнаків категорії Ч16 у 
складі Денисенка Дмитра, Дебопре Ярос-
лава, Дремлюги Максима, Гевчука Богда-
на, Мальованого Артема. До командного 
золота Денисенко Дмитро додав ще й 
срібну медаль в особистому заліку. Срібні 
нагороди в командному заліку також здо-
були дівчата в категоріях Ж14 та Ж16, при 
цьому Петровська Олена та Солоненко 
Аліна (Ж14) в особистому заліку виборо-
ли срібну та бронзову медалі відповідно. 
Вже традиційно не залишились без наго-
род наші юнаки в категорії Ч14, які цього 
разу здобули командну бронзу, а Редька 
Єгор до свого особистого медального 
доробку додав ще одну срібну нагоро-
ду. В загальнокомандному заліку збірна 
команда України посіла  ІІІ місце. Перше і 
друге місця вибороли росіяни і чехи.

Для дорослих змагання продовжу-
вались 23-26 червня: у ці дні на Кірово-
градщині  пройшов чемпіонат України зі 
спортивної радіопеленгації на середніх 
дистанціях. Завершився відбір до дорос-
лої збірної України в Коростишеві Жито-
мирської області. До складу збірної для 
участі у чемпіонаті Європи 2017 року 
було включено 30 спортсменів у 8-ми ві-
кових групах (Ч19, 21, 40, 50, 60, 70 та Ж19, 
21). За результатами виступу спортсмена-
ми збірної України здобуто 35 медалей: 9 
золотих (6 особистих та 3 командних), 13 
срібних (8 особистих та 5 командних), 13 
бронзових (9 особистих та 4 командних).

В особистому заліку звання чемпіонів 
Європи здобули Карпович Федір (тренер 
Веліканов М.В.), Марчук Олександр (тре-
нер Зеленський С.Г.), Іванько Олексій і  
Штанько Сергій (тренер Іванько І.В.), Фур-
са Олег (тренер Фурса О.О.). 

Срібні наго-
роди вибороли  
Іванчихін Ми-
кола і Карпович 
Федір (тренер 
Веліканов М.В.), 
Іщенко Дмитро 
і Пархоменко 
О л е к с а н д р а 
(тренер Веліка-
нова Н.Л.), Мар-
чук Олександр 
і Колодяжний 
Василь (тренер 
Зеленський С.Г.), 
Фурса Олег (тре-
нер Фурса О.О.).

Бронзові медалі здобули Тиха Лілія 
(тренер Долинський А.Є.), Іщенко Дмитро 
і Пархоменко Олександра (тренер Велі-
канова Н.Л.), Іванчихін Микола (тренер 
Веліканов М.В.), Поповченко Анатолій 
(тренер Щербань С.В.), Іванько Олексій 
(тренер Іванько І.В.), Зеленський Сергій 
(тренер Зеленська С.О.), Фурса Олег (тре-
нер Фурса О.О.). 

В загальнокомандному заліку збірна 
команда України посіла ІІІ місце. В період 
між відбірковими стартами спортсмени 
брали участь у Кубках Світу та Європи, 
різних міжнародних змаганнях та Кубку 
України. Також був проведений літній на-
вчально-тренувальний збір у Вінницькій 
області. 

Хоч змагальний сезон і завершився, 
часу для відпочинку немає, адже попере-
ду Другий дитячий чемпіонат світу, який 
пройде в Чехії, і Дорослий чемпіонат сві-
ту в Кореї. Побажаємо ж нашим спортс-
менам нових перемог і вдалих стартів!

Висловлюємо вдячність спортсме-
нам, які гідно представили країну на 
європейському спортивному форумі, 
проявили характер та командну бороть-
бу. Тренерам, які в умовах обмеженого 
фінансування спорту, завдяки особистій 
ініціативі і наполегливості змогли підго-
тувати спортсменів високого класу. Ке-
рівникам ТСОУ, спортивних організацій, 
суддям з радіоспорту, всім членам Комі-
тету СРП, меценатам, які долучилися і ак-
тивно сприяли організації та проведенню 
чемпіонатів України, а також популяри-
зації спортивної радіопеленгації. Окрема 
подяка українській групі підтримки в Лит-
ві, яка підбадьорювала, спонукала та мак-
симально сприяла команді в досягненні 
отриманих результатів. 

Наступний спортивний сезон очіку-
ється не менш напруженим як в плані 
підготовки спортсменів, організації і про-
веденні змагань, так і в аспекті комплек-
тування, фінансування збірної та участі 
в ЧС-2108, який відбудеться в Південній 
Кореї. 

                      
Микола Іванчихін  

Спорт
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Немає серед наших оборонців 
жодної людини, яка б не знала 
Олену Паливоду – головного 
бухгалтера.

-  Поважають Олену Михайлівну не 
за посаду, яку вона обіймає, а за людські 
якості, - кажуть колеги. - Адже ця мило-
вида жінка вирізняється толерантністю 
у ставленні до оточуючих, умінням вис-
лухати і зрозуміти бодай кого, бажанням 
допомогти людині, котра опинилася 
у скрутній ситуації.  Майже кожен, хто 
працює в нашому колективі, може при-
гадати її тепле слово, дотепний жарт. По-
житейськи мудра, по-жіночому чарівна, 
знавець  професійної справи, весела і 
цікава в спілкуванні – саме так можна оха-
рактеризувати нашого головбуха. За ко-
роткий термін опанувавши ази професії, 
вона  цілком заслужено  обійняла посаду  
головного бухгалтера організації. Відтоді 
під її «крилом» як молоді, так і  досвідчені 
бухгалтери навчальних закладів, спор-
тивних організацій, звіти, баланси  й 
інвентаризації, які іноді змушують засид-
жуватись на роботі допізна. Але усьому 
вміє дати раду наша Олена Михайлівна. 
Та ще й колегам встигає допомогати.

Кажуть, що талановита лю-
дина талановита в усьому. Олена 
Михайлівна - чудова господиня, 
дружина і найперша помічниця 
в господарських справах свого 
чоловіка, Георгія Олександрови-
ча, який теж, до речі, працював в 
обласній організації Товариства 
і  нещодавно пішов на заслуже-
ний відпочинок. Її найбільша 
гордість і постійна турбота – син 
Валерій і маленький онучок Ар-
темко, який дуже любить свою 
бабусю. Вона ж знає про всі його 
мрії, хлопчачі захоплення та 
кулінарні вподобання, завжди 
намагається пригостити улю-
бленця найсмачнішим.   В с і 
ми раді працювати в колективі 
з Оленою Михайлівною Па-
ливодою – ветераном ТСО 
України, небайдужою людиною 
і справжнім професіоналом.

А ще є у нашому славному колективі  
Вікторія Колесник. Вона, щоправда, 
не належить до бухгалтерської «роди-
ни»: Вікторія Анатоліївна - директор 
Маловисківської автомобільної школи. 
У середовищі  представників  сильної 
статі чомусь побутує думка, що подібні 

посади повинні обов'язково 
обіймати чоловіки. Мовляв, 
лише їм, сміливим і гордим, під 
силу керувати такими колек-
тивами. Але ця чарівна жінка 
спростовує подібні тверджен-
ня. Адже вона настільки  актив-
на, цілеспрямована людина, 
що  може подолати будь-які 
перешкоди у цьому житті, не 
кажучи вже про «опікування» 
чоловіками-викладачами і 
чоловіками-майстрами. Під 
її мудрим і цілеспрямованим 
керівництвом вирішено чи-
мало побутових та інших про-
блем.  Такий факт: автошкола 
розміщувалася у приміщеннях, 
що багато років тому були царсь-
кими стайнями!.. Капітально 
ремонтувати їх випало цій 
тендітній жінці-директору. А це 
справа кропітка. Та вона з честю 
впоралась з цими непростими 
проблемами, що постали перед 
нею у повний зріст. 

Керівна посада ніскільки не 
заважає їй  бути м’якою, доброю 
і душевною жінкою,  яка зна-

ходить спільну мову з різними людьми, 
турбується про колектив.

Сама Вікторія Анатоліївна досить 
скромно оцінює свої заслуги перед 
Українською державою і Товариством, 
вважаючи, що без допомоги колег,  
підтримки рідних людей їй було б не під 
силу розв'язувати нагальні проблеми ав-
тошколи.

- Ви навіть уявити не можете, як мені 
поталанило на людей,  що мене ото-
чують, - каже вона. – Моїми надійними 
помічниками є насамперед В. Фокша -  го-
ловний бухгалтер, майстер виробничого 
водінню автомобіля  М. Кіколенко та інші 
колеги. Загалом я безмежно вдячна всім 
людям, які мене оточують і  на яких можу 
покластись у найдраматичніші хвилини.

Поза стінами навчального закла-
ду Вікторія Анатоліївна черпає душевні 
сили, творчу наснагу в своїх дорогих до-
нечках – Ганні та Катерині. Та найбільше 
тішать її серце онуки – Маринка і Ромчик.

- Якою б втомленою не була, а побачу 
їх, і втому як рукою знімає, - посміхається 
Вікторія Анатоліївна.

Доньки зі своїми сімями живуть 
окремо. Тож першим помічником у всіх 
її справах є чоловік – Сергій Іванович. 
Він, віддавши службі в колишній ДАЇ по-
над 20 років життя, звільнився. І сьогодні 
працює у Маловисківській автошколі, 
викладаючи Правила дорожнього руху і 
обіймаючи посаду майстра виробничого 
навчання водінню автомобіля.

  
Лариса Лимаренко

ходить спільну мову з різними людьми, 

І  Ч А Р І В Н І ,  І  П Р А Ц Ь О В И Т І
     

     .   
     

 

Вітаємо!

Олена Паливода

Вікторія Колесник
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2017 рік у нашій оборонній організа-
ції виявився насиченим на різноманітні 
події.  Свою розповідь  розпочну з того, 
що  на початку року під головуванням  
Володимира Колебіденка були проведені 
методичні навчання з військової підго-
товки для викладачів предмету «Захист 
Вітчизни» шкіл міста і  району. На них  
обговорювали проблеми у викладанні 
цього навчального предмета, шляхи їх 
вирішення та планували спільні заходи 
на наступний рік. Чому проводили цей 
захід – пояснювати, зважаючи на події, 
що відбуваються сьогодні на Донбасі, не 
потрібно. Нагадаю лише, що саме викла-
дачі цього предмету закладають підвали-
ни професійної підготовки майбутнього 
українського вояка.

На базі тиру, який обладнаний у на-
шому клубі,  вперше - у зимовий період 
-  проводилися тактичні навчання для ви-
хованців первинних осередків зі стріль-
бою із страйкбольної зброї. Учасники 
тренувань вчилися вправлятися зі збро-
єю в складних погодних умовах, відточу-
вали уміння стріляти та маскуватися.

У лютому відзначили чергову річни-
цю виведення радянських військ з Афга-
ністану. Знам’янська міська організація 
ТСОУ теж не залишилася  осторонь цих 
подій. Наприклад, для учнів первинного 
осередку ДНЗ «Знам’янський професій-
ний ліцей» було проведено змагання з 
військово-спортивних багатоборств. Во-
лодимир Колебіденко, який був суддею 
змагань, відзначив  високий рівень під-
готовки вихованців навчального закла-
ду, що став можливим завдяки щоденній 

кропіткій праці викладача Комаря С.І. 
Окрім міських заходів, працівники 

ЗМСТК ТСО України - учасники бойових 
дій на території Афганістану В. Колебіден-
ко та В. Чінчой - взяли участь у зимовому 
авторалі, яке організували колеги з міста 
Світловодська. І хоча перемогли учасни-
ки на більш потужних автомобілях, це 
було, як мовиться в таких випадках,  спра-
вою честі. Адже перегони присвячували-
ся Дню вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав.

Для дітей медперсоналу Кіровоград-
ського обласного госпіталю ветеранів 
війни та всіх бажаючих були проведе-
ні змагання у стрільбі зі страйкбольної 
зброї, неповного розбирання і складання 

автомата АК-47 та спорядження його ма-
газину набоями.

Знам’янська міська організація ТСО 
України тісно співпрацює із органами міс-
цевого самоврядування, громадськими 
організаціями, військовим комісаріатом, 
військовими частинами, політичними 
партіями, народними  депутатами, облас-
ною організацією ветеранів Афганістану 
тощо. Так, спільно зі Знам’янським вій-
ськовим комісаріатом проводяться ме-
тодичні заняття з військової справи для 
членів територіальної оборони нашого 
міста. Володимир Колебіденко дає слуха-
чам елементарні знання про будову АК, 
вчить правильно його  використовувати, 
розповідає про існуючі види вибухових 
пристроїв, вчить діяти в тих чи інших екс-
тремальних ситуаціях, пов’язаних з ви-
явленням вибухонебезпечних предметів.

Традиційним стало проведення на 
базі клубу змагань з військово-спортив-
них багатоборств як міського, так і облас-
ного рівнів.  Цього року такий чемпіонат 
проводився вже вдев’яте та був присвя-
чений вшануванню пам’яті воїнів, які за-
гинули під час проведення антитерорис-
тичної операції, яка продовжується ось 
уже четвертий рік. Ця неоголошена війна, 
нагадаю, забрала життя майже  3 тисяч 
українських солдатів і понад 10 тисяч ци-
вільного населення. 

Учасників вітали голова Всеу-
країнського дитячого патріотичного 
об’єднання «Майбутнє України» Г. Маль-
чин, голова обласної організації ТСО 
України Н. Титенок (на той час), голова об-
ласної організації УСВА В. Остащук, керів-
ник відокремленого підрозділу Всеукра-

автомата АК-47 та спорядження його ма-

Знам'янський міський спортивно-технічний клуб, який очолює Воло-
димир Колебіденко, отримав звання «Краща громадська організація 
міста» 

Знам'янський міський спортивно-технічний клуб який очолює Воло-
Знам'янські оборонці уміють працювати

Досвід

Виступає В. КолебіденкоВиступає В. Колебіденко
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їнської Федерації військово-спортивних 
багатоборств у Кіровоградській області, 
заслужений тренер України А. Ярошев-
ський, Знам’янський міський голова С. 
Філіпенко, начальник відділу освіти  місь-
квиконкому Л. Грекова, начальник відді-
лу у справах молоді, спорту та охорони 
здоров’я міськвиконкому Р. Ладожин-
ська, в.о. голови громадської організації 
ветеранів АТО М. Нікітін.

Представники Олександрійської 
єпархії ієреї Віталій Обєзюк та Георгій Ко-
лебіденко звершили заупокійну літургію 
пам’яті загиблих у АТО солдатів. Бійці осо-
бового складу ІІІ полку спеціального при-
значення створили для присутніх вистав-
ку зброї, розповідали про її призначення. 

Для участі в чемпіонаті прибули 18 
команд зі Знам’янки та  району, міст Олек-
сандрії, Кропивницького, Світловодська, 
Онуфріївки. Діти змагалися у п’яти дисци-
плінах: метання гранати; неповне розби-
рання та складання АК-47; спорядження 
магазину автомата патронами; стрільба; 
спортивне метання ножів.

Знам’янська міська організація ТСО 
України є активним учасником міських та 
обласних заходів патріотичного спряму-
вання. Як і щороку до Дня Перемоги, взя-
ли участь в урочистостях, що проводи-
лися в місті, вшанували пам’ять загиблих 
покладанням квітів до обеліску Слави, го-
тували кашу у польовій кухні для учасни-
ків святкувань та ветеранів. Традиційно 
працівники організації були учасниками 
щорічного автопробігу місцями бойової 
слави, присвяченого 72-ій річниці Пере-
моги над нацизмом у Другій світовій війні 
та 74-ій річниці форсування Дніпра.

У своїй діяльності колектив міської 
організації не стоїть на місці, шукаючи 
нові методи та форми роботи для залу-
чення молоді до формування активної 
життєвої позиції, готовності захищати 
свою Батьківщину. На базі  клубу спільно 
із міським відділом освіти навесні обла-
штовуються військові табори для старшо-
класників. Для малюків, що перебувають 

у пришкільних таборах відпочинку в місті 
та районі, проводилися екскурсії у музей  
МСТК, присвячений війні на території Аф-
ганістану та бойовим діям на східних ру-
бежах України.

У травні провели міський етап Все-
української дитячо-юнацької військо-
во-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), 
яка є однією з форм позакласної роботи 
з військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді. Серед організаторів та 
головних суддів гри був Володимир Коле-
біденко.

До Дня Конституції України у 
Знам’янці був проведений чемпіонат з 
драг-рейсінгу (швидкісних гонок). Ініціа-
тором цих змагань виступив молодий ви-
кладач МСТК, призер чемпіонату України 
з гонок на виживання Д. Хороленко. Його 
ініціативу підтримав  весь наш колектив: 
не лише спланували і організували про-
ведення самого заходу, а й відшукали 
кошти.

Багато вже зроблено і не менше пла-
нів на майбутнє. Діяльність оборонної  
організації Товариства сприяння обороні 
України не є непоміченою - Володимира 

Олександровича Колебіденка обрано го-
ловою міського координаційного центру 
національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді «Патріот», членом облас-
ної координаційної ради. Відрадно, що 
приймаючи це рішення, люди посилали-
ся не лише на його морально-ділові якос-
ті, а й на те, що свого часу він воював в 
Афганістані, має за плечима реальний бо-
йовий досвід і державні нагороди. 

 - Як у керівника міського спортивно-
технічного клубу ТСО України роботи у 
мене вистачає, - каже він. – Але вирішив 
не відмовлятися від довіри людей. Тим 
паче, що робимо одну велику спільну 
справу – виховуємо молодь, готуємо її 
до захисту України. І якщо раніше ці сло-
ва сприймалися якось абстрактно, а то й 
іронічно, то сьогодні не до іронії. Адже ві-
йна так близько од нас усіх!... 

Минулого року, за підсумками опи-
тування населення, оцінювання поданих 
матеріалів та голосування депутатів місь-
кої ради, Знам’янська міська громадська 
організація ТСО України під керівни-
цтвом В.О. Колебіденка визнана кращою 
громадською організацією міста. 

Володимир Олександрович, дякуючи 
за високу оцінку, відзначив, що звання 
«Краща громадська організація міста» - 
це спільна заслуга всього колективу, який 
працює на благо своєї Батьківщини і ніко-
ли не зупиняється на досягнутому.

Ось так пройшов 2017 рік. Не скажу, 
що ми, оборонці міста Знам’янки, цілком 
задоволені результатами проведеної ро-
боти. Але, разом з тим, «попрощавшись» 
з ним, ми бачимо невикористані резерви 
і можливості, свої помилки і недоліки. 
Тож, сподіваюсь, у 2018-му їх не буде. На-
томість результати роботи на благо нашої 
України, нашого Товариства будуть більш 
вагомими і значущими.

Інна Іваненко,
заступник директора 
Знам’янського МСТК ТСО України

Під час військово-патріотичного заходуПід час військово-патріотичного заходу
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Від того  січневого дня 1918 року, 
коли під Крутами відбувся бій,  
нас віддаляють  100 років. Тому 
подальшу розповідь побудуємо 

на спогадах  безпосередніх учасників тих 
подій, яким пощастило залишитись в жи-
вих: їхні свідчення практично співпадають. 
Ось як описує ті трагічні для українців події 
Борис Монкевич:

- 29 січня. День був вогкий і похмурий 
і вже з самого ранку неспокійний. Відчу-
валося по рухах ворога, що мусить відбу-
тися рішаючий бій.  Ми зайняли окопи й 
почали чекати на нього. Невдовзі почала-
ся  гарматна підготовка. О пів на четверту 
більшовики почали сильний наступ на 
правий фланг нашого фронту. Зацокали з 
обох боків рушниці, заторохтіли кулеме-
ти. Гармати не переставали підтримувати 
їх. В середині бою наша гармата переста-
ла стріляти. Але, незважаючи на це, бій 
розгорівся з новою силою. З обох боків 
скажено застрочили кулемети, і ворог 
вкотре розпочав наступ: густими колона-
ми більшовики просувалися вперед, не 
дивлячись на великі втрати. Це наступали 
матроси Балтійського флоту і майже всі 
були п'яні. Шість тисяч червоногвардій-
ців  густими лавами сунули на нас.

Почався наш відступ. Наші кулемети 
перестали стріляти. Ранені, опираючися 
на здорових товаришів, ішли, стікаючи 
кров'ю. Забиті зоставалися на полі бою. 
Майже без набоїв дійшли остатки людей 
до поїзда, який після захоплення ворогом 
станції Крути відступив на дві версти на-
зад. Але небагато було таких щасливих, 
що дійшли до нього: не знаючи про за-
хоплення ворогом Крут, більшість від-
ступаючих пішла до цієї станції.  І тільки 
наблизившись до неї,  зрозуміли  свою 
помилку, але  було запізно її поправити, 
бо ворог оточив їх зо всіх боків. В остан-
ньому розпачливому відрухові кинулись 

вони в атаку на переважаючого воро-
га, в котрій частина загинула, а решта 
попала в полон. Був уже вечір, коли 
невелика горстка відступаючих коза-
ків, переслідувана ворогом, підійшла 
з пораненими до поїзда. Дали наказ 
сідати до вагонів. В останніх вагонах 
поставили кулемети, які своїм вогнем 
стримували лави наступаючого воро-
га. Поїзд помалу від'їхав, знищуючи по 
дорозі залізничний шлях, бо про даль-
ший активний спротив не можна було 
і думати.
Тих студентів, які потрапили у полон, 

більшовики жорстоко катували, після 
чого розстріляли. Жителям Крут та ін-
ших сіл більшовики заборонили ховати 
юнаків, залишивши їх спотворені кату-
ваннями тіла  для залякування місцевого 
населення. Проте священник села Печі 
разом з односельчанами  все ж  поховали  
полеглих юнаків на місцевому кладовищі.

Після бою під Крутами дорога на Київ 
виявилася вільною і незабаром більшо-
вики увійшли до міста. Та господарювали 
там недовго: вже у березні  1918-го їх ви-
гнали з української столиці і  Центральна 
Рада повернулася до міста. За розпо-
рядженням Михайла Грушевського  під 
Крутами розшукали 28 понівечених тіл і 

перевезли їх до Києва. 19 березня відбув-
ся  похорон. 

Відтоді, як  під Крутами українські 
хлопці вступили у смертельний двобій 
з російсько-більшовицькими війська-
ми, минуло 100 років. Той бій, з точ-
ки зору військового мистецтва, вони 
програли. Але  пролитою молодою  
кров'ю,   смертями засвідчили праг-
нення жити у вільній Українській дер-
жаві, готовність захищати її до остан-
нього подиху. 

Мине понад 70 років і на політич-
ній мапі світу  таки постане незалежна 
Українська держава, за яку боролись 
ці юнаки.  А ще через 22 роки, у 2014-
му,  «старші брати» - нащадки мурав-
йових -  вкотре підуть на нас  війною. 
І знову на захист рідної землі стануть 
молоді українці – правнуки Аверкія 
Гончаренка й Ігоря Лоського, всіх тих,  
хто боронив рідну землю  під Крутами.

Події 100-літньої давнини засвід-
чили: Україна може відстоювати свою 
державність, територіальну цілісність 
лише маючи добре вишколене, добре 
озброєне військо.                                      

 

"Ми розуміли, що йдемо на вірну смерть..."
100 років тому - 29 січня  1918 року - українські 

гімназисти і студенти, які не мали військового 
вишколу, перепинили шлях російсько-більшовицькій 
орді,  що наступала на Київ 

Деяким учасникам кривавого бою пощастило залишитись в живих. Ось як вони 
згадували згодом ті події, учасниками яких їм довелося бути

Микола Чоботарів
- Я цілком випадково мав розмову з тими молодиками… що входили до складу студентської 

сотні. Я лагідно та делікатно наводив цих занадто молодих юнаків на думку, що бути на фронті, 
битися з ворогом – це не забава, а дуже тяжка і небезпечна справа. Одверто я не міг їм сказати, 
що вони ще діти... Але ж треба лише було глянути на їхні обличчя і побачити екзальтований вираз 
очей, щоб зрозуміти, що всякі резонні доводи безсилі змінити їхнє рішення йти на фронт і битися 
з ворогами Української держави. Коли б то ми мали таку молодь по всій Україні! 

Іван Шарий
- Ми бачили, що Вкраїна гине. Чорна гайворонь підіймалася з Московщини І непереможно 

сунула на наш край, голодна, хижа, дика.... Це була «красна гвардія» московська. Ворожі сили 
наближались уже до столиці України – Києва.Час прийшов і нам взятись за рушниці, і ми взялись.... 
ми одважились вмерти за край, за народ, за свою дорогу мрію -  вільну, визволену Вкраїну.

Військову муштру мало хто знав, тому спочатку ми попрохали собі учителів, які і муштрували 
нас. Не довго, одначе, довелось вчитись, діло вимагало негайно їхати до Бахмача на допомогу 
тим нечисленним силам, які ще якось удержували фронт.

Коли піднялось питання про те, їхать чи не їхать, ми рішили їхать, і вже на місці доповнить 
свої убогі знання військової науки. Особливо мало знали ми стріляти. Але дарма - поїхали.

Михайло Баталін:
- Усіх полонених привели на станцію. Почався допит і знущання озвірілих червоноармійців. З 

нелюдською люттю били прикладами, нагаями й просто кулаками. Здоровезний червоногвардієць 
з диким завзяттям висмикував пасма волосся з голови т. Ш., приговорюючи: «Тяпеєрь будєшь зна-
а-ать, как на пралітарійов руку паднімать». 

Далі увагу дикуна привернули окуляри, які були на т. Ш. З страшенною лайкою 
червоногвардієць вдарив кулаком по окулярах. Розбите шкло погрузло в очі. Нещасний просив 
добити його.

-Падаждьош суда, у нас без суда нельзя, - з цинічною лайкою відповідали йому.
У другого товариша знайшли у сумці підручник з тригонометрії.
- Ішь ти, плани! Ето всьо адскія машінкі на нашу пралітарскую голову, - і тут же бідолаха був 

побитий до нестями».

Герої  України
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Скільки молодих українців всту-
пили у смертельний двобій з 
російсько-більшовицькою 
ордою в січні 1918 року? Які 

втрати вони понесли?Як склалася по-
дальша доля тих, кому поталанило ви-
жити?

Відповісти на ці та інші запитання 
ми попросили історика, заступника 
директора Національного військово-
історичного музею України Ярослава 
Тинченка, який багато років досліджує 
події столітньої давнини.

- Того січневого дня під Крутами пере-
бувало близько 420 студентів, гімназистів 
та юнаків, - говорить Ярослав Юрійович. – 
На озброєнні вони мали 8-10 кулеметів та 
одну гармату на залізничній платформі. 
Сили противника коливалися в межах 5-6 
тисяч багнетів.

У нерівний бій вступили, зокрема,   
курсанти 1-ої Української  військової 
школи ім. Богдана Хмельницького, стар-
шини й вояки Гайдамацького коша, Січові 
стрільці Помічного студентського куре-
ня, сформованого зі студентів універ-
ситету Святого Володимира, Народного 
університету, гімназисти 2-ої Української 
Кирило-Мефодіївської гімназії,  учні ін-
ших київських навчальних закладів. 

- Як склалися долі тих юнаків, які 
вижили? Хоч щось відомо про них?

 - По різному. Зокрема, Леонід Бут-
кевич став старшиною Армії УНР, брав 
участь у багатьох боях з більшовиками. 
У 1921–1923 роках перебував у таборах 
інтернованих у Польщі, перебравшись 
згодом до Франції.

Організатором  Студентського куреня 
був вихователь Володимирського Київ-
ського кадетського корпусу полковник 
Петро Сварика.  Саме він  привів до Києва 
рештки 1-ої сотні куреня, командира якої 
більшовики полонили і  розстріляли. Не-
забаром зі своїми студентами та гімназис-
тами брав участь у вуличних боях із чер-

воногвардійцями на київському  Подолі. 
Зважаючи на вік, а йому виповнилося 60 
років,  був змушений залишитися в Києві і 
після того, як місто опинилося під владою 
червоноармійців. Восени 1919-го, коли 
білогвардійці зайняли Київ, вони мобілі-
зували його до війська. У складі однієї з 
білогвардійських частин він опинився у 
Криму, де був захоплений більшовиками 
у полон і страчений.

Досить цікаво склалася доля юнкерів 
1-ї Української військової школи імені 
Богдана Хмельницького: майже всі вони 
залишилися на службі в Армії Україн-
ської Народної Республіки. Поручик Іван 
Грушецький служив у Спільній юнацькій 
школі, де готували старшин для Армії 
УНР. Потім висвятився у священика і був 
парохом православної церкви на Волині. 
У вересні 1939 року, в перші дні окупації 
Волині радянськими військами, його схо-
пили й кинули до в’язниці, де він і помер.

Уродженець села Монастирище Ні-
жинського повіту Митрофан Швидун під 
Крутами дістав поранення і з  поля бою 
його винесли товариші. Пізніше  брав 
активну участь у боях із більшовиками, 
воював на панцирних потягах «Стрілець» 
та «Вільна Україна», діставши ще одне по-
ранення – у ліве плече, внаслідок чого 
оніміла рука. Проте  служби в Армії УНР 
не полишав. З часом оселився у Луцьку,  
де був одним із керівників місцевої укра-
їнської громади. 

Михайло Михайлик родом із села Гло-
доси, нині Кіровоградська область, брав 
участь у  Першому і Другому зимових по-
ходах, отримав поранення. Одним з пер-
ших написав  спогади про бій під Крута-
ми. У 1922 році  передчасно помер. 

Слід згадати, що поміж колишніх учас-
ників бою під Крутами було чимало лица-
рів «Залізного хреста за Зимовий похід і 
бої» - єдиної військової нагороди УНР.  Це, 
зокрема, Володимир Дзюблик, Василь 
Коваленко, Іван Митрусь, Семен Могила, 
Михайло Бензик, Левко Прядько, Петро 
Франчук та інші. Михайло Бензик, Василь 
Коваленко та Петро Франчук служили 
старшинами у легендарному Кінному 
полку Чорних за-
порожців. Микола 
Кривопуск і Гнат 
Мартинюк у 1920–
1921 роках пере-
бували в особистій 
охороні Головного 
отамана Симона 
Петлюри. Микола 
згодом опинився 
у США, де й помер 
у  1970 році, а Гнат 
став священиком і 
загинув  на Волині 
в 1943-му. За неві-
домих обставин.

 - В різних 
джерелах назива-
ється різна кіль-
кість студентів, 

гімназистів, які виступили на захист 
Української держави і загинули…

- Відступаючи з поля бою, юнаки 1-ї 
Української військової школи врятували 
не тільки свої кулемети, але й винесли 
всіх поранених і тіла забитих товари-
шів. Їх  переслідували червоногвардійці 
та ворожий панцирний потяг, який, ви-
передивши червоногвардійців, швидко 
увірвався на ст. Крути. На  платформу 
вискочили матроси й одразу кинулися 
на чоту зі складу Студентської сотні, що 
була на станції, та вмить роззброїли її. 
Також матросам вдалося захопити кіль-
кох поранених зі Студентської сотні та 
її командира - сотника Омельченка. .
          Усього до полону потрапило 36 
старшин, студентів та гімназистів.  6 по-
ранених із числа вояків Студентської 
сотні та 1 гімназист, що виявився сином 
машиніста, який возив членів україн-
ського радянського народного секрета-
ріату, було відправлено на лікування до 
Харкова (всі вони вижили). 27 полонених 
студентів та гімназистів, включаючи со-
тника Омельченка, було трохи згодом 
розстріляно прямо на станції Крути.
 2 старшин (один з них — прапорщик 
Павло Кольченко, інший, можливо - пра-
порщик Костянтин Велігорський) були 
як трофеї забрані червоногвардійцями 
та матросами, замучені, а їхні понівечені 
тіла викинуті на залізничному перегоні 
в районі Ніжина. Рештки П. Кольченка 
було знайдено у березні 1918 р. та пере-
поховано разом з тілами 27 розстріляних 
на Аскольдовій могилі у Києві. Рештки К. 
Велігорського було віднайдено значно 
пізніше.

Сьогодні в живих не залишилось 
жодного крутянина: останні з учасників 
бою під Крутами померли у 1980 роках. 
Їхні могили розкидані від Києва до Нью-
Йорка.

Матеріали, присвячені 100-річчю 
з дня бою під Крутами, підготував 
Сергій Зятьєв

воногвардійцями на київському Подолі гімназистів, які виступили на захис

Свої життя віддали за Україну...

Ярослав Тинченко
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Знайомтесь: Павло Лобов, 1980 року народження. Посада – голова Слов'янської міської 
організації Товариства сприяння обороні України у Донецькій області.  А ще – заступник  
начальника Донецького авіаційно-спортивного клубу ТСО України

Слов’янські оборонці, зважаючи 
на  події, що відбуваються сьогодні на 
Донбасі, переживають не найкращі у 
своїй біографії часи. Але на труднощі 
і негаразди, викликані неоголошеною 
війною проти України, яку вже чотири 
роки поспіль  веде путінська Росія, не 
ремствують.

- Я далекий від думки, що у нас, як 
говорив герой відомого фільму, «карти-
на маслом», - каже Павло Сергійович. – 
Але робимо, повірите, все для того, щоб  
статутні завдання,  покладені на нас, 
максимально виконувались. Зважаючи 
на реалії сьогодення, головним бачимо 
патріотичне виховання підростаючого 
покоління. Впевнений: якщо у головах 
молодих людей не «варитиметься каша», 
якщо вони будуть виховані на національ-
них традиціях і цінностях, здавна прита-
манних нашому народу, то ситуацій, поді-
бних до тієї, яку маємо сьогодні, ніколи не 
виникатиме.

За ініціативи слов'янських оборонців 
відбуваються зустрічі учнівської молоді 
з кращими вояками Збройних Сил, На-
ціональної гвардії та інших військових 
формувань нашої держави, які захища-
ють сьогодні східні кордони. За словами 
самих хлопчаків, таке спілкування їм до 
вподоби, оскільки є відвертим. Та і яким 
ще воно може бути, коли юнь проживає 
за якихось кілька десятків кілометрів від 
так званої лінії зіткнення, а у багатьох 
юнаків родичі служать в армії? Минулого 
року, з нагоди 25-ої річниці створення Ви-
сокомобільних десантних військ, в місті 
Краматорську відбувся концерт, присвя-

чений цій даті. Під час цього захо-
ду парашутистам-початківцям, які 
є нашими вихованцями, ветерани 
ВДВ вручили  парашутні значки та 
подяки.

З великою повагою тут відно-
сяться не лише до сьогоднішніх 
захисників Української держави, 
а й до ветеранів Другої світової ві-
йни. Тому завжди під час відзна-
чення Великої Перемоги, інших дат, 
пов'язаних з подіями 1941-1945 ро-
ків, оборонці спільно з ветеранами-
фронтовиками, яких, на жаль, за-
лишилось дуже мало, покладають 
квіти до меморіалів, споруджених 
на честь тих, хто не повернувся з 
тієї страшної війни. При цьому Пав-
ло Сергійович та його колеги наго-
лошують, що прадіди сьогоднішніх 
молодих людей з честю виконали 
свій обов'язок, врятувавши Україну 

від фашистського ярма. А сьогодні на-
стала їхня черга захистити рідну землю, 
не давши Путіну та його кремлівським 
холуям загнати українців вже у російське 
ярмо. До таких заходів залучаються вій-
ськовики ЗС України, Національної гвар-
дії.

Спорт тут теж давно в пошані. У 
місті стабільно функціонують  секції
зі стрільби з пневматичної зброї, прово-
дяться місячники оборонно-масової ро-
боти, присвячені Дням Збройних Сил, За-
хисника України. Під час цих заходів  від-
буваються спортивні змагання серед ко-
лективів навчальних закладів Донецько-
го регіону, підлітки і дорослі, зокрема,  
міряються силами на футбольних полях 
і волейбольних майданчиках. Переможці 
отримують з рук Павла Cергійовича гра-
моти, заохочувальні призи.

Працюють секції з авіамоделюван-
ня, проводяться регіональні змагання з 
авіамодельного спорту. А це значить, що 
наша молодь 
вивчає авіацій-
ну техніку, те-
орію польоту, 
опановує льот-
ні навички. А 
ще – проектує 
і виготовляє 
пілотажні  авіа-
ційні моделі, 
діючі моделі 
копій літаків. 
С п о р тс м е н и - 
авіамоделісти 

щороку беруть участь у змаганнях об-
ласного, національного та міжнародного 
рівнів, стають призерами і переможцями 
цих змагань.  Представники Слов'янської 
оборонної організації неодноразово ви-
борювали пальму першості на  чемпіо-
натах Донецької області, України, Кубку 
України, перемагали на Етапах кубків Сві-
ту. Виборювали вони призові місця і на 
чемпіонатах Європи і світу. 

Як заступник начальника авіаційно-
спортивного клубу Лобов опікується і 
його проблемами. А їх вистачає. Адже 
внаслідок окупації частини Донеччини 
втрачено аеродром, який знаходився  
у  Моспіно, і практично вся матеріаль-
на частина клубу: вони теж залишились 
на тимчасово непідконтрольній Україні 
території. Та, попри всі складнощі, До-
нецький АСК ТСО України продовжує 
працювати і виконувати свої статутні за-
вдання. Зокрема, з льотного навчання 
та підготовки парашутистів. Для цього 
на  базі Слов'янської міської організації 
ТСО України створено парашутну ланку, 
де і проводяться заняття з наземної під-
готовки.

Начальником  управління авіації та 
авіаційних видів спорту  ГО ТСО України  
і за  підтримки Рівнецкого АСК ТСОУ були 
виділені навчальні парашути, а також  об-
ладнаний клас з плакатами, наочними 
посібниками і підвісною системою, де  
спортсмени отримують теоретичну під-
готовку та відпрацьовують на землі прак-
тичні дії парашутиста.

А свої перші стрибки здійснюють на 
базі Харківського аероклубу ТСО України 
ім. Валентини Гризодубової. У авіаційно-
спортивному клубі працюють професіна-
ли з великої літери. Наприклад, його на-
чальник  Олег  Матвієнко провів у повітрі  
близько тисячі годин, опанувавши  такі 
типи літальних апаратів як Як-52, Як-18т, 
Як-55, АН-2, Diamohd-42, CTSW. До при

" Н А Ш І  Г О Л О В Н І  У С П І Х И 
Щ Е  П О П Е Р Е Д У . . . "

П. Лобов (праворуч) з головою Донецької ВЦА П. Жебрівським
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значення на посаду керував  Маріуполь-
ським АСК, неодноразово брав участь 
у чемпіонатах України з літакового 
спорту, є кандидатом у майстри 
спорту.

Підготовку  парашутистів 
проводить інструктор Доне-
цького АСК ТСО України,  по-
заштатний інструктор Харків-
ського аероклубу ТСО України 
Олександр Тесленко. Він не 
просто любить парашутний 
спорт – він у нього закоханий! 
А перше побачення  відбулося 
під час армійської служби, які він 
проходив у повітряно-десантних 
військах. До призначення на  по-
саду працював в Єнакіївському АТСК 
інструктором-парашутистом, навчаючи 
азам  справи вихованців Краматорсько-
го, Маріупольського, Єнакієвського АТСК 
та Донецького АСК.

Його колега Віталій Пуль - командир 
парашутної ланки Донецького авіацій-
но-спортивного клубу ТСО України, теж 
служив у  десантних військах, обіймаючи 
посаду начальника парашутно-десантної 
служби частини. На його рахунку –  2500 
стрибків з різними типами парашутів. 
Отже, йому є що сказати і показати своїм 
вихованцям.

Не можна оминути і самого Павла Ло-
бова. Він народився і виріс у Слов'янську, 
над усе любить це місто. Після школи по-
ступив до авіаційного вишу, що тут зна-
ходиться.

 Тут він отримав вищу освіту за напря-
мом підготовки «Авіація та космонавти-
ка» та здобув кваліфікацію з обладнання 
повітряних суден  . Та любов до неба  і 
велике бажання літати  змусили посту-
пити ще й до Кременчуцького льотного  
коледжу НАУ, де опанував спеціальність 
пілота. На сьогоднішній день має наліт 
у 500 годин , опанувавши  Як-52, Як-18т, 
CTSW.  Завдяки людям, які працюють у 
авіаційно-спортивному клубі, чимало 
його вихованців продовжують навчання 
у Харківських авіаційних вишах. Зокре-
ма, в університеті Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба   ЗС України, де готують 
військових льтчиків.

- Користуючись нагодою, хотілось 
би зі шпальт шанованого нами «Вісника» 
висловити вдячність людям, котрі допо-
магають нам  у подоланні труднощів і не-
гараздів, - каже Павло Лобов. – Зокрема, 

директору депар-
тамента сім'ї мо-
лоді та спорту До-
нецької обласної 
державної адміні-
страції Мицику Во-
лодимиру Петро-
вичу, члену Ради 
правління ТСО 
України Миколі Ві-
кторовичу Довбні: 
завдяки їм  збірна 
команда авіамо-
делістів Донецької 
області змогла ви-
ступити на чемпі-

онаті України і 
Кубку 

У к р а ї н и . 
Там наші спортсмени показали гарні  
результати, ставши 
призерами і пере-
можцями змагань 
в різних класах мо-
делей. Всі перемо-
ги, яких досягають 
представники Сло-
вянської оборонної 
організації – це пере-
моги всього нашого 
Товариства.

Вдячний також 
колективам Крама-
торської, Артемів-
ської, Дзержинської 
автошкіл, Артемів-
ського, Красноли-
манського спортив-

но-технічних клубів, СТК НКМЗ ТСОУ, Кос-
тянтинівської міської організації Товари-
ства. Слов'янському міському вітділу у 
справах сім'ї молоді та спорту. Адже саме 
завдяки їхньому сприянню минулого 
року  були успішно проведені регіональ-
ні змагання зі стрільби з пневматичної 
гвинтівки. Їх учасниками стали команди 
навчальних закладів не лише нашого міс-
та, а й Краматорська, Миколаївки, Лима-
ну, Святогорська . 

Нам також вдалося налагодити ділові 
стосунки зі Слов'янським міським від-
ділом у справах сім'ї, молоді та спорту, 
департаментом сім'ї, молоді та спорту 
Донецької обласної державної адміні-
страції. Завдяки їхній підтримці у наших 
спортсменів з'явилося більше можливос-
тей брати участь в змаганнях, оформляти 
спортивні розряди і звання, приносити 
рейтингові бали.

Наші спортсмени-авіамоделісти  ви-
ступали на етапі Кубка України «Кубок 
Бельмана», що проходив у Харкові, і де 
наш представник Суліман Владислав по-
сів 3 місце. Успішно виступив він і на Куб-
ку світу «Warsav TR Worid Cur», завоював-
ши 1 місце.

На чемпіонаті України з авіамодель-
ного спорту (кордові моделі), що від-
бувся на спортивному комалексі ТСО 
України «Чайка», досить вдало виступили 
Сергій Куделін, Артем Федоров, Данило 
Чугаєв, Сергій Скворцов, Павло Кононен-
кло, Михайло Бондарєв та інші. Лише у 
2017 році підготовлено пять кандидатів у 
майстри спорту з авіамодельного спорту, 
три першорозрядники.

Ганна Маценко

ріуполь-
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Коментар Миколи Довбні – голови Донецької обласної організації ТСО 
України:

- Павла Лобова знаю як енергійного, ініціативного, порядного і сумлінного 
працівника. За будь-яку справу береться не тому, що «так треба», а зі здоровим 
азартом, вкладаючи у неї всю душу і не шкодуючи ні моральних, ні фізичних сил.

Жодного разу не чув від нього нарікань на труднощі, зокрема, вкрай 
недостатнє фінансування, на що часто посилаються його колеги, часто цим 
«аргументом» виправдовуючи власну безалаберність, а то й  небажання 
працювати як слід.

Павло Сергійович є досить самокритичним.  Тож недарма зізнається, що 
є певні недоліки і проблеми в роботі. Та за скромності промовчав про те, що 
колектив, який він очолює, наполегливо працює над їх подоланням. І я вірю, що 
головні успіхи і досягнення Словянської міської оборонної організації дійсно ще 
попереду.

В ОСЕРЕДКАХ ТОВАРИСТВА

Олег Матвієнко

Олег Матвієнко і Павло Лобов
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5 г руд н я  1 9 8 5  Ге н е р а л ь н а 
Асамблея ООН встановила 
Всесвітній день волонтера. 
За часів колишнього СРСР ми 

і не знали про існування такого свята. 
Натомість, з проголошенням Україною 
незалежності цей день відзначається і 
в нашій країні. Цим «почесним званням» 
ми наділюємо людей, які свій вільний час 
присвячують іншим – усім, хто потребує 
сторонньої допомоги.

З початком неоголошеної війни про-
ти України волонтерство набуло масово-
го характеру і стало синонімом благодій-
ної допомоги: планомірної і зосередже-
ної. Це не одноразова акція, а системна 
робота багатьох структур та численних 
громадських організацій. Неможливо 
примусити стати волонтером. Як кепку-
ють волонтери Миколаївщини, волон-
терство – це спосіб життя!

Готовність ризикувати власним 
здоров'ям, а то й життям, не раз довели 
співзасновники Волонтерського центру 
«Перевізник» Сергій Протченко та Ігор 
Мухарський, які багато разів були на пе-
редовій і дивом уникали ворожих обстрі-
лів.

Ми, українці, пам’ятаємо, як влітку 
2014-го сотні, тисячі небайдужих людей 
збирали допомогу для українського вій-
ська, яке на 23-му році свого існування 
якимось дивним чином виявилось «бо-
сим і голодним». За влучним висловом 
Президента України, «саме волонтери 
протягли нашим воякам ту соломинку, 

яка виявилась і для них рятівною, і для 
самої України».

Працівники, активісти Товариства 
сприяння обороні України теж зробили 
посильний внесок у підняття боєготов-
ності Збройних сил України, їх спромож-
ності виконувати поставлені завдання: 
немає жодної обласної організації, яка б 
не зробила цього. Громадська організа-
ція «Миколаївська обласна організація 
ТСО України» – одна із них. 

- Держава нікого не примушує до-
помагати Українському війську, тим 
більше сьогодні, коли воно більш-менш 
впевнено стоїть на ногах, - говорить її 
голова Юрій Шутяк. – Але ми, оборонці 
Миколаївщини, вважаємо своїм святим 
обов'язком робити посильний внесок у 
зміцнення війська – чи не єдиного надій-
ного гаранта нашої безпеки.

За словами Юрія Олександровича 
- конкретні справи. Так, наприкінці ми-
нулого року волонтери Миколаївщини 
вкотре долучилися до благодійної акції, 
яку проводили волонтерський центр 
«Перевізник» та представник благодійної 
організації «Волонтерський пост» Ірина 
Абрамова.

Для українських бійців, що воюють на 
передовій, були придбані необхідні речі, 
зокрема, прилади нічного бачення, про-
дукти харчування. Найцінніший «регу-
лярний вантаж» - дитячі малюнки, в яких 
душа українського народу.

Розповідаючи про волонтерьску ді-
яльність Миколаївської обласної орга-
нізації ТСО України, не можна оминути 
увагою її керівника. Справа у тому, що 
Юрій Шутяк 
надає допо-
могу армій-
цям  з вес-
ни 2014-го, 
коли ще не 
п р а ц ю в а в 
у нашому 
Т о в а р и -
стві. Разом 
із Сергієм 
П р о т ч е н -
ком, Ігорем 
М у х а р -
ським, Іри-
ною Абра-
м о в о ю , 
Р у с л а н о м 
Пересунько 
та іншими 
н е б а й д у -

жими людьми вони об’їздили майже всю 
прифронтову територію Донбасу, побу-
вавши у найгарячіших точках цього пре-
красного краю. Їх добре знають у 17-й 
окремій танковій бригаді, а також підроз-
ділах 79-ї, 81-ї окремих десантно-штур-
мових бригад. Солдати, яким пощастило 
вижити, і сьогодні з великою вдячністю 
згадують миколаївських волонтерів.

- Вони, цивільні люди, свідомо ри-
зикували наразитись на «гради» чи кулі 
снайпера, - говорять українські військові, 
згадуючи ті події. – Але, попри це, їхали 
до нас, везучи нам найнеобхідніше: ге-
нератори, акумулятори, запчастини до 
автомобілів, а також маскувальні сітки, 
медичні препарати, яких тоді, на початку 
війни, нам так не вистачало.

Влітку минулого року Юрій Шутяк 
очолив Миколаївську обласну організа-
цію ТСО України. Звісно, що насамперед 
зосередився на вирішенні її нагальних 
проблем, пов'язаних із виконанням ста-
тутних завдань. Але й про волонтерство 
не забув. Зауважимо, що оборонці на-
шого краю  надавали посильну допомогу 
військовим і раніше. Тож новому керівни-
кові довелося, як мовиться, «продовжу-
вати старі добрі традиції».

У грудневі дні 2017-го Юрію Шутяку 
не довелося їхати знайомими дорога-
ми до своїх підопічних на передову, але 
він допоміг врегулювати організаційні 
моменти, пов’язані з відправленням гу-
манітарного вантажу: посприяв у виді-
ленні автотранспорту,  вніс власні кошти 
у загальну скарбницю. Його ініціативу 
підтримали колеги по громадській орга-

Благодійність

"Українські солдати завжди раді 
нашим приїздам..."

б

Обсяг волонтерської допомоги, наданої оборонним 
Товариством України нашим бійцям, які захищають сьогодні 
східні рубежі країни, обчислюється мільйонами гривень.

Юрій Шутяк (праворуч)
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Коментар  народного депу-
тата України Тетяни Ричкової:

- До волонтерів  ставлюся з ве-
личезною повагою. Незважаючи на 
їхню приналежність до тих чи інших 
верств населення, статки, віроспо-
відання. Адже вони, за великим ра-
хунком, витягли армію з тієї прірви, 
у яку її штовхали кілька десятирічь і 
врешті решт заштовхали. А коли по-
стало питання захисту Української 
держави, то виявилось, що вона не 
здатна цього зробити.

Сьогодні і подумати страшно про те, що могло трапитись, коли б не 
могутній волонтерський рух, що виник з початком путінської агресії. 
Я сама як волонтер десятки разів бувала в районі бойових дій, в тому 
числі безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І бачила там звичай-
них лікарів, педагогів, які у вільний від роботи час привозили воякам 
все найнеобхідніше: від кевларових шоломів і бронежилетів до про-
дуктів харчування та мінеральної води, якої, до речі, теж бракувало.

нізації. Зібрані таким чином кошти пішли 
для придбання продуктів харчування та 
теплих речей, замовлених учасниками 
бойових дій. Ініціативу голови підтри-
мали директор Миколаївської зразкової 
автомобільної школи Василь Валенков, 
керівники  Миколаївського і Вітовського 
спортивно-технічних клубів Віктор Жо-
сан та Віктор Шевченко. Представники 
обласного Товариства допомогли волон-
терам завантажити все необхідне до авті-
вок. Фактично, офіс обласної організації 
вже став своєрідним координаційним 
центром волонтерської діяльності.

Розповідає волонтер Сергій Про-
тченко:

- Волонтери ВЦ «Перевізник» не раз 
організовували поїздки на Схід, де вою-
ють наші сини й онуки. Як військовослуж-
бовці всі вони перебувають на повному 
державному утриманні. Але, в силу різ-
них оставин, про які сьогодні всі знають, 
їм дошкуляють багато проблем, впора-
тись з якими вони не можуть самотужки. 
Тому свідомі українці, які мають бодай 
яку для цього можливість, намагаються 
хоч якось допомогти їм. Допомога ця різ-
нобічна, не завжди вимірюється грошима 
чи матеріальними цінностями. Крайній 
раз ми завантажились у Миколаївському 
і Новоодеському районах, жителі яких 
забажали долучитись до нашої благород-
ної місії. Веснянська ОТГ зібрала хлопцям 
посилки, дитячі малюнки, а педагоги й 
учні Надбузького аграрного ліцею – ви-
пічку, домашні смаколики. Наприклад, на 
початку грудня 2017-го у селах Микола-
ївського району проводилася акція «Со-
лодке для наших солдатів», під час якої 
вдалося зібрати майже 40 ящиків печива, 
домашньої випічки. То ж, прибувши у роз-
ташування однієї з механізованих бригад, 
нам не було соромно дивитися хлопцям 
у очі.

У більшості випадків, волонтери не 
можуть розповідати про те, що діється 

на передовій. Найчастіше «народні звіти» 
про добрі справи у соціальних мережах 
містять усього кілька рядків. Співзаснов-
ники Волонтерського центру «Переві-
зник» інформують Україну про черговий 
вантаж миттєво. Друзі-волонтери є по 
всій Україні і, якщо є можливість, надають 
посильну допомогу.

А ось інформація від Ігоря Мухар-
ського про крайню поїздку на передо-
ву:

- Вантаж сформовано. Все за списка-
ми. Вирушили на Схід. Чергова спільна 
поїздка ВЦ «Перевізник» та БО «Волон-
терський пост». Дякуємо всім помічни-
кам, які допомогли придбати генератори, 
пускозарядні, бензопили, 190 акумуля-
торів, планшети, модеми та всім, хто пе-
редав частинку домашнього затишку у 
вигляді кави та смаколиків! Разом до пе-
ремоги!

Вже наступного дня волонтери допо-
відали:

- Допомога доставлена! ВЦ «Переві-

зник» та «Волонтерський пост», вчерго-
ве, у захисників. Непідробна радість та 
щирі посмішки наших захисників, наших 
земляків – це найкраща подяка всім, хто 
долучився до збору. Генератори, бензо-
пили, акумулятори, зарядні, масла, рези-
на, подовжувачі, планшет тепер в них, ще 
буде і вай-фай.

Дівчата-медики до сліз раділи набо-
рам косметики від Оленки. Домашні сма-
колики та вітамінні цитрусові також при-
йшлися до смаку. Так і передали: «Ніби 
вдома побували».

Це – витяги із записів, зроблених Іго-
рем Мухарським та Сергієм Протченком 
на сторінці у соціальній мережі Facebook. 
Коли читаєш ці рядки, переповнюєшся 
гордістю за тих пересічних українців, які 
роблять все можливе, щоб відстояти сво-
боду українського народу.

А вдома кожного із волонтерів чека-
ють члени їхніх сімей. Дружини та діти 
моляться, щоб тато-волонтер повернувся 
додому живим, бо дуже небезпечний той 
шлях волонтерський. І не можна оцінити 
його ні грошима, ні грамотами, ні нагоро-
дами. Він вимірюється людяністю та сові-
стю.

За словами Юрія Шутяка, миколаїв-
ські оборонці продовжуватимуть надава-
ти захисникам України допомогу. Це вже 
стало справою честі.

У передноворічну пору обласний 
осередок та Миколаївська зразкова авто-
школа ТСОУ доклали зусиль, щоб допо-
могти волонтерам Врадіївщини доправи-
ти волонтерську допомогу на передову 
через Волонтерський агітаційний потяг 
«Труханівська Січ», з яким у миколаївців 
особливо дружні стосунки. Спілкування 
волонтерів України - на найвищому рівні. 
Волонтери діють значно оперативніше й 
дієвіше ніж державні служби, що відпо-
відають за добробут українських вояків. 
Поки що ситуація така, але сподіватиме-
мося на краще.

Лариса Жайворонок

Волонтерський десант в районі АТО



№ 1(29) 2018 24

15 2% %$ d …  "," ……  != …“ *,. "�����iL“ * ƒ `- =…i“2=…3

Мастега Сергей Иванович - старший прапорщик в отставке. На 
военной службе с 1978 по 1992 год. Командировка в ДРА: ноябрь 1984 
- декабрь 1986 г. В настоящее время комендант здания Запорожской 
областной организации ОСО Украины.

Дан приказ ему – в Афган!
На войну в Демократическую Респу-

блику Афганистан людей отправляли 
только с их формального согласия. Чле-
нов партии еще и после собеседования 
в политорганах. Поскольку два предыду-
щих кандидата под благовидным предло-
гом выполнять интернациональный долг 
отказались, то разговор в политотделе 
дивизии сразу начался на повышенных 
тонах: «или едешь или, мать твою так, 
партбилет на стол!». Обидно стало Сер-
гею – он то как раз был и не против. Отве-
тив партийному чиновнику в том же тоне, 
пошел прапорщик Мастега документы 
оформлять.

В Кабул летел на самолете Ил-18 в со-
ставе группы заменщиков. В иллюмина-
тор увидел Сергей внизу антенны связи, 
локаторы, зенитные комплексы, а уже 
ближе к аэродрому – траншеи и обвало-
ванные земляными брустверами танки и 
БТРы. «Похоже, на войну прилетел», - от-
метил он для себя.

Самолет пошел на снижение и вот-вот 
должен был коснуться бетона, но резко 
взмыл вверх. Вышедший в салон летчик 
успокоил: солдатик полосу перебегал, 
командир решил не рисковать и пошел 
на второй круг…

«Да, видимо, с дисциплиной в во-
йсках здесь не очень», - сделал еще одно 
заключение Сергей. Впечатление усили-
лось, когда увидел среди встречающих 
бойцов в кроссовках и спортивных шта-
нах, тельняшки в широко распахнутых 
воротах. Небрежно свисавшие автоматы 
с тремя магазинами – один пристегнут, 
а два к нему изолентой примотанные – 
тоже произвели впечатление. «Картину 
маслом» завершали пистолеты Стечкина, 
носимые в деревянной кобуре: ни дать, 
ни взять – революционные матросы… 
Курорт, а не служба!

Оказался прапорщик Мастега на 
должности командира взвода, а позже 
старшины роты в реабилитационном 

центре для сол-
дат, переболев-
ших инфекци-
онными забо-
леваниями. По 
сути это была 
обычная во-
инская часть с 
ее привычным 
укладом, но без 
значительных 
физических на-
грузок. Выдава-
лись необходи-
мые медпрепа-
раты и усилен-
ное питание.

Но расслабляться было нельзя: ря-
дом военная база и аэродром Баграм - 
желанные цели для душманов. Обстрелы 
из стрелкового оружия и минометов ве-
лись постоянно, особенно в темное вре-
мя суток. Поначалу при каждом, похожим 
на выстрел, звуке Сергей втягивал голову 
в плечи, искал глазами укрытие. Потом 
привык, научился отличать реальную 
угрозу от мнимой. Один раз миномет-
ный обстрел застал его взвод на берегу 
арыка. Поняв по первым двум, кучно лег-
шим минам, что место пристреляно, дал 
команду «В укрытие!» и первым сиганул в 
воду. Бойцы за ним. 

И вовремя – десяток разрывов из-
рыли все ближайшее пространство. Хотя 
и намокли, на зато никто не пострадал. 
Этот эпизод с описанием грамотных и 
решительных действий прапорщика Ма-
стеги в боевой обстановке стал одним из 
пунктов в представлении его к медали 
«За боевые заслуги».

О вреде курения и еды на ночь.
Афганистан занимал лидирующие 

позиции по объемам выращивания опи-
умного мака. Курение наркосодержащих 
смесей здесь давняя и прочная тради-
ция. Наших бойцов местные жители с по-
мощью вездесущей ребятни на дурман 
подсаживали легко и просто. Угощали 
«бачата» дорогими сигаретами с «тра-
вой» наших «шурави» бесплатно. Но ког-
да привычка «кайфовать» укоренялась 
- платить надо. Откуда деньги у солдата… 
Тащили из расположения все, что духа-
нах, местных лавчонках, принимали: от 
кухонной посуды до постельного белья. 
Умудрялись даже металлические кровати 
умыкать. 

Стоял наш солдатик на посту, закурил 
заветную сигаретку с гашишем. А дело 
ночью было. Вот душманский снайпер на 
огонек и выстрелил. Угодила пуля ниже 
колена, перебила кость. Ногу ему потом в 
Ленинградском госпитале спасали.

Шел 1985 год. В СССР началась гор-
бачевская перестройка и борьба с при-
вилегиями. В газетах писали о вскрытии 
больших злоупотреблений в среднеази-
атских республиках, хлопковой мафии. О 
хлопке мы знали, что это важное страте-
гическое сырье – из него порох делают 
и обмундирование шьют. А еще давят 
растительное масло – мы его получали. 
Похоже отдаленно на подсолнечное, но 
аромат не тот. В столовой оно шло для 
приготовления пищи личному составу, а 
по вечерам, после отбоя, мы, прапорщи-
ки, картошечку на нем жарили, вроде как 
поздний ужин.

Затеяли в очередной раз «картофан», 
а жарить не на чем, взял я майонезную 
баночку, сходил на кухню, мне там грамм 
150 плеснули. Иду, а навстречу новый ко-
мандир полка. Поинтересовался: кто, от-
куда, зачем и что несу. 

Представился, объяснил. В ответ ус-
лышал рассказ о начавшемся в стране 
наведении порядка и о том, что каждый, а 
особенно член партии, должен начинать 
с себя и что негоже объедать подчинен-
ных. Я молчу – оно ведь в армии как: кто 
старше по званию или должности, тот и 
прав. Вернул масло на кухню.

Утром история о предотвращении 
новым командиром полка попытки хище-
ния в крупных размерах продовольствия 
стала всеобщим достоянием. 

Из наградных документов, которые 
как раз в тот момент готовились, меня 
вычеркнули. Да бог с ней, с медалью. У 
нас так: сегодня человек национальный 
герой и борец за счастье народа, а завтра 
– злодей и враг всего прогрессивного че-
ловечества. Или наоборот…

Главное, что хоть и не очень здоро-
вый, но живой вернулся.На войне ведь 
как бывает – сегодня ты живой, а завтра 
убили, тут все дело случая.

Вот так отразилась схватка сверхдер-
жав на судьбе нашего героя – маленько-
го человека в огромном горниле войны. 
А сейчас Сергей Иванович, вспоминая 
афганские военные будни, по большим 
праздникам варит настоящую солдат-
скую кашу. Всем хватает…  

Виктор Армяновский  

Від редакції:
Матеріал, отриманий нами, 

друкуємо мовою оригіналу. Без 
скорочень і правок. Редакція не в 
усьому поділяє думки його автора 
і з претензіями  просить не зверта-
тись.
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"РОКИ, КОЛИ ПРАЦЮВАВ У ТОВАРИСТВІ, БУЛИ 
КРАЩИМИ РОКАМИ МОГО ЖИТТЯ..."

Кажуть, мудрість приходить з роками. Можливо, і так. Але разом з ними  
приходить і досвід. Тож про життєву мудрість, людяність і професійний 
досвід розмовляємо з колишнім головою ДТСААФ Миколаївської області 
Іваном Авксентійовичем Недашковським. Він – людина щира, відкрита, 

справедлива і з ним легко спілкуватися.

Незважаючи на поважний вік – 82 
роки, ветеран сповнений опти-
мізму, життєрадісний та енер-
гійний. Кадровий військовий, 

він тривалий час служив там, де потрібно 
було Батьківщині: у ті часи не прийнято 
було обирати місця служби. У розмові зі-
знається, що мрії стати військовим, власне, 
не було, а був приклад старшого брата та 
намагання подолати скрутне становище, 
яке у ті часи було притаманне багатьом 
сім’ям. З цієї причини і став курсантом 
військового училища.

Народився Іван Авксентійович у 1935 
році на Житомирщині, в селі Недашків. 
Звідси і прізвище – Недашковський. На-
вчався в школі. Закінчив 10 класів. Жили 
дуже бідно. Брат, старший на 10 років, 
який був уже старшим лейтенантом, по-
радив іти в армію, сказавши, що там на-
годують, одягнуть та взують.

1952-го року Івана Недашковського 
призвали до лав Радянської армії. Згодом 
залишився на надстрокову. Служити було 
важко. Але зараз, через багато років, за-
доволений, що обрав професію військо-
вого. Спочатку служив у Львові. Частень-
ко з друзями відвідував оперний театр. 
Жив на приватній квартирі. Не все було 
гладко. У 1955 році потрапив у артиле-
рійський полк. За прикладом товаришів  
вирішив вступати до вищого військово-
го училища. Було два варіанти – Ростов-
на-Дону і Пенза. Вибрав південне місто, 
оскільки  там клімат  сприятливіший для 
здоров’я. Вступив до Ростовського ви-

щого ракетного училища стратегічного 
призначення. Після пяти років навчання 
потрапив, за розподілом, у Сибір. Служив 
неподалік від Шушенського.

На той час вже був одружений. Дру-
жина дуже переживала про те, де до-
ведеться жити і служити її обранцеві. 
Керівництво хотіло відправити Недаш-
ковського у Забайкалля, але, на прохан-
ня Івана Авксентійовича, його залишили 
служити під Красноярськом. Отримав 
звання майора.

Нове призначення було до 
Новосибірська. Там теж не обійшлося без 
труднощів: у цьому полку одна наземна 
пускова установка була небоєздатна. На 
деякий час вдавалося відновити її робо-
ту, потім історія повторювалась. Виникли 
непорозуміння із керівництвом. Дійшло 
до того, що довелося думати про зміну 
місця служби. І він вирішив вчитися далі. 
На той час відкрився командний факуль-
тет академії. Іван Недашковський звер-
нувся до командира полку за порадою. 
Подав рапорт. Йому дозволили їхати на 
навчання. Через 2 роки, після закінчення 
навчального закладу, Недашковського 
направили служити до м. Первомайська 
Миколаївської області. На посаді коман-
дира полку прослужив з 1972 по 1977 рік. 
Незабаром довелося переїздити  до Ві-
нниці, де його чекала посада командира 
дивізії. 

Але життєві та інші обставини склали-
ся так, що незабаром він обійняв посаду 

голови Вінницької організації ДТСААФ 
Української РСР. А з 1979-го по 1989-й Іван 
Недашковський керував Миколаївським 
обласним осередком ДТСААФ. За цей час 
було збудовано адмінбудівлю оборонної 
організації, багато новобудов у районах 
області: Новоодеському, Новобузькому, 
Велелинівському та інших. 

З повагою згадує Іван Недашковський 
імена ветеранів Миколаївського осеред-
ку ТСОУ: Смирнова Володимира Іванови-
ча – спочатку керівника Миколаївської 
автошколи, а потім обласної організації; 
Кілбаса Григорія Михайловича – керів-
ника морської школи; Коржа Аркадія 
Мойсейовича та Алміна Леоніда Дмитро-
вича – інструкторів зі спорту. Ветеран за-
уважив, що школи ДТСААФ були великою 
опорою для Збройних Сил. Серед видів 
спорту особливим авторитетом користу-
валися автомобільний спорт та мотоци-
клетний. Мотобол та спідвей розвивали-
ся у м. Вознесенську, де був побудований 
спеціальний спорткомплекс. Стрімко 
розвивалися стрілецький спорт, морське 
триборство.

Після звільнення із Товариства Іван 
Авксентійович тривалий час працював 
начальником центральної котельної у 
місті Миколаєві. Роки роботи у Товаристві 
він згадує як кращі у його житті.

                                                  
Лариса Жайворонок

НАШІ ВЕТЕРАНИ

Іван Недашковський
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" Ту т   є   у   к о г о    і    

Ентузіасти своєї справи і 
патріоти закладу

У 2017 році тут пройшли навчання і 
отримали водійські посвідчення 65 вете-
ранів АТО.

- Відтоді, як на сході нашої країни три-
ває неоголошена війна, про її учасників 
сказано й написано багато, - говорить 
директор навчального закладу Дмитро 
Шведов. - Зокрема, і про  те, що хлопці, на 
очах яких гинули їхні бойові товариші, а 
їхні життя теж часто-густо  висіли на во-
лосині, є надмірно нервово-збудженими, 
болісно реагують на будь-яке зауважен-
ня. Але за час навчання ветеранів у нас 
не виникало жодних проблем з ними. 
Навпаки, хлопці вирізнялись сумлінним 
ставленням до навчання. Було зрозуміло, 
що сюди вони прийшли не за «палітурка-
ми», а за  знаннями і практичними нави-
чками.

І мої колеги зробили все, щоб наші 
слухачі їх отримали. А вони, повірте, умі-
ють це робити. Володимир Горогосов, Ан-

тоніна Заїка, Валерій Гонта є, як мовиться, 
викладачами від Бога: слухачі ловлять 
кожне їхнє слово. А все тому, що навчаль-
ний матеріал подають цікаво, нестан-
дартно, наводячи при цьому конкретні 
приклади з життя. 

- У нашому колективі ніхто й нікому не 
нав'язує своєї думки, - ділиться Дмитро 
Юрійович. – Вся робота будується на сві-
домості. Наприклад, людині, яка робить 
у колективі перші кроки, вистачає тео-
ретичних знань, отриманих у виші. А ось 
практики, як правило, бракує. Та завжди 
знайдеться старший і більш досвідче-
ний колега, який вирішить цю проблему. 
Прийшов до нас Сергій Листуха – пре-
красна людина, яка відразу стала душею 
колективу. А ось професійної підготовки 
не вистачало. Завдяки старшим товари-
шам він з часом  став одним із кращих 
фахівців.

Наші інструктори індивідуального 
навчання водінню автомобіля - справжні 
аси своєї справи! Олександр  Діденко, 
Григорій  Прохорський не лише вміють 
віртуозно водити автомобіль, але й воло-
діють хистом передавання своїх навичок 
підопічним. До речі, Олександр Олегович 
за необхідності виконує ще й обов'язки 
механіка. Словом, люди, які у нас пра-
цюють, є справжніми ентузіастами своєї 

справи і великими патріотами навчаль-
ного закладу, не змінюючи місце роботи 
впродовж багатьох десятиліть.

До речі, сам Дмитро Шведов віддав 
клубу понад 20 років життя, обійнявши у 
1997 році посаду майстра виробничого 
навчання. Потім працював заступником 
директора, а у 2014-му очолив заклад.

«Раді, що навчатись 
випало саме тут…»

- Ми дуже задоволені, що навчатись 
випало саме у цьому закладі,- каже голо-
ва спілки ветеранів АТО Шевченківського 
району міста Києва Олексій Рябов, який 
воював у складі 12-го мотопіхотного ба-
тальйону територіальної оборони, сфор-
мованого столицею України. – Всі викла-
дачі вирізняються надзвичайно високим 
професіоналізмом, прагненням донести 
до нас якомога більше потрібної інфор-
мації. Знаєте, серед нас, слухачів, є різні 
люди: хтось «схоплює» почуте відразу, а 
комусь банальну істину доводиться по-
вторити тричі. Але у наших викладачів 
вистачало терпіння, такту і на це…

Умови навчання є досить демокра-
тичними. Якщо ви, скажімо, вирішили

Так відгукуються про навчання у Дніпровському районному спортивно-
технічному клубі ТСО України,  що у місті Києві, вчорашні військовики – 
учасники бойових дій на сході країни

Наша довідка
Цей професійно-технічний навчальний заклад засновано у 1968 році з метою підго-

товки  водіїв для Збройних Сил та народного господарства колишнього СРСР. Сьогодні 
в його стінах проводиться підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
водіїв транспортних засобів категорій «А1», «А», «В», «С1», «С», «ВЕ», «СЕ». Щороку тут 
навчаються близько тисячі слухачів. Навчальна база закладу відповідає всім вимогам 
сьогодення - є  власний майданчик  початкового навчання водінню, сучасні мульти-
медійні та комп'ютерні класи, відкрито дві філії. Підписано угоду з управлінням праці 
та соціального захисту населення Деснянської райдержадміністрації про навчання  
колишніх учасників антитерористичної операції професії водія усіх категорій. 2014 
року, на замовлення військкомату, тут пройшли навчання понад 20 киян-призовників.

Дмитро Шведов

Передовий досвід
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вивчитись на водія вантажівки, то до-
ведеться щодня (окрім суботи і неділі) 
відвідувати заняття. Протягом півтора 
місяця. А ще – викласти близько 7 тисяч 
гривень. Ви здивовані вартістю? А ціною 
на пальне? Отож…

Слухачі, з якими мені довелося спіл-
куватися, належать до різних категорій 
населення, мають різні погляди на одні і 
ті ж події. Одне їх єднає – з початком ро-
сійської агресії всі вони були мобілізовані 
до Збройних Сил, інших військових фор-
мувань. І у кожного є своя причина опа-
новувати водійське ремесло.

- Сьогодні у мене автівки немає, - 
щиро зізнається Микола Христич, який 
проходив службу в Західному оператив-
ному командуванні. – Але сподіваюсь 
придбати її у недалекому майбутньому. 
Побувавши на кількох заняттях, переко-
нався у високій фаховості людей, котрі 
тут працюють.

Перед написанням цих рядків я спіл-

кувався з багатьма колишніми учасника-
ми АТО.  Вони ділились своїми вражен-
нями про навчальний процес, згадували 
курйозні випадки. А насамкінець попро-
сили «сказати кілька добрих слів про 
Юрійовича».

- І як керівник, і як людина він заслуго-
вує найвищих слів 
похвали, - вважа-
ють вчорашні воя-
ки. Не погодитись з 
ними важко. Адже 
Дмитро Шведов 
зумів так органі-
зувати роботу на-
вчального закладу, 
що і бажаючих тут 
навчатись виста-
чає, і навчальний 
процес на висоті. 
З особливою пова-
гою він ставиться 
до тих, хто ще вчо-

ра боронив на сході Україну. Не в остан-
ню чергу це пояснюється і тим, що свого 
часу він сам віддав службі на підводному 
човні «Курськ» три роки, навчився ціну-
вати справжню чоловічу дружбу і пова-
жати людину в армійському однострої.

 

Хлопці, які пройшли горнило ві-
йни, зізнаються, що представниці 
прекрасної статі, під орудою яких 
вони опановують водійське ремесло,  
дисциплінують їх, стримуючи від над-
мірних емоцій, стимулюють до кра-
щого навчання 

Опанувавши спеціальність інженера-
механіка у Київському політеху, Антоніна 
Заїка успішно розпочала трудову кар'єру 
на Київському заводі  надтвердих мета-
лів, який на той час спеціалізувався на 
виготовленні штучних алмазів. Та на по-
чатку 90-х змушена була змінити місце 
роботи, працевлаштувавшись у Поділь-

ському районному спортивно-технічно-
му клубі ТСО України, що у місті Києві, 
викладачем Правил дорожнього руху.  З 
2010-го працює у Дніпровському РСТК, 
де обіймає аналогічну посаду.

- Аж не віриться, що я віддала нашо-
му Товариству 20 років свого життя, - го-
ворить Антоніна Миколаївна. – Роботою 
задоволена і  не було ще дня, коли б я 
пожалкувала про той вибір, що зроби-
ла багато років тому. З самого ранку і до 
вечора мене оточують практично одні 
чоловіки – колеги і слухачі. І я досить 
комфортно почуваюся серед них: у на-
шому колективі всі вони  є справжніми 

«Жінки не лише додають нам наснаги…»

Антоніна Заїка
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джентльменами у стосунках з  жінками.
Олена Штирфунова – колега Анто-

ніни. Правда, трудовий стаж у неї дещо 
менший. Але ця обставина аж ніяк, за 
словами керівника навчального закла-
ду, не позначається на її роботі. Олені 
Юріївні тут подобається.

- Свого часу я закінчила Київський 
інститут менеджменту, потім підвищу-
вала кваліфікацію в університеті тран-
спорту, - розповідає  вона. -  Коли б у 
молоді роки мені хтось сказав, що я не 
лише кермуватиму автомобілем, а ще й 
навчатиму цьому інших, то просто роз-
сміялася. Але життя тим, мабуть, і пре-
красне, що непередбачуване. Спочатку 
викладала Правила дорожнього руху 
у приватному навчальному закладі, а 
згодом перейшла до Дніпровського 
РСТК. Мені подобається ставлення на-
шого керівництва до працівників, ста-
більність в роботі, чого, відверто кажу-
чи, на попередньому місці роботи не 
було.

Олена Юріївна почувається надзви-
чайно щасливою жінкою не лише через 
це: тут вона познайомилася з Миколою 
Ходовченко – інструктором з індивіду-
ального навчання водінню автомобіля. 
Закохалися одне в одного і незабаром 
одружилися. Сьогодні у подружжя під-
ростає 4-річна донька Іра.

Незабаром виповниться 10 років, 
як посаду інструктора з індивідуаль-
ного навчання водінню автомобіля 
обіймає Наталя Шведова.  І хоча  дехто  
скептично дивиться на жінку-водія, не 
кажучи вже про жінку-інструктора, моя 
співрозмовниця категорично не згодна 
з такою точкою зору:

- Сьгодні жінки мають доступ до 
самих що не  є чоловічих професій. 
Наприклад, в одній зі скандинавських 
країн представниця прекрасної  статі 
до недавнього часу командувала під-

водним човном! А чим ми, українки, 
гірші?..

З нею погоджується Андрій Рожко, 
який нещодавно пройшов тут навчан-
ня, а до цього – воював на Донбасі.

- З власного прикладу можу сказа-
ти, що Наталя є прекрасним фахівцем 
своєї справи, - каже ветеран. – Знаю 
що кажу: вона  навчала мене нави-
чкам їзди. Скажу більше: присутність 
в салоні автомобіля цієї чарівної жінки 
додавала впевненості у власних силах, 
стимулювала до кращого опанування 
навичками водіння.

Наталія Шведова є досить енергій-
ною, цілеспрямованою жінкою. Окрім 
того, що по 5-6  годин проводить за 
кермом автівки, вона ще й успішно ви-
ховує трьох дітей –Даніелу, Євангеліну і 
Савелія. На запитання чи не важко, від-
повідає:

- Доньки вже майже дорослі і є мо-
їми першими помічницями. Допома-
гають доглядати сина, якому лише три 
рочки.

Далеко не кожен навчальний за-
клад Товариства, де готують водіїв, 
може похвалитись наявністю в його 
колективі  жінок, які вчать дорожній 
грамоті і водінню дорослих чоловіків. А 
ось у Дніпровському районному спор-
тивно-технічному клубі вони є. Аж три!

Тож нехай нам заздрять колеги, - 
посміхається Дмитро Шведов. – Вони 
додають нам оптимізму, наснаги, не 
дозволяють розслаблятися. Ну а ми 
робимо все від нас залежне, щоб вони 
ніколи не пошкодували про свій вибір. 
Користуючись нагодою, хочу зверну-
тись до колег - керівників навчальних 
закладів нашого Товариства. Панове! 
Не бійтесь брати на роботу представ-
ниць прекрасної половини. Повірте 
мені: вони варті того, щоб  працювати у 
нашому Товаристві

Готуючи цей допис, спілкувався з 
багатьма підопічними цих чарівних жі-
нок. І від жодного не почув і слова на-

рікань!
Богдан Ганнисик, учасник АТО:
- Побутує думка, що інструктором, 

який навчає  слухача водінню авто-
мобіля, може бути виключно людина 
чоловічої статі. Чесно кажучи, до не-
давнього часу і я так вважав. Тепер, 
після навчання у Дніпровському СТК, я 
так не вважаю. У мене взагалі склалося 
враження, що опановувати водійське 
ремесло краще все ж під орудою жінки. 
Але це моя особиста думка…

Руслан Кравченко, учасник АТО:
- Прийти навчатись до цього закла-

ду варто було б лише тому, щоб позна-
йомитись з цими напрочуд гарними 
жінками. Жартую. А якщо серйозно, 
то я не побачив різниці між чоловіка-
ми-інструкторами і жінками-інструк-
торами: мається на увазі професійна 
підготовка, уміння зацікавити слухача 
і донести до нього те, що він повинен 
знати назубок.

Людмила, киянка:
-  Я задоволена тим, як нам, слуха-

чам, викладають теоретичний матері-
ал. У захваті і від практичних занять. Так 
тримати!

Сергій Зятьєв

Олена Штирфунова

Наталя Шведова (ліворуч)

Валентина Гонтар-помічник директора
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У 1979 році Сашка призвали до лав 
Радянської Армії. Служити випа-
ло у Групі радянських військ в 
Німеччині. Ракетником. Команду-

вання пропонувало  залишитись на над-
строкову: з перспективою вступити  до 
військового вишу і стати офіцером. Проте 
хлопець відмовився: його вабила рідна 
Чернігівщина.

Змінивши армійську форму на джин-
си, юнак закінчив технікум, працював на 
одному з промислових підприємств. Зго-
дом, зрозумівши, що бракує знань, став 
студентом Харківського інституту меха-
нізації і електрифікації сільського госпо-
дарства. А у 1990 році у житті Олександра 
Лашка сталися зміни…

 - Мене викликав перший секретар 
райкому партії і запропонував призва-
тись до органів МВС, - говорить Олек-
сандр Олександрович. – Причому його 
слова виглядали як наказ партійного ке-
рівника. Тож незабаром я вже отримав мі-
ліцейський однострій з лейтенантськими 
погонами…

 За більш як 20 років служби в орга-
нах внутрішніх справ Лашко дослужився 
до підполковника і посади заступника 
начальника Корюківського райвідділу 
міліції. У 2011-му звільнився. За станом 
здоров'я.

- Спочатку мав наміри підлікуватись, 
відпочити як слід, а вже потім зайнятись 
подальшим працевлаштуванням, - розпо-
відає Олександр Олександрович. – Та не 
так сталося,  як гадалося:  незабаром очо-

лив  Корюківський районний спортивно-
технічний клуб ТСО України.

Не всі зрозуміли рішення вчораш-
нього міліціонера, вважаючи, що чоловік 
взяв на себе непосильний тягар. Адже 
навчальний заклад мав чимало проблем, 
які потребували нагального вирішення. 
Чи не найголовніша – ремонт: головна 
адміністративна будівля  була зведена 
ще  за царських часів і жодного разу ка-
пітально не ремонтувалася!...  Не перепо-
відатимемо всіх подробиць, але сьогодні 
її не впізнати: із похмурого, занедбаного 
будинку вона перетворилась у сучас-
ний офіс. Навчальні класи теж зазнали 
«революційних змін», їх ще й обладнали 
сучасними мультимедійними системами 
навчання.  Відремонтували і дах, який на-
гадував решето.

Дізнавшись наміри розповісти про 
нього зі сторінок «Вісника», Лашко  запе-
речив:

- Було б краще, коли б читачі дізна-
лися про людей, з якими я працюю, а не 
про мене.  Вже шість років очолюю цей 
колектив і не перестаю дякувати Господу 
Богу за те, що випало працювати з таки-
ми прекрасними людьми. Наприклад, 
Богдан Малиш, Володимир Терещенко є 
настільки сумлінними працівниками, що 
будь-яке розпорядження виконають, не 
рахуючись з власними інтересами. А Во-
лодимир Сумко, Андрій Гробчак, Михай-
ло Макаренко? Знаєш, з такими, як вони, і 
в розвідку не страшно йти: окрім того, що 
ці хлопці є відмінними фахівцями своєї 
справи, вони ще й вирізняються найкра-
щими людськими якостями. Незважаючи 
на те, що в окрузі вистачає закладів-кон-
курентів, у стінах Корюківського РСТК 
щороку проходять навчання близько 400 
чоловік. Чому людей так манить саме цей 
н а вч а л ь н и й 
заклад? Від-
повім слова-
ми одного із 
слухачів:

 - Навча-
ючись у Ко-
рюківському 
РСТК, бачу за 
що плачу гро-
ші: тут я отри-
мую не про-
сто водійське 
посвідчення, 
а відмінну во-
дійську підго-
товку, яку по-
тім потрібно 

лише «відшліфувати» як слід.
У Олександра Лашка – напрочуд міц-

ний тил: він  має прекрасну дружину На-
дію, разом з якою виховали  двох доньок 
- Світлану та Аллу. Сьогодні вони працю-
ють слідчими в  органах МВС, подарував-
ши діду з бабусею трьох онуків – Сашка, 
Максима і Софію. Саме вони, малеча, і до-
дають Олександру Лашку наснаги, бажан-
ня працювати. 

Окрім навчального закладу, він очо-
лює ще й міжрайонну організацію Товари-
ства. Тут він теж не пасе задніх. Налагодив 
добрі стосунки з іншими  громадськими 
організаціями, органами місцевого само-
врядування: спільно проводять заходи 
військово-патріотичного спрямування. 
Зокрема, організовують зустрічі з учасни-
ками антитерористичної операції, які на-
вчаються у РСТК, влаштовують спортивні 
свята.

Перед написанням цих рядків ми по-
цікавились думкою голови Чернігівської 
обласної організації ТСО України Ігоря 
Бизгана щодо діяльності Корюківського 
РСТК та його директора. І ось що почули:

 - Олександр Олександрович – люди-
на на своєму місці. Хоча, ви знаєте, інколи 
мені здається, що коли б цей чоловік сьо-
годні обійняв іншу посаду, то результати 
роботи були б такими ж. Адже сумліннос-
ті, енергії, бажання примножувати здо-
бутки попередників Олександру Олек-
сандровичу не позичати.

Залишається додати, що  Олександр 
Лашко нагороджений Почесним знаком 
ТСО України. Кандидатура Лашка також  
затверджена для занесення на Дошку по-
шани ТСО України.

Світлана Хропата

1979 році Сашка призвали до лав

т

н
в
н
я
Ч
а
щ
п
в
ї
б
н
«
с
н
г

н
р

"ЛЮДИНА НА СВОЄМУ МІСЦІ""ЛЮДИНА НА СВОЄМУ МІСЦІ"
Очоливши у 2011 році Корюківський районний спортивно-технічний 

клуб, що на Чернігівщині, Олександр Лашко докорінно змінив його    
обличчя

О. Лашко

Знай наших!
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Народився Миколка восени го-
лодного 1947-го. На Рівненщині. 
По закінченні школи навчан-
ня продовжив у Корецько-

му сільському професійно-технічному 
у ч и л и щ і ,  о п а н у в а в ш и  п р о ф е с і ю 
тракториста-машиніста. В училищі   актив-
но діяла    первинна організація  ДТСААФ, 
очолювана викладачем автомобільної 
справи. Дізнавшись про справи, якими 
вона займається,  Микола  відразу всту-
пив до неї. Незабаром був призваний до 
лав Радянської Армії. Служити довелося в 
полку внутрішніх військ, який дислокува-
лася у Дніпропетровську.

- Армія стала для мене справжньою 
школою виховання, - згадує сьогодні він 
ті далекі роки. - Тому й дивуюсь сьогодні, 
коли бачу як окремі юнаки намагаються 
уникнути військової служби.

Після звільнення продовжив навчан-
ня у Рівненському навчальному комбі-
наті, де здобув  професію  водія категорії 
«В-С», працював водієм у місцевому гос-
подарстві, удосконалюючись як профе-
сіонал.  У 1972 році Микола, проходячи  
в стінах Корецької автошколи перепід-
готовку, познайомився  з її директором  
Василем Сальковим.

- Не знаю чим я сподобався йому, але 
Василь Омелянович запропонував мені 
обійняти посаду інструктора навчання 
водінню  автомобіля, - розповідає Мико-
ла Антонович. -  І я, не роздумуючи, від-
разу погодився: робота з людьми завжди 

подобалася мені, я відчував, що зможу 
навчати їх.

На той час для того, щоб стати ін-
структором, потрібно було пройти пев-
ний випробувальний термін. Тож довело-
ся Миколі попрацювати на автомобілях 
ГАЗ-51, ГАЗ-63, на яких виконував різні 
господарські роботи, здобуваючи до-
датковий досвід. Пропрацювавши так 
два роки, чоловік  зарекомендував себе  
енергійним, сумлінним працівником, про 
що було сказано в характеристиці керів-
ництва. Після цього Микола опановував 
професію  інструктора у Рівненській авто-
школі ДТСААФ. 

Робота, згуртований  колектив, очо-
люваний Василем Омеляновичем Саль-
ковим, став  для  нього  другою  сім’єю.  
Більшу частину  свого  життя  Микола 
Антонович присвятив  автошколі. За   всі   
трудові   роки    ним   підготовлено  близь-
ко  двох тисяч водіїв. Доводилося   спілку-
ватися   з різними  за віком  та посадами  
людьми. І зі всіма знаходив спільну мову. 
Навіть з дуже вередливими. Тож більшість 
його підопічних, які закінчували курс на-
вчання, своїм товаришам та знайомим, 
які тільки-но починали опановувати во-
дійське ремесло, радили йти до Миколи 
Антоновича.

- Тут треба  проявляти    неабиякий  
хист  та  терпіння, -   - каже Микола Ан-
тонович. – Адже у кожної людини свій ха-
рактер, уподобання, нахили.  Ще в  радян-
ські часи доводилось    навчати  майбут-
ніх солдатів  автомобільній   справі, яких 
на той час  для Збройних Сил   готувала  
автошкола. 

Микола Антонович згадує нелегкі 

будні навчання призовників, коли необ-
хідно було виконувати різні вправи з 
водіння: №21 – практичне навчання на 
спеціалізованих автодромах, № 22 - 30 кі-
лометровий марш. Та найскладнішою для 
новачків була вправа  № 23- 100 кіломе-
тровий марш, який проходив дорогами 
різної складності, у тому числі і бездоріж-
жям, та ще й з вантажем.

Навчав  також   водіїв для  народно-
го  господарства Української РСР, а потім 
- для економіки вже незалежної Україн-
ської держави. Тепер  його учні  -  школярі   
та ті, хто  бажає  отримати    посвідчення    
на право водіння автомобіля.   Колеги 
поважають ветерана Товариства. Насам-
перед  за  людяність  та доброзичливість. 
Завжди  дисциплінований - ця риса  при-
щеплена  ще з дитинства, а  загартована    
в колективі.  А ще Микола Антонович є   
хорошим  сім’янином, люблячим  чолові-
ком,  батьком  та  дідусем.     

Відтоді, як Микола Ничипорук впер-
ше переступив поріг навчального закла-
ду оборонного Товариства,  минуло 45 
років. А здається, що це було вчора: жит-
тя швидкоплинне. За сумлінне ставлен-
ня до своїх функціональних обов’язків, 
уміння працювати з людьми наш ветеран   
відзначений грамотами   та подяками ке-
рівництва.

Та найвищою для нього нагородою 
є слова подяки тих людей, які під його 
керівництвом навчалися керувати авто-
мобілем. 

                        Василь Рудика

ЗДАЄТЬСЯ, ЦЕ БУЛО ВЧОРА...
Микола Ничипорук, інструктор з індивідуального навчання водінню 

автомобіля Корецької автошколи, що на Рівненщині, віддав їй 45 років 
життя

Досвід

Микола Ничипорук
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Одразу розставимо крапки 
над «і»: все, про що йтиметь-
ся нижче - моя суто особиста 
думка.

Отже, Незалежність ми отрима-
ли напрочуд легко у 1991 році, а от 
Державність, навпаки, дається нам над-
звичайно болісно. Численні економічні і 
політичні негаразди як внутрішнього, так 
і зовнішнього порядку передчасно зво-
дять в могилу моїх сучасників, змушують 
залишати рідну землю в пошуках шматка 
хліба для своїх дітей. Та хочу виділити 
із всього розмаїття проблем дві - мов-
не питання і відношення до так званого 
бандерівського руху. 

Відносно мови… Пам'ятаю, як після 
травневих подій 1968 року біля Черво-
ного корпусу нам, студентам-заочникам, 
наказом ректора "запропонували" зда-
вати екзамени виключно українською 
мовою. Цей факт я готовий присягати 
навіть перед світлим ліком пані Фаріон. 
Ніколи не забуду, як сивочолий викладач 
історії російської журналістики, узрівши 
мої лейтенантські еполети, на вушко 
прошепотів: "Если Вам удобнее, отве-
чайте на русском. Только вполголоса". 
Незважаючи на десятки років служби у 
найвіддаленіших військових гарнізонах, 
мовою володію досить впевнено. І не 
тому, що так треба, а тому, що це мова моїх 
пращурів - одвічних гречкосіїв Київщини. 
І не треба мені мову нав'язувати - жит-
тя саме навчить як краще спілкуватися. 
Впевнений, що саме мовне питання стало 
одним із приводів подій на сході краіни, 
давши козиря півничному сусідові: «Мы 
пришли защитить русскоязычных укра-
инцев!».

Набагато складніше розібратися з 
другою проблемою... Особливо сьогодні, 
коли саме «бандерівське питання» ста-
ла причиною непорозумінь між нами і 
дружньою країною Польщею. Так, мені 
дуже не довподоби вимоги сусідів. Але 
не згоден я і з твердженням лідерів «Сво-
боди», що кожен українець апріорі має 
вважати себе бандеровцем. Не певен, 
що в найближчій історичній площині в 
цьому питанні буде поставлена крапка. 
І розібратися в цьому мають не тільки 
історики, а й люди творчих профессій. 
Насамперед, письменники…

- Щаслива ти, Україно, бо на твоїй 

сторожі стоїть цей нескорений 
дух, що, наче Сфінкс єгипетські 
піраміди, оберігав і оберігає твоє 
майбуття. І коли ти падала, зна-
ла: він підніме тебе з колін, витре 
сльози з твого лиця, воскресить, 
як Фенікса з попелу, зродивши нові 
лави героїв-борців, які з усмішкою 
на вустах віддадуть за тебе своє 
життя.

 «Не завагаємося виконати 
найнебезпечнішого чину, якщо 
цього вимагає свята справа нашої 
боротьби», - ось їх закон, їх кредо. 
Хтось скаже, що вони, одержимі 

цим духом, без серця. Так, у них і справді 
немає серця, бо замість нього – одна не-
загойна рана, що болить і пече. І ця рана 
називається – Україна. І вона мучить їх, 
не дає спокійно жити, спати, пориває до 
відчайдушних вчинків і самопожертви. 
І якщо треба, вони не лише кров свою 
віддадуть по краплині, а й кістьми ля-
жуть у підмурок тої величної будови, що 
називається – Українська Держава.

Саме про них, нескорених і 
відчайдушних борців за свободу України, 
йдеться у трилогії Петра Воробей «За-
грава. Відблиск. Сяйво». В центрі уваги 
художньо-документального роману - 
поліська родина, на долю якої випали ті 
неймовірні труднощі й випробування, 
які пережили західні українці в двад-
цятому столітті. На прикладі головних 
героїв - трьох братів Орленків - читач 
може простежити той довгий і звиви-
стий шлях, який пройшли українці в по-
шуках волі, спостерегти, як із апатичних, 
дещо аполітичних людей, інтереси яких 
не виходять за межі власної хати на по-
чатку роману, брати наприкінці твору 
стають гордими, жертовними борцями за 
незалежність України, готовими віддати 
власне життя за добробут рідного краю. 
Гостроти роману надають використані 
автором архівні документи, сховані доне-
давна за сімома замками, які роблять «За-
граву» цікавою для всіх, кому небайдужа 
наша історія.

Чесно кажучи, дещо з насторогою 
взявся до читання. Хоча наше покоління 
і виховане на романах «Как закалялась 
сталь» і «Молодая гвардия», все ж на-
магаюсь ознайомитись з тим, що напи-
сано сучасними авторами про нелегкі 
і суперечні часи та шляхи становлення 
української державності. Із сумом впев-
нююсь, що більшість з цих дослід-жень 
або замовне ремісництво сьогоден-

ня, або така заумність, що чорт ногу 
зламає, продираючись через «історичні 
дослідження». 

З подивом бачу, що затягнуло… 
І найбільше імпонує те, що автор не 
нав’язує свого бачення: він як сторонній, 
але добре проінформований спостерігач, 
відверто розповідає про події тих бурем-
них років. Звичайно, що «совєти» та їхні 
вірні «сторожові пси – НКВС» намальовані 
далеко не в рожевих кольорах. Але 
й повстанці у нього не завжди сяють 
білосніжними обладунками, не ходять з 
німбом над головою. Достатньо тут і зра-
ди, і тваринного боягузтва, і явного «бес-
пределу». Держиморди зі Служби без-
пеки, яку очолює Микола Лебідь, інколи 
чинять такі звірства, що  німецькі оку-
панти або радянські партизани чи заго-
ни НКВС проти них просто янголи. І саме 
тому хочеться вірити автору, а головне 
– він змушує міркувати, порівнювати, 
аналізувати, шукати відповіді насампе-
ред у самому собі – у своїй душі, у своєму 
серці. Як воно відгукнеться…

Свого часу порівняв «Архіпелаг Гулаг» 
О.Солженіцина і «Крамолу» С.Алєксєєва. 
Автор першої буквально ошелешив мене 
страшними цифрами людських страж-
дань. Але невдовзі вони вже стали сприй-
матися звичайною арифметикою. Як 
мовиться: смерть однієї людини – горе, 
смерть тисяч – статистика. В другій – мате-
матики немає, але є приголомшлива кар-
тина вселенської біди, викликаною гро-
мадянською війною… яка сприймається 
не розумом, а оголеними нервами. Саме 
таки автори, такі твори і потрібні людям. 
Їх читати важко, але конче потрібно. Якщо 
ти – Людина!

Мене завжди бентежила думка: «Чому 
Вони вели цю абсолютно безперспек-
тивну війну на декілька фронтів, знаючи, 
що перемоги в ній аж ніяк не може бути. 
На що Вони сподівались?». Думаю, що 
наведені нижче два абзаци наштовхнуть 
на відповідь:

- У нас побутує приказка: краще раз 
запалити маленьку свічечку і згоріти 
разом з нею, аніж сто років проклинати 
темряву. Українська повстанча армія і є 
такою свічечкою. Не знаю, як довго горіти 
їй, та переконаний: пломінь цієї "свічі", яку 
запалили мої земляки в поліських нетрях, 
із лишком спокутує їх вікову політичну 
пасивність. 

Читав і вам радить прочитати 
Володимир Віжунов

Від редакції:
Міністерство культури України оголосило результати літературного конкурсу се-
ред письменників України «Українська революція 1917-1921 років». Петро Воробей, 
лауреат  премії імені Якова Гальчевського  «За подвижництво у державотворенні» у 
номінації «За літературну діяльність» (2013), став переможцем у номінації «проза» за 
роман у трьох томах «Заграва». Урочисте нагородження лауреатів відбулося 28 люто-
го  в Музеї Української революції 1917-1921 років, м. Київ. Вітаємо Петра Петровича з 
вагомою перемогою і бажаємо нових творчих успіхів в збагаченні літературного над-
бання України!
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ЩАСЛИВА ТИ, УКРАЇНО...
Книжкова полиця
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За радянських часів військові 
комісаріати вважалися  райськими 
куточками, а тих, кому випадало 
проходити в них службу, щаслив-

чиками. Певна частина правди в таких 
твердженнях була, оскільки – у порівнянні 
з бойовими частинами – офіцери-
військкоматівці не брали участі в польо-
вих виходах, не кажучи вже про навчання, 
мали гарантовані вихідні і навіть нормова-
ний робочий день, чим були обділені їхні 
колеги.

Сьогодні ж ситуація в українських ко-
місаріатах діаметрально протилежна тій, 
яка була навіть років 10 тому. Пов'язано 
це насамперед з неоголошеною війною, 
яку ось уже четвертий рік веде проти нас 
путінська Росія.

- Цей комісаріат я очолив у 2010 році, 
- говорить Вадим Федорович. –  То були 
часи, коли в результаті так званих ре-
форм комісаріати опинилися на узбіччі 
армійського життя.

Вадим Федорович не драматизує 
ситуації, через яку і сам пройшов. Адже 
напередодні російської агресії, тобто 
у 2013-му році,  у Святошинському РВК 
було усього два офіцери – полковник 
Вадим Ліхтін і його заступник. Навесні 
2014-го, коли потрібно було проводити 
першу хвилю мобілізації, всі зрозуміли 
важливість військкомату у забезпеченні 
обороноздатності країни.

З полковником Ліхтіним знайомий 
давно і знаю, що він, яку б посаду не обі-
ймав, ніколи не любить розповідати про 

службові справи. Тож коли мова зайшла 
про шість черг мобілізацій, які він  прово-
див, Вадим Федорович відповів коротко:

- Я безмежно вдячний всім офіцерам, 
працівникам Збройних Сил України, які 
служать і працюють у нашому військко-
маті за ту титанічну роботу, яку вони про-
вели. 

Сьогодні, у порівнянні з весною-літом 
2014-го, ситуація дещо інша: ті заходи, до 
яких вдалася Українська держава, дозво-
лили стабілізувати ситуацію на Донбасі. 
При всій повазі до українських дипло-
матів, представників інших міністерств і 
відомств, скажу, що чи не найголовнішу 
роль у цьому зіграло Українське військо, 
яке тримає рубежі на сході країни.

Сьогодні серед пріоритетних за-
вдань, які доводиться вирішувати свято-
шинським військкоматівцям, комплекту-
вання Збройних Сил та інших військових 
формувань України військовослужбовця-
ми-контрактниками і призов резервістів 
до військових частин, комплектування ЗС 
військовослужбовцями-контрактниками, 
призов на строокву службу тощо. 

- Деякі частини і підрозділи недоу-
комплектовані особовим складом, - каже 
Вадим  Ліхтін. – А це, погодься, впливає на 
їх боєготовність. І не кращим чином. Тому 
робимо все можливе для виправлення 
ситуації.

Київ, інші міста України заполонили 
рекламні щити, з яких українців заклика-
ють укладати з Міністерством оборони, 
Національною гвардією та іншими си-
ловими відомствами контракти на про-
ходження служби. Люди, які забажали 
одягти армійський однострій, куди на-
самперед звертаються? Правильно – до 
військкомату. І саме тут у них складається 
перше враження про армію, командирів. 
Знаю випадки, коли у кількох  молодих 
хлопців після першого ж відвідування 
комісарату відпало бажання служити. 
А все тому, що там їх не лише ознайо-
мили як слід з умовами 
проходження служби, 
роз'яснивши, зокрема, 
якими соціальними пра-
вами і гарантіями корис-
туватимуться, а й нагру-
били. Керівництво війсь-
ккомату, про який наша 
розповідь, вимагає від 
колег ввічливості, толе-
рантності у ставленні до 
всіх без виключення від-
відувачів.

- Нас повинні не осте-
рігатись, а поважати, - пе-

реконаний Вадим Федорович. – Ми нада-
ємо вичерпну інформацію зі всіх питань,  
які входять до нашої компетенції, завжди 
йдемо назустріч побажанням громадян, 
якщо це, звичайно, не суперечить закону. 

 Більшість офіцерів є учасника-
ми антитерористичної операції. Напри-
клад, полковник Вадим Ліхтін ще у 2014-
му був відряджений  до Луганської облас-
ті. Там разом з іншими колегами надавали 
допомогу в організації роботи військових 
комісаріатів цього регіону, які вийшли з 
окупованої території, виконував завдан-
ня з формування військової комендатури 
міста Сєвєродонецька. Його заступник 
підполковник Сергій Калугін був мобілі-
зований як офіцер запасу. Але  про ситу-
ацію на сході теж знає  не з телесюжетів, 
побувавши в районі бойових дій.

Старший лейтенант Андрій Середа, 
який сьогодні обіймає посаду старшо-
го офіцера відділення комплектування 
командував розвідувальним взводом. А 
начальник відділу бронювання солдат і 
сержантів лейтенант Богдан Зайцев на-
городжений Іменною вогнепальною 
зброєю. Старшому солдату Іллі Покладу 
не раз довелось побувати під «Градами» 
і мінами: його підрозділ дислокувався 
під Авдіївкою. В одному з боїв Ілля дістав 
важке поранення.

Полковник Вадим Ліхтін, його коле-
ги розуміють, що без війська Українська 
держава навряд чи зможе протистояти 
тим викликам, які постають перед нею 
останнім часом. Головний – неоголошена 
війна путінської Росії, її намагання «при-
хватизувати» українські землі.  

- Ми, українці, повинні мати сучасну, 
добре озброєну армію, - переконаний 
Вадим Федорович. – Вона є нашим найві-
рнішим союзником.

Сергій Зятьєв

«Наш найвірніший 
союзник – Українське військо…»

У цьому переконані військовий комісар Святошинського районного у місті Києві військового 
комісаріату полковник Вадим Ліхтін та його колеги

Полковник Вадим Ліхтін



Випадок в метро.
- Увага! Двері зачиняються,
наступна станція «Дніпро»!
Ось так додому добирається
з роботи стомлений Петро.

А їхати аж до «Шулявки»
у переповненім  метро,
з нудьга облапувать білявку
очима розпочав Петро.

Струнка, чарівна молодиця -
парфуми, дороге хутро.
Так закортіло притулиться,
що розпочав  уже моститься
надмірно  збуджений Петро.

Тут озирнулась молодиця -
Ну майже копія Монро!
 І ляпаса дала по пиці,
ледь з котушок не впав Петро.

Оклигав. Чує, копошиться
під боком в нього пацаня:
-Пробачте,  дядю, за сідницю
щипав я класну керівницю,
ця пані - вчителька моя.

Походження людини.
- Татусь! Я чув як бабця й мати
таке учора говорили,
що ми походим від приматів,
від мавп страшнючих та лахматих -
від шимпанзе чи від горили.

-Знай, сину, щоб не говорили,
(по Дарвіну не все брехня),
а хто походить від горили:

це - мама, теща тупорила
та алкоголік дід Гаврило.
І взагалі - вся їх рідня!

Ой, невістки!
Свекруха зле проскреготала:
-Послав Господь же невісток!
Чи ти худобу годувала,
Попорала, понапувала?

Невістка миттю  струнко стала,
Хвацько взяв під козирок:
-Ой,  мамо, ще не годувала,
і як це я зробити мала?
Ще ж  спить худоба - Ваш синок!

Хто прийшов?
Хрущівка, поверх три-чотири,
уточнювати не берусь,
стоїть і дзвонить до квартири
старий дідусь.

Авоська обриває руки,
харчів повнісінька. Дивлюсь:
для рідних золотих онуків
приніс гостинчики дідусь.

Ось двері рипнули, з кімнати
в щілину висунувся ніс
чотирирічного хлоп’яти.
Воно гукнуло: - Тато, тато,
це дідуся нам чорт приніс.

Ялинка
-Ну що ти шепчеш, мов не снідав,
йди по ялинку, не крути,
як кажуть  дорогі сусіди:
-Не колоти понти!

Що, що не зручно кажеш, діду,
у лісі сосонку зрубать?
А як на Новий рік приїдуть
онуки, доця, може й зять.
Ну як їх будем зустрічать?

Все, ледарю, вдягай штани,
чи умовлять тебе як дівку?
Йди в ліс до кращої сосни,
залізь та зріж її верхівку
(доречи - навкруги села

сосна маленька не росла).

В Петра не жінка - чисто біс,
так допікала молодиця,
що миттю він пішов у ліс
і на сосну-таки заліз.
Спиляв, а злазити боїться:

-Мабуть, не злізу самотужки,
на землю гепну  - і кінець.
Розплющусь миттю на галушку
чи на коров’ячий  млинець.

Воно ж на світі не без Бога!
Із в’язкою сухих дровець
в той час із лісу на дорогу
як раз ішов його кумець.

От бісів син, макітра хитра,
вкусити так і норовить:
-Чого ти там? Сходить до вітру,
чи вирішив гніздечко звить?

-Цить, стерво, не дери горлянку,
Ти б краще злізти допоміг.
-Ти що, образивсь? Ну, до ранку
сиди собі, а я побіг.

Жартую, куме, я жартую -
який не є, а все ж кумець.
Чекай, в’язанку розшнурую,
вірьовку в бухту улаштую
і, як моряк, подам кінець.

Вв’яжи під пахви, як годиться,
Допоможу, це я зумію:
Ми на Покрову  із криниці
так само витягли Андрія!

ться,

і
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Випадок в метро це мама теща тупорила

Народе мій український! Ти завжди вирізнявся серед інших своїм особливим, гумористичним ставленням до життя. Як на мій 
погляд, тільки та нація має право існувати в цьому світі, яка бачить свої «недоліки» і вміє покепкувати над ними. Українець вміє 
одним дотепним словом поставити на місце нахабу або підтримати невдаху-сусіда. Наш народний гумор не принижує людину, а 
навпроти - звеличує її. Яскравим прикладом, неперевершеним доробком на цих теренах назавжди залишиться описання героїчної 
епопеї козаків-троянців на чолі з парубком моторним Енеєм, так яскраво занотована Іваном Котляревським.

Гумору не навчають в затишних аудиторіях «жовтого корпусу» КДУ – дар гумориста приходить до тих людей, які мають хист 
прискіпливо вдивлятися в оточуючий світ. А насамперед до тих, хто щиро любить людей. І тому має повно право посміхатися над 
їхніми кумедними вчинками.

Так сталося, що наш герой мав змогу показати свої твори самому Павлу Глазовому. І той сказав: «Працюй, друже, в тебе є хист. 
Та не забувай, що страшне перо – не в гусака!». Вважаю, що вам цікаво буде ознайомитися з доробками народного гумориста з 
Донбасу директора Слов’янського СТК Геннадія Левченка.

Спілкувався з Геннадієм Васильовичем
 і підготував збірку до друку В.Віжунов




