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О р г а н і з а ц і я  в і й с ь к о в о -
патріотичного виховання 
на досить високому рівні 
у нас  стала можливою за-

вдяки підтримці обласної державної 
адміністрації. Її представники підтримують 
ініціативи ТСОУ, оскільки вони допо-
магають створювати позитивний імідж 
області, сприяють вдосконаленню форм 
і методів виховання молоді. Навколо 
ТСОУ згуртувалися люди, які мають пев-
ний досвід та бажання працювати в цьо-
му напрямку. В результаті – створено 
єдиний координаційний Центр військово-
патріотичного виховання, який знай-
шов схвалення та підтримку в обласній 
адміністрації. 

Військово-патріотична робота

ВИКОНУЮЧИ СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ...ВИКОНУЮЧИ СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ...
2.1. Основні напрями діяльності і 
завдання   Товариства:
а) національно-патріотичне виховання 
членів Товариства;
г) сприяння органам влади, органам 
місцевого самоврядування у розвитку 
національно-патріотичного виховання 
населення

16 травня члени Ради Правління ГО «ТСО України» заслуха-
ли звіт голови Миколаївської обласної організації Юрія Шу-
тяка про досвід співпраці з місцевими органами влади та 
громадськими організаціями патріотичного спрямування у 
національно-патріотичному вихованні молоді. Надаємо до-

повідь Юрія Олександровича у скороченому вигляді.

Юрій Шутяк
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Геннадій Марченко
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Цей навчальний заклад було створено у 1963 році. Серед аналогічних, 
розташованих у місті й районі, він є найстарішим. Головна відмінність  
Бориспільської автошколи полягає в тому, що її випускники отримують 
водійські посвідчення на автомобілі усіх категорій. А  приватні 

навчальні заклади міста дають можливість керувати 
лише особистими транспортними засобами.

За вод ійськими посв ідченнями   -  

Станіслав ТИЩЕНКО,
боєць 72-ї механізованої 

бригади, повернувшись з району 
антитерорстичної операції, 
відучився і отримав посвідчення 
водія.

- Так склалося у житті, що я 
ніколи раніше не сідав за кермо. 
Навіть не сподівався, що доведеться 
опановувати водійське ремесло.  
Вдячний усім працівникам 
автошколи, які допомогли мені у 
цьому. А особливо інструктору з 
практичного водіння автомобіля, 
який навчив мене «не боятись 
дороги».

Федір КОЖУХАР, 
солдат 92-ої механізованої 

бригади,
- Кермувати умів, але не так, 

щоб виїжджати на дороги, де 
інтенсивний рух. Про наявність 
водійських прав, які б давали 
дозвіл на це, годі й говорити… 
Під час навчання у цій автошколі 
отримав і теоретичні знання, і 
водійські навички. Сподобалося, що 
інструктор звертав увагу на ті деталі, 
яких я раніше не помічав. Тепер я 
впевнений за кермом. Зараз справа 
за малим - купити машину: зустріч з 
поліцейським патрулем мені тепер 
не страшна…

Сьогодні, в умовах жорсткої 
к о н к у р е н ц і ї  з  н и м и ,  
Бориспільська автошкола То-
вариства впевнено лідирує 

щодо якості як надання теоретичних 
знань Правил дорожнього руху, так і   
практичних  навичок  водіння.

Схвально відгукуються про 
свою «альма-матір» не лише її 
працівники, а й ті, хто отримав 
водійські права у найстарішій 
і найавторитетнішій автошколі 
Бориспільщини. А таких водіїв-
професіоналів - десятки тисяч. Пе-
ред написанням цього матеріалу я 
побувала у навчальному закладі. 
Тож все, що побачила там і почула, 
пропоную увазі наших читачів.

Директор Бориспільської ав-
тошколи ТСО України Олег Костюк 
11 років пропрацював на цьому 
підприємстві. Спочатку майстром 
практичного водіння автомобіля,   а 
оце вже четвертий рік його очолює.

- Ми працюємо з усіма 
підприємствами міста і району, 
здійснюємо безготівковий розраху-
нок за послуги. Місцеві організації 
співпрацюють з нами, адже готуємо 
фахових водіїв усіх категорій. 
Бажаючі отримують водійські 
посвідчення на легковики, автобуси, 
вантажівки, фури, - наголошує Олег 
Петрович. 

Як прийти вчитися
Потрібно мати бажання бути 

водієм. Вік - від 18 років. Стандартний 
перелік документів на категорію «В»: 

ксерокопії паспорта та 
ідентифікаційного коду, 
чотири фотокартки. Опла-
та фіксована, можлива 
поетапна оплата. За паль-
не - 75 літрів -  платить 
учень, який сам обирає 
заправку й пред’являє 
чеки щодо оплати. 
Група набирається 
з 25-30 учнів. Опла-
та здійснюється кож-
ним після інструктажу 

та реєстрації. Щодо гендерної 
рівності, то тенденція така: у гру-
пах переважна більшість дівчат.
                Система роботи 

Кожне практичне заняття на 
категорію «В» триває дві години, 
усього таких за курс навчання 20. 
До практики допускаються лише 
ті, хто пройшов теоретичний курс. 
- Наші майстри після занять з теорії 
проводять оглядово-пояснювальні 
заняття, де учень знайомиться з бу-
довою та роботою авто, - розповідає 
директор. - Потім вчиться заводи-
ти авто, рушати з місця. Після:  об-
катування на нашому майданчику 
- автодромі. Наступний етап - виїзд 
у місто: є маршрут, на якому слід 
закріпити певні водійські впра-
ви. Спочатку інструктори вчать 
початківців на дорогах з низь-
кою інтенсивністю руху, наступ-

ний етап  - на більш завантажених 
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ділянках. Інструктори поступово 
вводять учнів у процес дорож-
нього руху. Навички відточуються. 
Далі - залік. Ми готуємо впевнених 
водіїв! – наголошує співрозмовник.
Чи є такі, що не складають залік? 

- Є, - каже директор, - адже 
побільшало питань, що пов’язані з 
введенням нових білетів на екзаме-
нах. Але усе залежить від людини 
- якщо учень прийшов учитися, то з 
завданнями справиться. 

На ходу чотири легковики 
«Жигулі» української збірки (м. 
Луцьк), п’ята — сучасніша, шоста - ос-
нащена коробкою «автомат». 

- За 11 років роботи я підготував 
понад 900 чоловік, близько 600 з 
них - постійно за кермом, 200 - час 
від часу водять авто, а 100 - це ті, 
кому посвідчення не знадобилося з 
різних причин. Відомо, якщо люди-
на отримала права й протягом року 
не водила авто, то отримані навички 
втрачаються, потрібно вчитися по-
новому, -  розповідає Олег Петрович.
Конкуренція

Перед приватниками у автошколи 
Товариства свої переваги: фіксована 
плата, надання широкого спектру 
водійських навичок, відповідальність 
за послуги. 

- Після нашої школи переучува-
тися чи доучуватися не доведеть-
ся, бо якість ми гарантуємо. Шко-
ла має акредитацію та ліцензію, 

- говорить директор.
Автошкола співпрацює із 
управліннями соцзахисту 
населення міста і району та 
здійснює навчання і пере-
навчання учасників АТО за 
державний кошт. 

Коли «за шістдесят»
За словами директора,  

нещодавно до автошколи  
прийшла жіночка, якій тро-
хи за 60, з бажанням опану-
вати ази водіння, щоб, каже, 
«мізки не застоювалися».
- Ученицею з теорії вона була 

зразковою, - каже Олег Костюк. -  А от 
з практикою не складалося, бо це був 
зимовий період. Тож незабаром зно-
ву прийшла вчитися. І що ви думаєте? 
Залік склала вже навесні й таки от-
римала водійське посвідчення…
             Щоб не переучуватись

- До нас приходять особи, в 
основному жіночої статі, уже з 
посвідченнями водія, але просять 

навчити їх рушати з місця чи по-
збавити страху кермувати на доро-
гах, де інтенсивний рух, - говорить 
Олег Костюк. - Такі автолюбителі 
навчалися в приватних автошко-
лах, де обмежені години водіння, 
тому і результат невтішний..
Щоб такого не трапилося, він ра-
дить обирати надійну автошколу, де 
фахові інструктори та дотримано ви-
моги щодо навчального процесу.

Проблеми
Без них тут теж не обходить-

ся. Наприклад, через те, що у 
Борисполі немає сервісного центру 
(колишнє МРЕВ),  возять майбутніх 
водіїв на здачу екзаменів до інших 
міст. Зокрема, у П-Хмельницький, 
Бровари, Баришівку. Є й інші не-
гаразди, притаманні більшості 
подібних навчальних закладів. Але у 
Бориспільській автомобільній школі 
ТСО України  їх успішно долають.

 
Ольга Іванова

 

 до Бориспільської автошколи ТСО України

Навчальна програма Бориспільської автошколи з підготовки водіїв розрахована:
• для слухачів, які навчаються керувати легковим автомобілем, на 40 годин, кат. «В»;
• для слухачів, що навчаються керувати вантажним автомобілем, на 60 год, кат. «С»;

• для водіїв, які проходять перепідготовку, щоб керувати автобусом, на 30 год, кат. «D»;
• для тих, що проходять перепідготовку, щоб керувати вантажним автомобілем з причепом, на 15 год, кат. «С, Е».

• для тих, що навчаються керувати мотоциклом, 20 год, кат. «А».

Галина СТАЩУК, 
завідувач сектору обслуговування 

пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці 
Бориспільської міськради:

- Ми тісно співпрацюємо із автошколою, оскільки 
її колектив вирізняється високим професіоналізмом, 
який успішно передається слухачам. Наприклад, 
лише 2016 року  тут пройшли навчання три 
учасники АТО, отримали водійські посвідчення 
категорій  «В», «С», «Е». Про рівень їхньої підготовки 
свідчить той факт, що незабаром хлопці успішно 
працевлаштувалися. 

Минулого року тут відучилися 11 чоловік з 
числа тих, хто пройшов горнило неоголошеної війни. 
Колишні вояки задоволені, бо тут навчають бути 
професіоналами за кермом будь-якого транспортного 
засобу.

Катерина ТУР, 
завідувач сектору побутового обслуговування 

пенсіонерів, інвалідів війни та праці управління 
соцзахисту Бориспільської РДА:

- Спілкуючись з захисниками України, які пройшли 
навчання у Бориспілдьській автошколі, не почула від 
них жодного  нарікання на якість навчання.

Коли пропонуємо цим громадянам  обирати 
автошколу, то вони йдуть саме до цієї, кажучи, що тут надійно.  Укладається 
договір, ці люди навчаються за державний кошт. У середньому, сума витрат на 
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"З КОЛЕКТИВОМ ПОЩАСТИЛО: ПРАЦЮЮ       СЕРЕД ОДНОДУМЦІВ, ЯКІ ВБОЛІВАЮТЬ ЗА СПРАВУ""З КОЛЕКТИВОМ ПОЩАСТИЛО: ПРАЦЮЮ   
Овручський спортивно-технічний клуб, який ось уже пять років 

очолює Дмитро Нестерчук, є одним з кращих навчальних закладів 
Житомирщини, де готують водіїв

Колектив Овручського СТК

В навчальній аудиторії

Досвід
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"З КОЛЕКТИВОМ ПОЩАСТИЛО: ПРАЦЮЮ       СЕРЕД ОДНОДУМЦІВ, ЯКІ ВБОЛІВАЮТЬ ЗА СПРАВУ"  СЕРЕД ОДНОДУМЦІВ, ЯКІ ВБОЛІВАЮТЬ ЗА СПРАВУ"



Ви т о к и  ц ь о г о  н а в ч а л ь н о -
го закладу сягають літа 1976 
року. За радянських часів він  
спеціалізувався як на підготовці 

водіїв для потреб Радянської армії і народ-
ного господарства країни, так і на розвит-
ку авто-, мото- і ав томодельного спорту. 
Його представники брали активну участь 
у найпрестижніших змаганнях в Україні і 
за її межами.

Незважаючи на безліч проблем, колектив Одеського обласного  спор-
тивно-технічного клубу з року в рік вирізняється успіхами як у підготов-
ці водіїв, так і в інших сферах своєї життєдіяльності

В навчальних закладах

Незважаючи на безліч проблем колектив Одеського обласного спор

²  ÂÎÄ²¯Â ÃÎÒÓÞÒÜ,  ²  
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Колектив Шепетівського міського спортивно-технічного клубу, що на 
Хмельниччині, впевнено дивиться в майбутнє: останнім часом тут оновлена 

автомобільна техніка і капітально відремонтовано навчальні 
аудиторії, суттєво зросла і кількість слухачів, які вивчають 
водійське ремесло
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Свою діяльність в оборонному 
Товаристві Микола Окуневич 
розпочав у жовтні 1997-го на 
посаді директора.  Відтоді ми-

нуло 20 років, але, за словами Миколи 
Людвиговича, йому ще   жодного разу не 
спадало на думку змінити місце роботи. 
І не лише тому, що звик до колективу, 
знайшовши спільну мову зі всіма колега-
ми: справа, якою займається, чоловікові  
дуже подобається, приносячи і неабияке  
моральне задоволення. 

- У цьому колективі почуваюся, як 
риба у воді, - каже він. – Я всіх знаю і мене 
всі знають: ніколи ніяких непорозумінь 
між мною як керівником і моїми колегами 
не виникає. А це, повірте, багато значить!

За цей час  колектив   пройшов через 
серйозні випробування. Їх пік  випав на 
1997 рік. Бажаючих опанувати водійське 
ремесло тоді було дуже мало, через що 
на СТК навалились фінансово-економічні 
проблеми. Гостро бракувало і  пально-
го для автомобілів, що теж не сприяло 
успішній роботі. Здавалося, що ще трохи і 
на дверях доведеться почепити величез-
ного замка, а працівникам – звільнитись 
«за власним бажанням». Але колектив 
вистояв, подолавши проблеми і трудно-
щі спільними зусиллями. Більш того, по-
чав  поліпшувати  навчально-матеріальну 
базу, розуміючи, що це чи не єдиний спо-
сіб привернути до себе увагу людей – по-
тенційних слухачів. 

- Наступні два роки ,   як ми жартува-
ли, видалися для нашого колективу уро-
жайними, - продовжує Микола Окуневич. 

– Адже тоді  ми підготували  1500 водіїв. 
Завдячуючи начальнику Шепетівського 
районного відділу освіти Дзяворуку П.Ф., 
наші фахівці працювали в шести загаль-
ноосвітніх  школах району за одноріч-
ною і дворічною програмами. При цьому 
вдалися до дещо нетрадиційних методів 
навчання: роботу  викладача оплачував  
районний відділ освіти, а  практичне 
водіння учнів – їхні  батьки. Завдяки та-
кому ноу-хау вартість навчання значно 
знизилась. До речі, за такою ж схемою 
ми працюємо і сьогодні у  Макіївській, 
Судилківській та Городнявській школах, 
на базі яких створені навчальні центри, 
до яких приїздять учні зі всіх шкіл району. 
Заняття проходять двічі на тиждень про-
тягом усього навчального року. Кабінети 
з теоретичної підготовки обладнані від-
повідно до вимог спільного наказу чоти-
рьох міністерств: МВС, міносвіти і науки, 
інфраструктури та соціальної політики 
-  оснащені демонстраційними стендами, 
на яких розміщені агрегати автомобілів у 
розрізі, є плакати, планшети для занять  
з правил і безпеки дорожнього руху, ма-
кети світлофорів, навчально-наочні по-
сібники, схеми населених пунктів району 
тощо.

- Мені тут подобається, - зізнається 
Василь Марчук – учень однієї зі шкіл ра-
йону. – Отримавши водійське посвідчен-
ня, матиму шматок хліба. Адже зможу 
влаштуватись на роботу: водії сьогодні 
потрібні скрізь. 

- У наш непростий час, коли безро-
біття набуло масового характеру, мож-
ливість отримати одночасно атестат про 
середню освіту і водійське посвідчення 
додає впевне-
ності у завтраш-
ньому дні, - каже 
Анатолій Тим-
ощук. – Пощас-
тить – навчати-
мусь у виші, а ні 
– працюватиму 
у Києві на будів-
ництві.

В Шепетів-
ському районі, 
окрім цього 
н а в ч а л ь н о г о 
закладу,  воді-
їв готують ще 
три автошколи. 

Приватні. Вони, звичайно, складають 
СТК конкуренцію. Але, за словами його 
керівника, їх це не лякає. Навпаки, спону-
кає краще працювати і цим завойовувати 
прихильність жителів міста і району, які 
бажають вивчитись на водія. 

- Починаючи з 1997 року, ми  придба-
ли 20 навчальних одиниць транспорту, 
- говорить Микола Людвигович. - З них 
12  легкових автомобілів,  автобус,  мікро-
автобус, два причепа та п’ять вантажівок, 
мотоцикл і два мопеди.  Тож сьогодні  го-
туємо водіїв всіх категорій.

Окрім придбання автомобілів, на що 
витрачені чималі кошти, не забули і про 
удосконалення навчальних приміщень. 
Тож сьогодні до послуг слухачів п’ять кла-
сів для теоретичних занять і лабораторія, 
під дахом якої майбутні водії вивчають бу-
дову автомобіля і вчаться правильно ви-
конувати його технічне обслуговування, 
а в  трьох аудиторіях вивчають правила  
і безпеку дорожнього руху.  Окрім цьо-
го, навчальні класи обладнано і в школах 
району. Там колеги Миколи Людвиговича 
підготували близько тисячі водіїв, з них 
879 - за категоріями «В» і «С».

- Матеріально-технічне забезпечення 
неабияк позначається на якості навчаль-
ного процесу. Це – аксіома, - перекона-
ний Окуневич. -  Адже без досвідчених 
фахівців найновіші автомобілі перетво-
рюються в купу залізяччя. Ми це добре 
усвідомлюємо і робимо все можливе, 
аби проблем з людськими ресурсами не 
було. Не можу не згадати добрим словом 
викладача Василя Свинарчука, трудовий 
стаж якого у нашому СТК складає майже 
20 років. Про цю людину інших, окрім до-

Передовий досвід

К Ш і і і б

"ХО Ч Е Т Ь С Я  В І Р И Т И ,  Щ О  

Микола Окуневич
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брих, слів ви не почуєте: не було випадку, 
коли б він відмовив комусь у допомозі 
чи не поділився теоретичними знаннями 
щодо ремонту, техобслуговування автів-
ки. Окрім своєї основної роботи, Василь 
Філімонович, інженер-механік за квалі-
фікацією, ще й очолює профком нашого 
колективу. Його колега Анатолій Лащ 
входить до складу ради правління Шепе-
тівської міської організації ТСО України, 
відповідає за спортивно-масову роботу 
в районі.

Ігор Бачурін і Володимир Хацаюк 
вважаються відмінними фахівцями своєї 
справи, вони терпляче передають під-
опічним свій багатий досвід практичного 
керування автомобілем.

На початку 2014 року «братська Ро-
сія» анексувала Крим, а її війська втор-
глися на Донбас: відтоді триває збройне 
протистояння України і російських на-
йманців. Як все  Товариство не залиши-
лось байдужим до проблем Українського 
війська, яке захищає сьогодні нашу зем-
лю, так і  колектив Шепетівського МСТК 
протягнув захисникам руку допомоги, 
перерахувавши на потреби Збройних 
Сил та інших військових формувань 12 
тисяч гривень. Практично всі чоловіки 
здавали кров для поранених. Взимку 
2016-го Микола Окуневич разом з водієм 
Іваном Духневичем відвозили в район 
Маріуполя гуманітарний вантаж, зібра-
ний жителями Шепетівщини: продукти 
харчування, медикаменти,  бензопили 
та інший інструментарій, необхідний для 
спорудження бліндажів, опорних пунктів 
та інших військових об'єктів.

З 25 листопада 2015 року по 20 черв-
ня 2016 року навчальний заклад, про 
який наша розповідь, проходив акреди-

тацію в Головному сервісному центрі МВС 
України. Тому  більше  півроку не працю-
вав. Такий простій негативно позначився 
на його фінансово-економічному стані, 
але завдяки  голові Хмельницької облас-
ної організації ТСО України Петру Михай-
ловичу Шубіну і ця проблема була врешті 
решт вирішена.

Розповідаючи про шепетівських 
оборонців, не можу не згадати добрим 
словом і їхнього керівника. Народився 
Микола Людвигович у Шепетівському ра-
йоні. Після школи працював у державно-
му лісгоспі, потім навчався у Кам’янець-
Подільському індустріальному технікумі, 
звідки його призвали до лав Радянської 
Армії. Служити випало недалеко від рід-
них місць – на теренах Вінниччини, у 
ракетних військах стратегічного призна-
чення. Звільнившись, довчався у техніку-
мі, а потім працював  гірничим майстром 
у кар'єрах Хмельниччини і Тернопільщи-
ни. З часом закінчив Івано-Франківський 

інститут нафти і газу, а також Київський 
політехнічний інститут. Обіймав посаду 
головного інженера, а потім і  очолював 
підприємство «Мінерал», яке спеціалізу-
валося на видобуванні сапонітів. 

За час роботи в Шепетівському МСТК 
отримав 26 подяк від керівництва Това-
риства, а міністерство освіти і науки наго-
родило Миколу Людвиговича Почесною 
грамотою. Не раз і не два відзначала його 
і місцева влада.

Окрім СТК, Микола Окуневич очолює 
і Шепетівську міську оборонну організа-
цію. Спільно з місцевими органами вла-
ди, громадськими організаціями, активіс-
тами вона бере участь у святкуванні Дня 
Перемоги, визволення України і міста від 
гітлерівців, організовує першості з тех-
нічних і прикладних видів спорту.

Сергій Зятьєв

брих, слів ви не почуєте: не було випадку, тацію в Головному сервісному центрі МВС інститут нафти і газу, а також Київський

Г І Р Ш І  Ч А С И  В Ж Е  П О З А Д У . . ."

Коментар голови Хмельницької обласної 
організації ТСО України Петра Шубіна:

- Сьогодні кожен оборонний осередок нашої 
області переживає складні часи, обумовлені як 
об’єктивними, так і суб'єктивними чинниками. 
Шепетівський МСТК не є, звичайно, виключен-
ням. Та, попри всі труднощі і проблеми сього-
дення, колектив цього навчального закладу 
працює, поліпшуючи при цьому матеріально-
технічну базу.

Я задоволений роботою Миколи Окуневича 
на посаді директора МСТК: це та людина, яка вміє організувати людей 
і повести за собою, домагаючись виконання статутних обов'язків.

Трудовий колектив Шепетівського МСТК



Охтирський УСЦ ТСО України – це більше, ніж звичайна 
автошкола: тут вчать не лише водійському ремеслу, а й виховують 
патріотів України 
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Зануримося в історію
 Історія цього навчального закладу 

сягає  1967 року, коли  був створений 
Охтирський автомотоклуб ДТСААФ УРСР. 
Із цього часу і розпочався його тернис-
тий шлях зі своїми поразками та перемо-
гами, злетами та тихими приземленнями. 
Найвагомішим досягненням того часу 
стало створення власними силами по-
тужної матеріально-технічної бази у місті 
Охтирці: автодром, автопарк із боксами, 
гаражами та адміністративно-навчаль-
ний корпус.  80-90-ті роки стали одним із 
визначних етапів у житті автошколи. Саме 
у цей період навчання здійснювалося за 
денною та вечірньою формами. Одно-
часно на лінію виходило 34 автомобілі. 
Проводилось нічне водіння та стокіломе-
трові марші - здійснювалася підготовка 
водіїв-допризовників для служби в армії. 
Охтирська автошкола була єдиною в об-
ласті, якій випала почесна місія готувати 
кадри для виконання інтернаціонально-
го обов’язку на території Республіки Аф-
ганістан. На жаль, випускники Юрій Коте-
левець і Валерій Крицин не повернулись 
на рідну землю, загинувши  на чужині. 

Час спливає, виклики сучасності вно-
сять свої корективи. Проте професійний 
колектив Охтирського УСЦ ТСО України, 
як і раніше, продовжує виконувати важ-
ливу функцію загальнодержавного зна-
чення – здійснює якісну підготовку водіїв 
різних категорій. Наприкінці  2017 року  
вони з честю витримали важливий іспит 
– пройшли державну акредитацію у Го-
ловному сервісному центрі МВС України. 
Заклад отримав право підготовки та пе-
репідготовки водіїв транспортних засо-
бів - одночасний обсяг слухачів складає 
200 осіб по категоріях А1, А, В, С1, С, Д1, 
Д та СЕ. 

Автошкола в цифрах
Понад 800 водіїв різних катего-

рій проходять щорічно навчання, 126 
учасників АТО отримали професію «Во-
дій транспортного засобу» за рахунок 
коштів державного бюджету. Задіяно 
у навчальному процесі автодром пло-
щею понад 4 га, дев’ять навчальних 
легкових автомобілів, чотири ванта-
жівки, два автобуси, мікроавтобус, 
скутер і два мотоцикли, вантажний 
та легковий причепи. 25 працівників 
працює в закладі.

Наші водії - найкращі
Навчальний заклад  не женеться  за 

кількісними показниками, тому якість те-
оретичних знань та практичних умінь є 
першочерговими для кожного  виклада-
ча. Автошкола пишається успішністю  слу-
хачів, які з першого разу здають іспити на 
професійність і отримують  водійські по-
свідчення. Випускники зарекомендували 
себе як вправні водії, які добре знають 
правила дорожнього руху, дотримуються 
їх та вміють оперативно реагувати в не-
стандартних ситуаціях.  У навчальному 
закладі детально аналізується навчаль-
ний процес, особистий 
внесок кожного викладача 
та інструктора у підготовку 
майбутнього водія – все це 
в комплексі допомагає  вдо-
сконалювати якість роботи.

Трудовий колектив – 
наша гордість

Найбільша  цінність 
навчального закладу – це 
згуртований колектив па-
тріотів своєї справи, до-
свідчених та перспективних 
викладачів. Тут гармонійно 
поєднується багаторічний 

досвід ветеранів праці з ентузіазмом 
молодих спеціалістів: Олександр Ана-
толійович Орєхов, Роман Миколайович 
Кліщ та викладач-пенсіонер Михайло 
Олексійович Сікун закладають міцний 
теоретичний фундамент. Свої практичні 
навички сумлінно передають майстри та 
інструктори Микола Павлович Собина, 
Григорій Олександрович Косенко, Олег 
Борисович Погорєлов, Валерій Вадимо-
вич Мащенко та Віктор Олександрович 
Макаренко. Методист Анатолій Іванович 
Орєхов і механік Микола Григорович 
Фенько присвятили навчанню водіїв по-
над  40 років життя. В усіх заходах завжди 
беруть участь колишні заступник дирек-
тора і старший майстер, а нині пенсіоне-
ри Микола Васильович Конєв та  Олек-
сандр Михайлович Воропай, які понад 33 
роки віддали автошколі.

Молоді викладачі мають вищу про-
фільну освіту, із дев’яти майстрів та ін-
структорів індивідуального навчання во-
дінню п’ять  мають почесне звання «Вете-
ран ТСО України». Всі  працівники закладу 
оформлені і працюють на загальних під-
ставах. Адміністрація докладає значних 
зусиль, щоб вони були завжди забезпече-
ні роботою, вчасно відпочивали та могли 
підвищувати свій професійний рівень. 

Коли людина на своєму місці
Усі члени  колективу Центру та  міської 
організації ГО «ТСО України» мають свідо-
му громадянську позицію, беруть актив-
ну участь у суспільно-важливих заходах 
та тісно співпрацюють з органами місце-
вого самоврядування,  військовими час-
тинами, військкоматом, ветеранськими 
організаціями міста, району та області. 
Ідейним натхненником трудового колек-
тиву є незмінний  протягом восьми років 
директор, голова міської організації  То-
вариства, депутат міськради Григорій Во-
лодимирович Довгаль - людина, яка лю-
бить всім серцем рідне місто та прикла-
дає багато зусиль задля його добробуту. 
Він оперативно та зі знанням справи до-
носить до депутатського корпусу слушні 
пропозиції працівників автошколи щодо 
покращення соціально-економічного і 

Охтирський УСЦ ТСО України це більше ніж звичайна

Досвід кращих

Колектив Охтирського УСЦ
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культурного життя Охтирки. Лише з та-
ким колективом, який сприймає виклики 
сучасності та вчасно реагує на них, від-
критий до діалогу,  генерує та реалізує 
креативні ідеї в життя, можна досягти 
певних позитивних результатів не лише 
на ринку підготовки водіїв, а й на загаль-
нодержавному рівні.

Допомога українській армії
Війна на Сході України торкнулася 

і навчального закладу. Автомобільна 
техніка Збройних Сил України, що зна-
ходилася на балансі, але не використо-
вувалася, була направлена для потреб 
українській армії. Зокрема, у жовтні 2014 
року разом із військовослужбовцями 
в/ч А1302, що дислокується у смт. Чер-
каське Дніпропетровської області, 
були підготовлені і відправлені чотири 
автомобілі КамАЗ-4310. Незважаючи на 
те, що техніка не була задіяна у навчаль-
ному процесі протягом 20 років, після не-
значних ремонтних робіт за вісім годин 
«власним ходом» дісталася до місця при-
значення.

 У червні 2015 року друга партія 
- УАЗ-469, УАЗ-3151, УРАЛ-4320 та 
два автомобілі КамАЗ-43105 - була 
відправлена у смт. Гуйва, покращивши 
автопарк в/ч А1586. Третя партія, що на-
раховувала шість автомобілів ЗіЛ-131, 
у лютому 2016 року була направлена у 
смт. Черкаське для виконання ремонтних 
робіт перед відправкою на Схід. За весь 
період перебування військових, а це по-
над 20 днів, їхнє харчування та проживан-
ня фінансувалися за рахунок автошколи.

Наповнюємо  мирне життя воїнів 
АТО змістом

Колектив навчального закладу  
розуміє, що відголоски війни ще довго 
нагадуватимуть про себе, і вчорашнім 
військовим потрібно знову звикати до 
цивільного життя. Тому ЗПТО Охтирський 
учбово-спортивний центр ТСО України 
бере активну участь у реалізації Програ-
ми соціальної та професійної адаптації 
учасників антитерористичної операції. 
У 2016 році 78 учасників АТО отримали 
професію «Водій транспортного засобу» 
за рахунок коштів державного бюджету, 
у  2017 році - 48.

Військово-патріотичний діалог з 
молоддю

Охтирський УСЦ спільно з міською 
організацією ТСО України є провідним 

центром військово-
патріотичного вихован-
ня молоді. Школи міста 
у співпраці з ТСОУ з 
нагоди Дня Захисника 
України та Збройних 
Сил України щорічно 
проводять тематичне 
військово-спортивне 
свято «Навчаємося за-
хищати Батьківщину». 
Школярі, вихованці 
училищ та студенти ко-
леджу - постійні гості 
в учбово-спортивному центрі. Тут об-
ладнана музейна кімната, де зібрані ек-
спонати, що мають відношення до історії 
Товариства, Другої світової та афганської 
воєн і бойових дій на Сході. Дирек-
тор закладу Григорій Довгаль, учасник 
війни в Афганістані, особисто проводить 
екскурсії та бесіди із молоддю. 

Плекаючи традиції
Історично склалося, що УСЦ разом із 

Тростянецьким СТК ТСО України у перед-
день Великої Перемоги у Другій світовій 
війні проводять автопробіг місцями 
Бойової Слави. А місця на Охтирській 
землі дійсно історичні та бойові, наша 
багатостраждальна земля рясно зрошена 
кров’ю полеглих у боях за рідну землю 
солдатів, адже саме на території Охтирки 
та Великої  Писарівки проходив заключ-
ний етап бойової операції під назвою 
"Курська дуга".

Традиційно автопробіг стартує від 
підніжжя пам’ятника легендарному зем-
ляку, Герою України, уродженцю Охтир-
щини Олексію Бересту, який керував 
відділенням розвідників, що встановили 
Прапор Перемоги над Рейхстагом. Потім 
колона автомобілів вирушає до Монумен-
ту Безсмертя і Кургану Бойової Слави, де 
учасники автопробігу покладають квіти 
і вшановують хвилиною мовчання заги-
блих. Інформацію про це систематично 
розміщуємо на сторінках місцевих ЗМІ.

ЗПТО тісно співпрацює з 81-м 
інженерно-саперним полком, що 
дислокується в Охтирці, та з ветеранськи-
ми організаціями міста. Паради на честь 
Великої Перемоги, мітинги, присвячені 
черговій річниці виведення радянських 
військ з Афганістану,  День відкритих две-
рей військової частини, День захисника 
Вітчизни – це лише вершина айсбергу 

заходів, які члени Товариства проводять 
спільно. 

На вершині мотоспорту
Кожної осені заклад разом із міським 

відділом молоді і спорту проводить для 
охтирчан та гостей міста грандіозне свя-
то, просочене адреналіном, чоловічим 
гартом, ревом потужних двигунів та за-
пахом мастила – Відкритий чемпіонат 
міста з мотокросу. Організація за-
ходу такого масштабу потребує не-
абияких організаторських здібностей та 
фінансових ресурсів. З метою пропаган-
ди цього виду спорту, виховання у молоді 
мужності навчальний заклад виступає од-
ним зі спонсорів. 

Масовість та популярність чемпіонату 
з мотокросу в 2017 році підтверджує факт 
участі в ньому 60 спортсменів із семи об-
ластей України: Сумської, Полтавської, 
Харківської, Дніпропетровської, 
Запорізької, Луганської та Чернігівської. 
Охтирку представляли шість спортсменів. 
Змагання проходили у різних вікових 
групах, в залежності від досвіду та виду 
мототехніки.

Більшість нагород повезли додо-
му гості. Проте й скарбничка нагород 
охтирських спортсменів поповнилася 
завдяки нашому земляку Денису Куче-
рявенку, який виборов III місце в класі 
«Майстер».

Колектив Охтирської автошко-
ли ГО «ТСО України» не лише готує 
високопрофесійних водіїв, але й дбає 
про добробут міста та патріотичне 
виховання підростаючого покоління.

 

Була в гостях та підготувала 
матеріал Олена Кириченко –
журналіст  газети «Роксолана» 

 



Років десять тому директор Знам’янського міського спортивно-
технічного клубу Всеукраїнської громадської організації «Товариство сприяння 
обороні України», що на Кіровоградщині, Володимир Колебіденко втілив у 

життя свою давню мрію, започаткувавши у 
Знам’янці проведення чемпіонатів з військово-
спортивних багатоборств. Час переконливо довів: 
змагання зацікавили та захопили молодь. 

№ 2(30) 2018 16

З 

Років десять тому директор Знам’янського міського спортивно-
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Виховуємо патріотів

Володимир Колебіденко (на передньому плані)

Учасники чемпіонату з військово-спортивних багатоборств
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У цьому переконаний підполковник у відставці Георгій Поляков, 
який, знявши військовий однострій,  вже 15 років поспіль викладає 

предмет «Захист Вітчизни»

У цьому переконаний підполковник у відставці Георгій Поляков,
"НЕМАЄ  ПОЧЕСНІШОЇ  ПРОФЕСІЇ,   

Наші люди

Георгій Поляков (у центрі)
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 АНІЖ ЗАХИЩАТИ РІДНУ ЗЕМЛЮ..."

Онук Іван-гордість діда

У домашньому музеї
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" Н Е  У Я В Л Я Ю  Н А В І Т Ь   
М О Є  Ж И Т Т Я  Б Е З   

Спогади ювіляра

     50 років життя Бориса Безсмолого, який очолює 
Олександрівський спортивно-технічний клуб і місцеву 
оборонну організацію, пов'язане з оборонним Товари-
ством. Скільки подій сталося за цей час у його житті, 
скільки добрих справ зроблено за його участі…

     Сьогодні Борис Сергійович ділиться спогадами про 
минуле, враженнями від зустрічей з людьми.

Борис Безсмолий

За кермом майбутній мотогонщикЗа кермом майбутній мотогонщик
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  Я К  М О Г Л О  С К Л А С Т И С Я 
     Т О В А Р И С Т В А . . . "

Під час святкування Дня Перемоги
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Тетяна Безсмола

Дружня родина Бєзсмолих
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Коли мрія збувається...
Василь Васильченко працює у Дніпровському районному 

спортивно-технічному клубі ТСО України, що у місті Києві, 
50 років

У ранньому дитинстві Василько 
марив автомобілями: міг година-
ми спостерігати за їх рухом, знав 
марки всіх автівок, які на той час 

випускалися на заводах колишнього СРСР. 
Більш того, міг розповісти і про їх технічні 
особливості, наприклад, тоннажність ЗіЛа, 
Газ-51. А на запитання дорослих ким хоче 
бути як виросте, завжди відповідав однією 
і тією ж фразою:

- Водієм!..
Перший крок до реалізації  мрії зро-

бив, навчаючись у 10 класі, коли став   
слухачем водійських курсів, які тільки-
но відкрилися при одному з київських 
підприємств. І разом з атестатом про се-
редню освіту отримав ще й водійське по-
свідчення. Того дня, коли це сталося, по-
чувався найщасливішою людиною у світі!

- Отже, сину, на шматок хліба зможеш 
заробити: водії завжди і скрізь потрібні, - 
зрадів і батько, розглядаючи новенький 
документ. – А якщо пощастить, то і в армії 
«крутитимеш» кермо.

Як у воду дивився тато: під час служ-
би в одній з частин протикосмічної обо-
рони Москви хлопець шоферував. За 
кермом ЗіЛа. Возив як різні вантажі, так 
і особовий склад. Про ті далекі роки на-
гадують солдатські фото та кілька грамот, 
отриманих від командування за «успіхи в 
бойовій і політичній підготовці». А керів-
ництво курсів отримало від командира 
підрозділу листа-подяку за підготовку і 
виховання сумлінного юнака. 

Знявши військовий однострій, пра-

цевлаштувався в одному зі столичних 
автопарків. Водієм міського автобуса. Ви-
їжджаючи на маршрут ще до сходу сонця, 
втомлювався.  Проте робота подобалась. 
Цінувало і керівництво підприємства: 
якщо в армії отримував грамоти за вне-
сок у підвищення бойової готовності пол-
ку, то тут – за трудові успіхи. Траплялося, 
що і грошові премії перепадали. Як сьо-
годні зізнається ветеран, можливо, і по 
сьогоднішній день працював би водієм 
автобуса, але якось зустрів колишнього 
товариша. Під час розмови з'ясувалося, 
що той працює у Дарницькій автошколі 
ДТСААФ: 

- Приєднуйся до мене – не пошкоду-
єш. Колектив у нас відмінний і прийме 
тебе як рідного.

Через кілька днів Василь вже пра-
цював інструктором індивідуального 
навчання водінню автомобіля. Відтоді 
минуло 50 років. Василь Олексійович 
спеціально не підраховував скільки воді-
їв підготував. Але знає, що їхня кількість 
вимірюється тисячами. Коли готували 
водіїв і для війська, навантаження було 
значно більшим. Васильченко пишається 
багатьма своїми вихованцями, особливо 
тими, кому водійська наука знадобилася 
і під час армійської служби.. 

З великою повагою відгукуються про 
свого вчителя його підопічні, вважаючи, 
що їм пощастило.

- Володимирович – справжній ас своєї 
справи, - каже Антон Біленький – житель 
столиці. - Він вболіває за кінцевий резуль-
тат роботи, тобто за підготовку кожного 
слухача. І робить все від нього залежне, 
щоб вона була на достойному рівні. Я по 
закінченні навчання своїм знайомим, які 
теж вирішили тут навчатись, рекоменду-
вав отримати водій-
ські навички саме 
під керівництвом 
цієї людини.

- На сьогодніш-
ній день в навчаль-
них закладах, де го-
тують водіїв, важко 
знайти людину, яка 
б так переймалася 
дорученою їй спра-
вою, - вважає Ан-
тон Мухомор. - Я з 
перших хвилин зна-
йомства побачив у 
Василеві Олексійо-
вичу  справжнього 
професіонала своєї 

справи. Серед колег по роботі Василь Ва-
сильченко теж користується великим ав-
торитетом. І як професіонал, і як людина.

- Такі люди, як наш Володимирович, 
вкрай потрібні у будь-якому колективі, 
- вважає директор Дніпровського РСТК 
Дмитро Шведов. – Окрім того, що  пере-
дає свій професійний досвід молодшим 
колегам, він ще й уміє згуртувати колек-
тив, власним прикладом показуючи мо-
лоді як потрібно ставитись до дорученої 
справи. А це, погодьтесь, багато вартує.

Василь Володимирович почувається 
надзвичайно щасливою людиною. Адже, 
за його словами, працює у чудовому ко-
лективі, у якому панують взаєморозумін-
ня, взаємоповага між людьми, де кожен 
готовий протягти ближньому руку допо-
моги.

- Так і повинно бути, - переконаний 
він. - В роки моєї молодості ми жили за 
принципом “людина людині брат і това-
риш”. 

Інколи доводиться чути, що це анах-
ронізм, пережиток нашого минулого. Та 
хіба справжні людські цінності, на яких 
виросли цілі покоління людей можна на-
звати пережитком? Нас не буде, а цей "пе-
режиток” існуватиме.

Щасливий і у родинному колі. Разом з 
дружиною, Варварою Іванівною, вихова-
ли трьох дітей – Олександра, Тетяну і Оле-
ну, за яких йому як батькові не соромно. 
Вони подарували їм  онуків – Мирославу, 
Таїсу, Владислава і Настю.

Про те, ким хоче бачити їх у доросло-
му житті, каже так:

- Це вже їм вирішувати. Головне, щоб 
були порядними людьми.                                            

Сергій Зятьєв

Наші ветерани
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9 травня-День Перемоги над нацизмом

В роки Другої світової війни українці  воювали в арміях 
багатьох  країн світу: спільно з іншими союзниками СРСР 
протистояли гітлерівській Німеччині та її союзникам       
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Сьогодні  і не згадають кому саме 
спало на думку відвести сина до 
Палацу підводного плавання ТСО 
України.

Коли б років 8-10 тому Станіславу і Оксані Захаровим хтось 
сказав, що їхній син, ще не досягнувши повноліття стане знаним 
спортсменом, вони б не повірили… 

Коли звучав Гімн України,Коли звучав Гімн України,
почувався дуже щасливим...почувався дуже щасливим...

Спорт

Олексій Захаров

Під час нагородження
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Серед пріоритетів Полтавської оборонної організації завжди було 
військово-патріотичне виховання підростаючого покоління. На-
дійними партнерами полтавчан в цій роботі є обласна дитячо-
юнацька організація «Військово-спортивний центр «Воїн» на 
чолі з Олегом Баришем, департамент науки і освіти облдер-
жадміністрації,  управління у справах сім’ї, молоді і спорту, 
якими керують Олена Харченко та Олександр Буцький,  від-
діл військово-патріотичного виховання обласного інститу-
ту післядипломної практики на чолі з Мариною Єщенко. 

ТРУДНОЩІ  СЬОГОДЕННЯ НАС  ТРУДНОЩІ  СЬОГОДЕННЯ НАС  
ЗАГАРТОВУЮТЬЗАГАРТОВУЮТЬ

Військово-патріотична робота
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Наприкінці грудня 1977 року 
20-річний юнак переступив 
поріг цього навчального закла-
ду. І того ж дня у його новенькій, 

що пахла типографською фарбою, трудовій 
книжці з'явився запис, який засвідчував, 
що він, Сергій Горбуненко, прийнятий на 
роботу. Посада - майстер виробничого 
навчання.

"ЛЮДИНА НА СВОЄМУ МІСЦІ""ЛЮДИНА НА СВОЄМУ МІСЦІ"
Сергій Горбуненко протягом 40 років працює у Таращанській 

автошколі ТСО України, що у Київській області 

Наша гордість
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"Дозиметри зашкалювали, але ми "Дозиметри зашкалювали, але ми 
працювали..."працювали..."

В ніч з 25 на 26 квітня 1986 року  на 4-му  енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які 
повністю зруйнували реактор, спровокувавши викиди в атмосферу величезних доз радіації.   В ті тривожні дні в 
поєдинок з невидимим ворогом вступили тисячі людей. Ризикуючи власним здоров'ям, життям, вони намагалися 
мінімізувати наслідки катастрофи. Серед них були і сьогоднішні працівники ТСО України.

26 квітня-День Чорнобильської трагедії
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«МОЮ ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
надавши моїм творам невластивої їм кваліфікації. КДБ хоче 
учинити нову розправу над молодою українською інтелігенцією». 
Такою була відповідь Василя Стуса слідчому під час чергового допиту.

Так, Василь Стус не був «затятим анти-
радянщиком». Його зробила таким сама 
Система, тому що він волів мати право на 
власну думку, а ця думка не зовсім спів-
падала з думкою вождів компартійного 
режиму. Читаючи абсурдні звинувачення, 
які йому інкримінувалися, складаєш вра-
ження, що їх виношували люди, далекі від 
реальності чи  несповна розуму. Звину-
вачували навіть в тому, що він, звертаю-
чись під час заслання до президії Верхо-
вної Ради СРСР, Генерального прокурора, 
«зводив наклепницькі вигадки на радян-
ський і суспільний лад, стверджуючи, що 
у нашій країні відсутня демократія».

Народився він 6 січня 1938 року у по-
дільському селі Рахнівка – у звичайній 
селянській сім'ї, де був четвертою дити-
ною. Незабаром батьки в пошуках кра-
щого життя  переселились на Донбас. Там 

Стуси пережили не 
лише останній рік 
Великого терору, а й 
німецьку окупацію. 
У 1954 році Василь-
ко закінчив школу зі 
срібною медаллю і 
став  студентом істо-
рико-філологічного 
факультету Доне-
цького педінституту. 
Вже тут почав писа-
ти вірші, опубліку-
вавши  в «Літератур-
ній газеті» свій пер-
ший твір, передмову 
до якого написав 
Андрій Малишко. 

Захоплення літературною творчістю не 
завадило  закінчити інститут з відзнакою. 
Окрім української  чудово знав і німецьку, 
читаючи в оригіналі німецьких класиків.

Працював учителем української 
мови, служив в армії. Знову викладав 
рідну мову в одній з горлівських шкіл, 
працював шахтарем. З березня 1963-го 
- літературний редактор газети «Соціа-
лістичний Донбас». Восени того ж року 
став аспірантом Інституту літератури 
ім.Т.Шевченка Академії наук УРСР. Був 
активним членом клубу творчої молоді, 
до якого входили представники творчої 
інтелігенції, котрі вирізнялися критичним 
ставленням до радянської влади.

Під пильне око каральних органів 
влади Василь Семенович потрапив у ве-
ресні 1965-го, коли разом з В'ячеславом 

Чорноволом та Іваном Дзюбою після де-
монстрації фільму Сергія Параджанова 
«Тіні забутих предків» в київському кіно-
театрі «Україна» закликали глядачів за-
судити недавні арешти української інтелі-
генції: Івана Світличного, братів Гориней 
та інших дисидентів.  П’ять років позбав-
лення волі і три роки заслання – такий ви-
рок виніс поету «самий гуманний і спра-
ведливий» радянський суд.

Чи розумів Василь, що сили нерівні? 
Мабуть, розумів. Але розумів він й інше: 
хтось повинен стати на захист скривдже-
ного народу, його творчої інтелігенції. 
Він не чекав, коли це зроблять інші, щоб 
приєднатись потім до них. Можливо, Стус 
і був ідеалістом, але якщо це і так, то на-
віть сьогодні нам дуже не вистачає таких 
як Василь Стус.

Чимало поневірянь випало на долю 
цього «ідеаліста», який понад усе на сві-
ті любив свою Україну – і Поділля, де він 
народився, і Донбас, де отримав освіту і 
працював. Тож не дивно, що кращі твори 
видатного українського поета, палкого 
патріота присвячені саме Їй – неньці-
Україні. Рідній землі, в якій він восени 
1989-го знайшов нарешті вічний спокій, 
залишивши цей світ в ніч з 3 на 4 вересня 
1986 року в одному з радянських таборів. 
Збулися пророчі слова Поета: «Народе 
мій! До тебе  ще я верну, і в смерті обер-
нуся до життя…».

Пропонуємо читачам ознайомитися 
з добіркою віршів Василя Семеновича 
Стуса.

ВЕРЕСНЕВА ЗЕМЛЯ
           Земле моя,
           всеплодющая мати!
           І. Я. Франка
Я до тебе прийду і змовкну.
І нічого тобі не скажу.
Пожури ти мене,
Пожур -
Вже чи лагідно, чи жорстоко.
Земле рідна! Сором мені -
Що докину до твого золота?
Марно зринули юні дні,
Нині ж сушить мене гризота.
Разом з осінню я догорів,
Листям осені опадаю,
І між млисто-гірких вечорів
Неприкаяний, сам блукаю.
Осінь крилами в груди б'є.
О, Вкраїно моя осіння!
Чом забракло мені уміння

Звеселити серце твоє?
Голубінь моя, голубінь!
Розтривого моя і муко!
Чом не можу я дать тобі
Своє серце — у добрі руки?
О, коли б то, коли б я зміг!
Рідну землю, тривогами краяну,
Проорав би, як переліг,
В ріллях радості неокраїх!
Земле рідна! Тобі одній
Я волів би служить до скону.
До твоїх до прийдешніх днів
Дотягнутися б хоч рукою.

* * *

МАНДРИ
Скресає далина...
Пливуть і думи й хмари...
Пий голубе вино!

Славетні імена
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ВИГАДАЛИ СЛІДЧІ КДБ,
Земля сп'яніла - під крилом
Гойднулась хвильно,
Пливе, втікає і зорить
І назирці тримає
Тебе, мов сина...
Земле! Краю мій!
У сизуватій млі,
Там, де розтав вишиваний рукав,
Лишилось серце...

* * *

Вона тріпоче
У моїх руках,
Простертих
У світи безкраї...
Погляд
Темніє мій,
І ошелешене
Моє темніє небо
Ніяк не можу
Зросту я дійти,
Не можу вивірить
Свою натуру
Великою любов'ю,
Щоб відчуть
Биття земної магми.
Земле рідна!
Я виросту! Я піднесусь!
Я зможу
Тебе уберегти!
Осінній сад
Свої обтрусить зорі...
І тоді
Прозорий
Од любові й доброти,
Я землю виораю
Для блакитних весен.
 
* * *

Полтавщино! Я пізнаю твій голос,
Коли кують немовкні зозулі
І в колос пророста пташиний щебет,
Що будять тишу і дають відчути
Її глуху, аж сизу, глибину.
Полтавщино! Ті ж обріїв півтони
Сповиті сиззю голубих димів,
І тиша благодатна, і мрійливість,
І втома, і окраса цього краю.
Полтавщино! Де ніжний спокій висне
І до сих пір блука Сковорода,
Йдучи на плеса нив, на тихий шум діброви
І бусраків давню таїну.
Коли б не ці дроти, не літаки, не гуркіт
І чорний дим із чорних чагарів,
Де паровози обрій рвуть на шмаття -
Мені б здалось видіння добрим сном,
Котрий нелунко рветься... а по тому,
Коли ти накликаєш добрих духів,
Щоб крізь уяву вихопити дійсність -
Ніяк не можна пов'язати разом
І обриси, і тони, й ностальгію.
Цей тихий жаль, і теплий сплін і сум,
І лиш по цьому пізнаєш кордони
Між дійсністю і вимріяним сном.
Квітень 1960 р.

 
* * *

Моя Україна забула
Сміятись. Вона гомонить.
Моя Україна не вщухла
Од прагнення жить.
Моя Україна не знає
Веселих світань.
Моя Україна палає
У мить догорянь.
Моя Україна тривожиться,
Бунтує, буя.
На чорнім рабованім торжищі
Вкраїна моя.
Її догоряє майбутнє
І тужить, ридає,
І в передвечірній сутіні
Лиш руки ламає.
І дивиться в небо — о, де вони
Надії і голуби?
Лиш демони, демони, демони
Старої ганьби.
Злітаються — ніби на здобич,
Злітаються спроквола
На роздоріжжя розтоптані,
Розіп'яті край села.
 
* * *

О краю мій, коли тобі проститься
крик передсмертний і важка сльоза
розстріляних, замучених, забитих
по соловках, сибірах, магаданах?
Убивці, вбивці вбивць, убивці вбивців вбивць -
шлях справедливості - над людськістю наруга.
Брехня брехні! Все лжа - прогреси ваші.
Вся ваша правда - лжа! Брехня брехні.
О краю мій! Наруго революцій,
потворне посміховисько катів!
І рай, і пекло - все тут під'яремне,
тут навіть мертвих сором спопелив би,
якби раніше кат не спопелив.
Ти фарисеїв царство. Суддукеїв
страшне багно, мій краю огняний!
Ти вічність катував, катуєш землю.
Батьки й сини - кати. Учні й навчитель.
Чи ти не чуєш, як вони зовуть,
зовуть тебе з любов'ю і прокльоном.
Ти їхніми сльозами ще ридатимеш,
і їхній біль поб'є тебе колись.
О краю мій, великий, як Сибір,
хай шир твоя не для Сибіру — вірю,
та поки кожен шлях цей не проміряє -
не запанує у Вітчизні мир.
Хай покоління прокричать, проорять
і продзвенять на струнах з людських жил
твоє минуле зганьблене, прийдешнє
твоє спаплюжене минулим. Гірко
з сльозами на очах радіть нащадкам,
які колись очистяться од скверни
і злочинів, у світі найстрашніших:
вбивати правду - правдою.
1962 - 1964
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"НАШ ПОДАРУНОК СПРИЯТИМЕ ВІЙСЬКОВО-"НАШ ПОДАРУНОК СПРИЯТИМЕ ВІЙСЬКОВО-
ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ МОЛОДІ ..."ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ МОЛОДІ ..."

  У цьому переконані учасники антитерористичної операції Михайло Якимчук і Йо-
сип Сарахман 
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