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«МИСТЕЦТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ»
Чернігівські оборонці  стали одними з організаторів обласних 

художніх конкурсів юнацького та дитячого малюнку «Мистецтво 
проти корупції» і «Моя Україна – єдина країна». Проходив від під 

егідою Чернігівської облдержадміністрації 
Співорганізаторами стали де-

партамент сім‘ї, молоді та спорту і 
департамент з питань цивільного 
захисту та оборонної роботи 
облдержадміністрації, громадська 
організація «Асоціація безперервної 
фахової освіти «Атенеум», фундація 
«Вільні люди».

На конкурс «Мистецтво про-
ти корупції» було представлено 77 
малюнків, на конкурс «Моя Україна – 
єдина країна» - 96. Всі вони виконані 
в довільній графічній або живописній 
техніці.  Учасниками виставок стали 
17 конкурсантів з міста Чернігова та 
області, а також їхні  батьки, вчителі. 
Діти не лише представили свої робо-
ти, а й  розповіли про ідею малюнків, 
події з суспільного життя, які нади-
хнули їх на творчість.

Кожен учасник отримав подяку за участь, 
грамоти і подарунки за призові місця у трьох 
номінаціях та вікових категоріях. Серед них 
Пекур Інна з Чернігівського промислово-
економічного коледжу, учні загальноосвітніх 
шкіл Дмітрієва Анастасія, Скоромець Марина, 
Хоменко Єлизавета.

    Конкурсантам пропонували, але не об-

межували, брати участь в конкурсі «Мистецтво 
проти корупції» за такими номінаціями: «Україна 
подолає корупцію», «Світ говорить: менше 
корупції – краще життя» та «Корупціонери руй-
нують державу».

    В конкурсі «Моя Україна – єдина країна» 
запропонували такі номінації: «Україна-Русь 
- моя держава», «Мій край плекає Україну», 
«Україна – європейська країна».

     - Я і мої друзі постарались за допомо-
гою фарб передати своє розуміння такого зла 
як корупція, - каже одна з учасниць конкурсу 
Світлана Бережко. – Мені здається, що нам це 
вдалося зробити.

    Голова Чернігівської обласної організації 
ТСО України Ігор Бизган запевнив, що ми і 
надалі братимемо участь у подібних заходах.

                                     
Світлана Хропата
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ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
	 Ви	отримаєте	цей	номер	«Вісника»	в	ті	дні,	коли	наше	
Товариство	відзначатиме	свою	27-му	річницю.	Користуючись	
нагодою,	 творчий	 колектив	 вітає	 Вас	 з	 роковинами	 народ-
ження	оборонної	організації	Незалежної	України	і	бажає	Вам	
всіляких	гараздів	 та	нових	досягнень	у	виконанні	 статутних	
завдань!
	 У	 цьому	 випуску	 Ви	 з	 перших	 вуст	 дізнаєтеся	 про	
перспективи	розвитку	авіації	та	авіаційного	спорту	ТСОУ,	оз-
найомитеся	з	інтерв’ю,	яке	дав	нам	помічник	Голови	Товари-
ства,	
легендарний	 комбат	 «Кіборгів»	 Віталій	 Баранов.	 Заступник	
начальника	 управління	 авіації	 Валентина	 Топорова	 нада-
ла	 нам	 цікавий	 і	 змістовний	 репортаж	 про	 перебіг	 подій	 на	
чемпіонаті	з	планерного	спорту	2018	року.
	 	Наші	автори	розкажуть	Вам	про	участь	Вінницької	
обласної	 організації	 ТСО	 України	 у	 проведенні	 військово-
спортивного	 вишколу	 «Щит	 і	 меч»,	 поділяться	 досвідом	
співпраці	 Київської	 міської	 організації	 з	 органами	 влади	 у	
військово-патріотичному	 вихованні	 молоді	 та	 організації	
військово-патріотичної	роботи	в	Рівненській	ОО	ТСО	України.	
	 Для	 керівників	 навчальних	 закладів	 можуть	 стати	
корисними	 розповіді	 про	 організацію	 навчально-виробни-
чого	процесу	у	Хмельницькому	обласному	СТК,	Бережансь-
кому	 СТК	 Тернопільської	 області,	 Криворізькій	 автошколі.	
Гордістю	Товариства	завжди	були,	є	і	буду	наші	ветерани,	які	
десятки	 років	 свого	 життя	 присвятили	 служінню	 оборонній	
організації	 України.	 Сьогодні	 Ви	 дізнаєтеся	 про	 життєвий	
шлях		директора	Нововоронцовського	СТК	Миколи	Миколай-
овича	Непом'ящого	з	Херсонщини	та	голови	столичного	осе-
редку	Ольги	Миколаївни	Ніколаєнко.
	 Всім	 нам	 болить	 найголовніша	 і	 кривава	 пробле-
ма	 сьогодення	 –	 розв’язана	 путінською	 сворою	 та	 його	
посіпаками	так	звана	гібридна	війна.	Але	гинуть	в	ній	не	якісь	
абстрактні	«гібриди»,	а	кращі	сини	й	доньки	нашої	України!	
Саме	про	цю	важку	і	болісну	тему	йдеться	в	спогадах	добро-
вольця,	директора	ТОВ	«Патріот-Снайпер»	ТСОУ	Олександра	
Астанкова,	в	розповіді	нашого	постійного	автора	Володими-
ра	Щеглова	щодо	 увічнення	 пам’яті	 сумських	 артилеристів.	
Традиційна	сторінка	газети	«Народна	армія»	цього	разу	при-
свячена	 відомому	 волонтеру,	 народному	 депутату	 України	
Тетяні	Ричковій.
	 Впевнені,	що	не	залишить	Вас	байдужим	інтерв’ю,	яке	
Сергій	Зятьєв	спромігся	провести	з	керівником	Національного	
танцювального	 ансамблю	 ім.	 Павла	 Вірського	 Мирославом	
Вантухом
	 Ми	 дякуємо	 Світлані	 Хропатій,	 ілюстрований	 ре-
портаж	 якої	 про	 конкурс	 дитячого	 малюнку	 в	 Чернігівській	
області	надихнув	нас	на	ідею	обкладинки.
	 Приємного	 Вам	 читання,	 чекаємо	 від	 Вас	 цікавих	
матеріалів	 та	 пропозицій	 до	 наступних	 випусків	 нашого	
«Вісника	ТСО	України».
 
З	повагою	Олег	Дацюк,	Сергій	Зятьєв	і	Володимир	Віжунов.
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Я н а р о д и в с я  і  в и р і с  н а 
Рівненщині, у місті Корець. 
По закінченні десятирічки 
став курсантом Челябінського 

вищого військового авіаційного училища 
штурманів. Офіцерську кар'єру розпочав 
на теренах тодішнього Далекосхідного 
військового округу - в гарнізонах, дис-
локованих неподалік Комсомольська-на-
Амурі і Хабаровська. З проголошенням 
Україною незалежності, не роздумуючи, 
перевівся до її Збройних Сил, які тільки-но 
починали створюватись. Служити випало 
у Старокостянтинові, що на Хмельниччині, 
а згодом у Луцьку.

У 2000 році був призначений заступ-
ником командира бомбардувальної 
авіаційної дивізії з виховної роботи 
– начальником відділу  морально-
психологічного забезпечення і бойової 
підготовки. Опанував шість типів 
літаків, військовий штурман 1-го кла-
су, маю 57 стрибків з парашутом. 
Підготовлений до виконання бойових 
завдань за складних метеоумов із за-
стосуванням всіх видів авіаційного 
озброєння літака СУ-24м, у тому числі 
ядерних боєприпасів. Після розфор-
мування з'єднання звільнився в запас.

Згодом зайнявся громадсько-
політичною діяльністю. У 2007 році був 
обраний народним депутатом України. 
Під час парламентської каденції пра-
цював у Комітеті законодавчого  за-
безпечення правоохоронної діяльності 
– головою підкомітету з питань пар-
ламентського контролю та законо-
давчого забезпечення та реформу-

вання органів прокуратури. Автор 62 
законопроектів та більш як 400 попра-
вок до законодавчих актів України.

Окрім ЧВВАУШ, навчався у На-
ціональній академії оборони України, 
Національному університеті ім. Тараса 
Шевченка, Вінницькому національному 
педагогічному університеті, де сту-
діював психологію і правознавство.

Сьогодні вхожу до Центрально-
го Проводу Спілки офіцерів України. 
З лютого 2018-го року обіймаю 
сьогоднішню посаду.

- Перейдемо до «спадщини», 
що дісталася  Вам, коли  очолили 
одне з провідних управлінь Това-
риства. Зокрема, скільки сьогодні 
в структурі ТСО України функціонує 
авіаційних клубів, яка техніка у них 
на озброєнні тощо?

- На сьогоднішній день авіація ТСО 
України складається з 15 авіаційних 
клубів (два аероклуби, сім авіаційно-
спортивних клубів і шість авіаційно-
технічних спортивних клубів), а також 
авіамодельного клубу ЦСТКАМ і шести 
авіамодельних лабораторій.

Авіаційні організації свою роботу 
проводять на 14 аеродромах та злітно-
посадкових майданчиках (ЗПМ), вісім 
з яких є власністю нашого Товариства. 
Інші  належать до спільного базування 
або приватні.

- Кілька слів про 
авіаційний парк.

- Наприкінці минуло-
го року він складався з 
169 одиниць. Правда, 
льотну придатність ма-
ють лише 85. Це, зокре-
ма, літаки Ан-2, Як-52, 
Як-18Т, Вільга-35А, вер-
тольоти Мі-2, планери 
різних типів. Деякі клу-
би експлуатують один-
два літаки, інші - десят-
ки планерів і літаків.

- Які саме клуби, на Ваш погляд, 
є сьогодні кращими?

- Це, звичайно,  Харківський аеро-
клуб ім. Валентини Гризодубової, який 
очолює Сергій Філатов. На щорічних 
зборах керівного складу авіаційних 
клубів ТСОУ, де підбивались підсумки 
льотного сезону, він протягом ось уже 
чотирьох років посідає  перше місце. 
Сергій Миколайович - справжній 
ентузіаст авіації. Своїм  ставленням до 
справи, якою займається багато років, 
служить прикладом для наслідування. 
На підтвердження сказаного вдамся 
до конкретики.

На початку вересня 2017 року 
Харківський аероклуб провів  
авіаційний фестиваль «Авіафест», 
присвячений Дню визволення Харкова 
від німецько-фашистських загарбників 
і Дню незалежності України, підсумував 
результати другого конкурсу дитячого 
малюнка «Наше мирне небо»,  який 
вже став міжрегіональним. В ньому 
брали участь діти віком 3-15 років з 
Харківської, Полтавської, Сумської, 
Запорізької та Дніпропетровської 
областей, які представили понад 
2,5 тисячі робіт. А сам «Авіафест»  
відвідали більш як 12 тисяч харків’ян 
та мешканців сусідніх регіонів, що 
свідчить про великий інтерес до нього.
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5 серпня-День Повітряних Сил Збройних Сил України

Авіація була, є і буде візитною  карткою нашого Товариства
Авіація завжди посідала чільне місце в діяльності 

оборонного Товариства. У довоєнні часи  під його егідою було 
підготовлено тисячі льотчиків, які в роки Другої світової 
війни забезпечували перемогу над ворогом. А імена вихованців 
Товариства Олександра Покришкіна, Івана Кожедуба  та 
інших Героїв стали відомі усьому світові. І сьогодні авіація 
продовжує відігравати важливу роль у життєдіяльності 
Товариства. Про її сьогоденні успіхи, труднощі і проблеми 
розповідає начальник управління авіації та авіаційних видів 
спорту ТСО України Юрій Прокопчук. Але перед тим, як 
розпочати нашу розмову, я попросив Юрія Володимировича 
розповісти про свій шлях до авіації. 

Начальник управління ав іац і ї  та ав іац ійних вид ів спорту   ГО «ТСО України» полковник запасу Юрій Прокопчук:

Юрій Прокопчук (зліва)



Зауважу, що молодь міста є ча-
стими гостями цього аеродрому: 
лише минулого року тут побува-
ли тисячі харківських школярів. В 
ролі екскурсоводів виступали наші 
працівники. Льотчики аероклубу брали 
участь в авіаційних заходах, що прохо-
дили у Дніпрі та Запоріжжі. На літаках  
Су-31М і Л-29. До речі, місцеве теле-
бачення заснувало передачу «Крила 
над Харковом», головними героями 
якої є льотчики Харківського аеро-
клубу, його працівники. На постійній 
основі здійснюються екскурсії в музей 
авіатехніки, проводяться змагання з 
авіамодельного і парашутного спорту,  
фестивалі тощо. Своїми заходами на 
аеродромі «Коротичі» колектив  ХАКу 
збирає не тільки дорослих харків'ян - 
любителів авіації, а й школярів.

Цього року  багато зроблено 
для поліпшення аеродромної бази: 
відремонтовано огорожу музейної 
стоянки, проводився ремонт будівель 
і споруд, оновлена   документація та 
наочні посібники, введена в дію систе-
ма відеоспостереження льотного поля 
і стоянки літаків. Почалася установка 
світлосигнального обладнання «ЛУЧ-
3» для забезпечення нічних польотів.

За всіма показниками льотної 
підготовки (крім починаючих 
парашутистів) клуб є безумовним 
лідером у Товаристві: загальний наліт 
становив минулого року 2 161 годи-

ну, виконано  більше 
дев’яти тисяч стрибків з 
парашутом з літаків Ан-
2, Ан-28 і Ан-72.

- Розкажіть, будь 
ласка, більш деталь-
но про співпрацю 
Харківського аероклу-
бу з університетом 
Повітряних Сил 
Збройних Сил України 
ім. Івана Кожедуба.

-У травні на аеро-
дромі Коротич ХАК по-
чалися чергові збори з 

первинної підготовки курсантів ХУПС 
- майбутніх військових льотчиків - на 
літаках ХАЗ-30 вітчизняного вироб-
ництва. Минулого року клуб підготував 
27 курсантів із загальним нальотом 
тисяча триста дев'яносто п'ять годин. 
Ця програма була розпочата в ТСОУ в 
2003 році на замовлення Міністерства 
оборони України. Тоді підготовка 
курсантів проводилася на літаках Як-
52 і вертольотах Мі-2 на кількох аеро-
дромах ТСОУ, з 2010 по 2012 навчання 
було призупинено. У 2013 відновлено   
на базі ХАК - аеродром Коротич. Всьо-
го з 2003 по 2017 рік підготовлено 432 
пілота для Збройних Сил України із за-
гальним нальотом 9562.

- Скажіть, а який вік  наших 
літаків? 

- У нас експлуатується авіаційна 
техніка різних років випуску. Є Ан-2 і 
планери, яким «за сорок».

- Невже їх можна експлуатувати?
- Розумію Вашу занепокоєність, 

але всі наші повітряні судна експлу-
атуються за технічним станом, без 
обмеження терміну служби (календа-
ря). Це не наш винахід -  це світова 
практика. Наші фахівці підтримують 
технічний стан повітряних суден у 
справному стані, цим самим продо-
вжуючи їх льотний вік. Авіатехніка, 
яка використовується для навчання 
пілотів, планеристів, парашутистів, ще 
прослужить чимало часу. Звичайно, 

для спорту високих досягнень потрібна 
нова техніка: сучасні пілотажні літаки, 
планери, нові парашути. Та щоб все це 
придбати потрібні мільйони, десятки 
мільйонів гривень…

- Чи встигли Ви побувати в 
АСК? Якщо так, то в яких саме і що 
там побачили? Маю на увазі ви-
конання ними статутних завдань, 
підтримання техніки у належному 
стані тощо. 

- Я побував на кількох аеродромах, 
з іншими познайомився заочно – за от-
риманими звітами про виконану робо-
ту.

- І які враження отримали від 
поїздок та звітів?

- Різні. Дуже різні…
- Про співпрацю з Харківським 

вишом, де готують майбутніх 
захисників Українського неба, все 
зрозуміло. А що можете сказати про 
співпрацю зі Збройними Силами 
України загалом? Вона взагалі-то 
існує?

- Окрім курсантів, на аеродромі 
«Коротич» минулого року ви-
конували стрибки з парашутом 
військовослужбовці однієї з армійських 
частин, а також персонал Державної 
прикордонної служби, здійснивши по-
над 700 стрибків. Співпрацюємо ми 
і з Національною гвардією. Зокрема, 
щодо проведення міжнародного на-
вчально-тренувального збору з побу-
дови парашутних формацій. Льотчики 
на літаку Ан-72 провели не тільки по-
льоти з десантуванням парашутистів, 
а й отримали досвід посадок на 
ґрунтову смугу обмежених розмірів.

Львівський авіаційно-спортивний 
клуб брав активну участь у 
професійному становленні вояків  80-ї 
окремої десантно-штурмової бригади 
- крилата піхота здійснила три тисячі 
стрибків.

Центральний аероклуб, на 
аеродромі Бузова, забезпечував стриб-
ки з парашутом підрозділу спеціальних 
операцій Національної гвардії України 
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з вертольоту Мі-8 та літака Ан-26, а та-
кож тренування підрозділів БПЛА.

-Раніше спортсмени-авіатори 
оборонного Товариства брали 
участь у багатьох престижних 
змаганнях, виборюючи призові 
місця. Колишню авіаційну спортив-
ну славу Товариства не плануєте 
відновити? Якщо так, то як саме.

- Прапор України не раз піднімався 
на честь перемог наших авіаційних 
спортсменів. Наразі престиж України 
як авіаційної спортивної держа-
ви в основному підтримують  наші 
авіамоделісти, які впевнено пере-
магають на світових і європейських 
змаганнях. Наприклад, минулого 
року на чемпіонаті світу, що про-
ходив в  Угорщині в класі гумомо-
торних моделей F1B, чемпіоном 
світу став Стефанчук Степан, ве-
теран авіамоделізму, який очолює 
авіамодельну лабораторію у Львові.

18-20 травня цього року на 
аеродромі «Чайка» відбувся - в два 
етапи - Кубок світу з кордових моделей 
(F2A, B, C, D): Кубок Болгарії і Кубок 
Києва.

- Що можете сказати про пара-
шутний спорт? У якому він сьогодні 
стані?  

- За своєю масовістю він посідає по-
чесне друге місце у нашому Товаристві, 
поступаючись лише авіамодельному. 
Міжнародна федерація авіаційних 
видів спорту націлює національні 
авіаційні федерації на збільшення 
видо-вищності авіаційних видів спор-
ту: купольне пілотування, групова 
акробатика. У 2017 році проведено 

чемпіонат України з 
класичного парашутиз-
му і другий чемпіонат 
України з групової 
акробатики: вправи 
«двійки» і «четвірки». 
Федерація парашутного 
спорту України спільно 
з авіаційними клуба-
ми працює над вста-
новленням рекордів: 
минулоріч на аеродромі 
«Коротич»  оновле-
но рекорд України в 
класі «Великі формації 

з перестроюваннями». Вперше в 
Україні встановлено рекорд в класі 
«Великі формації в аеродинамічних 
комбінезонах (вінгсьюте)», у який 
значний внесок зробили спортсмени-
оборонці. Цього ж року  в США було 
встановлено три рекорди світу з 
парашутної групової акробатики в 
класі «Великі формації з перестро-
юваннями». Серед 18 українських 

парашутистів-рекордсменів були і па-
рашутисти ТСОУ.

Для підготовки парашутистів у 
наших клубах зараз використову-
ють літаки Ан-2, Ан-28, Л-410. При 
проведенні міжнародних зборів, що 
відбувалися у Харківському аероклубі, 
залучався до викидання парашутистів 
літак авіації Національної гвардії 
України.

- А якої Ви думки про льотно-
інструкторський та інженерний 
склад наших аероклубів?

- В авіації працюють  люди, котрі, 
незважаючи на суворі реалії сього-

дення, досі не втратили  почуття ро-
мантизму. Всі  авіатори, планеристи, 
авіамоделісти, парашутисти, інженери 
і техніки нашого Товариства заслу-
говують найкращих слів вдячності. 
Користуючись нагодою, хочу особли-
во подякувати Валентині Миколаївні 
Топоровій, Ігорю Аркадійовичу Гусєву, 
Сергію Миколайовичу Філатову,  Олек-
сандру Олексійовичу Говорухіну, Оле-
гу Миколайовичу Михайленку, Володи-
миру Михайловичу Спасіченку.

А також фахівцям авіаційної служ-
би  Кулачеку Валерію Павловичу, 
Ткаченку Валерію Прокоповичу, Ми-
хайлевич Тетяні Миколаївні, Мідяку 
Михайлу Володимировичу, Коміну 
Сергію Гірейовичу,  Коваленку Віктору 
Леонідовичу, Кушніру Анатолію Во-
лодимировичу та багатьом-багатьом 
іншим нашим колегам і всім авіаційним 
колективам, які, незважаючи на 
труднощі, сумлінно працюють на благо 
ТСОУ і України..

- Поділіться, Юрію Володимиро-
вичу, планами на майбутнє.

- Це, перш за все, налагодити 
ритмічну діяльність усіх авіаційних 
підрозділів, максимально відновивши 
техніку, яка перебуває у них в 
експлуатації, а також  матеріально-
технічну базу аеродромів та злітно-
посадкових майданчиків. Основ-
ним напрямком нашої діяльності є 
і залишається підготовка фахівців 
для Збройних Сил України та інших 
військових формувань.

Ми готуватимемо спортсменів, 
льотчиків, планеристів, парашутистів 
і авіамоделістів. Останнім часом 
з'являються багато нових напрямків 
авіадіяльності, у тому числі і з викори-
станням БПЛА. Оскільки вони мають 
гарні перспективи, то наше Товариство 
реалізовуватиме і їх.

Я вірю в людей, що прагнуть роз-
витку української авіації і авіаційних 
видів спорту, тому впевнений у 
здійсненні усіх наших задумів.

 
 З Юрієм Прокопчуком 

спілкувався
Сергій Зятьєв
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Анатолій Кацай,
голова Вінницької оборонної 

організації
 - «Щит і меч» - це захід, який про-

водиться на Вінниччині, починаючи 
з 2016 року. Його організаторами 
є, зокрема, Вінницька облас-
на та Ямпільська районна 
держадміністрації, облвійськкомат, 
відділ прикордонної служби «Ямпіль». 
Долучаються до цієї справи і 
громадські організації, особливо ті, 
які об'єднують учасників бойових 
дій на сході нашої країни. До них слід 
віднести насамперед відокремлений 
підрозділ Всеукраїнського об'єднання 
спілки учасників бойових дій та 
волонтерів АТО у Вінницькій області, 
що діє на Томашпільщині, Ямпільську 
спілку учасників АТО. 

Звісно, що і ми, оборонці 
Вінниччини, не залишаємось 
сторонніми спостерігачами цьо-
го дійства. Зокрема, вишукали 
можливість надати організаторам 
фінансово-матеріальну допомогу. 
А також власним коштом придба-
ли цінні подарунки, які отримають 
всі без виключення учасники цьо-
го  заходу. Підкреслюю: не лише 
переможці чи призери, а всі, хто у ці 
спекотні липневі дні мірявся силами з 
військово-тактичної піготовки, про-
живаючи у доволі спартанських  умо-
вах. Адже, на відміну від попередніх 
років, вони мешкали у наметах.

ТАМ, ДЕ ДНІСТЕР КРУТО В`ЄТЬСЯ

Сонячний ранок. Шерен-
ги підлітків виструнчились на 
території навчально-тренувально-
го центру Ямпільського районно-
го військово-патріотичного клубу 
«Форпост».  Їхні обличчя не по-
дитячому серйозні і зосереджені, 
а руки покладені на юні серця. Під 
Державний гімн України кілька кре-
мезних чоловіків у військових ка-
муфляжах і з відзнаками учасників 
АТО піднімають Державний Прапор 
України.

 
«Маємо показувавати приклад у 

вихованні молоді…»
- Вишкіл проводиться третій 

рік поспіль на вико-
нання Указу Прези-
дента України щодо 
поліпшення національ-
но-патріотичного вихо-
вання дітей і молоді, 
- говорить голова 
Вінницької організації  
ТСО України Анатолій 
Кацай. – Мета - на-
буття  теоретичних 
знань, практичних 
навичок, необхідних 
майбутнім захисникам 
країни. Також узагаль-
нення та популяризація передово-
го досвіду патріотичного вихован-
ня підростаючого покоління. Сюди 
з'їхались понад 150 підлітків, які 
представляють Київську, Вінницьку, 
Дніпропетровську, Хмельницьку, Пол-
тавську, Волинську та Житомирську 
області, а також керівники військово-
патріотичних організацій. Тож іще од-
ним із наших завдань є ознайомлен-
ня їх з новітніми методиками та си-
стемами роботи з молоддю в умовах 
літнього табору, що стає все більш по-
пулярною.

До програми «Щита і меча» вклю-

чили заняття з вивчення статутів 
Збройних Сил України, організації 
кругової оборони наметового містечка, 
вогневої, тактичної, інженерної, 
гірсько-штурмової підготовки (цьому 
сприяла сама місцевість), вивчення 
військової типографії. Не обійшлося і 
без занять з рукопашного бою. Учас-
ники заходу також продемонстрували 
свої навички з виконання рятувальних 
заходів: надання першої медичної до-
помоги потерпілим у дорожньо-транс-
портних і техногенних пригодах, транс-
портування їх до найближчого медич-
ного закладу.

Досить видовищними видалися 
змагання з проходження тактичної 

смуги пере-
шкод, що 
складається 
з  траншеї, 
рову, стіни з 
віконними от-
ворами, кори-
дору під колю-
чим дротом,  
д р а б и н и , 
п і д з е м н о г о 
ходу, «зруй-
нованого мо-
сту», коло-
ди,  навісної 

переправи, металевої вежі зі схода-
ми на другий поверх та спуском по 
стіні. А також паралельної та навісної 
переправи, навісної драбини. Лише 
перелік цих елементів дозволяє уяви-
ти ті складнощі, з якими зіштовхнулися 
підлітки. При цьому ще й  застосову-
вались димові завіси, піротехнчні за-
соби, що імітували вибухи,  заводнені 
ділянки!.. Але й це випробування юнь 
з честю витримала.

  - Я на тренуваннях долав і 
складніші перепони, - посміхаючись, 
зізнається Олександр Завадський. 

За сприяння Вінницької обласної організації ТСО України 
відбувся військово-спортивний вишкіл «Щит і меч», 
учасниками якого стали понад 150 підлітків від семи регіонів 
нашої країни

Уточнення маршруту!

Майбутні захисники України
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А на запитання що саме привело 
його, 12-річного хлопчину, до Порогів, 
каже:

 - Хочу вирости справжнім 
чоловіком. Як мій батько… 

Одним з найцікавіших завдань 
була рекогносцировка місцевості, 
розвідка дороги: вивчення її  покрит-
тя, ширини проїзної частини, обсте-
ження важкопрохідних ділянок і нане-
сення їх на карту. При цьому дітлахи 
підшукували ще й можливі укриття від 
повітряних нападів, джерела природ-
нього водопостачання. Ці елементарні 
навички можуть знадобитись за будь-
яких екстремальних умов, а не лише 
під час ведення бойових дій. Зрозуміло, 
що заняття, про які мова, не зроблять 
їх учасників фахівцями високого класу, 
але, разом з тим, вони дали поштовх 
до самоудосконалення,  можливість 
зрозуміти, що захист Вітчизни 
–  справа надзвичайно 
важка і відповідальна.

До проведен-
ня заходу були 
залучені учас-
ники АТО. Зо-
крема, жителі 
сус іднього 
селища То-
м а ш п о л я 
Володимир 
Н е с т е р а к , 
Ол е к с а н д р 
Немировсь -
кий, Валерій 
Черевань, Рус-
лан Навроцький, 
Володимир Сприн-
чак. Вони розповідали 
підліткам про те, як українці 
відстоюють сьогодні на сході України 
її незалежність, провели майстер-
класи. Володимир Спринчак – один 
з них. І приїхав він не один, а зі своїм 
сином-шестикласником Іванком, який 
займається у військово-патріотичному 
клубі.

- Можливо, те, що тут діється, 
викликає саркастичні посмішки, але 
ми робимо важливу справу – вчимо 
підростачі покоління любити свою зем-
лю, - переконаний Спринчак-старший.   
   Пороги – село прикордонне: усьо-
го за кілька сотень метрів проходить 
Державний українсько-молдавський 
кордон. Враховуючи цю обставину, 
було проведено практичне заняття 

«Слідознавство та спостережність у 
прикордонній службі». В ролі 

наставників виступи-
ли офіцери прикор-

донного відділу 
«Ямпіль», який 

дислокується 
усього за 
кілька со-
тень метрів 
на березі 
Дністра. На 
сьогоднішній 
д е н ь 
Респу бл і к а 

М о л д о в а 
д е м о н с т р у є 

добросусідське 
ставлення до 

України, більш 
того, на міжнародному 

рівні активно відстоює наші 
інтереси. Адже у неї подібні пробле-
ми: на початку 90-х років Росія, скори-
ставшись сепаратистськими настроя-
ми у Придністров'ї, відтяла у цієї і так 
невеличкої за розмірами країни цілий 
регіон. До Придністров'я, навпрош-
ки, усього кілька десятків кілометрів. 
У місті, на щастя, вистачає людей, які 
не лише вболівають за долю України, 
а й готуються до її захисту. Капітан у 
відставці Федір Водянюк – один з них.

«Ямпільчани готові дати 
відсіч ворогу…»

-З армії звільнився на початку 90-х 
- розповідає він. – Ідея зайнятись 

Валерій Черевань,
колишній воїн 81-ої окремої бригади ВДВ, 

учасник АТО
- До подібних заходів ще років п'ять тому 

ставився досить скептично, вважаючи, що часи, 
коли «грались у «війнушки», далеко позаду: не 
вірилось, що на нас, мирних українців, хтось посміє 
напасти і нам доведеться відбиватись. Але сталося 
те, що сталося: навесні 2014-го почалась війна, 
учасником якої довелось стати і мені. На власні очі 
побачив, як важливо мати найнеобхідніші навички, 
які б дозволили і самому вижити, і товаришів – за 
необхідності – врятувати. А ще – перемогти ворога. 
А він, цей ворог, не лише підлий, а й сильний. І одними лише патріотичними 
закликами його не здолати.
Коли отримав запрошення взяти у сьогоднішньому заході участь, то відразу 
погодився. Я не є кіношним супер-героєм, але дещо умію і знаю. Тож радий, 
що маю змогу передавати  ці знання і навички підростаючому поколінню

Олександр Кульбаба,
начальник відділу освіти Ям-

пільської райдержадміністрації
 - З великою повагою ставлюсь до 

людей, які організовують і проводять 
подібні заходи. Адже вони спрямовані 
на пробудження у наших співвітчиз-
ників історичної пам'яті, виховання 
молодих поколінь на справжніх ціннос-
тях українського народу. Користую-
чись нагодою, скажу кілька слів про 
цю роботу у нашому районі. Зауважу, 
що нам, органам влади, у цьому до-
помагають представники  районної 
організації ТСО України, яку очолює 
Василь Мельник. Не перебільшувати-
му її значення, але все ж зазначу, що 
під час проведення так званих мобі-
лізаційних хвиль у нас майже не було 
тих, хто намагався уникнути призову 
до війська. Ямпільщина відрядила на 
схід країни кілька десятків чоловіків, 
які достойно виконали свій обов'язок і 
повернулись з честю до своїх домівок. 

Під час маршу



військово-патріотичним вихованням 
виникла тоді, коли почав виклада-
ти предмет «Захист Вітчизни». Адже   
зблизька побачив проблеми військової 
підготовки молоді.  Тому і створив, 
подолавши  чимало перешкод, нашу 
громадську організацію «Військово-
патріотичний клуб «Форпост» (назва 
розшифровується як «формування 
патріотичної особистості»). На сьогодні 
він має  підрозділи «Юний прикор-
донник», «Десантник-розвідник», 
«Юний рятувальник», «Зв’язківець», 
співпрацює з обласною федерацією 
рукопашного бою, Вінницьким 
відділенням всеукраїнського руху 
«Школа безпеки», Ямпільським 
відділенням прикордонної служби, 
Ямпільським сектором ГУ ДСНС. 
Взаємодіють  з Вінницьким обласним, 
Ямпільським та Томашпільським рай-
онними військкоматами.

За словами Наталі Дорош – 
працівника райдержадміністрації - 
кілька років тому спільно з однодум-
цями Федір Михайлович створив у По-
рогах  військово-спортивний комплекс, 
який і став основною базою для про-
ведення «Щита і меча». 

- Він призначений  для організації 
та проведення польових навчань з 
допризовною молоддю, військово-
спортивних зборів громадських 
організацій, змагань зі спортивного 
туризму, військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»), - каже вихователь. 

– І я дуже  радий, що наші зусилля 
пішли на користь країні і суспільству.

Особлива гордість Водянюка – його 
вихованці, які стали офіцерами. Це, 
зокрема, Дмитро Каргін, Роман При-
липко, Костянтин Мороховець, Мак-
сим Кохановський, Олег Котуз, Олена 
Трошан. А Дмитро Кайтанюк, Олек-
сандр Наконечний, Віталій Чорній, 
брати Ордатії – Антон і Сергій, Максим 

Донгльовський боронили Україну від 
російського агресора.

І саме головне – розпочата спра-
ва має продовження через сина 
Сергія - тренера з рукопашного бою  
Томашпільської ДЮСШ,  керівника 
військово-спортивного клубу «ГАРТ»!

 
Замість епілога

Дні, відведені для прове-
дення військово-спортивного 
вишколу «Щит і меч», пробігли 
непомітно. Але для дітей вони 
видались напруженими, зва-
жаючи на ту кількість заходів, 
учасниками яких вони були. 
Проте підлітки не ремствували. 

На жаль, погода так «роз-
щедрилась» на дощі, що до-
велось відмовитись від за-
вершального етапу – занять з 
авіаційно-десантної підготовки, 
які повинні були відбутись на 
базі Вінницького авіаційно-
спортивного клубу ТСО України.

 - Буду з нетерпінням чека-
ти наступного літа, - каже Миш-
ко Коляда, житель Дніпра. – 
Сподіваюсь, що знову приїду 
сюди і зустріну своїх друзів.

Сподівання хлопчини, як я 
переконався під час спілкування 
з ними, поділяють всі його 
однолітки, яких так здружив 
«Щит і меч».

    
На берегах Дністра побував 

і все бачив Сергій Зятьєв

Іван Спринчак,
шестикласник Томашпільської 
середньої школи, учасник «Щита і 
меча»

 - Я вже вдруге беру участь 
у цьому заході. Тут я і мої друзі 
загартовуємось, вчимось навичкам 
поводження зі зброєю і виживання за 
екстремальних умов. Окрім цього, 
цікаво відпочиваємо, побували в тих 
місцях, де в роки минулої війни наші 
діди і прадіди стримували натиск 
ворога. З нетерпінням чекатиму 
наступного літа, щоб знову 
приїхати сюди.

Дозвілля
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В наш час розвинених інфор-
маційних технологій «прогугли-
ти» людину, тим більш таку відому 
як Ви, не складає проблем.  До 

того ж як кадровик маю доступ до Вашої 
особової справи. Тому не буду традиційно 
розпитувати про «справи давно минулих 
днів», а одразу приступимо до діла. Перше 
запитання – що Ви раніше знали про ДТСА-
АФ та його правонаступника ТСО України?

- Звісно, що знав: ви покажіть мені 
чоловіка мого покоління, який би не 
знав про ДТСААФ! Свого часу в на-
вчальних закладах Товариства  де-
сятки тисяч юнаків отримували спеці-
альності і приходили до частин і під-
розділів  Радянської Армії готовими 
фахівцями. Ця традиція збереглася і 
з проголошенням Україною незалеж-
ності. Та з часом, в силу різних причин, 
в тому числі і у зв'язку зі скороченням 
нашого війська, Міноборони відмови-
лось від послуг ТСО України. Споді-
ваюсь, не за горами той час, коли ця 
співпраця буде відновлена.

До речі, під час армійської служби 
в підрозділах, якими командував, були 
колишні вихованці Товариства. І пови-
нен вам сказати, що про них у мене за-
лишились добрі спомини. Принаймні 
як про спеціалістів, наприклад, водіїв.

- Скажіть відверто, чому саме в 
нашому Товаристві  вирішили про-
довжити своє служіння українсько-
му народові? Сподіваюсь, моє за-
питання не занадто пишномовне?

- Якщо скажу, що прийшов сюди 
виключно з патріотичних переконань, 
цьому ніхто не повірить. Взагалі нама-
гаюсь уникати високих слів у розмовах 
на будь-яку тему. Намагаюсь якомога 
рідше вживати і слово «патріот». Все 
було досить банально: мені запропо-

нували продовжити трудову кар'єру у 
ТСО України і я, зважаючи на те, чим 
належить мені тут займатись, погодив-
ся.

- Чому ж Вам так не подобається 
слово «патріот»?

- Як на мене, то патріотичні пере-
конання потрібно доводити конкретни-
ми справами. До речі, помітив таку за-
кономірність: ті, хто це робить, теж не 
зловживають ним. Ні, я не хочу сказа-
ти, що людина, яка стверджує що вона 
є патріотом своєї країни, насправді не 
є такою.

- Ви вже мали можливість на міс-
ці ознайомитись з діяльністю дея-
ких наших Відокремлених підроз-
ділів? Кажуть, що перше враження 
– найбільш яскраве. То яке ж воно, 
це враження?

- Я, відверто кажучи, ще не встиг 
побувати в усіх куточках України і на 
власні очі побачити що робиться в ре-
гіональних організаціях Товариства. 
Але, наприклад, мені сподобалось як 
ця робота організована у Миколаїв-
ській обласній організації. Можливо, 
це пов’язано з тим, що миколаївських 
оборонців очолює надзвичайно енер-
гійна, дійсно патріотично налаштована 
людина. Те, що я там побачив, додає 
оптимізму.

В інших областях, де встиг побу-
вати, ситуація, можливо, не така, але 
й сказати що у цьому плані там ніхто і 
нічого не робить, теж не можу. Загаль-
ний висновок від побаченого і почутого 
такий: люди працюють, намагаються 
робити так, аби підростаючі покоління 
виховувались на справжніх цінностях.

Втім, щоб переконатись у цьому, 
достатньо ознайомитись з нашими 
«Крилатими вісниками»: матеріали, які 
там друкуються, зайвий раз підтвер-
джують правоту моїх слів. Більшість 

наших співвітчизників хоче усього і від-
разу, чимало людей, які, наприклад, 
і близько не було біля району прове-
дення антитерористичної операції, 
розкажуть вам як потрібно воювати, 
як краще досягати поставленої мети. 
Словом, «стратегів», готових на сло-
вах очолити навіть МО, достатньо. А 
ось бажаючих поїхати в район бойових 
дій і довести свій патріотизм вчинками, 
не дуже…

Так і щодо патріотичного вихован-
ня. Воно й зрозуміло: балакати значно 
легше, аніж щось робити. І я радий, що 
у нашому Товаристві балачки заміняє 
конкретна робота. Так, її результатів 
поки що не видно. Але вони будуть. 
Адже діти, підлітки, з якими працює То-
вариство, з часом виростуть. І якщо в 
серці хоч одного з десяти зійдуть зер-
на любові до рідної землі, свого наро-
ду, посіяні нами, то це вже буде дуже 
добре.

- Які конкретно обов’язки поклав 
на Вас Голова Товариства, яку ді-
лянку роботи «нарізав»? Чи Ви самі 
пропонуєте як застосувати на ділі 
Ваш багатий життєвий і військовий 
досвід?

- Якщо висловлюватись на офіцій-
ному слензі: здійснювати зв'язок між 
нашим Товариством і державними 
органами влади - Президентом Украї-
ни, Верховною Радою, Кабінетом міні-
стрів, різними міністерствами і відом-
ствами.

Як помічнику Голови ТСО України 
мені доводиться бувати в оборонних 
осередках, «розкиданих» по всій на-
шій Україні. Тож ще одним із завдань 
є допомога їх керівникам у реалізації 
планів нашого керівництва.

- Людина-кіборг, один з команди-
рів оборони Донецького аеропорту, 
ви згадуєте, що після того як  учас-

Помічник Голови ТСО України Віталій Баранов:

ПАТРІОТИЗМ ДОВОДИТЬСЯ СПРАВАМИ
2 квітня 2018 року приступив до виконання службових обов’язків помічник 

Голови Товариства Віталій Анатолійович Баранов.
Народився він 10 квітня 1967 року на Житомирщині. У 1984 році поступив 

до Кам’янець-Подільського вищого військово-інженерного командного училища. 
По закінченні цього вишу проходив службу на посадах від командира взводу до 

заступника командира військової частини з озброєння. У 2004 році звільнився в запас, але довго бути «на 
лаві запасних» не зміг, пішов  працювати в ТОВ «Алекс-Транс Груп», яке невдовзі і очолив. Напередодні 
буремних подій 2014-го звільнився і активно включився в громадське життя, підтримавши Революцію 
гідності безпосередньо на Майдані.

     У вересні 2014 року мобілізований до війська. Як помічник командира батальйону з оперативного 
забезпечення брав безпосередню участь в бойових діях за Донецький аеропорт, Піски, Авдіївку, Водяне, 
Опитне. Після того, як у січні 2015-го терористи полонили командира батальйону Олега Кузьміних, 
очолив 90-й батальйон 81-ої десантно-штурмової бригади. За особисту мужність, сумлінне та 
бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов'язку нагороджений 
орденами Богдана Хмельницького 2-го і 3-го ступенів, удостоєний й інших нагород.

З перших вуст
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ники оборони відступили на визна-
чені вищим командуванням позиції, 
«…настали найважчі часи. Дух бій-
ців був фактично зламаний. Ніхто 
не очікував такого перебігу подій 
і того, що втрати будуть настільки 
чисельними. Багато хто взагалі мав 
бажання скласти зброю, казали:

- Плювати я хотів на ваш генш-
таб, міністра оборони та їх накази! 
За що ми там стояли? Заради чого 
хлопці полягли?

Ви взяли на себе обов’язки 
справжнього військового вихова-
теля і переконували підлеглих: во-
юємо не за Генштаб, не за Міністер-
ство оборони чи Кабмін. За власних 
дітей, дружин і матерів, звичайних 
українців: волонтерів, бабусь, ді-
дусів, які останнє віддають, аби нас 
підтримати. На особистому прикла-
ді переконували: у перший після 
аеропорту бойовий вихід, коли ніх-
то не хотів у нього йти, самі сіли за 
кермо «Уралу» і разом із двома са-
перами попрямували на передову.

На власному гіркому і героїчно-
му досвіді ви впевнились, що, за 
великим рахунком, на полі бою пе-
ремагає не той, у кого краща зброя, 
а той, у кого міцніший дух. То як вва-
жаєте, чи достатньо уваги приділяє 
наша молода держава вихованню 
саме такого Духу у своїх громадян, 
насамперед, молоді, майбутніх за-

х и с н и к і в 
України?

- Я вже ка-
зав, що гово-
рити-балака-
ти легше, ніж 
працювати , 
реал і зуючи 
Укази Прези-
дента Украї-
ни у цій цари-
ні, постанови 
парламенту 
тощо. Сло-
вом, теоре-
тична база 
для покра-

щення військово-патріотичної роботи у 
нас є, вона чудова. Справа за людьми, 
готовими закачати рукави і реалізову-
вати її.

- Оголошуючи основні напрями 
діяльності і завдання Товариства, 
наш Статут на перше місце ставить 
національно-патріотичне вихован-
ня членів Товариства, сприяння 
органам влади, органам місцевого 
самоврядування у розвитку наці-
онально-патріотичного виховання 
населення. А якою Ви, Віталію Ана-
толійовичу, з позицій Вашого бойо-
вого досвіду, бачите цю роботу? Що 
треба зробити, щоб оборонне Това-
риство України стало насправді ді-
євим і надійним помічником держа-
ви у вихованні фізично і морально 
підготовлених захисників Вітчизни, 
у підготовці кваліфікованих техніч-
них військових спеціалістів? Адже 
саме за це любили і поважали ко-
лишній ДТСААФ.

- Тут не потрібно винаходити вело-
сипед. Українська держава має протяг-
ти нашому Товариству руку допомоги. 
Маю на увазі надання фінансової, ін-
шої допомоги, при цьому поставивши 
конкретні завдання. І держава повинна 
потім спитати за їх виконання. Напри-
клад, у того ж Міністерства оборони, 
інших зацікавлених відомств для цього 
є достатньо можливостей.

Для того, щоб підняти на якісно но-
вий рівень військово-патріотичну ро-
боту, підготовку юнаків до армійської 
служби шалених коштів не потрібно. 
Адже ТСО України володіє непога-
ною матеріально-технічною базою, є і 
люди, готові взятись за цей напрямок 
роботи: побувавши в кількох оборон-
них осередках, переконався у цьому.

- Досить конкретне запитання як 
до професійного військового «тех-
наря». Ви вже знаєте і бачили на 
власні очі, що в навчальних закла-
дах Товариства знаходиться на збе-
ріганні велика кількість військової 
техніки, насамперед автомобільної, 
яка свого часу була передана нам 
для навчання майбутніх військо-
вих водіїв та інших спеціалістів. На 
сьогодні ці «навчальні посібники», 
наймолодшому з яких уже за трид-
цять, не просто морально старіють 
без діла, а й обтяжують, вимагаючи 
умов для зберігання, охорони, під-
тримання у робочому стані. То що з 
нею робити, Віталію Анатолійови-
чу?

- Якщо ця техніка не задіяна наши-
ми навчальними закладами, то вона, 
виходить, не потрібна нам. Більш того, 
її утримання вимагає певних фінансо-
вих затрат. Отже, найкращим варіан-
том розв’язання цієї проблеми була б 
передача її у війська. Насамперед в 
район бойових дій: на власні очі пере-
конався, що там її не вистачає. Прав-
да, перед тим як відправляти її туди, 
потрібно ретельно обстежити щодо її 
справності і спроможності виконувати 
завдання. Якщо так, її можна викорис-
товувати, то місце цієї техніки там, в 
армійських підрозділах.

- Дякую, пане Віталію, за зміс-
товну розмову і бажаю Вам успіхів 
у роботі.

  
Спілкувався 
з Віталієм Барановим 
Володимир Віжунов

Помічник Голови ТСО України Віталій Баранов:

ПАТРІОТИЗМ ДОВОДИТЬСЯ СПРАВАМИ

Віталій Баранов ( у центрі)

Донецький аеропорт. Зима 2015р.



Основним напрямом нашої 
р о б о т и  є  п і д го то в к а  т а 
п е р е п і д г о т о в к а  в о д і ї в 
категорій А1, А, В, С1, С, ВЕ, 

С1Е, СЕ, D1, D, D1E, - говорить директор  
навчального закладу Петро Янюк. 

Цікавлюся перебігом навчального про-
цесу і дізнаюсь, що слухачі студіюють во-
дійську науку протягом 1,5-3,5 місяці: в за-
лежності від категорії підготовки чи пере-
підготовки. Весь цей час вони вивчають 
правила дорожнього руху, основи його 
безпеки та надання першої медичної до-
помоги. До речі, умінню рятувати людське 
життя в деяких навчальних закладах не 
приділяється належна увага, мовляв, це 
не є головним. А ось у Хмельницькому - 
діаметрально протилежний підхід.

- Інакше й бути не може, - каже 
заступник директора Микола Муха. 
- Адже учасники дорожнього руху на-
ражаються на небезпеку. Знаю чимало 
прикладів, коли саме незнання ними 
елементарних правил надання потер-
пілим в дорожньо-транспортній при-
годі першої допомоги призводило до 
смерті людей.

Коли опиняєшся в ОСТК, від-
разу розумієш: все, що тут зробле-
но і робиться, спрямовано на якісну 

підготовку водіїв. Навчальні класи 
оснащені мультимедійною технікою, 
комп'ютерами та відповідними на-
вчальними програмами. Практичні за-
няття з навчання водінню проводяться 
на автомобілях з механічною короб-
кою передач.

Хмельницький обласний спортив-
но-технічний клуб ТСОУ має у влас-
ності 32 транспортних засоби - 19 лег-
кових, 10 вантажних, два автобуси і 
мікроавтобус, чотири причепи. Техніка 
зберігається в належних умовах і гото-
ва вийти на маршрут будь-якої миті.

Викладачі, майстри виробничого 
навчання водінню намагаються знахо-
дити  індивідуальний підхід до кожного 
слухача, розуміючи, що у кожного свої 
здібності. 

- Я із задоволенням відвідую кож-
не заняття, - говорить хмельничанин 
Віктор Григорчук. - Адже на кожному з 
них отримую потрібні знання і практич-
ні навички. Коли щось не розумію, то 
викладач, майстер, проявляючи терп-
лячість і справжній педагогічний хист, 
роз’яснять по кілька разів: допоки не 
переконаються, що ти все «перева-
рив» у голові і жодних запитань до них 
не маєш.

Директор  з великим захопленням 
розповідає про свій колектив. Зокрема, 
не скупиться на добрі слова стосовно 
Ковпака Анатолія Івановича, Войчиши-
на Леоніда Олексійовича, Бондарчука 
Олександра Васильовича, Козака Ві-

талія Анатолійовича, Зарічана Петра 
Володимировича. Вони не просто від-
мінні фахівці своєї справи, а й чудові 
люди, наділені кращими рисами.

- Але найбільш авторитетними 
людьми у нас є ветерани Товариства, 
які віддали йому десятки років свого 
життя, - продовжує Петро Петрович. 
– Це, зокрема, викладач  Дияк Микола 
Адамович, майстер виробничого на-
вчання водінню  автомобіля Приступа 
Петро Павлович, бухгалтер Горбатюк 
Галина Аполлінаріївна та інші їхні ко-
леги. Вони, незважаючи на поважний 
вік, є досить енергійними, ініціатив-
ними працівниками, з великим задо-
воленням діляться своїм досвідом зі 
своїми молодшими колегами.

Сам Петро Петрович теж користу-
ється неабиякою повагою серед колег. 
Хмельницький обласний спортивно-
технічний клуб він очолив у 2012 році. 
До цього пройшов серйозну школу 
життя. За плечима у нього – армійська 
служба в ракетних військах, робота на 
виробництві. У колектив, який сьогодні 
очолює, прийшов майже 29 років тому. 
Викладачем. Потім був призначений 
заступником директора з навчально-
виробничої роботи, згодом очолив 
клуб.

У Хмельницькому вистачає за-
кладів, де можна вивчитись на водія. 
Отже, конкуренція велика. Але Петро 
Янюк зі своїми колегами зумів так ор-
ганізувати навчальний процес, що ба-

В ЦЕНТРІ УВАГИ -
МАЙБУТНІЙ ВОДІЙ

За цим принципом працює колектив Хмельницького обласного спортив-
но-технічного клубу ТСО України, очолюваний Петром  Янюком. Витоки 
цього навчального закладу сягають 1971 року. За час, що минув відтоді, під 
його дахом підготовлено десятки тисяч водіїв. Як для колишньої Радянської 
Армії,  так і народного господарства Української РСР. Втім, перенесемось                        
у  сьогодення
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Петро Янюк

У авіамодельній майстерні



жаючих навчатись саме тут вистачає. 
Такий факт: на сьогоднішній день у 
Хмельницькому ОСТК навчаються по-
над 300 чоловік. Не забувають тут і 
про тих, хто зі зброєю в руках боронив 
рідну землю на Донбасі: навчальний 
заклад  проводить підготовку та пе-
репідготовку учасників АТО в рамках 
державної програми реабілітації.  У 
2016 році підготовлено 97 осіб, 2017-
му – 104, у першому півріччі 2018-го 
– 48.

Гордість хмельницьких            
оборонців

Зайшовши в хол Хмельницького 
обласного спортивно-технічного клубу, 
відразу звертаєш увагу на  безліч куб-
ків з автомодельного спорту. Всі вони 
здобуті зусиллями вихованців авто-
модельного гуртка, який діє при цьому  
ОСТК.

- Одним із наших статутних  за-
вдань є розвиток технічних і приклад-
них видів спорту, - каже Петро Петро-
вич. – Тому  на базі  нашого підпри-
ємства і функціонує автомодельний 
гурток. Керує ним і проводить заняття 
майстер спорту міжнародного класу 
Володимир Володимирович Косневич.   

Ми - автомоделісти! - так говорять 
про себе чимало юних хмельничан, 
які захоплюються цим видом спорту. 
Суть його - у створенні власними рука-
ми моделей автомобілів та у виступі з 
цими моделями на змаганнях.

Яких тільки автомоделей не кон-
струюють вихованці Володимира Во-
лодимировича! Одні з найскладніших - 
це, зрозуміло, радіокеровані. Зробити 
таку модель під силу лише майстрам 
високого класу, які знаються на механі-
ці і електроніці, конструюванні та теорії 
міцності. При всьому цьому треба бути 
і майстром на всі руки - вміти працюва-
ти на металообробних верстатах, бути 
відмінним слюсарем, мати уявлення 
про сучасні матеріали та технології. В 
цьому юнакам допомагають старші на-
ставники.

У захоплюючих змаганнях на трасі 
з різними перешкодами (перекатами, 
трамплінами) все відбувається як і в 
справжніх перегонах – обгони, зіткнен-
ня, видовищні стрибки. Динаміка роз-
гону цих моделей автомобілів до 100-
130 км/год за 2,5-3 секунди. На прямій 

моделі можуть досягати швид-
кості до 150 км/год!

У будь-яких змаганнях за-
вжди є переможці та перемо-
жені, що й робить змагання 
азартними. Навіть зазнавши 
поразки, юні автомоделісти 
виносять уроки з власних по-
милок, вдосконалюють свої 
вміння у керуванні моделями. 
А переможці отримують такі 
омріяні Кубки, медалі та гра-
моти! 

Збірна команда Хмельницької об-
ласті, очолювана Володимиром Кос-
невичем, постійно бере участь у Куб-
ках України з автомодельного спорту 
-  радіокерованих моделей, шосейних 
перегонів.  Чимало вихованців Воло-
димира Володимировича є гордістю 
Хмельницької організації ТСО Укра-
їни. Зокрема, майстер спорту міжна-
родного класу Андрій Петяк - учасник 
міжнародних змагань, багаторазовий 
чемпіон України. Останні роки бере ак-
тивну участь у міжнародних змаганнях 
в Польщі, Німеччині, Словаччині. 

Вадим Щепін – майстер спорту, 
багаторазовий чемпіон України з авто-
модельного спорту в класі радіокеро-
ваних моделей.

Дмитро Кірпічов є поки що кандида-
том у майстри спорту. Але це не зава-
дить йому вигравати чемпіонати  Укра-
їни з автомодельного спорту серед 
школярів та учнівської молоді. Гарних 
результатів досягають і майстри спор-
ту Андрій Бабченко, Максим Рудий, 

кандидати в майстри спорту Костян-
тин Шляховий, Владислав Сорохан. 
Як доволі перспективних спортсменів 
тут оцінюють Дмитра Вознюка, Олек-
сандра Мельника, Івана Сардака, котрі 
поки що є лише першорозрядниками.

Сам Володимир Володимирович 
почав займатися автомоделізмом ще 
у початкових класах середньої шко-
ли. Навчаючись у Хмельницькому 
технологічному інституті побутового 
обслуговування,  спеціалізувався як 
спортсмен радіокерованих моделей 
для групових гонок у лабораторії ав-
томодельного спорту Хмельницького 

ОСТК. Наставником у нього був май-
стер спорту міжнародного класу, 

чемпіон СРСР в класі кордових 
моделей Косточка Олександр 
Іванович. У 1985 році   вико-
нав норматив майстра спор-
ту України, наступного року 
увійшов до збірної СРСР 
по класу радіокерованих 

моделей. Він  є  багаторазо-
вим чемпіоном України у  кла-

сах F1, F2, RCE 10, Багі,5 см3, 
на першостях колишнього  СРСР 

неодноразово ставав призером.  За-
хоплення батька передалось і синам 
– Андрію та Кирилові. Андрій – бага-
торазовий чемпіон України з автомо-
дельного спорту, клас  радіокеровані 
моделі. Брав участь у  міжнародних 
змаганнях, які проходили в Словаччи-
ні, Польщі. 

Кирило - кандидат у майстри 
спорту, автомоделізмом займається 
з дев’яти років. Чемпіон України з ав-
томодельного спорту серед школярів, 
неодноразовий призер чемпіонатів і 
кубків України з автомодельного спор-
ту по радіокерованим моделям.

Збірна команда області бере 
участь у всіх змаганнях відповідно до 
графіка їх проведення на території 
України. Чергові відбулися цьогоріч в 
Одесі та Миколаєві, планується участь 
в змаганнях, що проходитимуть у Хар-
кові.

 
             
 Сергій Зятьєв
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Са м е  з а  ї ї  п о р а д о ю  г о л о -
ва Тернопільської обласної 
організації Анатолій Дмитро-
вич Новгородський зупинив 

свій вибір на енергійному, ініціативному 
сорокап’ятирічному  Олегові Карпіву, який, 
працюючи викладачем, зумів зробити 
зразковий комп’ютерний клас з правил 
дорожнього руху, ввівши нові програми, 
які задіяні в Територіальних сервісних цен-
трах для здачі екзаменів.

Трудовий колектив СТК з 
розумінням і схваленням сприйняв 
нового директора не тільки тому, що 
він – «свій», але й за його людяність, 
чесність, порядність. На другий 
день, перевдягнувшись в робочий 
комбінезон і взявши в руки будівельні 
інструменти, розпочав своє дирек-
торування з ремонту коридорів на-
вчального закладу, гаражів, осучас-
нення і озеленення прибудинкової 
території, насадження екзотичних 
кущів і багаторічних квітів. Своїм при-
кладом він заохотив всіх працівників, 
які у вільний час працювали до темної 
нічки. Як кажуть бережанці: «В СТК 
зробили Європу».

В жовтні 2017 року Новгородсь-
кий призначив обласні навчально-
методичні збори керівного складу 
організацій ТСО України області на 
базі Бережанського СТК. І досі зга-
дуються прекрасні враження від 
поїздки в Бережани, від створеного 

Карпівим документального фільму 
про спортивно-технічний клуб ТСО 
України, його працівників, від самого 
старовинного міста.

За підсумками минулого року СТК 
визнано лідером в підготовці кадрів 
робітничих професій: план підготовки 
перевиконано більш ніж вдвічі - 938 
осіб проти запланованих 430. Веде 
першість і у нинішньому році.

Сьогодні до послуг тих, хто бажає 
навчатись у Бережанському СТК, п’ять 
легкових, три вантажних автомобілі, 
автобус, мікроавтобус, мотоцикл та 
скутер, причіп легковий і вантажний. 
Гордістю колективу є викладачі Бог-
дан і Василь Загородні (батько і син), 
Іван Антимис, майстри  та інструктори 
виробничого навчання водінню 
автомобіля Степан Іваницький, Во-
лодимир Штуглинець, Іван Вовк, На-
зар Бончук, Станіслав Мединський, 
Ярослав Залипецький. Педагогічна 
майстерність викладацького складу, 
висока організація навчального про-
цесу забезпечили колективу визнаний 
авторитет в районі.

Та найкращою квіткою в букеті 
працівників є головний бухгалтер СТК 
Наталія Штуглинець – досвідчений 
працівник, прекрасна жінка, берегиня, 
яка вміє підтримувати гармонійний 
психологічний клімат в колективі. У 
неї кожна гривня  має своє місце, кож-
на витрата продумано обґрунтована. 
Завдяки Наталії Михайлівні ніколи не 
буває проблем з податковою, іншими 

фіскальними органами. Карпів завжди 
підкреслює: «Лише маючи два крила, 
пташка відчуває опору. Я маю теж 
два крила для успішної праці: з боку 
обласної організації – голову, а з боку 
СТК – головного бухгалтера».

Олег Карпів водночас очолює і 
міжрайонну організацію ТСО України, 
яка діє на території Бережанського і 
Підгаєцького районів. В її складі діють 
15 груп членів Товариства: в СТК, Бе-
режанському агротехнічному інституті, 
Підгаєцькому ліцеї, в історичній 
Бережанській гімназії, де навчались 
колись світочі української літератури 
Маркіян Шашкевич та Богдан Лепкий, 
а також у восьми загальноосвітніх 
школах. В групах об`єднані студен-
ти і учні старші 14 років, вчителі 
предмету «Захист Вітчизни» - всьо-
го 807 чоловік. На перший погляд, 
небагато для двох районів, але це 
реальні члени Товариства, а не 
«паперові». Має повну підтримку 
відділу освіти райдержадміністрації, з 
працівником якої Сергієм Миколайо-
вичем Хільковцем постійно відвідує ці 
навчальні заклади.

Без участі Олега Карпіва та 
його підлеглих не обходяться жодні 
спортивні змагання, конкурси-огля-
ди, спартакіади, заходи національно-
патріотичного спрямування на горі 
Лисоні, де у 20-х роках минулого 
століття поховані Січові стрільці. Осо-
бливо активізується ця робота під час 
місячників оборонно-масової роботи 

Олег Олексійович Карпів прийшов у Бережанський районний спортивно-
технічний клуб ТСО України в червні 2015 року на посаду викладача, а з 
серпня 2016-го очолив його. СТК завжди був в числі передових, дякуючи 
Любові Олександрівні Боднар, яка понад 20 років керувала тут і лише 
через хворобу пішла з посади

ДОТОРКНУТИСЬ ГЕРОЇЗМУ
ПАТРІОТІВ-ВОЯКІВ

Наші лідери

Олег Карпів

У наметовому містечку
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та при проведенні районного етапу гри 
«Сокіл» («Джура»). Символічно, що 
саме на базі Бережанської ЗОШ №3, 
де діє Група ТСО України, було про-
ведено обласний семінар-практикум 
відповідальних за організацію та про-
ведення цієї гри. Учасники семінару 
обговорили положення, технічні умови 
та критерії оцінки щодо проведення 
етапів гри, ознайомилися з елемента-
ми стройового впоряду, неповного роз-
бирання та складання автомата, з про-
грамою «Рятівник» у виконанні роїв 
«Сокіл» та «Гайдамаки» з цієї школи.

29-31 травня в урочищі Соколи-
ця (табір «Лисоня»), що знаходиться 
в Саранчуківській ОТГ, зібралися сім 
команд учнів 9-10 класів і 20 команд 
учнів 6-8 класів Бережанського райо-
ну. Учасників змагань гри «Сокіл» бла-
гословив о. Володимир, вітали голова 
Саранчуківської сільської ради В. М. 
Петровський, завідувач районного ме-
тодичного кабінету О. М. Жеребецька. 
Підняти прапор мали честь переможці 
минулорічних змагань - учні Рекшинсь-
кого НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.», члени Групи 
ТСО України. Змагання пройшли на 
високому організаційному рівні, аб-
солютна більшість учасників показа-
ли високу фізичну підготовленість, 
глибокі знання, вміння та практичні 
навики у таких видах змагань: «Строй-
овий впоряд», «Відун», «Стрільба з 
пневматичної зброї», «Таборуван-

ня», «Смуга перешкод», «Рятівник», 
«Топографічна підготовка», «Перетя-
гування линви», «Неповне розбиран-
ня та складання автомату», «Спо-
рядження магазину АК-74».

Окрім змагань, учні співали 
патріотичних пісень біля ватри «Сла-
ва героям» разом  із директором рай-
онного центру позашкільної освіти О. 
В. Різник, працівниками Ю. Я. Руже-
невич, О. І. Лещишин. Олег Карпів 
зачарував своїм прекрасним голо-
сом, знанням багатьох стрілецьких 
патріотичних пісень. Всім присмаку-
вала вечеря, яку приготували в по-
льових умовах.

Конкурс таборування прохо-
див протягом усіх днів змагань. 
Цікавою була і гра «Відун», яка 
включала в себе інтелектуальні 
змагання зі знань історії України, 
українських військових формувань 
різних епох, сучасних Збройних 
Сил України, а проводилась за фор-
мою «Брейн-ринг».  Чимало зу-
силь вимагали такі види змагань як 
«Рятівник», «Перетягування линви», 
«Тактична підготовка». Перемогу у 
грі «Сокіл» здобули десятикласни-

ки - члени ТСО України Потуторсько-
го навчально-виховного комплексу. 
Грамоти відділу освіти переможцям 
вручила Бабій Н.М., Карпів О. О. по-
дарував пневматичну гвинтівку. А 
його самого було нагороджено грамо-
тою РДА та районної ради за висо-
кий професіоналізм, сумлінну працю, 
вагомий особистий внесок у розвиток 
військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді Бережанщини.

На третій день змагалися рої 
молодшої вікової групи «Джура»: 
«Топографічна підготовка», «Перетя-
гування линви», «Смуга перешкод», 
«Стройовий впоряд», «Стрільба з 
пневматичної зброї», «Рятівник». І тут 
переможцями визнано команду По-
туторського НВК. Переможців вітали 
представники районної влади, а Олег 
Карпів подарував переможцям ще одну 
пневматичну гвинтівку. Проведення 
районного етапу гри «Сокіл»(«Джура») 
на високому професійному і 
патріотичному рівні дає змогу команді 
брати участь і вигравати на обласних 
іграх. 

- Згідно Статуту наше Товариство 
має назву Громадська організація 
«ТСО України». Тобто його основу по-
винна становити громадськість. Тому 
ми намагаємося залучати до нашої 
організації побільше молоді. На це нас 
націлює і Меморандум про співпрацю 

між Товариством і Генеральним шта-
бом Збройних Сил України, - гово-
рить А. Д. Новгородський. – В Бере-
жанах здавна склалися тісні зв’язки 
з місцевою райдержадміністрацією, 
райвійськкоматом, військовою части-
ною А-3200. Карпів О. О. – активний 
член районної призовної комісії.

В районному СТК в групах з 
підготовки водіїв часто виступають з 
консультативними бесідами про поря-
док призову в армію, права і обов’язки 
призовника, а також про озброєння 
та бойову техніку, військові символи, 
види та роди військ  ЗСУ працівники 
РВК, учасники АТО. Зокрема, Руслан 
Ігорович Ярошенко – полковник з в/ч 
А-3200. А в стрілецькому тирі СТК учні 
бережанських шкіл відпрацьовують 
навички володіння прийомами та спо-
собами ведення вогню зі стрілецької 
зброї з урахуванням різних умов 
і факторів. Щоквартально при 
проведенні методичних занять у рай-
онному відділі освіти перед вчителями 
предмету «Захист Вітчизни» запрошу-
ють виступати і Олега Олексійовича. 
Він завжди знаходить цікаву тему для 
розмови. 

А ще необхідно підкреслити вели-
ку роль Ради Правління Бережанської 
МРО ТСО України, до складу якої 
обрані дійсно справжні ентузіасти 
і патріоти краю: заступник голови 
підполковник запасу Сергій Миколай-
ович Хільковець – керівник районного 
методичного кабінету відділу освіти, 
полковник запасу Анатолій Олексан-
дрович Васильєв – голова Групи членів 
ТСО України Бережанської гімназії 
ім. Б.Лепкого, Володимир Іванович 
Савочка – начальник відділу спорту 
і молоді РДА, вже згаданий Руслан 
Ігорович Ярошенко – учасник АТО. На 
засіданні Ради вносяться корективи 
в плани проведення масових заходів 
серед молоді районів, тут прислуха-
ються до кожної думки, до кожного за-
уваження. Тому і стають всі проведені 
заходи важливим засобом формуван-
ня патріотичної свідомості, спортивно-
оздоровчої роботи, морально-етично-
го виховання молоді Бережанщини і 
Підгаєччини в дусі відданості Україні 
на основі відновлення національних 
традицій.

 
 
Зіновія Кудрик,
помічник голови 
Тернопільської ОО ТСО України, 
член Національної спілки 
журналістів України

Учасники військово-спортивного ви школу
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Який рік поспіль вони проводять заходи, під час яких молодь 
знайомиться з життєдіяльністю Українського війська, отримує навички 
поводження зі зброєю 
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Одним із головних напрямків 
повсякденної діяльності 
Київської міської оборонної 
організації є військово-

патріотична робота серед молоді, 
підготовка її до захисту Української 
держави. Самотужки, не опираючись 
на підтримку державних структур і гро-
мадських об'єднань, з цим завданням  
не так-то й просто впоратись. Тому у 
2015 році  між столичними оборонця-
ми  і управлінням професійної освіти 
департаменту освіти і науки Київської 
міськдержадміністрації було укладе-
но угоду про співпрацю, яка з кожним 
роком набирає обертів.

«На виконання Указу 
Президента…»

- Цей документ передбачає, зо-
крема, реалізацію Указу Президента 
України «Про заходи  щодо поліпшення 
національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді», - говорить заступник 
голови Київської міської організації 
ТСО України Сергій Соловей. 

За словами Сергія Володими-

ровича – конкретні 
справи. Протягом 
останніх трьох років 
під патронатом 
оборонців міста Києва 
проведено десятки 
заходів військово-
патріотичного спряму-
вання. Втім, не будемо 
заглиблюватись у ми-
нуле, а розповімо про 
справи сьогоднішні. 
Нещодавно відбувся 
міський навчально-по-
льовий збір, учасни-
ками якого стали 24 
команди міста Києва 
і три - з Київської 
області. Вони пред-
ставляли  професійно-
технічні училища 

столиці і області. В кожній команді – по 
вісім чоловік, всього учасників було 
близько 300. Проходив цей захід на 
базі Окремої комендатури Державної 
прикордонної служби України.

…Сонячний ранок. Юнаки і дівчата 
реєструються, потім шикуються. Після 
привітань, виголошених заступником 
голови ДПС України генерал-майо-
ром Сергієм Васіним, представниками 
оборонного Товариства, ветеранами 
війни і представниками громадських 
організацій,  починається знайомство 
з історією прикордонної служби нашої 
країни, яка якраз у ті дні відзначала 
своє 100-річчя. Потім всі присутні з 
надзвичайною зацікавленістю огляда-
ють сучасні технічні засоби, що знахо-
дяться на озброєнні охоронців наших 
кордонів: засоби зв’язку, автомобільну 
техніку вітчизняного виробництва. В 
ролі екскурсоводів – прикордонники. 
Після демонстрації фільму, з якого 
дізнаються про повсякденну діяльність 
українських охоронців кордону, у тому 
числі і на сході України, починаються 
військово-спортивні змагання.

Відкриває їх затримання умовного 

порушника кордону: все відбувається 
за умов, максимально наближених до 
реальних. До «затримання» залучені 
порушник, прикордонний наряд і 
навіть собака. Потім хлопці і дівчата 
змагаються на швидкість розбирання і 
збирання автомата Калашникова, спо-
рядження магазина набоями, метання 
навчальної гранати Ф-1 на дальність і 
точність. І лише після цього сідають за 
стіл – змагання змаганнями, а обід за 
розкладом…

По його завершенні підводяться 
підсумки змагань. Переможці отриму-
ють грамоти, дипломи, кубки, медалі  
та інші відзнаки міського Товариства.

Представник Державної 
прикордонної служби України, 
полковник Олег Слободян:

- Керівництво нашої Служби 
завжди раде співпрацювати з ТСО 
України щодо патріотичного ви-
ховання молоді. Представники 
Київського оборонного осередку 
заявили про себе як про серйозних 
людей, готових працювати не на 
папері, як це траплялось з іншими 
громадськими організаціями, а ре-
ально.

Наші можливості не є необме-
женими, але, на мій погляд, цілком 
достатніми, щоб ця робота велася 
на достойному рівні. Можливо, в не-
далекому майбутньому прикордонні 
ряди поповнять сьогоднішні хлоп-
чаки та дівчата, які, побувавши на 
сьогоднішньому заході, побажають 
охороняти кордон своєї країни.

«Навички поводження зі 
зброєю мені знадобляться…»

Військово-патріотична робота, яку 
проводять київські оборонці, охоплює 
не лише заклади професійно-технічної 
освіти, а й  загальноосвітні  шко-
ли столиці. Наприклад, нещодав-
но була проведена Київська  міська 
Спартакіада з військово-спортивного 
багатоборства. Її учасниками ста-
ли збірні команди  середніх  шкіл та 
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Досвід кращих

Урочисте шикування

Генерал Гордійчук (зліва)
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навчальних закладів з посиленою 
військовою і фізичною підготовкою. 
Місцем проведення цього заходу об-
рали Київський військовий ліцей імені 
Івана Богуна.

Змагання тривали три дні: прой-
ти сім складних етапів військово-
спортивного семиборства не так-то 
й легко. Юні спортсмени змагалися у 
бігу на 100 та 1000 метрів, підтягуванні 
на поперечині,  плаванні на 50 метрів, 
метанні гранати на дальність, стрільбі з 
малокаліберної гвинтівки та подоланні 
складно-технічної смуги перешкод. 
Зважаючи на те, що виконання цих за-
вдань вимагає неабияких морально-
фізичних зусиль, до команд увійшли 
найбільш фізично загартовані.

За підсумками змагань призові 
місця вибороли відповідно збірні ко-
манди Дніпровського, Подільського 
та Печерського районів.  А ось  місця 
з четвертого по дев’яте дістались 
збірним Дарницького, Деснянського, 
Солом’янського, Голосіївського, Обо-
лонського, Святошинського районів.

Серед команд - представників на-

вчальних закладів  з посиле-
ною військовою та фізичною 
підготовкою - чудові спор-
тивні результати показа-
ли вихованці Київського 
військового ліцею імені 
Івана Богуна: виставивши 
три команди, вони посіли 
перше, друге та четверте 
місце відповідно,  поступив-
шись третім лише команді 
«Кадетського корпусу».

Під час цих змагань 15 
учасників виконали нор-
мативи кандидатів у май-
стри спорту, а десять ста-
ли першорозрядниками. 
По завершенні цього за-
ходу його учасники були 
нагороджені кубками, меда-
лями, дипломами, грамота-
ми і значками Товариства. 

Кожен з них отримав групове фото всіх 
учасників змагань, яке нагадуватиме 
про незабутні три дні Спартакіади.

- Мій батько, який служив ще у 
Радянській Армії, каже, що престиж 
нашого, Українського війська, упав,  
мовляв, у ньому немає порядку і 
дисципліни,- каже Анатолій Злюк, де-
сятикласник однієї зі столичних шкіл. 
– Не згоден з ним. Адже це саме наша 
армія воює на Донбасі, саме наші сол-
дати гинуть там. Я не збираюсь «ко-
сити» від армії, ховаючись за спини 
інших. Сьогодні зайвий раз переконав-
ся: військова служба – важка служба. 
А це значить, що кожен хлопець пови-
нен готувати себе до неї.

- Подібні заходи я проводив би, 
коли б на це була моя воля, для наших 
політиків, - по-дорослому розмірковує 
товариш Толі, який відмовився назвати 
своє прізвище. – Критикувати Збройні 
Сили України вони добре уміють, але 
хотілось би побачити чи здатні ці дядь-
ки пробігти один кілометр, подолати 
смугу перешкод. 

Коментар Ігоря Гордійчука - на-
чальника Київського військового 
ліцею ім. Івана Богуна, генерал-
майора, Героя України, учасника 
АТО, який влітку 2014-го захищав 
Савур-могилу – одну з найгарячіших 
точок Донбасу:

- Захід, що відбувся у нашому 
ліцею і до проведення якого долу-
чилася  Київська міська організація 
ТСО України, вкрай потрібен нам. 
Особливо сьогодні, коли Україна 
опинилась у дуже небезпечній 
ситуації. Маю на увазі російську 
агресію, прагнення Путіна перетво-
рити нашу країну у якийсь там фе-
деральний округ Росії. 

Маємо спільними зусиллями 
плекати з сьогоднішніх підлітків 
завтрашніх вояків, готових будь-
якої миті взятися за зброю.

Пам'ять про ті дні - священна

Щороку, напередодні Дня перемоги 
над нацизмом, київські оборонці долу-
чаються до заходів, приурочених цій 
даті.

- Пам'ять про ті далекі і такі трагічні 
дні є нетлінною, - каже голова сто-
личного осередку Ольга Ніколаєнко. 
– Тому ми і проводимо заходи, 
присвячені Перемозі у минулій війні, 
робимо все можливе, щоб про ті події 
знало і підростаюче покоління.

Цієї весни, напередодні 73-ої 
річниці Перемоги,  в Національному 
музеї-заповіднику «Битва за Київ у 
1943 році», що в селі Лютіж Київської 
області, відбувся мітинг. Серед 
його учасників були і представники 
Київської міської організації Товари-
ства, а  також  школярі  6-8 класів, 
які познайомились і поспілкувались  з 
ветеранами Другої світової війни, ве-
теранами Афганістану та учасниками 

АТО.
Після офіційної програми були 

влаштовані військово-спортивні зма-
гання,  екскурсія музеєм. А також  
кілька військово-патріотичних локацій, 
які наглядно демонстрували поводжен-
ня зі зброєю, надання першої медичної 
допомоги, одягання протирадіаційних 
захисних костюмів та протигазів, ну і 
звісно смачна солдатська каша для 
школярів.

Все це відбувалося за 
безпосередньої участі дітей – всі мали 
змогу попрактикуватися та позмагати-
ся в своїх вміннях поводитися з тим 
чи іншим спорядженням. Велике задо-
волення та дитяче захоплення мали 
змагання зі стрільби з пневматичних 
гвинтівок, які  організували представ-
ники міського Товариства.

                                                                  
    Сергій Зятьєв 
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Про досвід роботи Рівненської обласної організації Товариства з проведення 
Спартакіад допризовної молоді та Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на районних і обласному етапах 

Виховуємо патріотів
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Наше сьогодення позначене до-
леносними подіями – Революція 
Гідності, жертовний подвиг 
Героїв Небесної Сотні, зброй-

не протистояння на сході країни. Вони 
чітко засвідчили життєву необхідність 
активізації  національно-патріотичного 
та військово-патріотичного вихован-
ня дітей і молоді як одного з основних 
засобів консолідації української нації. 
Виховна робота являє собою систематич-
ну і цілеспрямовану діяльність органів 
державної влади і громадських організацій 
з формування у молодих громадян високої 
патріотичної свідомості, готовності до ви-
конання громадянських і конституційних 
обов’язків. Не стоїть осторонь і наше То-
вариство, адже в Статуті нашому чітко 
визначено, що національно-патріотичне 
виховання членів Товариства є основним 
напрямком і завданням організації.

На виконання Указу Президента 
України «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді» Міністерством обо-
рони України разом із Міністерствами 
освіти і науки, молоді та спорту, 
культури, інформаційної політики 
та внутрішніх справ за участю ТСО 
України розроблено Спільний план 
невідкладних заходів, де одним з 
напрямків виховної роботи визначено 
проведення Спартакіади допризовної 
молоді та Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»).

Спартакіада проводиться у 
відповідності до «Положення про про-
ведення Всеукраїнської спартакіади 
серед допризовної молоді», затвер-
дженого заступником міністра молоді 
і спорту України. Основне її завдання 
– формування та пропаганда здоро-
вого способу життя, підвищення пре-
стижу військової служби, виховання 
почуття патріотизму, залучення молоді 
до занять військово-прикладними ви-
дами спорту. Проводиться у три ета-

пи: районні, обласні та Всеукраїнська. 
До проведення регіональних змагань 
причетні практично всі організації То-
вариства районного рівня.

До програми змагань входить 
біг на 100 і 1500 м, підтягування на 
перекладині, плавання, метання грана-
ти, стрільба з пневматичної гвинтівки 
(або з автомата АК-74), подолання 
смуги перешкод. Керівники район-
них організацій, навчальних закладів, 
апарату обласної організації входять 
до складу оргкомітетів, забезпечують 
стрільби з пневматичної гвинтівки, а 
також нагородження переможців.

17-19 квітня на стадіоні «Авангард» 
представники управління молоді і спор-
ту державної адміністрації,  обласної 
організації Товариства відкрили облас-
ний етап змагань. Завершилися вони 
в місті Острог на базі ліцею-інтернату 
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою. Там учасники змагань 
долали смугу перешкод. Обласна 
організація Товариства брала безпосе-

ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ  -   СПРАВА СКЛАДНА, АЛЕ ВКРАЙ ПОТРІБНА:
СЬОГОДНІШНІ ПІДЛІТКИ З ЧАСОМ ВИЗНАЧАТИМУТЬ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Дідик Володимир Васильович, голова Костопільської 
районної організації:

- Цього року районний етап Спартакіади проводився 
5 квітня. В змаганнях взяли участь 10 команд з міста та ра-
йону. Відкривали Спартакіаду голова райдержадміністрації 
Середа О.А., голова районної ради Ткачук С.М. Проводилися 
змагання на стадіоні ДЮСШ та в стрілецькому тирі РСТК 
ТСО України. Ми забезпечували суддівство, надали пневма-
тичні гвинтівки, кульки для стрільби, мішені. Від районної 
організації Товариства та РСТК ТСОУ команди-переможниці 
отримали кубки та дипломи, а переможцям в особистому за-
ліку - подарунки, медалі та грамоти. Кожному представнику 
команди було подаровано по дві пачки кульок для стрільби з 
пневматичної гвинтівки. 
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редню участь у підготовці і проведенні 
змагань. Наш представник був у складі 
оргкомітету, виконував обов’язки голов-
ного судді змагань, а також забезпечу-

вали проведення змагань зі стрільби з 
пневматичної гвинтівки. За підсумками 
змагань команди-переможниці були 
нагороджені кубками та дипломами 

від голови обласної організації. 
Також був додатковий заохочу-
вальний подарунок – пневматич-

на гвинтівка від Острозької районної 
організації ТСО України (голова Воля-
нюк Д.О.), де проходило урочисте за-
криття змагань. Її отримала команда 
Сарненського району.

Набирає досвіду проведення і ди-
тячо-юнацька військово-патріотична 
гра «Сокіл» («Джура»), яка також 
включає в себе районні та обласні ета-
пи. Хотілось би розповісти про прове-
дення таких змагань у декількох рай-
онах Рівненщини та обласного етапу.

31 травня понад дві сотні школярів 
у складі 17 команд з усіх районів та 
ОТГ області зібралися поблизу села 
Олександрія Рівненського району на 
військовому полігоні, де проходив ІІ 
(обласний) етап гри «Сокіл» («Джу-
ра»). Упродовж трьох днів учасни-
ки виконували вправи зі стрільби 
з автомата, розбирали та збирали 
зброю, знайомилися з військовою 
технікою. З неймовірним захоплен-
ням, під імітаційні звуки справжнього 
бою, під вибухи навчальних гранат та 
димові завіси долали смугу перешкод 
розвідника. Діти щодня проходили 

ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ  -   СПРАВА СКЛАДНА, АЛЕ ВКРАЙ ПОТРІБНА:
СЬОГОДНІШНІ ПІДЛІТКИ З ЧАСОМ ВИЗНАЧАТИМУТЬ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Дмитрук Володимир Іванович, голова Рівненської міської організацій:
- Відкриття міського етапу Спартакіади відбулося на плацу військової частини оперативного командування 

«Захід» у м. Рівному. Успіхів та волі до перемоги присутнім побажали представники ТСО України, заступник 
командира, головний спеціаліст міського управління освіти. Викладачі предмету «Захист Вітчизни» тримали 
кулаки за своїх підлеглих, активність наставників проявлялася у застосуванні принципу «роби як я», - вони і на 
перекладині підтягувалися, і магазин набоями споряджали. Основним 
нашим завданням було забезпечення проведення змагань зі стрільби. За 
допомогою працівників обласного апарату та за домовленістю з нашою 
місцевою ДЮСШ № 4 проводилася стрільба з малокаліберної гвинтівки, 
надавалися набої, мішені, створена суддівська колегія. За підсумками 
змагань у стрільбі та загальному заліку Спартакіади команди-
переможниці були нагородження дипломами і кубками від голови обласної 
організації ТСО України Скиби М.О., у метанні гранати – кубками та 
дипломами від директора Рівненської автошколи Богдановича Ю.А., 
переможці в особистому заліку у змаганнях зі стрільби і метанні гранати 
– грамотами та медалями від голови Рівненської міської організації 
Товариства Дмитрука В.І.

Дубінець Іван Іванович 
- директор Дубровицької 
автошколи, голова районної 
організації Товариства:

- Впродовж трьох днів 
півтора десятка команд з 
прикордонних районів області – 
Дубровицького, Зарічненського 
та Рокинівського - проходили 
патріотичний вишкіл. Програма 

гри була дещо видозмінена і отримала назву «Джура-прикордонник». Новим 
було також те, що вперше участь брали відразу команди з трьох районів 
області. Згідно наказу Дубровицької райдержадміністрації я входив до 
оргкомітету проведення змагань. На нас покладалося основне завдання 
по організації і проведенню стрільби з пневматичної гвинтівки. Суддівська 
колегія визначила переможців у командному заліку, які візьмуть участь в 
обласному етапі гри від кожного району. Всі команди-переможниці, кращі 
в особистому заліку були нагородженні кубками, медалями, грамотами 
від нашої організації, а переможці від кожного району додатково цінними 
подарунками та посібниками з «Правил дорожнього руху».
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шикування, вечірню перевірку, роби-
ли ранкову руханку та несли вартову 
службу. А вечорами організовували 
ватру та конкурс кашоварів. Етап 
стрільби з пневматичної зброї за-
безпечували представники обласної, 
Рівненської міської, Костопільської та 
Березнівської районних організацій. На 
урочистому закритті гри, яке проводи-
лося на мальовничій території школи-
інтернату с. Олександрія, команди-
переможниці були нагороджені дипло-
мами та кубками, переможці в особи-

стому заліку – дипломами, медалями 
та значками «Влучний стрілець» від 
Товариства. Вирішили вручити цінний 
приз – пневматичну гвинтівку як за-
охочувальний подарунок для тих, хто 
не показав найкращих результатів 
зі стрільби. І його отримала коман-
да «Серце патріота» Тараканівської 
ОТГ Дубенського району, яка зайняла 
останнє місце.

Хоча органами державної влади і 
громадськими організаціями й прово-
диться певна робота у плані здійснення 

патріотичного ви-
ховання молоді, 
але існує й чи-
мало  проблем. 
Зокрема, до 
цього часу не 
прийнятий за-
конопроект про 
патріотичне ви-
ховання молоді. 
Кожна з держав-
них інституцій 
реалізує свою 
к о н ц е п ц і ю , 
що не завж-

ди узгоджується з іншими дер-
жавними структурами та неурядо-
вими організаціями. Не визначе-
на інституція, яка б здійснювала 
координацію діяльності всіх структур 
у забезпеченні патріотичного вихован-
ня. Не налагоджена чітка ефективна 
взаємодія органів державної влади з 
різними громадськими організаціями. 

Надто низький рівень інформаційно-
пропагандистського забезпечення 
патріотичного виховання молоді. В ЗМІ 
мало матеріалів, які б висвітлювали 
героїчні сторінки української історії, 
на багатьох програмах телебачення 
транслюються фільми та передачі, що 
відображають радянське та імперське 
минуле Російської Федерації. А 
вітчизняний кінопрокат заповнений 
зарубіжними фільмами, які пропагують 
цінності інших країн.  На жаль, фільмів 
вітчизняного виробництва, які б ви-
ховували молодь на кращих зразках 
української історії, на сьогодні досить 
мало.
 

Василь Рудика, 
помічник голови Рівненської 
ОО ТСО України з організаційно-
масової і спортивної роботи 

Мелянчук Микола Федорович,
голова Березнівської районної організації:
- 11-12 травня на  базі Орлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів нашого району 

відбувся районний етап гри «Сокіл» («Джура»). У змаганнях брали  
участь рої закладів загальної середньої освіти. Склад рою – 10 осіб, 
змагаються восьмеро з них, в тому числі не менше двох дівчат. У 
кожному рої вибирається провідник – Ройовий. Упродовж двох днів джури 
змагалися у конкурсах: «Впоряд», «Ватра», «Відун», «Рятівник», «Добре 
діло», «Смачний куліш», «Бівак», змагання зі стрільби з пневматичної 
гвинтівки, перетягування линви та подолання «Козацької смуги 
перешкод».

На урочистому відкритті заходу були присутні почесні гості: голова 
райдержадміністрації Люшин М. Г., начальник управління освіти, молоді 
та спорту Бойчук Н. К., голова об’єднання учасників бойових дій та 
АТО «УВО» Гов’ядовський Ю. Л. Ми відповідали за проведення стрільби 
з пневматичної гвинтівки: вісім учасників, мішень №6,  дистанція 10 
метрів. Пострілів – 8 (3 – пробні, 5 – залікові). Положення для стрільби 
– лежачи з упору. Змагання видалися дуже насиченими – і за подіями, 
і за кипінням пристрастей. Усі команди були гарно підготовлені та 
налаштовані на перемогу. Допомагали зібратися духом і численні 
групи підтримки. За кожний етап визначалися результати роїв. Вони 
були нагородженні почесними грамотами та цінними подарунками районної 
організації Товариства. Хочеться вірити, що на теренах гри сформується нова 
генерація українців, сповнених мужності, відваги, рішучості, наполегливості та 
ініціативності.

Деякі пропозиції з покращення національно-патріотичного виховання молоді:
 

- сприяти  діяльності загальнонаціональних організацій патріотичного спрямування та  реалізації 
проектів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, які довели свою життєздатність 

та ефективність, зокрема гра «Сокіл» («Джура»);
- у загальноосвітніх школах посилити патріотичний аспект предметів гуманітарного циклу, 
вдосконалити науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення предмету «Захист 

Вітчизни», збільшити кількість годин;
- формувати ефективну систему військово-патріотичного виховання молоді на базі навчальних 

закладів, в тому числі і Товариства сприяння обороні України;
- посилити співпрацю органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськими 

об’єднаннями національно-патріотичного спрямування.



Виховуємо патріотів
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Відомий	літературний	кла-
сик	радив:	розповідаючи	
про	 людину, 	 	 почи-
най 	 з 	 ї ї 	 дитинства .	

Тож	прислухаємось	його	по-
ради	 	 і	 скажемо,	що	народи-
лась	Оля	у	станиці	Ново-До-
нецька	Краснодарського	краю	
Російської	Федерації	в	родині	
військовослужбовця.
	 	 -	 Так	 сталося,	 що	 практич-
но	 вся	 моя	 трудова	 біографія	
пов'язана	 з	 оборонним	 Това-
риством,	 -	 зізнається	 сьогодні	
Ольга	 Миколаївна.	 –	 В	 1978	
році,	коли	мені	виповнилося	26	
років,	 я	 вже	 керувала	 одним	 з	
районних	 спортивно-технічних	
клубів	столиці.	Згодом	очолила	
міський	СТК,		а	взимку	2015-го			
–	 Київську	 міську	 організацію	
ТСО	України.	
	 Свою	 роботу	 в	 оборонному	
Товаристві	 Ольга	 Миколаївна	
оцінює	 досить	 скромно,	 заува-
живши	 лише,	 що	 намагається	
«сумлінно	 виконувати	
покладені	 на	 неї	 обов'язки».			
Натомість	її	колеги,	з	якими	до-
велось	поспілкуватись,	кажуть,	
що	 жінка	 дуже	 применшує	
свою	 роль	 в	 життєдіяльності	
столичних	оборонців.
	 -	 Не	 хочу	 оцінювати	 робо-
ту	 її	 попередників	 на	 цій	
посаді,	 -	 відверто	 зізнається	
Сергій	 Соловей	 –	 заступник	
голови	 столичної	 оборонної	
організації.	 –	 Але	 після	 того,	
як	 Ольга	 Миколаївна	 очо-
лила	 наш	 колектив,	 трудова	
діяльність	значно	пожвавішала.	
За	 інші	напрямки	не	«розпису-
ватимусь»,	а	ось	про	свій,	тобто	
сектор	 військово-патріотичної	

та	 спортивно-масової	 ро-
боти,	 скажу.	 За	 активного	
її	 сприяння	 щороку	 розро-
бляються	 	 плани	 співпраці	 з	
Київською	 міською	 і	 облас-
ною	 держадміністраціями,			
військкоматом,	 	 громадськими	
організаціями	 та	 активістами	
міста.	 Насамперед	 з	 питань	
військово-патріотичного	 вихо-
вання	нашої	молоді.	Міське	То-
вариство	 бере	 активну	 участь	
у	 національно-патріотичному	
вихованні	 населення	 міста	
Києва,	долучаючись	практично	
до	 всіх	 заходів,	 що	 проходять	
у	 столиці.	 Хочу	 зазначити,	 що	
Товариство	 сприяння	 обороні	
України	 вже	 добре	 знають	 в	
загальноосвітніх,	 професійно-
технічних	 та	 вищих	 навчаль-
них	 закладах,	 а	 також	 держав-
них	 структурах	 районів	Києва.	
Свого	часу	за	ініціативи	нашого	
керівника	ми	реалізували	кілька	
проектів,	 спрямованих	 на	 до-
помогу	 воїнам	 –	 учасникам	
антитерористичної	 операції.	
Зокрема,	 щодо	 виготовлення	
протезів	 для	 інвалідів	 АТО	 та	
їх	 професійного	 навчання	 в	
спортивно-технічних	клубах.
					Надзвичайна	працездатність	
цієї	жінки,	її	участь	у		розв'язанні	
багатьох	 проблем	 не	 залиша-
ються	 непоміченими:	 	 коман-
дувач	 Сухопутних	 військ	 ЗС	
України	 нагородив	 її	 медаллю	
«За	 особливу	 службу»,	 а	 Рада	
національної	 безпеки	 і	 оборо-
ни	України	–	Подякою.	Звісно,	
що	у	Ольги	Миколаївни	чимало	
відзнак	 	 нашого	 Товариства	 та	
громадських	 організацій	 міста	
Києва.
Наша	розповідь	про	ювілярку	

буде	неповною,	якщо	ми	не	ска-
жемо	хоча	б	кілька	слів	про	неї	
як	про	дружину,	матір,	бабусю.	
З	чоловіком,	Олександром	Оле-
говичем,	прожили	у	щасливому	
шлюбі	 понад	 40	 років.	 У	 них	
двійко	дітей	–	Наталя	 і	Артем.	
Виховали	їх	надзвичайно	поряд-
ними,	трудолюбивими	людьми.	

Донька	 –	 художник,	 а	 син	 –	
юрист.	 Є	 у	 Ольги	 Миколаївни	
й	 онука	 Ольга,	 яка	 навчається		
у	 Київському	 Національному	
університеті	імені	Тараса	Шев-
ченка,	майбутній	юрист.	За	сло-
вами	Ольги-молодшої,	 вона	 не	
уявляє	 свого,	 сьогодні	 вже	 до-
рослого	життя,	без	своєї	бабусі.
-	Вже	за	кілька	хвилин	розста-

вання	з	нею	починаю	нудьгува-
ти,	-	посміхається	дівчина.	–	У	
вихідні	дні	люблю	погостювати	
у	дідуся	і	бабусі:	такими	смач-
ними	пирогами,		які	пече	вона,	
я	ніде	й	ніколи	не	смакувала.	
-	 Я	 дуже	 щаслива	 жінка,	

-	 відверто	 зізнається	 Ольга	
Ніколаєнко.	 –	 Адже	 на	 роботі	
оточують	 порядні	 люди,	 на	
яких	 завжди	можу	 покластись,	
а	вдома	мене	з	нетерпінням	че-
кають	чоловік,	діти,	онука.	Тож	
хоча	 б	 яким	 виснажливим	 не	
видався	трудовий	день,	намага-
юсь	не	показувати	цього	 своїм	
рідним	і	близьким…

Відгукуючись на побажан-
ня колег Ольги Ніколаєнко, 
щиро вітаємо її з трудовим 
ювілеєм! І бажаємо міцного 
здоров’я, людського щастя, 
подальшої творчої наснаги 
і реалізації усіх її планів та 
побажань. З роси і води Вам, 
Ольго Миколаївно!...

Жінка-берегиня, жінка-керівник…
 Ольга Ніколаєнко, яка  сьогодні очолює Київську міську  

організацію ТСО України, віддала оборонному Товариству 
40 років свого життя. А ще Ольга Миколаївна - дбайлива 
дружина, мати й бабуся, яку люблять і поважають рідні та 
близькі!

Вітаємо!
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Витоки цього навчального закла-
ду сягають далекого 1966 року. 
Тут з року в рік готували сотні 
фахівців для Радянської Армії 

та народного господарства країни. 1982 
року його очолив Микола Непом'ящий – 
молодий і амбітний випускник загально-
технічного факультету Херсонського 
державного педагогічного інституту. 
Правда, «зеленим»  його важко було на-
звати: кілька років викладав автосправу 
у Золотобалківській середній школі, вів 
водійські курси в селі. У статусі  позаштат-
ного викладача Нововоронцовського СТК 
ДТСААФ Української РСР. Зважаючи на 
його організаторські здібності, насампе-
ред уміння працювати з людьми, Миколу 
Миколайовича призначили заступником 
директора міжшкільного навчально-ви-
робничого комбінату. При чому саме у той 
час, коли він тільки організовувався.

МНВК – це заклади, «народжені» на 
початку 80-х років. Вони були практич-
но у кожному районі. Автору цих рядків 
самому довелося «гризти» граніт нау-
ки в одному з них, вивчаючи водійське 
ремесло, і ті часи досі згадую з вели-
ким задоволенням. Справа у тім, що  
там навчалися  учні 9-10 класів, опано-
вуючи різні спеціальності, які допома-
гали по закінченні десятирічки знайти 
роботу. Наприклад, у нашому комбінаті 
вчили на водія категорії «С», трактори-

ста, будівельника, тока-
ря, а дівчата отримували 
спеціальність швачки. 
І якщо юнак після шко-
ли не міг в силу різних 
причин продовжити на-
вчання у технікумі, ПТУ 
чи інституті, то, маючи 
«корочки», завжди знахо-
див роботу. На жаль, на 
початку 90-х ці навчальні 
заклади, в яких, до речі, 
отримали путівки в життя 
чимало відомих сьогодні 
людей, ліквідували. Як 
«пережиток тоталітарного 
минулого»…

Н о в о в о р о н ц о в с ь -
кий СТК розташовував-
ся тоді у старій будівлі 
сільськогосподарського 
б у х г а л т е р с ь к о г о 
технікуму, який  згодом 
переїхав до села Коробки  

Каховського  району. Новопризначений 
директор відразу став «кумекати» над 
поліпшенням матеріально-технічної 
бази, розуміючи, що це дозволить не 
лише збільшити кількість слухачів, а й 
рівень їхньої професійної підготовки. 
Почав з розширення  площі, побуду-
вавши у парковій зоні, на базі Каховсь-
кого водосховища,   пневматичний тир і 
гаражні приміщення. А дізнавшись, що   
інкубаторна станція переїжджатиме  
на нове місце,  звернувся до органів 
влади з проханням передати клубу 
її приміщення і територію. Керівники 
району з розумінням поставились до 

цього прохання.
Розповідаючи про СТК, зауважи-

мо, що керівнику неабияк пощасти-
ло і з колективом, який підтримував 
його практично у всіх починаннях. 
Особливо щодо поліпшення  бази: за 
незначний проміжок часу територія 
клубу перетворилась у справжнє 
містечко, де по сьогодні готують  водіїв 
різних категорій. Заклад має доброт-
ний  корпус, у якому розміщуються 
шість навчальних аудиторій, оснащені 
мультимедійними системами, 
складські приміщення. Територія дво-
ру заасфальтована, автомобільна 
техніка зберігається в гаражах, що 
продовжує її вік. У дворі ростуть груші, 
вишні, черешні та абрикоси .

Окрім цього навчального закла-
ду, Микола Миколайович очолює 
ще й Нововоронцовську районну 
організацію. Зважаючи на ті завдан-
ня, які покладаються на неї, а це, 
зокрема, військово-патріотична ро-
бота, проведення спортивних зма-
гань, він налагодив добрі стосунки з 
іншими громадськими організаціями. 
З ними, а також у тісній співпраці з  
місцевою владою проводять заходи 
військово-патріотичного спрямування, 
спортивні свята, навчально-польові 
збори  юнаків призовного віку. Жодна 
військово-патріотична гра  «Сокіл» 
(Джура)  не обходиться без сприяння 
колег Миколи Миколайовича.

- Хто не знає свого минулого, той 
не має майбутнього, – мені дуже по-
добаються ці слова, - каже Микола 
Непом'ящий. – Тому намагаюся робити 

« З А  С У М Л І Н Н У  П Р А Ц Ю  І
П Р О Ф Е С І О Н А Л І З М . . . »

 Микола Непом`ящий, який майже 40 років очолює 
Нововоронцовський спортивно-технічний клуб, що на 
Херсонщині, має чимало відзнак Товариства, його поважають 
колеги, жителі селища, керівники.

Микола Непомнящий

Людина на своєму місці
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все можливе, щоб  сьогоднішні підлітки 
знали: це їхні   прадіди врятували світ 
від гітлерівців, втокмачую – у кращому 
розумінні цього слова – правду про ті 
трагічні часи. А це треба робити, бо 
ж сьогодні можна почути і про те, що 
вони, наші батьки і діди, воювали не за 
свою землю, а за тирана Сталіна.

Напрочуд плідні стосунки склали-
ся і з колективом Нововоронцовсько-
Високопільського  об'єднаного  
військового комісаріату. Не останню 
роль тут відіграє і та обставина, що 
очолює його підполковник Олександр 
Непом'ящий – син Миколи Миколай-
овича, учасник антитерористичної 
операції. Тож спільно з  батьком прово-
дять військово-патріотичне виховання 
молоді.

- Жителі нашого району теж во-
ювали на сході країни, захищаючи її 
рубежі, - каже Микола Непом'ящий. - 
Тож ми організовуємо зустрічі молоді 
з ними. І юнаки – потенційні захисни-
ки Україні - з перших вуст, без будь-
яких прикрас, дізнаються про те, якою 
ціною дістається нам мирне життя. 
Керівництво Товариства підписало 
з начальником Генерального штабу 
Збройних Сил України меморандум 
про співпрацю, яка передбачає і про-
ведення спільних заходів, спрямова-
них на пробудження у підростаючого 
покоління національної свідомості, 
любові до своєї Батьківщини і шани 
до старших поколінь. Тож на виконан-
ня одного з пунктів цього документу 
плануємо в недалекому майбутньо-
му  облаштувати Кабінет з військово-
допризовної  підготовки молоді, зокре-
ма, учнів місцевих шкіл. Відповідна ро-
бота вже почалась і, сподіваюсь, буде 
успішно завершена.

Незважаючи на організаторські 
здібності, Непом'ящий розуміє: його 
сила як керівника насамперед в лю-
дях, з якими працює пліч о пліч.  Тому 
цінить їх, усіляко, по можливості, за-
охочуючи до сумлінного виконання 
функціональних обов’язків.

- Я дуже задоволений роботою своїх 
колег, - каже він. - Наприклад, май-
стри з практичного навчання водінню 
автомобіля  Микола Дорожко та Ми-
кола Завгородній є справжніми асами 
своєї справи, беруть активну участь 

у поліпшенні 
н а в ч а л ь н о -
матеріальної 
бази. Слухачі, 
якими  опіку-
ються, задо-
волені, авто-
мобілі, на яких 
ті опановують 
ази водіння, 
у відмінному 
т е х н і ч н о м у 
стані.

Найкращих 
слів заслугову-
ють і викладач 
Ж м у р с ь к и й 
В о л о д и м и р 
Іванович, наш 

головний бухгалтер Сікорська Галина 
Іванівна та інші їхні колеги. Ці люди є 
справжніми патріотами Товариства, 
України, працюють, як кажуть у народі, 
не покладаючи рук. Усіма нашими 
успіхами ми завдячуємо саме нашим 
працівникам.

Кошти, отримані від виробничої 
діяльності, тут вкладаються у 
поліпшення навчально-матеріальної 
бази, придбання нової автомобільної 
техніки. На сьогоднішній день клуб 
має у своєму розпорядженні шість на-
вчальних автівок – чотири легковика і 
дві вантажівки, два причепа  до них. Є  
і два мотоцикли та скутер. А для занят-
тя автоспортом і стрілецьким спортом  
мають три картинги і 25 пневматичних 
гвинтівок. Особливо в нагоді вони ста-
ють під час проведення спортивних та 
інших заходів.

Микола Непом'ящий – людина в 
районі неабияк шанована. Ось як про 
нього відгукуються люди:
Василь Титаренко, голова 
Нововоронцовської райдерж-
адміністрації:

- Миколу Миколайовича знаю 
не перший рік. І можу сказати, що 
це людина слова, з ним приємно 
співпрацювати у вирішенні будь-яких 
проблем. Чесно кажучи, завдання у 

нас дещо різні, але є і точки дотику. 
Одна з них – військово-патріотична 
робота з молоддю. Тут у нас повне 
взаєморозуміння. Користуючись наго-
дою, хочу відзначити і його сина – нашо-
го військового комісара підполковника 
Олександра Непом'ящого.  Багато слів 
не казатиму, а скажу так: дай Бог, щоб 
у нашому війську всі офіцери були та-
кими, як він. Батько має всі підстави 
ним пишатись.

Володимир Марчук, голова 
Нововоронцовської селищної ради:

- Свого часу я особисто навчався 
у цьому спортивно-технічному клубі. 
І на власні очі бачив, як ритмічно він 
працює, які там грамотні майстри і 
викладачі, яка  дружелюбна  атмосфе-
ра панує  між працівниками. 

Жанна Карпенко, вчителька 
місцевої школи:

- Дехто каже, що жінка і автомобіль 
– речі несумісні. Я теж так вважала і 
тому не прагнула отримати водійське 
посвідчення. Але з часом все ж 
вирішила спростувати  цю думку. І 
знаєте, мені це вдалось. Навіть дуже 
легко. А допомогли мені  викладачі і 
майстри цього навчального закладу. 
Саме вони вселили в мене впевненість, 
що і жінка може бути рівноправним 
учасником дорожнього руху. Велике їм 
спасибі за це!

До схвальних відгуків моїх 
співрозмовників залишається до-
дати, що і в Товаристві Микола Ми-
колайович є шанованою людиною. 
Свідченням цього може слугувати 
той факт, що він, «за багаторічну 
сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм, вагомий внесок у 
підготовку висококваліфікованих 
кадрів»  нагороджений «Почесним 
знаком ТСО України», неодноразово 
отримував подяки від голови Това-
риства.
 
Сергій Зятьєв.

Микола Непом`ящий (у центрі) серед  колег



После вечернего построения 
полковник Валерий Исмаилов  
собрал своих замов  для уточне-
ния  задач на завтрашний день. 

Когда все вопросы были уже решены, 
Валерий Шапазович попросил офицеров 
задержаться:

- Предлагаю увековечить память о  по-
гибших ребятах   из 9-й батареи. – Они  
сложили свои головы, защищая эту  зем-
лю  еще в начале   сентября 2014 года: дав-
но пришло время выполнить свой долг 
перед ними.

Лето 2014-го оказалось очень 
горячим для украинской армии: по-
няв, что за две-три недели с местны-
ми сепаратистами будет покончено, 
«хозяин» Кремля отдал приказ «до-
блестной российской армии» помочь 
им в «борьбе с хунтой, захватившей 
в  Украине власть». Министр обороны 
Шойгу, естественно, взял под козырек. 
После этого государственную границу 
пересекли несколько, до зубов воору-
женных, батальонно-тактических групп 
«старших братьев». Но этого им было 
мало, и наши подразделения, нахо-
дящиеся уже неподалеку от границы, 
начала обстреливать российская ар-
тиллерия. В том числе и «Смерчи». 
Причем с территории России. Учиты-
вая это обстоятельство, украинцы не 
могли им ответить. Вернее, могли, но 
спровоцировали бы полномасштабное 
вторжение россиян. И нашим хлоп-
цам не оставалось ничего иного, как 
уповать на Господа Бога. Он помог, да 
не всем: 17 ребят погибли. Случилась 
эта трагедия на Луганщине, в Новоай-
дарском районе, неподалеку от села с 
символическим названием Победа…

Об этом прекрасно знали и ком-

бриг, и остальные офицеры соедине-
ния. Поэтому искренне поддержали 
идею. Но каким именно образом это 
сделать? Поставить памятник? Ну-
жен проект, архитектор. А главное - 
немалые деньги на проведение всех 
работ. Начали с обсуждения проекта 
памятника. Предложений было много, 
но после горячих дискуссий  выбрали 
тот, который, по мнению большинства, 
наиболее правдиво отражал те  сен-
тябрьские события. А еще -  не был 
излишне помпезен.  

Буквально на следующий день 
началась работа по воплощению за-
думанного в жизнь.  Командование 
решило обратиться за помощью к не-
безразличным людям. Эту непростую 
миссию возложили на подполковника 
Дмитрия Горба – заместителя коман-
дира бригады по работе с личным со-
ставом. Тот обратился к сумскому биз-
несмену Кудину. Александр Анатолье-
вич внимательно выслушал офицера 
и заявил:

- Святое дело затеяли. Помочь вам 
- дело чести для меня и моих друзей!

Чтобы не быть голословным, сде-
лал первый взнос вместе со своим 
коллегой Борисом Фирсовым. Вскоре 
их примеру последовали и другие биз-
несмены. Не остался в стороне глава 
Новоайдарского района Виктор Серги-

енко, который и сам воевал, защищая 
родную землю от непрошенных гостей.  
Виктор Валентинович, золотейшей 
души человек, как его здесь  называ-
ют, сделал все возможное, подключив 
своих друзей. Рассказывая о людях, 
которые  поддержали идею полковни-
ка Исмаилова,  нельзя не вспомнить 
и Сергея Бурцева. Это он обеспечи-
вал строителей едой, питьевой водой, 
выполнял другие, не менее важные 
обязанности, способствуя успешному 
завершению строительных работ. А 
местная волонтерка Мирослава  при-
везла более 50 фруктовых деревьев, 
которые были посажены вокруг памят-
ника.

- Этот мини-парк будет напоминать 
нам о людях, не пощадивших свои 
жизни ради нас, - говорит женщина. 

Нашлись, правда, и те, кому не 
понравилось, что неподалеку от их 
домов будет стоять памятник «укра-
инским карателям». Поначалу они 
просто возмущались этим фактом, а 
потом перешли к угрозам. Прежде все-
го в адрес тех своих земляков, кото-
рые были заодно с нашими военными. 
Дошло даже до обещаний поджечь их 
дома!.. Удивляться нечего: пожинаем 
плоды российской пропаганды, щедро 
льющейся с телеэкранов. До границы 
меньше сорока километров, и «тарел-
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ОНИ ПОГИБЛИ ЗА УКРАИНУ
Светлой памяти 17 украинских артиллеристов 

9-й батареи 27-й Сумской реактивной артиллерий-
ской бригады, погибших в сентябре 2014 года под зал-
пами российских ракетных систем залпового огня 
«Смерч», посвящается 

Щоб пам`ятали

До акцій вшанування героїв долучаються і священики



ки» отлично принимают российское 
ТВ. 

Но все же, как бы там ни было, 
люди прозревают. Может, слишком 
медленно, но прозревают. Говорю как 
человек, неоднократно бывавший на 
Донбасской земле и общавшийся с 
теми, кто здесь живет.

- Я, честно говоря, тоже ждал «рус-
ской весны», - признается Владимир, 
житель одного из поселков Луганщи-
ны. – Надеялся, что жизнь станет луч-
ше: нам об этом каждый день говорили 
Соловьев и другие российские пропа-
гандоны. Но после того, как наше село 
попало несколько раз под обстрелы 
россиян, понял суть наших «братьев».  
И таких, как я, становится все больше. 

- Первые батареи нашей бригады 
выдвинулись на восточные рубежи 
Украины в начале июня 2014 года, - 
вспоминает подполковник Дмитрий 
Горб. - Первые потери мы понесли 25 
августа, когда на территорию Украины 
зашли  подразделения российской ар-
мии. Всего за время ведения боевых 
действий погибли 25 наших военнос-
лужащих. Но самым черным днем в 
истории нашей бригады стало 3 сен-
тября. Я лично знал многих из погиб-
ших – это были молодые ребята, всем 
сердцем преданные Украине. Поэто-

му к поручению изыскать 
средства на строитель-
ство памятника отнесся 
ответственно. Мы очень 

благодарны тем людям, которые про-
тянули нам руку помощи.

Несмотря на все трудности и пе-
рипетии, задумка удалась. Правда, 
получился не просто памятник, а на-
стоящий мини-мемориал: часовня, 
сам памятник и площадка по периме-
тру, окруженная деревьями,  клумбы с 
цветами.

На открытие съехалось много лю-
дей: командующий оперативным ко-
мандованием  «Север» генерал-май-
ор Владимир Кравченко, личный со-
став 27-й отдельной артиллерийской 
бригады во главе с подполковником 
Дмитрием Горбом. Был и духовой ор-
кестр. Прибыла многочисленная деле-
гация от Новоайдаровской районной 
администрации во главе с Виктором 
Сергиенко, представители Луганской 
облгосадминистрации, в частности, 
Михаил Криворотенко -  начальник от-
дела управления по взаимодействию с 
силовыми структурами. А еще -  уча-
щиеся школ, местные жители, не от-
равленные путинскими пропаганди-
стами. Всего около 500 человек. 

Все выступающие отмечали, что 
погибшие здесь солдаты и офицеры, 
как, впрочем, и все остальные, кто от-
дал свои молодые жизни, защищая 
страну, никогда не будут забыты.

- Эти ребята отдали самое дорогое, 
что у них было – 
свои жизни, - ска-
зал генерал Вла-
димир Кравчен-
ко. – Осиротели 
дети и овдовели 
жены, до конца 
своих дней будут 
ждать сыновей 
их отцы и матери.  
Такую вот цену 
платят сегодня 
украинцы за же-

лание жить в свободной стране, чтобы 
их землю не топтал сапог оккупанта…

Настоятель Луганской епархии, со-
вместно с одним из сумских священ-
ников, отправили молебен за души 
убиенных. Ветераны 9-й батареи, 
родственники прошлись местами, где 
четыре года назад погибали их друзья, 
отцы, сыновья и мужья, возложили по-
левые цветы к мемориалу. Сегодня, 
спустя почти четыре года после тра-
гедии, еще видны ее следы: обрывки 
одежды, ручки, остатки от записных 
книжек, зубной пасты.  Да, время   за-
тягивает телесные и моральные раны, 
засыпает траншеи землей и песком, 
наполняет их водой. Только память 
не дает, и никогда не позволит, забыть 
этих 17 парней, отдавших свои жизни 
за Украину. Не только их, а всех, кто 
погиб в смертельной схватке с врагом. 
Для того, чтобы мы, наши дети и вну-
ки не забывали их, и возведен здесь 
мемориал.

PS.  Возвращаясь домой через 
Новоайдарск, мы заехали в детский 
дом и дали концерт деткам, а так-
же передали им волонтерский груз, 
собранный студентами Сумского 
педагогического института им. Ма-
каренко.

 
Владимир Щеглов,
полковник в отставке, 
ветеран афганской войны, 
активист ОСО Украины     
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Памʼяті хлопців  9-ї батареї

Дорога повела їх всіх на Схід,
На захист стали рідної держави.
Від «братньої» любові залишився лід,
Ви стримали російську тут навалу.

Домівкою  стала шахтарська їм земля,
Їх імена тепер на обелісках.
Дев’ята батарея закована в мізках,
Село Побєда стала їм колискою.

Ви захистили Україну від чуми,
Своїм життям, своєю юною долею.
Хай повертаються лелеками сини,
Клином пролітають над житнім полем.

Володимир Щеглов

Пам`ятник полеглим артилеристам

На місці загибелі українських вояків
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На той час він займався під-
приємницькою діяльністю, 
а політикою цікавився як і 
більшість пересічних українців 

– не надто. Після втечі Віктора Януковича 
сподівався, що, нарешті, настане інше жит-
тя. Та де там!..

- Ще не затихла ейфорія від пере-
моги над його режимом, як стало 
зрозуміло: спокійного життя не буде, - 
каже він. – Адже у Криму з'явились так 
звані «ввічливі люди». Коли ж Кримсь-
кий півострів «відплив» до Росії, а 
«зелені чоловічки» з'явились і на 
Донбасі, я зрозумів: прийшов і мені час  
взятись за зброю. Тож записався до 
добровольчого батальйону «Донбас» - 
підрозділу громадсько-територіальної 
оборони, який на перших порах скла-
дався в основному з майданівських 
активістів.

Все це відбувалося десь у травні 
місяці 2014-го, і всі ми, хто забажав ви-
ступити на захист України, чекали коли 
ж настане час «Х». Тоді  ніхто не думав 
про небезпеку, яка чатуватиме там на 
кожному кроці, високу ймовірність за-
гинути. Але командування підрозділу 
наказало «бути вдома у повній бойовій 
готовності і чекати команди». Зателе-
фонували аж у серпні, запропонував-
ши  прибути до міста Новомосковська, 
що на Дніпропетровщині: там розташо-
вувалася база  «Донбасу». 

Коли Олександр  прибув туди, то 
вкотре почув, що треба «ще трохи че-
кати команди». Він і чекав. Дні спли-
вали, а ніякого наказу не надходило. 
Втомившись від очікування «коман-
ди», Олександр разом з кількома та-
кими ж відчайдухами поїхав у Велику 
Михайлівку, де знаходилась база Пра-

вого сектора.
- Вже тоді ми багато чули про цю 

організацію, - розповідає він. – Зна-
ли, що хлопці з «ПС» звільняли міста 
і села Донбасу, перебуваючи там, де 
було найважче і найнебезпечніше. 
Словом, вирішили, що наше місце теж 
серед «правосєків». Після бесіди з ко-
мандуванням одного з підрозділів вони 
прийняли нас  до своїх лав. І відразу 
почався польовий вишкіл, під час яко-
го ми вчились воювати. Військової 
муштри у класичному армійському 
розумінні не було: нас вчили не мар-
ширувати, а елементарним навичкам 
ведення бою, розумітись на зброї і 
користуватись нею. Серед нас були 
представники практично усіх верств 
населення, віросповідання і навіть 
політичних поглядів. Наприклад, при-
хильники націоналістичних рухів і 
анархістів. Об'єднало нас одне – ба-
жання захистити Україну, не дати во-
рогу просунутись вглиб неї і побудува-
ти так званий руський мир.

По закінченні «курсу молодого 
бійця» подальший шлях новоспечених 
вояків проліг до Водяного – селища, 
що знаходиться неподалік Донецького 
аеропорту. На той час район входив до 
так званої сірої зони – території, яка не 
належала ні нашим, ні сепаратистам. 
Кілька тижнів Астанков разом зі своїми 
побратимами вели спостереження за 
навколишньою територією і автостра-
дою. І якось від місцевих дізналися, 
що бойовики ходять  до селян… по са-
могон! Вирішили влаштувати засідку, 
в результаті чого було знищено трьох 
сепарів. Решта втекли, покинувши 
на місці сутички свого товариша – 
росіянина, як згодом з'ясувалося.

- Ми, звісно, не стали до-
бивати пораненого, - каже 
Олександр. – Звалив-
ши на спину 100 
кілограмів «живої 
ваги», відійшли до 
місця дислокації, 
надавши перед 
цим йому першу 
медичну допомогу. 
Але вона йому не 
врятувала життя. 
Шкода: залишись 
найманець живим, 
був би ще один пере-
конливий доказ того, що 

«нас там немає», як любить повторю-
вати Путін.

Після цього думали, що наш про-
тивник зробив правильні висновки 
і більше не наражатиметься на не-
безпеку. Та де там: вже добре про-
топтаною  стежкою до селян почали 
навідуватись чечени!

- Правда, не по горілку, а по воду, 
- продовжує Сашко. – Вирішили і цих 
провчити, знову влаштувавши засідку. 
Цього разу нашою здобиччю стали два 
чечени. Як не намагалися взяти хоча б 
одного полоненого, не вдалося.

Згодом в район розташування 
бійців «Правого сектора» прибула не-
величка група військовослужбовців 
93-ої окремої механізованої бригади, 
підсилена однією БМП. Таким чином 
шматок «сірої зони» став нашою, 
українською територією. Після при-
буття військових почалися шалені 
обстріли. Як з мінометів і гармат, так і 
реактивних установок «Град». 

Там, на Донбасі, Олександр бачив 
героїзм людей, готовність  жертвувати 
власним добробутом і навіть життям 
заради інших, познайомився з людь-
ми, які до нестями  люблять свою 
землю і готові віддати за Україну най-
дорожче -  життя. Але  бачив він там 
не раз і людську підлість тих, хто за-
ради власної вигоди готовий продати 
не лише свою країну, а й близьких лю-
дей. Зустрічав «патріотів», які, прикри-
ваючись гарними словами і гаслами, 
чинили злочини, у тому числі і проти 
людей.

Вчорашній воїн відверто зізнається, 
що негідники зустрічались і серед на-
ших вояків. Небагато, але все ж були. 

- Як одна паршива вівця здатна 
зіпсувати всю отару, так і один 

негідник у армійському 
однострої спроможний 

кинути тінь підозри, 
недовіри, а то й зне-
ваги на весь бата-
льйон чи навіть 
бригаду, - каже 
Олександр. – Та-
ких горе-вояків 
зустрічав небага-

то, але все ж бачив 
і їх.

В и с т а ч а л о 
негідників і серед 

місцевого населення. На-

Людина на війні

«Ніколи не думав,  що 
доведеться воювати. . .»

Директор ТОВ "Патріот-снайпер" ТСО України 
Олександр Астанков, зрозумівши, що над Україною 
нависла смертельна загроза, влітку 2014-го полишив 
усі свої справи і пішов захищати рідну землю 
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приклад, саме за інформацією жителів 
Водяного бойовики зуміли досить 
прицільно накрити місце розташуван-
ня нашого підрозділу. І це був не по-
одинокий випадок: люди, які виховува-
лися впродовж десятиліть на цінностях 
«руського миру», нав’язуваних їм 
російським ТБ, ненавидять все 
українське. Спробуй таких переконати, 
що «руський мир» - це війна, розруха, 
знищені  домівки і загиблі родичі!..

Але було б вкрай несправедливо 
всіх зараховувати до ворогів України: 
багато людей не можуть дочекатись 
того дня, коли закінчиться війна і 
вони житимуть в єдиній Українській 
державі. Там, на Донбасі, я зайвий 
раз переконався, що цей світ не є 
одноманітним. Він навіть не чорно-
білий, а різнокольоровий.

Спілкуючись з Олександром 
за філіжанкою кави, не міг не 
поцікавитись як він ставиться до твер-
джень про те, що події на Донбасі аж 
ніяк не назвеш війною, мовляв, в роки 
Другої світової гинули десятками ти-
сяч. Щодня. А сьогодні жертви серед 
українських військовиків трапляються 
дуже рідко.

- Нехай ті розумники, що так ствер-
джують, скажуть про це матері поле-
глого солдата, - каже він. – Чи батькові, 
чий син втратив там ногу, руку і у свої 
25-30 років став інвалідом. Так, ця 
війна досить дивна: в той час, коли 
на голови наших хлопців сиплються 
міни і падають «Гради», київські ре-
сторани, кафе переповнені молод-
дю, якій, вибач, начхати на те, що 
відбувається усього за кілька сотень 

кілометрів від їхніх осель. 
Але там, на Донбасі, 
дійсно війна, яку нам 
принесли наші «старші 
брати». А снаряди, міни, 
якими обстрілюють наші 
позиції, не іграшкові, а 
справжні. І гинуть там по-
справжньому.

Восени 2014-го 
Олександр вкотре по-
трапив під мінометно-
артилерійський обстріл 
і зазнав поранення, 
після чого лікувався у 
Дніпровській клінічній 
лікарні ім. Іллі Мечникова. 
Тільки-но став на ноги, як 
повернувся до своїх бойо-
вих побратимів – в район 
Водяного. Командуванню 
військових частин, поруч 
з якими знаходились, не 
підлегували: така була 
домовленість. Натомість 
ця обставина ніскільки 
не завадила виконувати 
спільні бойові завдання: 
влаштовувати засідки, 
знешкоджувати ворожі 
диверсійно-розвідувальні 
групи.

Згодом, зважаючи на вік  Астанко-
ва, поранення його призначили комен-
дантом бази «Правого сектора». На ній 
вояки проживали перед відправкою в 
район бойових дій, заліковували рани. 
Олександр відповідав за їхній побут, 
харчування тощо. Втім, часто доводи-
лось опікуватись проблемами не лише 
бійців з «ПС», а й цивільного населен-
ня: допомагав людям у забезпеченні  
вугіллям, вирішенні інших нагальних 
проблем.

Коли Олександр Астанков повер-
нувся до мирного життя, керівництво 
ТСО України, зважаючи на його 
недавнє минуле, довірило чоловікові 
очолити базу Товариства, що знахо-
диться у селі Новокапітановка.  Зали-

шаючи кабінет Астанкова, поцікавився 
що саме змусило його у 2014-му році 
залишити  бізнес і податись туди, 
де стріляють і людське життя може 
обірватись будь-якої  миті.

- Знаєш, на той час, як, між іншим, 
і сьогодні, у мене була купа претензій 
до наших можновладців, - сказав 
Олександр. – Але ж держава як така і  
земля, на якій ти народився і виріс, це  
дві великі різниці. Як кажуть в Одесі. 
При цьому я розумів, що якою б недо-
сконалою ця держава не була, вона 
все ж моя. І це мені, тобі вирішувати як 
її розбудовувати. Герої Роман Шухевич 
і Степан Бандера чи кати українського 
народу – вирішувати теж нам, а не у 
Москві чи Вологді.

На війну пішов тому, що хочу бути 
господарем на цій землі, щоб і діти мої 
були господарями, а не якісь варяги. І 
не шкодую про це.

За участь в антитерористичній 
операції Олександр має кілька недер-
жавних нагород. Одна з них – відзнака 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату, яку він отри-
мав особисто від Патріарха Філарета 
А ось державних немає, він жодного 
разу не був героєм газетних публікацій 
чи телесюжетів. Але  ніскільки не 
жалкує про це.

- Не всім же бути героями, -  
сміється він. – Ми робили свою буден-
ну роботу – захищалися від ворога.

Після знайомства і спілкування 
з цим чоловіком, подумав - саме 
такі українці і зупинили батальонно-
тактичні групи російської армії, за-
плативши за це своїми життями. Саме 
такі, як Сашко, хлопці і надавали по зу-
бах сепаратистам, переконавши їхніх 
господарів, що українці готові воюва-
ти за свою землю до останньої краплі 
крові. 

 
                                   
Сергій Зятьєв 
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Нещодавно відбувся – за складних погодних умов - 66-й чемпіонат України з 
планерного спорту у відкритому, стандартному та клубному класах

Спорт

ЧЕМПІОНАТИ З ПЛАНЕРНОГО СПОРТУ - 
НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА НАШОГО СПОРТИВНОГО ЖИТТЯ. . .

Відповідно до Єдиного кален-
дарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України, 
з 16 по 30 червня 2018 року на аеродромі 
Бузова Центрального аероклубу ТСО 
України ім. О.К.Антонова проводився 66-й 
чемпіонат України з планерного спорту у 
відкритому класі планерів на особисту 
першість.

Відкритий клас планерів – це 
категорія для найбільш досвідчених 
планеристів, тому в чемпіонаті взя-
ли участь заслужений майстер спорту 
України Ігор Гапанович, майстер спорту 
України міжнародного класу Олег Михай-
ленко, чотири майстри спорту і два кан-
дидати у майстри спорту України.

Під час таких змагань спортсме-
ни виконують польоти за заданими 
суддівською колегією маршрутами че-
рез кілька пунктів з поверненням до 
місця старту. Спортсмен, який пролетів 
з найбільшою швидкістю, отримує мак-
симальну кількість очок в цей день. Їх 
кількість  залежить від часу, який він 
витратив на проходження маршруту, та 
дистанції. Сума очок за всіма льотними 
днями виявляє чемпіона та призерів зма-
гань. 

Планер – безмоторний літальний 
апарат, який використовує «безоплатну» 
енергію висхідних потоків повітря. Але 
вони бувають тільки тоді, коли земля 
прогрівається сонцем, тобто змагальні 
польоти на планерах цілком залежать від 
погодних умов. Тому для проведення зма-
гань з планерного спорту, і міжнародних, 
і національних, відводиться два тижні. 
На жаль, гарна планерна погода була 
практично тільки в перший тиждень зма-
гань, в другий спортсмени чекали погоду 
і розіграли тільки одну вправу. Але все ж 
на чемпіонаті було розіграно п’ять вправ.

В трьох перших спортсмени 
проходили дистанції від 200 до 

майже 400 км. А 21 червня 
був заданий трикутний 

маршрут 505,9 км. Чоти-
ри спортсмени подола-
ли його. Швидше всіх 
цей маршрут прой-
шов О. Михайленко, 
витративши п’ять 
годин і вісім хвилин. 
В цей день свій пер-

ший 500-кілометровий 
маршрут пройшов кан-

дидат в майстри спорту 
України Олексій Моргун, ви-

конавши дистанційний норма-
тив на присвоєння звання майстра 

спорту. Другий норматив - швидкісний: 
спортсмен повинен пройти маршрут 
300 км зі швидкістю не менше 80 км/
год. Лідером в трьох вправах був І. Гапа-
нович, але прикра технічна помилка на 
500-кілометровому маршруті не дозво-
лила йому стати чемпіоном.

П’ята вправа виявилась  важкою 
для виконання: зливи перекрили до-
рогу планерам, і спортсмени не змогли 
подолати останній пункт вправи. Проте 
більшість учасників змогла повернутися 
на аеродром, лише один спортсмен сів 
на майданчик, який підібрав з повітря. Ця 
вправа стала дистанційною. Спортсме-
нам були зараховані результати тільки за 
пройдену дистанцію.

Абсолютним чемпіоном України з 
планерного спорту у відкритому класі 
планерів став Олег Михайленко. Дру-
ге місце посів Олег Бондарчук, третє 
-  Ігор Гапанович. Спортсмени були 
нагороджені дипломами, медалями та 
кубками Товариства сприяння обороні 
України.

За кращий результат у вправі з мак-
симальною дистанцією, 505,9 км, Кубком 
Федерації планерного спор-
ту України ім. Віктора Гонча-
ренко був нагороджений О. 
Михайленко.

Чемпіонат України в 
стандартному класі планерів 
проводився на аеродромі 
Бузова ЦАК з 21 липня по 
4 серпня 2018. Для участі 
у змаганнях було заявлено 
10 учасників від Централь-
ного аероклубу та два – від 
Рівненського АСК. Але без-
посередньо у змагальних 
польотах взяли участь вісім 
спортсменів. На жаль, пер-
шого тижня змагань дощі не 
дали можливості спортсме-

нам навіть злетіти. Довгоочікувані польо-
ти почалися тільки 28 липня. Проте лише 
один пілот подолав у цей день заданий 
суддями маршрут, інші не пройшли навіть 
100 км. Відповідно до правил змагань 
вправа вважається розіграною тільки 
тоді, якщо 25% учасників подолають як 
мінімум 100 км. Тому цього дня вправа 
була скасована. Розіграли її тільки 30 
липня. Але погода все ще ставила пере-
пони спортсменам. Тільки Василь До-
вбенчук (Рівне) пересік фінішну лінію, 
подолавши 117 км. Ще два спортсме-
ни дещо перевищили стокілометрову 
дистанцію. Так почались ці драматичні 
змагання. Евакуація планерів з площа-
док наземним транспортом закінчилася 
тільки наступного дня. Михайлу Грицен-
ку прийшлося заночувати на майданчику.

На 1 серпня призначили другу впра-
ву. Погода стрімко поліпшувалася, 
більшість спортсменів вирішили пройти 
велику дистанцію за заданими района-
ми польоту, але фронт все ж підійшов з 
Білорусі в район польотів та «відключив» 
висхідні потоки. Більшість учасників 
пізно на це зреагувала. До аеродрому 
дотягли лише два спортсмени: Михайло 
Гриценко та Олег Ржондковський, котрі 
не замахнулися на велику дистанцію, а 
правильно оцінили метеоумови. Знов по-
садки поза межами аеродрому більшості 
пілотів. В цю пору року зазвичай багато 
хороших полів для посадки, але дощі не 
дали вчасно організувати збір врожаю, і 
з пошуком місць для посадок виникали 
проблеми.

Все ж літо в останні дні чемпіонату 
порадувало спортсменів гарною пого-
дою: нижня кромка хмар 2000 м, потоки 
3 м/с. Відсутність дозволу на польоти в 
першій половині двох останніх днів зма-
гань не дала можливості подолати великі 
маршрути, але дві вправи відбулися. 
Всі спортсмени долітали до фінішу. В 
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Переможці 66-го чемпіонату у відкритому класі планерів

Михайленко Олег Миколайович, командир планерної ланки Центрального аероклубу 
ТСО України ім. О.К.Антонова (ЦАК).

Майстер спорту України міжнародного класу. Планерним спортом почав займатися 
в ЦАК у 1977 році. Має наліт на планерах та літаках 7300 годин. Багаторазовий чемпіон 
України, призер міжнародних змагань. В якості інструктора працює в аероклубі з 1986 
року. Весь цій час не переривав зайняття планерним спортом. Тренер збірної команди 
України. Десятки його вихованців стали кандидатами та майстрами спорту України.

Бондарчук Олег Григорович, громадський інструктор-планерист ЦАК. 
Майстер спорту України з планерного спорту. Заслужений майстер спорту України з 
дельтапланерного спорту, абсолютний чемпіон світу з дельтапланерного спорту 2005 
року. Планерним спортом почав займатися в ЦАК у 2008 році. Має наліт на планерах 
1060 годин. У 2010 році став чемпіоном Європи з планерного спорту (у вправі). Двічі 
абсолютний чемпіон України з планерного спорту. 

Гапанович Ігор Борисович, інструктор-льотчик-планерист ЦАК. Заслужений 
майстер спорту України. Планерним спортом почав займатися у 1982 році. Має 
наліт на планерах та літаках 5130 годин. Вперше став чемпіоном світу у 1991 році. 
Багаторазовий чемпіон України, чемпіон і призер чемпіонатів світу та Європи. 2липня 
2005 року на планері ЛАК-17А пройшов замкнутий маршрут через три поворотних 
пункти довжиною 1005,2 км, за це досягнення нагороджений Дипломом Міжнародної 
федерації авіаційних видів спорту (ФАІ).

ЧЕМПІОНАТИ З ПЛАНЕРНОГО СПОРТУ - 
НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА НАШОГО СПОРТИВНОГО ЖИТТЯ. . .

Спорт

третій змагальний день на перше місце 
у багатоборстві вийшла Валентина То-
порова (ЦАК), вона пролетіла маршрут 
зі швидкістю 103 км/год. Але все ж за 
результатами чотирьох вправ перше 
місце у багатоборстві посів В. Довбен-
чук (Рівне), всього 12 очок програла 
йому В. Топорова, третє місце у Сергія 
Твердохліба (Рівне). Кубок імені видат-
ного українського планериста Євгена 
Руденського за максимальну швидкість, 
показану у вправах чемпіонату, отрима-
ла В. Топорова.

Сьогодні, у зв’язку з розвитком 
будівництва планерів з різними характе-
ристиками, змагання з планерного спор-
ту проводяться у семі класах планерів, 
в Україні – у трьох: відкритому, стан-
дартному та клубному. Всі ці змагання 
включені до Єдиного календарного пла-
ну фізкультурно-оздоровчих та спортив-
них заходів України та проводяться на 
аеродромах і злітно-посадкових майдан-
чиках (ЗПМ) авіаційних організацій Това-
риства сприяння обороні України.

66-й рік проводяться чемпіонати 
з планерного спорту у нашій країні, 
авіаційні організації ДТСААФ України, 

згодом ТСО України, були і зараз є їхніми 
організаторами. І хоча Мінмолодьспорту 
відмовляє Федерації з планерного 
спорту України в офіційній нумерації 
чемпіонатів, яка, до речі, існує в 
Міжнародній організації з авіаційних 
видів спорту (ФАІ), ми не позбавляємося 
від своєї історії, продовжуємо вести ра-
хунок чемпіонатів і пам’ятаємо про тих, 
хто були першими. 

Останні змагання року – чемпіонат 
України в клубному класі планерів – 
відбулися на ЗПМ Сутиски Вінницького 
авіаційно-спортивного клубу. У ньо-
му брали участь спортсмени з трьох 
авіаційно-спортивних клубів ТСОУ пла-
нерного профілю. Перша та друга вправа 
давали можливість сподіватися на те, що 
серпень не підведе з погодою. Нажаль, 
це не так. На третій день польотів, після 
майже двох годин очікування поліпшення 
погоди в районі аеродрому, змогли стар-
тувати тільки три спортсмени. Інші по-
вернулися на аеродром. Для тих, хто 
вийшов на маршрут, політ закінчився по-
садкою в 20 км від аеродрому. До рай-
ону польотів підходила більш холодна 
повітряна маса, яка «зрізала» висхідні 

потоки.  А коли ця повітряна маса знову 
прогрілася і «пішла» погода, планеристи 
вже були на землі. Після трьох розіграних 
вправ з великим відривом від суперників 
лідирував Сергій Твердохліб (Рівне).

За проведенням кожного чемпіонату 
з технічних видів спорту, особливо 
авіаційних, стоїть багато людей, які за-
безпечують обслуговування змагань. 
Своїм відношенням до справи, якій без-
корисливо служать, вони також вносять 
вклад у розвиток авіаційних видів спорту 
в нашій країні, сприяють, патріотичному 
вихованню молоді, підвищенню 
авіаційного авторитету Батьківщини в 
світі.

Хочеться подякувати організаторам 
змагань, що відбулися. Зокрема, 
керівникам планерної ланки ЦАК Олегу 
Михайленку та Володимиру Спасіченку, 
начальнику Вінницького АСК Віктору 
Коваленку та заступнику з льотної 
підготовки Анатолію Кушніру, судді 
національної категорії з планерного 
спорту Сергію Ковальчуку.

 
Валентина Топорова,
Заслужений майстер спорту СРСР
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У жовтні минулого року випов-
нилося 60 років від дня  ство-
рення цього навчального за-
кладу. За словами  Віктора 

Кириловича,  традиції,  успадковані від 
попередників, сьогоднішній колектив 
АШ успішно примножує.

- Це, насамперед, стосується та-
кого напрямку нашої діяльності як 
підготовка водіїв, -  ділиться мій спів-
розмовник. -  Свідченням цього може 
слугувати той факт, що у 1994 році ав-
тошколі було присвоєно звання «Зраз-
кова». Жителі міста, які навчалися тут, 
залишаються дуже задоволеними.

Зауважимо, що Гладишев прийняв 
школу  у вкрай жалюгідному стані: пра-
цівники шість місяців не отримували 
зарплатні, існувала велика заборгова-
ність по платежах до бюджету і пенсій-
ного фонду. А на розрахунковому ра-
хунку грошових коштів взагалі не 
було. Навчально-матеріальна 
база  потребувала капіталь-
ного ремонту, автопарк -  по-
повнення новою технікою.  
Але вже через півроку всю 
заборгованість погасили. І 
не останню роль у цьому зі-
грали організаторські якості 
військової людини, уміння 
працювати з людьми, мобілі-
зуючи їх на виконання пріори-
тетних завдань.  Він не діяв во-
льовими методами: переконав колег, 
що гроші потрібно вкласти у зміцнення 
навчальної бази, а це дозволить під-
няти престиж закладу і, врешті решт, 
посприяє притоку бажаючих вивчитись 
на водія. Розрахувавшись із заборго-
ваностями, відремонтували будівлю 
автошколи, обладнали мультимедій-
ними системами навчальні класи,  за-
мінили старі плакати на сучасні стен-
ди, поміняли  меблі.

- Автошкола змінювалась на наших 
очах, - кажуть сьогодні колеги Глади-
шева. -  Аж не вірилось, що таке мож-
ливе!..

Незабаром і автопарк почав попо-
внюватись технікою: за кілька років 
придбали 20 новеньких легковиків і 
вантажівок, автобус, мікроавтобус, чо-
тири мотоцикли і моторолери.

Під час навчання у військовому 
виші викладачі переконували курсан-
тів, що у центрі уваги командира має 
бути насамперед людина-військовос-
лужбовець: без нього офіцер мало 
чого вартий. Цю істину 
Віктор Кирилович проніс 
крізь все своє військове 
життя. Очоливши навчаль-
ний заклад Товариства, не 
збирався зраджувати їй: 
зумів створити дружний, 
згуртований колектив.

- Саме люди, з якими 
працюю, є головним моїм 

н а д -
б а н -

ням, - відверто 
зізнається підполковник у відставці. – 
Я з великою повагою ставлюсь до них.  
Наприклад, Пасс Павло Павлович, 
Кудрявцев Микола Іванович, Найдюк 
Віктор Іванович, Найдюк Володимир 
Іванович, Гончаренко Ярослав Михай-
лович працюють у нас вже понад 20 
років. І у мене немає до них ніяких за-
уважень.

35 років трудиться Гриценко Ірина 
Володимирівна. Завідувачка господар-
ством Андрущенко Неля Михайлівна 
30 років  віддає свої знання і вміння 
Товариству. Всі ці люди є нашою гор-
дістю, вони неодноразово відзнача-
лись почесними грамотами ЦК ТСОУ, 
Дніпропетровської обласної організації 
і Криворізької районної держадміні-
страції.

З початку 2000-х працює заступни-
ком директора з економічної роботи-
головним бухгалтером Засульська Ніо-
ніла Іванівна - грамотний і відповідаль-

ний працівник. Пять років тому на по-
саду заступника директора з навчаль-
ної частини призначена Грогуленко 
Сніжана Вікторівна, яка вміло керує 
навчальним процесом і набором учнів 
до автошколи. Знаєте, у мене просто 
не вистачить слів, щоб висловити їм 
ту подяку, яку і відчуваю до своїх колег 
за зроблене ними. Тож скажу так: дай 
їм Господь Бог міцного здоров'я, дов-
голіття і усіляких життєвих гараздів! 
Працювати з ними для мене є великим 
задоволенням. 

Директор розуміє, що з часом вете-
рани  підуть на заслужений відпочинок. 
І турбується про те, щоб за час, який 
передує цьому, вони змогли передати 
свій життєвий, професійний досвід мо-
лодшим колегам.

- Вчіться, хлопці, поки є у кого, - не 
раз каже він, звертаючись до них.

І молоді люди прислуховуються до 

МОЛОДЬ ВЧИТЬСЯ У 
ВЕТЕРАНІВ

Згуртувавши колектив Криворізької автомобільної 
школи і визначивши приорітетні завдання, 
підполковник запасу Віктор Гладишев вивів її у чис-
ло кращих навчальних закладів Дніпропетровської 
обласної організації ТСО України 

Досвід

Віктор Гладишев

Під час наради
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порад свого керівника. Тож 
сьогодні престиж навчаль-
ного закладу вже піднімають 
Дмитро Вишневський, Ми-
хайло Івінський, Олександр 
Бондар, Віктор Панченко, 
Олександр Кожух, Андрій  
Пахтусов. Віктор Гладишев називає їх 
бойовим резервом автомобільної шко-
ли, покладаючи на них великі надії.

Щоб читач краще зрозумів чому ми 
вирішили розповісти про Гладишева і 
його колектив на шпальтах нашого «Ві-
сника», наведемо деяку статистику. А 
вона, як відомо, завжди красномовна.  
Завдяки спільній, плідній праці всього 
колективу за останні 10 років роботи 
тут  навчено водійському ремеслу  по-
над 14 тисяч осіб, отримано доходів 
від усіх видів діяльності більш як 24 
мільйони гривень. Автошкола працює 
стабільно. З дозволу керівництва Дні-
пропетровської обласної організації 
її колектив допомагає дітям-сиротам 
придбати професію «водій транспорт-
них засобів категорії «С».

- З початком бойових дій на сході 
України наш колектив долучився до 
благородної справи – спільно з іншими 
небайдужими громадянами ми нада-
вали посильну допомогу Українському 
війську, - говорить Віктор Гладишев. 
– І грошима, і запасними частинами 
до автотехніки. Розумію, що вона, ця 
допомога, не така вже й суттєва, але 
знаю й інше: коли б кожен трудовий ко-
лектив зробив те ж саме, то наша ар-
мія сьогодні була б значно сильнішою.

Виконуючи Постанову Кабінету Мі-

ністрів України, проводимо 
навчання ветеранів АТО. 
Повний курс пройшли вже 
близько 30 чоловік.

Розповідаючи про жит-
тєдіяльність Криворізької 
автошколи, не можна оми-
нути постать її керівника, 
якому, до речі, незабаром 

виповнюється 70 років. Тож нагадає-
мо, що до того як очолити цей заклад 
Віктор Гладишев не рік і не два носив 
військовий однострій: закінчивши  Ор-
джонікідзевське училище МВС СРСР,  
понад 30 років прослужив  у Внутріш-
ніх військах МВС СРСР і України. На 
пенсію вийшов 1999 року у званні під-
полковника, а вже у листопаді 2000-го 
очолив колектив Криворізької АШ.

Він неодноразово відзначався по-
чесними грамотами та подяками ЦК 
ТСОУ, нагороджений орденом «Знак 
пошани», грамотами Дніпропетров-
ської обласної оборонної організації, а 
також Криворізької міської та районної 
держадміністрацій. А також Почесною 
грамотою Міністерства освіти і науки, 
молоді і спорту України. Від Міінстер-
ства оборони отримав медаль  «За 
сприяння Збройним силам України». 
За сумлінну працю та досягнуті показ-
ники в роботі занесений на Дошку по-
шани ГО «ТСО України».

Як очільник Криворізької міської 
оборонної організації чимало уваги 
приділяє військово-патріотичному ви-
хованню молоді. Під егідою оборонців 
проходять місячники оборонно-масо-
вої та спортивної роботи, Дні відкри-
тих дверей, уроки Мужності, змагання 
зі стрільби з пневматичної гвинтівки, 

фігурного водіння автомобіля, мото-
цикла. 

Незважаючи на існування фінан-
сових проблем, автошкола орендує 
приміщення, у якому молодь займа-
ється підводним плаванням. Пред-
ставники Криворізької організації То-
вариства  беруть участь у першостях 
з підводного плавання, де показують 
гарні результати. Представників авто-
школи можна побачити і в «Гонках на 
виживання», які влаштовує місто до 
знаменних дат. Беремо участь у Все-
українській юнацькій військово-патріо-
тичній  грі «Сокіл» ( «Джура»).

- Завдяки нашій злагодженій робо-
ті  досягнуто непоганих результатів у 
роботі, - зізнається Віктор Гладишев. 
–Але ми прагнемо більшого. І наполе-
гливо йдемо до нових висот.

Анатолій Токар

Коментар голови Дніпропе-
тровської обласної організації 
ТСО України Валерія Сорочана:

- Що я можу сказати про Ві-
ктора Кириловича? Лише гарні 
слова. Те, що він на них заслуго-
вує, чоловік довів конктретними 
справами. Адже очолюваний ним 
навчальний заклад є правофлан-
говим серед інших на теренах Дні-
пропетровщини.

Незважаючи на поважний вік, 
він завжди знаходиться у творчо-
му тонусі, не живе одним днем, а 
планує роботу колективу з пер-
спективою, уміє обходити зайві 
ризики. Тому Криворізька автомо-
більна школа стабільно працює. 
На благо України, на благо Това-
риства. 

Користуючись нагодою, зичу 
Віктору Кириловичу Гладишеву 
міцного здоров`я, людського щас-
тя, щоб його і надалі так поважали 
оточуючі.

Військово -спортивна робота
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Я народився взимку далекого 
1939-го, на Львівщині, яка на 
той час перебувала у складі 
Польщі, - говорить Мирослав 

Михайлович. – Незабаром, у вересні 
1939-го, відбувся так званий визволь-
ний похід Червоної армії до Західної 
України, і мій край опинився у складі 
радянської України. Жили ми бідно, 
особливо під час війни. У голодному 
1946-му не стало батька, якому ледь 
виповнилось 36 років. Тож виховувала 
мене одна мати, за що я їй досі вдяч-
ний.

По закінченні середньої школи  
служив у лавах Радянської армії, на-
вчався у  Львівському культосвітньому 
технікумі. Трудову діяльність розпочав 
у 1958 році організатором-методистом 
культосвітньої роботи у цьому ж на-
вчальному закладі. На початку 60-х 
років створив при Львівському палаці 
культури імені Юрія Гагаріна танцю-
вальний ансамбль «Юність», який 
згодом став одним з найкращих 
хореографічних колективів України, 
переможцем міжнародних конкурсів.

-  А як опинились  в ансамблі 
імені Павла Вірського?

- Коли працював в «Юності», до 
Львова приїхав Павло Вірський і при-
йшов до нас на репетицію. Подяку-
вавши за виступи, поїхав до столиці, 
нічого не сказавши. У 1967 році в Києві 
проходив творчий конкурс, присвя-
чений 50-річчю жовтневого заколоту. 
Ми теж були його учасниками. Після 
нашого виступу  Павло Павлович за-
просив мене разом з артистами до 
свого кабінету і почав усіляко розхва-
лювати мій виступ. Незабаром наш 
ансамбль поїхав до Москви, де в  рам-
ках днів України в Росії виступали у 
Кремлівському палаці – на головному 

концертному майданчику колишньо-
го СРСР. Був там і Павло Павлович 
зі своїм ансамблем. Поступово у нас   
склались напрочуд довірливі, теплі 
стосунки, які згодом переросли у друж-
бу. Але раптова смерть геніального ар-
тиста  у 1975 році перервала її…

Буквально через кілька місяців 
мене запросив на бесіду тодішній 
міністр культури Української РСР 
Романовський і запропонував очо-
лити ансамбль, що залишився без 
керівника. Я відмовився: не хотів по-
лишати колектив, який створив прак-
тично з нуля, не було бажання зали-
шати і Львів – місто молодості. Але, 
врешті решт, через п’ять років я все ж 
переїхав до української столиці.

- Чи правда, що тільки-но Ви пе-
ребрались до Києва, як на Вас на-
писали донос, звинувативши у так 
званому буржуазному націоналізму 
та інших подібних «гріхах»?

-  Було й таке. 
- І чим все скінчилось?
- Мене викликали у відділ куль-

тури ЦК КПУ, і Борис Іваненко, його 
завідувач, дав мені прочитати того 
пасквіля. Найголовнішим пунктом зви-
нувачення було те, що я розмовляю 
українською мовою, отже, є заклятим 
націоналістом. А ще мені інкримінували 
безталанність, мовляв, 
таким як я не місце у  сла-
ветному ансамблі. При 
цьому Іваненко зауважив, 
що державною мовою є 
російська й ігнорувати 
цей факт не слід.

- І що ж Ви відповіли 
на ці закиди, Мирославе 
Михайловичу?

- Сказав, що розмов-
ляв, розмовляю і роз-
мовлятиму своєю рідною 
мовою, бо живу не в 
Якутії чи на Сахаліні, а 
в Україні, та ще й у її 

столиці. При цьому додав, що гото-
вий хоч завтра повернутись до мило-
го серцю Львова. Потім до ЦК, КДБ 
поступало чимало «сигналів» про мій 
«націоналізм», але бажаних наслідків 
для «сигналізуючих» це не принесло.

- Розкажіть, будь ласка, про 
колектив, який очолюєте майже 40 
років поспіль.

- Створений він у сумновідомому 
1937 році, а біля його витоків стоя-
ли Павло Вірський і Микола Боло-
тов. Незмінним керівником ансамблю 
протягом 1955-1975 років був Павло 
Павлович. Якщо говорити про репер-
туар, то його основу завжди склада-
ли і складають старовинні й сучасні 
танці різних регіонів України. Зокрема, 
«Запорожці», «Чумацькі радощі», «На 
кукурудзяному полі», «Новорічна ме-
телиця».  

Під моїм керівництвом з  творчого 
доробку Павла Вірського   відновлено 
понад десять номерів програми. 
Зокрема, «Ми з України», «Про 
що верба плаче», «Подоляночка», 
«Рукодільниці» та  інші шедеври Пав-
ла Павловича. 

- Як сьогодні почуваються, у 
матеріальному плані, артисти ан-
самблю, знаного на всіх континен-
тах світу?

Національному танцювальному  ансамблю  ім. Павла Вірського
аплодували у понад   80   країнах  світу...

Гордість нації

У сьогоднішньому інтерв'ю Народний ар-
тист України, Герой України, лауреат премії 
ім. Тараса Шевченка, художній керівник 
Національного заслуженого академічного ан-
самблю танцю України ім. Павла Вірського 
академік Мирослав Вантух розповідає про 
найяскравіші сторінки в історії славетного 
колективу,   свій життєвий і творчий шлях. 
Цінність цієї розмови і у тім, що деякі фак-
ти, оприлюднені Мирославом Михайловичем, 
раніше ніде не згадувались.

А почалася наша розмова зі спогадів про 
його  непросте дитинство,  перші кроки до 
високого мистецтва і підкорення його вер-
шин
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- Наші заробітки, звичайно, не 
порівняти з прибутками представників 
шоу-бізнесу, але вважаю, що не так 
вже й погано. Особливо у порівнянні 
з іншими українцями, наприклад, 
пересічними пенсіонерами. 

- Кілька років тому Ви 
відмовились від гастролей в 
Арабських Еміратах. І це при тому, 
що  вашому колективу обіцяли до-
сить щедрий гонорар…

- Справа у тому, що замовник хотів 
побачити у нашому виконанні російські 
танці. Сам розумієш, що, враховуючи 
реалії сьогодення, погодитись на це 
я не міг, хоча гонорар дійсно був ще-
дрим…

- Маєте на увазі російську 
агресію проти України?

- Звичайно.
- А як ставитесь до тих 

українських артистів, які  залюб-
ки виступають в Росії?  В тому 
числі і на концертах, присвячених 
російській армії, яка  окупувала 
частину нашої території і вбиває 
українців?

- Але до Росії їздять, наскільки 
мені відомо, виключно представники 
шоу-бізнесу. А серед них,  як ти знаєш, 
мало хто вирізняється національною 
свідомістю, не вистачає їм і інших рис, 
притаманних адекватній людині…

- Свого часу ваш колектив там 
приймали на біс,  Вам особисто тис-
нув руку нинішній господар Кремля, 
там Ви маєте багато друзів. Звідси 
й запитання: не кличуть росіяни 
приїжджати з виступами? Напевно, 
і гонорарами не образили б…

- З початку подій на сході України 

дорога нам туди закрита. Не так дав-
но нас, до речі, запрошували висту-
пити у Кремлівському палаці, але 
ми навіть не розглядали це питання. 
Щодо друзів-росіян, то останнім ча-
сом ніхто з них навіть не телефонує…

- Ансамбль імені Павла 
Вірського побував у понад 80 
країнах світу. Де вас найбільш теп-
ло приймали?

- Так, легше перерахувати країни 
де ми не були, ніж ті, де побували. 
Нас вітали В‘єтнам, Корея, Китай, 
Куба, Австрія, Англія, Канада, США, 

Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, 
Греція, Бразилія, Аргентина, Венесуе-
ла, Португалія, Швейцарія, Данія, Ан-
дорра та багато інших. І скрізь наші 
виступи викликали справжній  фурор. 
Запам'ятався випадок, що трапився 
у Монако: у цьому князівстві ми ви-
ступали під час відкриття чемпіонату 
світу з тенісу. У величезній залі. Так 
ось, перед нами виступали  артисти з 
інших країн. При цьому офіціанти роз-
носили таці з різними стравами і на-
поями. Коли ж ми почали свій виступ, 
всі вони кудись поділись, а присутні за-
були про накриті столи, що ломились 
від усіляких делікатесів, спостерігаючи 
за нашим виступом. По закінченні ви-
ступу всі піднялися і почали аплоду-
вати. Коли оплески стихли, до мене 
підійшов принц Альберт і потиснувши 
руку, сказав:

- Всі ці ситі мільярдери і мільйонери, 
що знаходяться в залі, за всю її історію 
встали другий раз. А вперше  це зро-
били, коли тут був Лучано Паваротті.

Минулого року, попри всі 
труднощі і складнощі, ми дали 
86  концертів, у тому числі 24 сольних, 
у 12 областях України, 36 концертів у 
Франції і Польщі.

- Четвертий рік поспіль про-
ти України ведеться неоголошена 
війна, гинуть як мирні жителі Дон-
басу, так і наші солдати. Ансамбль 
Вірського виступав на Донбасі?

- Звичайно. Відверто кажучи, збира-
ючись на Донбас не сподівався, що нас 
так тепло зустрінуть і проситимуть ще 
приїхати. А це, погодься, є свідченням 
того, що мистецтво потрібне і на війні, 

де вибухають міни і снаряди, де будь-
якої миті можуть прилетіти «гради», 
вкоротивши тобі віку. Ми виступали як 
в населених пунктах, так і безпосеред-
ньо у розташуванні військових частин, 
а також у госпіталях, де лікуються 
поранені. Солдати, звичайні українські 
хлопці, від душі нам дякували і запро-
шували приїхати ще. І ці прохання, ти 
знаєш, для мене особисто багато ва-
жать.

-  У Вас двійко дітей, які теж 
пов'язали свої життя з мистецтвом.

- Донька Галина -  артистка балету 
нашого ансамблю, народна артистка 
України. Син Мирослав теж працює у 
нас. Він – заслужений працівник куль-
тури України. Маю онуку Наталю і ону-
ка Мирослава.

- І наостанок, Мирославе Михай-
ловичу, поділіться творчими плана-
ми на майбутнє.

- На сьогоднішній день наш репер-
туар складається з більш як 50 поста-
новок. Але хочу ще поставити кілька 
чоловічих танців, зокрема, «Колушарі» 
і «Аркан», а також закарпатський 
жіночий танець. Збираємось  до Пари-
жу, куди повеземо три програми, кожна 
з яких складається з 15 номерів. 

Плануємо у найближчі три роки 
побувати з концертами у 100 містах 
України, хочемо   донести висо-
ке українське мистецтво до якомо-
га ширшого  кола співвітчизників. 
При цьому  здійснюємо і активну 
міжнародну гастрольну діяльність, на-
лагоджуючи співпрацю із зарубіжними 
організаторами концертів: наше ми-
стецтво повинні знати і за кордоном.

- Від усіх читачів нашого видан-
ня, серед яких чимало прихильників 
Національного ансамблю ім. П. 
Вірського, бажаю Вам,  Миросла-
ве Михайловичу, міцного здоров'я, 
щоб Ви і очолюваний Вами колек-
тив ще довго радували нас своєю 
творчістю.

- Дякую.
  
  
Інтерв’ю провів Сергій Зятьєв

 

Національному танцювальному  ансамблю  ім. Павла Вірського
аплодували у понад   80   країнах  світу...
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Не вірте тим, хто каже
що на війні не страшно...

  Влітку 2014-го ця молода вродлива  жінка змінила вишу-
кану сукню на камуфляж і цілими днями почала «мота-
тись» Донбасом, опікуючись матеріальним забезпеченням 
українських вояків. Її можна було побачити навіть там, 
куди остерігались їхати армійські тиловики – у розташу-
ванні частин і підрозділів, які майже цілодобово перебува-
ли під «градами», а її автомобіль не раз ставав мішенню 
російських найманців. 

Народний депутат України Тетяна Ричкова:

Захисні шоломи, бронежилети, 
доставлені нею бійцям, врятували 
не одне  життя: цю жінку, як зізнався 
у розмові зі мною один офіцер-
фронтовик, до кінця своїх днів 
згадуватимуть сотні українських 
вояків. Нещодавно я  зустрівся з 
пані Тетяною і попросив її згада-
ти ті події, учасником яких вона 
була, розповісти як їй, жінці, вда-
валось витримувати такі фізичні 
і моральні навантаження. А ще - 
про сьогоднішню парламентську 
діяльність. 

- З дитинства мріяла стати 
офіцером:  мій батько - військовий 
інженер, а свекор – артилерист, - го-
ворить Тетяна Борисівна. -  Змалеч-
ку   жила у військових містечках, тому 
військових сприймала виключно як 
близьких мені людей.

 - Вам хтось порадив зайнятись 
волонтерством? Це був поклик 
серця?

-  Все було значно прозаїчніше. У 
березні 2014 року, коли Путін захопив 
Крим, а на сході країни теж з'явилися 
так звані зелені чоловічки, почавши 
розповзатись як саранча по всій 
південно-східній Україні, мій чоловік, 
Вадим Ричков, пішов до військкомату 
і записався добровольцем до війська. 
Служити йому випало у 25-й десантній 
бригаді.

- На той час у вас був 
неповнолітній син Тимур, бізнес. 
Зважаючи на це, Ви не заперечували 
проти рішення чоловіка?

- Коли б Ви знали його характер, то, 
мабуть, і не запитували: у надзвичай-
но серйозних ситуаціях він приймав 
рішення сам. І вони, скажу вам, завжди 
були правильними…

Щодо волонтерства. Тоді, чотири 
роки тому, кожен приймав для себе 
рішення. І я вирішила  допомагати на-
шим військовослужбовцям. Спочатку 
опікувалась 25-ою бригадою, де про-
ходив службу Вадим.

- Де знаходили кошти для цього?
- По-перше, у нашої сім’ї були певні 

заощадження. Тож,  порадившись 
з чоловіком, вирішила використати 
їх. Звісно, що тієї далеко не 
астрономічної суми не вистачи-

ло на все необхідне.Тому я зробила 
сторінку в соціальній мережі Фейсбук, 
з якої звернулася до небайдужих лю-
дей. Відгук  отримала одразу, на потре-
би військових почали скидати кошти 
хто скільки міг.

- Як Ви потрапили у Міністерство 
оборони? Чия це була ініціатива?  
Яку посаду Ви там обіймали  і чим 
конкретно займались? Що реально 
вдалося зробити?

- Я зайнялася напрямком 
матеріального забезпечення ЗС 
України та морально-психологічним  
напрямком. Результатом  моєї 
діяльності є створення Головного 
управління розвитку та супроводжен-
ня матеріального збезпечення ЗСУ 
під керівництвом бойового офіцера 79 
десантно-штурмової бригади Марчен-
ка Дмитра. Зміни в забезпеченні об-
мундируванням за стандартами НАТО 
та  в системі  харчування ЗСУ, що ми 
спостерігаємо зараз - прямий наслідок 
роботи цього управління. 

- Влітку 2016-го Ви перемог-
ли – шляхом самовисування – на 
проміжних виборах до парламен-
ту. Відтоді минуло більше року, 
Ви входите до Комітету з питань 
національної безпеки і оборони 
Верховної Ради. Звідси й запитання: 
що Вам вдалося зробити за цей 
час? Як для Українського війська, 
так і ветеранів АТО.

- Незважаючи на те, що всупе-
реч Вашій інформації я не входжу до 
Комітету з питань національної без-
пеки та оборони, а працюю у Комітеті 
по запобіганню та  протидії корупції, 
до складу якого я, до речі, увійшла, 
долаючи спротив опозиції, лише нещо-
давно,  зробити для ЗСУ та ветеранів 
АТО мені вдалося чимало. Перелік 
законопроектів, що тим чи іншим чином 
торкаються ЗСУ, ініційованих мною та 
підтриманих особистим голосуванням, 
викладений на сайті Верховної Ради в 
повному обсязі.

Хочу зазначити, що усі 

законопроекти, що стосуються 
Збройних сил України, були розроблені 
спільно з військовослужбовцями, 
які виконують бойові завдання  
безпосередньо в Донецькій та 
Луганській областях, і моєю командою. 
Тому що  як не вони, хлопці в око-
пах,  то хто? Лише вони знають, що 
їм потрібно для виконання бойових 
завдань, і найголовніше, щоб їх родини 
були захищені в той час, коли вони 
захищають нас від російської навали. 
Тому я досі вважаю себе  волонтером, 
але на іншому рівні.

- Займаючись волонтерством, 
ви опинялися у доволі критичних 
ситуаціях. Скажіть, пані Тетяно, на 
війні дуже страшно чи людина з ча-
сом звикає?

- Солдат, який провів на передовій 
не день і не два, потрапляючи під «гра-
ди», інакше реагує на них, аніж нова-
чок. Але війна є війна і ніколи не вірте 
тим, хто каже що на війні не страшно. 
Повірте, що страшно…

 
Інтерв'ю провів 
Сергій Зятьєв

«Народна армія»

З чоловіком Вадимом, 
незадовго до його загибелі



СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ50!
ДАРНИЦЬКА АВТОМОБІЛЬНА ШКОЛА ТСО УКРАЇНИ –

ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ У 50 РОКІВ!
 

Дарницька автомобільна школа ТСО України відзначає 50-річний ювілей, розпочавши свою історію 19 серпня 1968 
року як Дарницький автомотоклуб ДТСААФ. З часом розши-
рювалось поле діяльності з підготовки фахівців робітничих 
професій та водіїв з числа призовної молоді, змінювалась і на-
зва навчального закладу:   

1979 рік - Другий Київський обласний автомотоклуб;
1984 рік - Дарницька автомобільна школа ДТСААФ; 
З серпня 2003 року - навчальний заклад «Дарницька 

автомобільна школа Товариства сприяння обороні України».
За високі досягнення у підготовці спеціалістів у 1984 році 

школа отримала найвищу оцінку ЦК ДТСААФ СРСР - зван-
ня «Зразкова». Тривалий час була базовою для підвищення 
кваліфікації спеціалістів автомобільної справи оборонного 
Товариства. Протягом усього часу існування зберігає ви соку 
якість підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 
водіїв транспортних засобів різних категорій, прагне зробити 
про цес навчання курсантів максимально комфортним.

Всі досягнення та успіхи стали можливими завдяки керівництву автомобільної школи та її колективу. Протягом багатьох 
років і десятиліть тут працювали професіонали своєї справи. Ветерани, які працюють і  сьогодні, передають свій досвід 

та знання молодшим колегам: Жирнов Геннадій Васильович, 
Кругліков Ера Борисович, Ігнатенко Юрій Іванович, Пічка 
Віктор Васильович, Маркуця Степан Степанович, Заварзін 
Броніслав Олександрович.

    Дарницька автомобільна школа сьогодні - це сучасний, 
добре оснащений навчальний заклад, який пропонує свої 
послуги водіям-початківцям, а також бажаючим підвищити 
рівень своєї теоретичної підготовленості і набути впевненості 
в керуванні транспортними засобами.  

    Колектив навчального закладу ставить перед со-
бою цілком реальні завдання - підготувати водія, який буде 
надійно, впевнено і безпечно керувати автомобілем, не ство-
рюючи ризику для себе і для інших учасників руху, в повній 
мірі усвідомлює покладену на них відповідальність за своїх 
випускників. Школа  має ліцензію Міносвіти і науки, пройшла 
Державну акредитацію МВС України на право навчання водіїв 

категорії «В», «С1», «С», «Д», «СЕ». За останні п’ять років навчання пройшли 4054 особи за напрямками:  підготовка 
водіїв, перепідготовка для роботи на технічних засобах з ГБО, підготовка інструкторів з індивідуального навчання водінню 
автомобіля, підвищення водійської майстерності та підвищення 
кваліфікації керівників навчальних закладів Товариства.  

В школі утворилися робочі династії інструкторів з 
індивідуального навчання водінню автомобіля - Шпіро Ігоря Бо-
рисовича та Шпіро Олександра Борисовича, викладачів - Пічки 
Віктора Васильовича та Пічки Олександра Вікторовича, які з 
честю підтримують марку навчального закладу. На сьогодні 
навчальний заклад переживає непростий період перебудови, 
оновлення, що зобов’язує всіх працювати на користь спільної 
справи.

Вітаю працівників навчального закладу «Дарницька 
автомобільна школа  ТСО України» з 50-річним ювілеєм! Ба-
жаю колективу школи успіхів у їх нелегкій, але такій потрібній 
роботі – підготовці справжніх водіїв!

 
Голова ГО «ТСО України» Сергій КОШИН

 



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ -
НАДІЙНИЙ ЗАХИСНИК

НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАШОЇ ДЕРЖАВИ


