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Герої серед нас 

    Першу допомогу десантнику нада-
ли у мобільному госпіталі, потім були 
Дніпровська клінічна лікарня ім. Іллі 
Мечникова, Одеський військовий гос-
піталь, де він перебував майже чотири 
місяці. Зважаючи на тяжкість поранен-
ня, Вадима Ушакова визнали інвалідом 
війни 1-ої групи і комісували з армії.

    Сьогодні він, ось вже протягом 
двох років, перебуває у Броварському 
науково-практичному центрі нейро-
реабілітації «НОДУС». Адміністрація 
Центру, яку очолює  Олег Кулик, по-
годилась на безкоштовне утримання 
воїна. З ним працюють лікарі-реабілі-
тологи, інші фахівці. Але ліки, потрібні 
для одужання, обстеження за межа-
ми «НОДУСа» доводиться оплачувати.  
Поруч з ним його дружина Олена.  За 

словами цієї чарівної жінки, за час, що минув з того  рокового квітневого дня, в  здоров’ї колишнього вояка 
намітились певні позитивні тенденції. Він навчився, хоч і повільно, але ходити і навіть посміхатись. І все це 
завдяки безкорисливій допомозі цих чудових людей, відданих своїх справі, справжніх патріотів України.

– Коли я, дізнавшись про поранення Вадима, зателефонувала до військового госпіталю, там мені сказали, 
що нічого серйозного з ним не сталося, – говорить пані Олена. – Мовляв, у нього лише кілька незначних 
забоїв і подряпин. Але невдовзі таки дізналася,  що він у вкрай тяжкому стані і утримується на штучному 
диханні,  майже в комі. Відтоді і воюємо разом з ним за одужання.

 За клопотанням Правління ВГО «Об’єднані війною. 90-й батальйон» Рада Правління ТСО України при-
йняла рішення про надання грошової допомоги Вадиму.  Сподіваємось, що читачі приєднаються до нас і 
підтримають звернення однополчан героя-десантника.

Номер картки Вадима Ушакова: БАНК «ПРИВАТ» 4149 4978 6446 5812

Він захистив нас. 
Тепер і сам потребує захисту…

Вадим Ушаков брав активну 
участь – у складі 90-го батальйону 81-ої 

десантно-штурмової бригади Збройних Сил 
України - в антитерористичній операції. За 
спогадами бойових побратимів, вирізнявся 
мужністю і героїзмом, не раз зазираючи у 
вічі смерті. Але Бог милував цього молодо-
го чоловіка. Та 12 квітня 2016 року, під час 
чергового обстрілу Авдіївської промзони, 
де дислокувався його підрозділ, Вадим діс-
тав тяжке поранення, яке прикувало його 
до інвалідного візка. 
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З перших вуст

Ша н о в н и й  С е р г і ю 
Мефодійовичу! Рік тому, 
26 жовтня 2017 року, 
члени Правління одно-

голосно обрали Вас Головою Товариства. 
Дозвольте з цього приводу поставити Вам 
деякі запитання, які цікавлять читачів на-
шого «Вісника ТСО України».

На чому, насамперед, Ви зосеред-
или свої зусилля, зайнявши «головне 
крісло» ГО «ТСО України»? Які питан-
ня вважаєте на сьогодні такими, що 
вимагають негайного Вашого втру-
чання?

– Основним своїм завданням, як і всіх 
членів Товариства, я завжди вважав не-
ухильне виконання статутних обов’язків. 
Але насамперед націлив апарат Правлін-
ня на поглиблене вивчення стану майна 
в Товаристві, приведення у відповідність 
до законодавства документів,  що підтвер-
джують право власності на об’єкти, які зна-
ходяться на балансі Товариства. З цією 
метою фахівці виїжджали у Відокремле-
ні підрозділи, де на місцях вивчали стан 
справ з найбільш проблемними об’єктами 
навчально-виробничого комплексу, вноси-
ли свої пропозиції для обговорення на за-
сіданнях Ради Правління.

Виконуючи вимоги закону України 
«Про громадські об’єднання» та керую-
чись новою редакцією Статуту Товари-
ства, Правління і Рада Правління ухва-
лили низку документів, які регламентують 
повсякденну діяльність Товариства: про 
Відокремлені підрозділи, про порядок во-
лодіння, використання і розпорядженням 
майном, про технічне забезпечення, про 
систему та умови праці працівників ГО 

«ТСО України» 
тощо.

У зв’язку з від-
міною дії Поло-
ження про колек-
тивне членство 
проведена повна 
перереєстрація 
членів  Товари-
ства, доопрацьо-
вана структурна 
складова громад-
ської організації. 
Ми добре розумі-
ємо, що якість ви-
конання статутних 

завдань повною мірою залежить від наших 
штатних працівників. Тому на протязі року 
проведені практичні заняття з фахівцями 
Відокремлених підрозділів, які відповідають 
за основні напрямки статутної діяльності: 
організаційно-масова робота, освітня ді-
яльність, національно-патріотичне вихо-
вання, забезпечення технічними засобами 
та зброєю тощо. Проведено методичні збо-
ри з головними бухгалтерами та директо-
рами шкіл центрального регіону. Плануємо 
і надалі проводити такі збори як у Києві, 
так і в регіонах, залучаючи провідних фа-
хівців апарату Правління ТСОУ і місцевих 
держадміністрацій. 

– Традиційно кожен новий керівник 
оновлює свою команду. Які сподіван-
ня Ви покладаєте на нових працівни-
ків, серед яких, як відомо, є і активні 
учасники АТО?

Кардинально переглядати команду апа-
рату Правління потреби не було. Але дея-
кі управління вважав доцільним посилити 
досвідченими фахівцями. Підрозділ вну-
трішнього аудиту та майном очолив Олек-
сандр Конончук, який має чималий досвід 
практичної роботи з цього 
напрямку, в тому числі і в 
державних органах. Саме 
за його пропозиціями при-
йнято низку важливих рі-
шень щодо обліку і збере-
ження майна. Управління 
національно-патріотичної 
роботи та спорту очолила 
колишній голова Кірово-
градської обласної органі-
зації Надія Титенок, яка на 
власному досвіді знає про 

важливість цього статутного напрямку ді-
яльності.

Запропонував також посаду помічника 
голови колишньому командиру 90-го ба-
тальйону 81-ї ДШБ Віталію Баранову. В йо-
го обов’язки входить безпосереднє здій-
снення зв’язку між нашим Товариством і 
державними органами влади – Президен-
том України, Верховною Радою, Кабінетом 
міністрів, різними міністерствами і відом-
ствами. Маю визнати, що результати маємо 
досить наглядні. 

– Як керівник Всеукраїнської  громад-
ської організації Ви, безперечно, розу-
мієте, що сьогодні «у вільному плаван-
ні», без надійних партнерів досягти 
реальних успіхів у виконанні статут-
них завдань просто нереально.  Як Ви 
плануєте координувати свою співп-
рацю з державними органами влади 
і місцевого самоврядування, громад-
ськими організаціями патріотичного 
спрямування? Що вже зроблено в цьо-
му напрямку?

– Ці питання завжди були у нас в центрі 
уваги. Ми лише конкретизували свої ділові 
стосунки з Міністерством оборони і Гене-
ральним штабом Збройних Сил України, 
сконцентрувавши свої зусилля на конкрет-
них заходах, які сприятимуть зміцненню 
обороноздатності нашого війська: при на-
вчальних закладах Товариства почали пра-
цювати Військово-патріотичні клуби, агіта-
ційні пункти по відбору контрактників. За-
лучаючи до роботи в наших організаціях 
ветеранів, ми активізуємо військово-патрі-
отичне виховання молоді на живих прикла-
дах мужніх захисників України, і в той же 
час таким чином сприяємо адаптації опа-
лених війною чоловіків до мирного життя. 
Близько п’ятдесяти колишніх вояків АТО 
працюють у наших Відокремлених підроз-

 Г о л о в а  Т о в а р и с т в а  с п р и я н н я        о б о р о н і  У к р а ї н и  С е р г і й  К о ш и н :

МИ ДОПОМАГАЛИ І ДОПОМАГАТИ  МЕМО УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ!

Волонтери-сумчани – фронту
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ділах, посівши посади директорів навчаль-
них закладів, інструкторів індивідуального 
навчання водінню та інші. Підписано низку 
договорів про співпрацю з Міністерством 
молоді та спорту України, Федераціями не-
олімпійських видів спорту та окреми-
ми громадськими організаціями. На-
бирає обертів кінологічна діяльність 
і спорт з собаками, активно залуча-
ючи до співпраці друзів чотирилапих 
з усіх регіонів країни. Цей вид спорту 
завжди розглядався як військово-при-
кладний.

Я вдячний творчому колективу «Ві-
сника ТСО України» за те, що ви на 
його шпальтах, на сайті Товариства і 
його електронному додатку «Крила-
тий вісник», на сторінках Фейсбук до-
кладно розповідаєте про статутну ді-
яльність як центральних органів ТСО Укра-
їни, так і його Відокремлених підрозділів. 
Дуже приємно, що за вашого сприяння про 
нашу роботу розповідають і ваші колеги – 
журналісти відомих видань України.

 Ми вирішили не обтяжувати Голову 
Товариства своїми питаннями, а надати 
слово журналу «Військо України», газетам 
«Народна армія» і «Демократична Украї-
на», які завжди були нашими прихильни-
ками.

– Товариство сприяння обороні 
України вирізняється чітко вираже-
ною державницькою позицією, плід-
ною співпрацею зі Збройними Силами 
України, іншими військовими форму-
ваннями. Розкажіть, будь ласка, про 
це більш детально.

– Після проголошення Україною неза-
лежності, між Товариством і Збройними Си-

лами склались партнерські стосунки. На 
базі наших автошкіл, спортивно-технічних 
клубів для Українського війська було підго-
товлено десятки тисяч водіїв та інших спе-
ціалістів.  Але в силу об'єктивних  причин 
цей процес призупинився. Проте ми готові 
відновити його хоч завтра: для цього маємо 
потужну навчально-матеріальну базу, висо-
копрофесійних викладачів та інструкторів 
з водіння, інших фахівців.

– Російська агресія  внесла коректи-
ви у вашу співпрацю?

– Звісно: у травні цього року між Товари-
ством і Генеральним штабом ЗС укладено 
відповідний Меморандум. В рамках його 
виконання  вже реалізовано  кілька проек-
тів. Зокрема, влітку на базі Львівського АСК 
ТСО України особовий склад 80-ої окремої 
ДШБ здійснював стрибки з парашутом, пе-
редбачені планами бойової підготовки. На 
Львівщину «крилата гвардія» прибула  з 

Донбасу, де виконує бойові завдання і біль-
шість хлопців тривалий час не бачились зі 
своїми рідними та близькими. Зважаючи на 
це,  десантникам,  до яких приїхали дружи-
ни, діти і батьки, ми надали житлові при-
міщення, де вони і  
проживали весь цей 
час. Наші інструк-
тори поділились з 
десантниками  до-
свідом виконання 
стрибків з великої 
висоти із затримкою 
відкриття основного 
парашута. Минуло-
го року на аеродро-
мі  «Коротич», що 
на Слобожанщині, 
теж проходили поді-
бні заходи, до яких, 

окрім армійців, залучався персонал Дер-
жавної прикордонної служби і гвардійці, 
здійснивши кілька тисяч стрибків з пара-
шутом.

Інструктори Харківського аероклубу  до-
лучаються до підготовки курсантів Харків-
ського авіаційного університету ім. Івана Ко-
жедуба. Починаючи з 2003 року,  наші спе-
ціалісти брали участь у підготовці близько 
500 майбутніх військових льотчиків.  

Наші навчальні заклади спроможні про-
тягом 70 діб  підготувати більше 20 тисяч 
водіїв різних категорій. А за три місяці спе-
ціальність водія-механіка танка чи БМП 
у нас можуть отримати близько 10 тисяч 
чоловік.

Товариство має напрацьовані методики 
підготовки водолазів-аквалангістів, розвід-
ників-коригувальників вогню артилерії, са-
перів, снайперів, військових радіотехніків 
та санінструкторів. 

– З початком російської агресії чи-
мало небайдужих українців, громад-
ських організацій почали надавати на-
шій армії  допомогу. Товариство не за-
лишилось стороннім спостерігачем?

– Насамперед  хочу згадати добрим 
словом своїх колег, які пройшли через гор-
нило   війни: Сергій Гуссіді, нагороджений 
за оборону Донецького аеропорту орде-
ном «За мужність»,  Володимир Гордієнко, 
Олександр Славко, Ігор Бизган, Олексій 
Дишкант та багато інших. Вони поверну-
лись додому і продовжують працювати. А 
ще – беруть активну участь у військово-
патріотичному вихованні підростаючого по-
коління. Особисто я як керівник оборонної 
організації пишаюсь цими людьми.

У 2014 році, коли ЗС опинились у вкрай 
драматичній ситуації, наші працівники  

 Г о л о в а  Т о в а р и с т в а  с п р и я н н я        о б о р о н і  У к р а ї н и  С е р г і й  К о ш и н :

МИ ДОПОМАГАЛИ І ДОПОМАГАТИ  МЕМО УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ!

Молодь Знам’янки в музеї військової частини

Змагаються оборонці Хмельниччини

Небо Львівщини кличе відважних
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перерахували на потреби оборони 
близько 10 мільйонів гривень військового 
збору. Якщо ж перевести всю матеріальну 
допомогу, надану протягом цих чотирьох 
років у гривневий еквівалент, то вона 
вимірюватиметься десятками мільйонів. 
Нашими стараннями військовослужбовці 
отримали медпрепарати, теплий одяг, 
продукти харчування,  бутильовану воду, 
бензопили тощо. Надання гуманітарної 
допомоги ЗС взяли під особистий контроль 
голови обласних організацій, які звітують  
про результати зробленого на засіданнях 
Ради правління. Найбільш активними були 
Вінницька, Львівська, Рівненська і Сумська, 
які виділяли транспорт, пальне, водіїв і 
супроводжуючих. Лише протягом 2014 
року ми відправили понад 100 гуманітарних 
вантажів!

Люди діяли за велінням своїх сердець. 
Первинна організація апарату Полтавської 
обласної організації зібрала близько двох 
мільйонів гривень для забезпечення тех-
нічними засобами батальйону територі-
альної оборони, а Козинська автошкола, 
що на Рівненщині, придбала для 
наших вояків 45 бронежилетів, 
близько 100 комплектів взуття 
і камуфляжів. Ми також  відре-
монтували власними силами і 
власним коштом  майже 400 
автомобілів, які поповнили під-
розділи Українського війська. А 
скільки відправили пально-мас-
тильних матеріалів!

Не забуваємо і тих, хто по-
вернувся з війни: всі ветерани, 
які бажають отримати водій-
ські посвідчення, навчаються 
в наших автошколах і спортивно-техніч-
них клубах на пільгових умовах. І досить 
успішно: з кількох тисяч, які опановували 
під нашим патронатом водійське ремес-
ло, всі 100 відсотків успішно здали іспити 
у сервісних центрах МВС. Сьогодні ще 370 
чоловік продовжують навчання. 

Нещодавно  на 
аеродромі Цен-
трального аеро-
клубу   імені Оле-
га Антонова ТСО 
України відбулося 
величне авіаційно-
спортивне свято, 
присвячене нашим 
захисникам. 

– Мені розпові-
дали, що Товари-
ство залучаєть-
ся і до проведення 
військово-патрі-
отичних заходів, 
учасниками яких є підлітки…

 – Одним із основних наших статутних 
завдань є військово-патріотичне виховання 
підростаючого покоління. Так, наприкінці лі-
та, на базі навчально-тренувального центру 
військово-патріотичного клубу «Форпост» 
у Вінницькій області, відбувся   10-денний 
військово-спортивний вишкіл «Щит і меч». 
Метою цього заходу було  військово-патріо-

тичне виховання молоді, морально-психоло-
гічна  підготовка юнаків до  служби в Укра-
їнському війську і    набуття ними мінімуму 
знань, умінь та навичок, необхідних при за-
хисті країни. У ньому взяли участь кілька со-
тень дітлахів зі всіх куточків України. Такі ж 
заходи відбулися і в інших регіонах країни.

П ід  ег ідою 
столичної ор-
ганізаці ї  ТСО 
України відбула-
ся Київська  місь-
ка Спартакіада з 
військово-спор-
тивного багато-
борства. Її учас-
никами стали ко-
манди   середніх  
шкіл та навчаль-
них закладів з 
посиленою вій-
ськовою і фізич-
ною підготовкою. 

Місцем проведення цього заходу обрали 
Київський військовий ліцей імені Івана Бо-
гуна. Змагання тривали три дні: пройти сім 
складних етапів військово-спортивного се-
миборства не так-то й легко. Юні спортсме-
ни змагалися у бігу на 100 та 1000 метрів, 
підтягуванні на поперечині,  плаванні на 
50 метрів, метанні гранати на дальність, 
стрільбі з малокаліберної гвинтівки. А ще 
–  на швидкість розбирання і збирання ав-

томата Калашникова, споря-
дження магазина набоями, ме-
тання навчальної гранати Ф-1 
на дальність і точність. 

Подібні заходи проводять-
ся у кожному регіоні.

– Однією з болючих про-
блем воїнів, які поверта-
ються до рідних домівок, 
є працевлаштування…

 – Для масового працевла-
штування у нас  немає великих 
можливостей. Але намагаємось 
все ж йти назустріч атовцям, які 

звертаються до нас з подібними проханнями.  
Наприклад, сьогодні у нашому центральному 
офісі працюють три учасники бойових дій. 
Зокрема, Андрій Чечель, який воював у скла-
ді добровольчого батальйону, обіймає посаду  
юрисконсульта, підполковник Віталій Бара-
нов, нагороджений двома орденами Богдана 
Хмельницького, помічник голови Товариства.  
Працюють також ветерани АТО Олександр 
Астанков і Володимир Конюкевич.

  – Держава асигнує на вашу діяль-
ність кошти?

 – За 27 років існування Товариства ми не 
отримали з Державного бюджету жодної ко-
пійки. Натомість сплачуємо всі податки, перед-
бачені чинним законодавством. Незважаючи 
на безліч існуючих проблем, ми допомагали і 
надалі допомагатимемо Українському війську. 
Адже наші  вояки захищають рідну землю, зу-
пинивши просування так званого руського 
миру. У цьому я як громадянин України, і як 
керівник оборонного Товариства вбачаю свій 
обов'язок.

Чернігівські оборонці передали військовим відремонтовану техніку

Острозькі соколята на військово-польових зборах

«Джура-2018: Південний форпост» на Скадовщині 
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«Тут зібрались справжні  
бойові побратими…»

Перший день осені видався на диво со-
нячним і лагідним. На  галявині летовища 
вишикувались ветерани антитерористич-
ної операції, їхні дружини і діти, волонте-
ри, вихованці Боярського військового лі-
цею імені Богуна, спортсмени і просто не-
байдужі люди, які приїхали привітати своїх 
захисників, висловити їм свою подяку.

Під величні звуки державного гімну 
Прапори України і Товариства урочисто 
здіймають народний депутат України, відо-
ма організаторка волонтерського руху Те-
тяна Ричкова і ветеран Товариства, заслу-
жений майстер спорту, заслужений тренер 
Віктор Поваров. Начальник управління 
авіації і авіаційних видів спорту ГО «ТСО 
України» Юрій Прокопчук оголошує про-
граму заходів. До присутніх звертаються 
з привітаннями та побажаннями перемо-
ги в запланованих спортивних змаганнях 
Голова Товариства Сергій Кошин, Тетяна 
Ричкова, народний депутат України, голо-
ва федерації планерного спорту України 
Леонід Козаченко, помічник Голови ТСОУ 
– комбат «кіборгів» Віталій Баранов, сіль-
ський голова Бузової Сергій Кижлай.

– Ми, представники оборонного Това-
риства, раді сьогодні бачити тих, хто за-
хистив наше мирне життя, хто зупинив 
просування так званого руського миру, – 
говорить Сергій Мефодійович. 

Учасники заходу  мали змогу виконати 
ознайомчі польоти на планерах «Бланк», 

літаках ЯК-18т, ЯК-52, Ан-2, К-10, Вілга-35, 
промчатися з вітерцем на квадроциклах. 
Але в центрі уваги, звичайно, були стрибки 
з парашутом наших відважних ветеранів, 
які не раз дивилися смерті в очі на пере-
довій, а тепер сміливо робили крок у без-
одню з борту літака.

– Напередодні стрибків люди пройшли 
інструктаж у досвідчених інструкторів-па-
рашутистів нашого Товариства, – розпові-
дає Віталій Баранов. – Це був своєрідний  
курс молодого парашутиста, до того ж ще 
й пришвидшений! А ще мої побратими 
пройшли медичний огляд: всі виявились 
здоровими і придатними до стрибків. Для 
їх виконання було задіяно п’ять літаків та 
20 парашутних систем. 

Серед парашутистів виявились і дві жін-
ки – Надія Девізорова і Олександра Рома-
нець: обидві воювали на Донбасі. На за-
питання чи не лячно було стрибати, пані 
Надія відповіла:

 – Чим ми гір-
ші за чоловіків, 
щоб боятись? 
Хто сказав, що 
жінка і  пара-
шут – речі несу-
місні? Якщо по-
чуєте колись та-
ку нісенітницю, 
згадайте мене і 
мою подругу…

Треба було 
бачити ці сяючі 
очі, коли відваж-

ні підкорювачі височини приймали поздо-
ровлення від рідних та побратимів! Тільки 
заради цього варто було провести таке 
свято, активну участь в підготовці і про-
веденні якого, крім фахівців апарату Прав-
ління ТСОУ і ЦАК, взяли Київська обласна 
і столична міська організації, Рівненський 
аероклуб, Оболонський райвійськкомат 
Києва, ветеранські і волонтерські орга-
нізації України. Музичне супроводження 
свята і виступи артистів забезпечив Цен-
тральний будинок офіцерів, який очолює 
полковник Бліскун Євген. 

– Ми раді долучитись до цього заходу, –  
каже офіцер. – Якщо раніше я лише чув 
про оборонне Товариство, то тепер поба-
чив на власні очі на що воно спроможне!

Більш як п’ятдесят гостей Товариства 
взяли участь у змаганнях з кульової стріль-
би, розбирання та складання автомату АК 
на час, метання гранати на дальність та 

 У вересні-жовтні оборонне Товариство організувало і провело для ветеранів війни на Дон-
басі кілька заходів військово-спортивного спрямування. Зокрема,  на аеродромі Бузова 
ЦАК імені О. Антонова відбулося величне авіаційно-спортивне свято, під час якого вони ви-

конали стрибки з парашутом, зма-
гались на швидкість у збиранні та 
розбиранні автомата Калашнико-
ва, метали на влучність гранати. А 
ще – просто відпочивали, насоло-
джуючись мирним життям. У Па-
лаці підводного плавання Товари-
ства провели «Підводний вишкіл». 
Апофеозом цих заходів стало уро-
чисте нагородження українського 
воїнства державними нагородами 
та відзнаками.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ АТО – 
СПРАВА ВСЕНАРОДНА!

Турбота
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влучність, на швидкість та вправність вдя-
гання засобів індивідуального захисту. З 
цікавістю розглядали і діти, і дорослі пред-
ставлені моделі літаків, спортивні карти, 
численні нагороди наших спортсменів, ді-
знавалися про види технічного спорту, які 
культивуються в ТСО України.

Затамувавши подих, слухали глядачі па-
тріотичні пісні у виконанні соліста гурту 
«Широкий лан» побратима Тетяни Ричко-
вої, волонтера Святослава Бойко. А щоб 
підтримати  «у здоровому тілі здоровий 
дух», ветерани розгорнули на аеродромі 
польову кухню, де всі бажаючі могли під-

кріпитися запашною солдатською кашею 
та компотом. 

Завершилося це чудове дійство підве-
денням підсумків спортивних змагань та 
нагородженням переможців, серед яких 
були і ліцеїсти, і поважні чоловіки, і чарівні 
молоді жінки, і діти. Просто шалені оплес-
ки супроводжували неодноразове нагоро-
дження п’ятирічної Аврори, яка спромо-
глася перемогти у свій віковій категорії 
одразу в кількох спортивних змаганнях.

Згодом учасники АТО зібрались у Па-
лаці підводного плавання Товариства, де 
під керівництвом досвідчених тренерів 
вчились плавати з аквалангом, виконува-
ли інші вправи.

У здоровім тілі – здоровий дух

Палац підводного плавання ТСО Украї-
ни, який вже три десятки років беззмінно 
очолює Віктор Адамський, приймав ве-
теранів АТО в рамках заходу «Підводний 
вишкіл для учасників АТО». Як наголосив 
Голова Товариства Сергій Кошин, ця подія 
стала  часткою реабілітаційної  програми, 
розрахованої на роки.

Більше тридцяти хлоп-
ців на чолі з комбатом 90-
го батальйону 81-ї ДШБ 
Віталієм Барановим озна-
йомились з діяльністю 
спортивного закладу та піс-
ля докладного інструктажу 
залу-

чилися до виконання програми. Тут були 
і запливи під водою з аквалангом, і пере-
гони на швидкість у 50-метровому басей-
ні, і стрибки з вишки. Ветерани ще раз до-
вели, що колишніх вояків не буває – вони 
впевнено відчували себе  і на воді, і під 
водою, і на висоті 5-7 метрів над водною 
гладдю.   Як жартували учасники події, за-
вдяки Товариству сприяння обороні ми і у 
небі побували, і під воду опустилися. Стали 
справжніми універсальними солдатами! 
Переможці у змаганнях були нагороджені 
кубками, всі учасники отримали пам’ятний 
сувенір та посвідчення підводного пловця. 
Тренери шуткували: «Тепер ви маєте повне 
право запливати за буйки!».

 

Коли нагороди знаходять героїв

13 жовтня в актовій залі Київської місь-
кої організації ТСО України відбулися уро-
чистості з нагоди Дня захисника України. 
Тут зібралися ветерани АТО, бійці 90-го 
батальйону, волонтери, члени родин учас-
ників бойових дій, активісти Товариства 
сприяння обороні України. 

Учасників зборів 
привітав Голова ТСО 
України Сергій Ко-
шин. За дорученням 

Президента України 
депутат Верховної Ра-

ди, капітан Збройних 
Сил України Тетяна Ричко-

ва вручила державні ордени 
та медалі бійцям, які відзначили-

ся під час бойових дій. Народна артист-

Наша довідка

Ігри нескорених  (англ.  Invictus 
Games) – це міжнародні спортивні 
змагання в паралімпійському стилі. 
В іграх, заснованих принцом Гаррі, 
беруть участь поранені військовос-
лужбовці та пов’язані з ними вете-
рани у таких видах спорту як бас-
кетбол на візках, волейбол сидячи і 
веслування в залі. «Invictus» з лати-
ни означає «непереможний», «не-
зламний» або «нескорений». Перші 
Ігри нескорених відбулися 2014 ро-
ку в Олімпійському парку королеви 
Єлизавети у Лондоні.

У церемонії відкриття 2014 року 
взяли участь принц Гаррі, прем’єр-
міністр  Девід Камерон. Україна 
вперше отримала право взяти 
участь в Іграх нескорених 2017 ро-
ку в Торонто як союзник НАТО в ми-
ротворчих операціях по всьому 
світу, а також через АТО на 
сході України. До речі, Пре-
зидент Петро Порошен-
ко вважає, що українці 
вибороли право про-
водити «Ігри нескоре-
них» у своїй країні. При 
цьому він зауважив, що 
на минулорічних Іграх в 
Канаді українська команда 
здобула 14 медалей, а цього-
річ – 20.

На згадку про басейн підводного плавання
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ка, улюблениця кількох поколінь гляда-
чів, Герой України Ада Роговцева разом 
з Віталієм Барановим вручила відзнаки 
Генерального штабу Збройних Сил Укра-
їни волонтерам та активістам ТСО Укра-
їни. Серед нагороджених були донька 
Ади Миколаївни Катерина Степанкова, 
голова Вінницької обласної організації 
Анатолій Кацай, Житомирський очіль-
ник Михайло Ніколусь, працівники ба-
сейну підводного плавання Віктор та 
Дмитро Адамські, директори автошкіл 
Сергій Цисельський і Дмитро  Шведов та 
інші наші колеги. В цілому відзначено 57 
членів Товариства. Зі сльозами на очах 
вислухали учасники заходу коротенькі, 
але хвилюючі звернення Ніни Костянти-
нівни – мами Героя України Ігоря Брано-
вицького, мами народного Героя Мак-
сима Ридзаніча Світлани Адамівни. Їхні 
сини віддали свої життя за Україну, але 
навічно залишилися в пам’яті побратимів  
90-го батальйону 81-ї десантно-штурмо-
вої бригади.

– Вічна пам'ять героям, 
які віддали життя за Укра-
їну, земний уклін батькам, 
які виховали справжніх па-
тріотів рідного краю! Слава 
Україні! Героям слава! – лу-
нало у залі.

Замість післямови

Здається, що саме та-
ка реабілітація найбільш 
придатна для відновлен-
ня фізичного і морально-
го стану ветеранів, адже 
вони не тільки зустрілися 

тут зі своїми побратимами, але й відчули 
щире ставлення до них, вираз довіри в 
те, що вони здатні на великі досягнення 
і у мирному житті! По закінченні цього 
грандіозного заходу ми поцікавились 
думками його учасників.

Тетяна Ричкова,
народний депутат 
України

– Знаєте, мені особис-
то сподобались всі захо-
ди, що пройшли під егі-
дою Товариства. Хлопці, 
які стали їх учасниками, 
теж залишились задово-
леними. Як на мене, то 
для них потрібно якомо-
га частіше влаштовувати 
подібне. Ні, я не кажу, що 
це має бути ледь не що-
дня, але такі свята, коли 
люди можуть відпочити 
душею і тілом, вкрай по-
трібні.

Х о ч у  в и с л о в и т и 
вдячність керівництву 

Товариства, усім працівникам, які так 
чи інакше доклали для цього зусиль. 
Буду рада, коли подібні заходи про-
водитимуть й інші громадські органі-
зації. І ось про що хочеться сказати. У 
Сіднеї який рік поспіль проводяться 
Ігри Нескорених, учасниками яких є і 
вояки-атовці. Не хочу порівнювати, на-
самперед за кількістю команд, іншими 
чинниками ці Ігри з тими заходами, про 
які наша розповідь, але мені здається, 
що ці вони закладають підвалини на-
ших, всеукраїнських Ігор. А братимуть 
в них участь тисячі бійців, які у гріз-
ну для України годину захистили її від 
чужинців.

Віталій Баранов,
підполковник, нагороджений двома 
бойовими орденами 

– У Товариство я прийшов недавно. 
Але й цього часу вистачило, щоб пере-
конатись: поруч працюють ініціативні, 
енергійні люди, які вболівають за долю 
країни, шанують її захисників. Відвер-
то кажучи, мене гризли сумніви: чи все 
вдасться, чи залишаться задоволеними 
мої бойові побратими. Але те, що поба-
чив, перевершило всі мої сподівання! А 
саме головне те, що всі учасники цього 
заходу отримали масу андреналіну, зу-
стрілись зі своїми товаришами, з якими 
воювали.

Віталій Лоза,
учасник АТО

– Я залишаю аеродром дуже й дуже за-
доволеним цим дійством, учасником яко-
го теж був. Тут я відпочив і душею, і тілом, 
зустрівся зі своїми однополчанами, з яки-
ми – з різних причин – давно не бачився. 
Згадали дні, проведені на війні, товаришів, 
насамперед тих, кого вже немає серед нас. 
Вічна їм слава!

Виступає Ада Роговцева
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З початком гітлерівської навали 
в незрозумілій ситуації опини-
лися мільйони українців: через 
стрімкий наступ вермахту їх не 

встигли мобілізувати. Значна частина 
мобілізованих з різних причин не змог-
ла дістатися своїх частин і підрозділів: за 
підрахунками дослідників історії Другої 
світової війни, на окупованій території 
Україні залишилося понад 3 мільйони 
військовозобов’язаних та призовників.

18 грудня 1942 року Червона армія 
звільнила перший населений пункт, роз-
ташований на  українській землі – село 
Півнівку Ворошиловградської (нині Луган-
ської) області.  На територію України  во-
на увійшла обезкровлена важкими боями, 
більшість полків і дивізій були укомплек-
товані особовим складом лише на 50-60 
відсотків, а то й менше. Тому відразу по-
чалася мобілізація чоловічого населення. 

Наказом Ставки Верховного Головно-
командування Військові ради армій діста-
ли дозвіл на самостійне поповнення своїх 

    28 жовтня 1944 року останній німець-
кий солдат змушений був під ударами 
Червоної армії   залишити Україну. Ви-
зволення нашої землі  тривало майже 
два роки. За неї вели жорстокі бої десять 
фронтів, окрема Приморська армія, 
сили Чорноморського флоту, що стано-
вили майже половину особового складу 
і бойової техніки всієї Діючої армії. 
    Внесок українського народу у перемогу 
над фашизмом неоцінимий. З 15 фронтів, 
що діяли під час війни, більше половини 
були очолені маршалами та генералами – українцями за походженням: Апанасенко Й.Р., Кирпонос М.П., Тим-
ошенко С.К., Єременко А.І., Черняховський І.Д., Малиновський Р.Я., Костенко Ф.Я., Черевиченко Я.Т. 30 наших 
земляків-генералів командували арміями, 10 служили в Генеральному штабі. Близько 2,5 млн воїнів-україн-
ців нагороджені орденами та медалями, понад дві тисячі удостоєні звання Героя Радянського Союзу, а Іван Ми-
китович Кожедуб – тричі.  Визволенню України активно сприяли партизани, які знищили майже півмільйона 

гітлерівців, підірвали близько п’яти тисяч ворожих ешелонів. Серед 
керівників партизанського руху були Герої Радянського Союзу Тсоаві-
ахімовці Руднєв С.В., Симоненко М.Д., Яремчук В.М.
    Але війна, навіть справедлива і визвольна, це не тільки пере-
можні реляції і сяючі нагороди. Цій епохальній події передували 
безліч важких боїв, мільйонні жертви  нашого народу. На жаль, ці 
жертви часом були результатом чиєїсь безвідповідальності або й 
відвертої зневаги до людських доль. Насамперед, українців.

ПАМ’ЯТАЙМО ПРО НАШИХ ВИЗВОЛИТЕЛІВ!
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28 жовтня – День визволення України 

частин живою силою в ході наступу. Проте 
у військах цей наказ розцінили по своєму: 
з мовчазної згоди вищого командування 
мобілізацією займались  командири полків 
і навіть батальйонів. Колишній командир 
полку 5-ї гвардійської повітряно-десантної 
дивізії генерал І. Попов згадував,  як його 
полк восени 1943-го призвав на Черка-
щині 800 чоловік. Пізніше з’ясувалося, що 
колишніх артилеристів «загнали» в піхоту, 
а тих, хто гармати бачив лише в кіно, від-
правили в артилерію…

Подібні випадки набули масового ха-
рактеру, тому 15 жовтня 1943 року з'явився 
новий наказ, у якому визнавалися «грубі 
помилки під час мобілізаційних заходів». 
Але, незважаючи на вимогу Сталіна при-
пинити подібну практику, ця вакханалія 
продовжувалася до кінця війни…

Дослідник історії минулої війни Валерій 
Кравченко стверджує, що всю чоловічу час-
тину населення міста Бердянська і навко-
лишніх сіл віком від 15 до 60 років мобілізу-
вали і відразу, не обмундирувавши, не на-
вчивши і не озброївши, «погнали на німця». 
За відсутності у солдатів військових одно-
строїв, їх  називали «чорню піхотою», «чор-
нопіджачниками».  Серед «наступаючих» бу-
ло  багато інвалідів, які  обморозили кінцівки 
ще під час радянсько-фінської війни.

Про війну 1941-1945 років написано і 
знято десятки тисяч книг і художньо-до-
кументальних фільмів. В більшості з них 
«чорнопіджачники» не згадуються. А ті 
письменники, які все ж насмілилися це 
зробити, змушені були вдаватися до «езо-
пової мови». Ось як це робив  Юрій Янов-
ський у статті «Шлях війни», опублікованій 
на початку листопада 1943 року:

– По дорогах Полтавщини йде на фронт 
«чорна піхота». Так називали мобілізова-
них селян, що не одержали ще військового 
одягу. Але дух цієї піхоти – над усякі по-
хвали. Вони ходять в атаку, як леви. Вони 
вмирають, якщо доводиться, але в агонії 
роблять ще один крок уперед.

Натомість Григорій Климов у своїй ав-
тобіографічній повісті «Пісня переможця», 
виданій вже за часів незалежної України, 
пише:

– Коли Червона Армія почала виганя-
ти німців з України, то «домосідів» шви-
денько збирали, – цим займалися навіть 

не військкомати, а самі командири пере-
дових частин, – сунули їм знову гвинтівки в 
руки і, навіть не переодягнувши в шинелі, 
в чому були – у першу лінію бою! Їх так і 
називали – «піджачники». Береги Дніпра, 
як весняними квітами, рябіли трупами в 
різноколірному цивільному одязі.

Розрахунок був на те, що німці вистрі-
ляють запас боєприпасів по «чорній піхо-
ті», щоб потім свіжі частини змогли зму-
сити противника відступити із займаних 
позицій. Для радянського командування 
українці, які проживали на окупованій те-
риторії, були зрадниками, мовляв, поки 
ми кров проливали, ви відсиджувалися, 
як пацюки, по норах. Отже, повинні змити 
тавро ганьби своєю кров’ю.   

Вік, по досягненні якого громадян мож-
на було мобілізовувати до Збройних Сил, 
становив 18 років. Але цієї вимоги часто-
густо не дотримувалися: станом на 10 жов-
тня 1943 року лише Південно-Західний 
фронт мобілізував і направив до бойових 
частин  понад  сім тисяч 16-17-річних при-
зовників, а Центральний фронт – близько 
двох тисяч. На інших фронтах ситуація бу-
ла не кращою.

Олександр Довженко у своєму  щоден-
нику в листопаді 1943-го занотував, що «в 
боях загибає велике множество мобілізо-
ваних в Україні звільнених громадян… Во-
ни воюють у домашній одежі, без жодної 
підготовки, як штрафні. На них дивляться, 
як на винуватих».

За звільнення української землі запла-
тили власними життями мільйони радян-
ських солдатів та офіцерів, партизанів і під-
пільників. Левову частку з них складали 
саме українці – наші батьки, діди й прадіди. 
Пам'ятаймо про них!

Сергій ЗЯТЬЄВ
Володимир ВІЖУНОВ

Наслідки фашистської навали в 
Україні:

– знищено понад 5 млн. людей (в 
тому числі 3,8 млн. мирних жителів);

– 2,4 млн. українців вивезено на 
роботи до Німеччини;

– у роки війни загинув кожний 
шостий житель України;

– більше ніж 250 українських сіл 
спалені окупантами дотла разом із 
їхніми жителями;

– зруйновано 714 міст і селищ, 
28  000 сіл, 15 000 промислових 
об’єктів, 33 000 навчальних закладів, 
18 000 установ охорони здоров’я;

– вивезено та спожито окупанта-
ми 27 млн. голів домашньої худоби, 
60 млн. птиці, 17 млн. тонн зерна. 



№ 4(32) 2018 10

Тому всі  наші 
о с е р е д к и  і 
н а в ч а л ь н і 
з а к л а д и  а к -

тивно вк лючилися в 
проведення заходів з 
нагоди Дня захисника України, 76-ої річниці 
створення Української Повстанської Армії 
та Дня українського козацтва. Ми плідно 
співпрацюємо з управлінням освіти і науки 
міської ради (начальник управління Ольга 
Похиляк, заступник Ірина Сум) та районних 
держадміністрацій, з Тернопільським ко-
мунальним методичним центром науково-
освітніх інновацій та моніторингу (директор 
Галина Литвинюк), з Центром творчості дітей 
та юнацтва (директор Світлана Миханчук), з 
військкоматами, громадськими і ветеранськи-
ми організаціями.

Ніде правди діти: якщо в східних областях 
України більше вкоренились комуністичні свят-
кування, то в західних, зокрема на Тернопіль-
щині, з давніх давен свято Покрови – це свято 
мужності. У Лисоні Бережанського району від-
дають шану  відважним патріотам України на 
могилах Січових стрільців, в Антонівці Шум-
ського району відзначають День створення 

УПА, в місті Теребовля згадують лицарів часів 
князя Василька. 

Ось як відбувалося святкування у Бучацькій 
автошколі ТСО України, де директором Василь 
Керницький. Її працівники, разом з учасника-
ми АТО, представниками районних установ та 
організацій, студентської молоді пройшли уро-

чистою ходою до могили воїнів УПА. Всечесні 
отці спільно із присутніми помолились за душі 
загиблих, в знак пам'яті та шани було покладе-
но квіти. Урочистості продовжились у район-
ному Будинку культури.

Про передісторію Дня захисника України, 
який ми уже вчетверте відзначаємо на держав-
ному рівні, розповів вчитель історії Ріпинець-
кої ЗОШ Ігор Іваськів. До слова були запрошені 
голова Спілки воїнів-
учасників АТО Воло-
димир Криськів та 
голова районної дер-
жавної адміністрації 

Віталій Бебих, який висловив глибоку вдяч-
ність всім, хто причетний до почесного і висо-
кого звання «Захисник України», всім тим, хто  
боровся за спокій, мир і незалежність держави 
у всі періоди нашої історії. До привітань долу-
чився і голова районної ради Віталій Фреяк. За 
високий патріотизм та особисту мужність ке-

рівники району вручили Подяки учас-
никам бойових дій АТО. Після урочис-
тостей художні колективи Бучацького 
коледжу представили концертну про-
граму «З Україною в серці». 

– В нашій обласній організації пра-
цює  багато людей, які пройшли вели-

ку життєву школу під час служби в Збройних 
Силах. І хоча не всі вони змогли застосувати 
свої військові знання й навички під час бойо-
вих дій, проте мають величезний досвід роботи 
з людьми, насамперед з молоддю. Саме вони є 
прикладом у виконанні службових обов'язків, 
надійною опорою керівництва обласної ор-
ганізації, навчальних і спортивних закладів. 
Серед них директор Шумського РСТК Валерій 

Виконання вимог Указу 
Президента «Про Страте-
гію національно-патріо-
тичного виховання дітей 
та молоді на 2016-2020 
роки» та Меморандуму 
про співпрацю між ГО «ТСО 

України» і Генеральним штабом Збройних Сил України щодо погли-
блення і вдосконалення військово-патріотичного виховання молоді 
є однією з головних складових статутної діяльності Тернопільської 
обласної організації ТСО України 

А. Д. Новгородський

  – У нинішній час, коли на сході України ве-
дуться бойові дії, гинуть і стають інваліда-
ми наші патріоти, ми повинні вишукувати 
і впроваджувати нові форми і методи вій-
ськово-патріотичного виховання, підготов-
ки громадян до захисту Вітчизни, допомага-

ти Українському війську і сім’ям, які втратили своїх рідних 
на сході, морально підтримувати тих, хто повернувся з-під 
обстрілів. Нинішні події диктують нові вимоги.

СВЯТО ЛИЦАРСТВА І МУЖНОСТІ
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Виховуємо патріотів 

Борщевський, директор Заліщицького РСТК 
Михайло Голоден, директор Тернопільської 
АШ Сергій Агапєєв, директор Бучацької АШ 
Василь Керницький, директор Кременець-
кої АШ Микола Фількевич, – з гордістю роз-
повідає голова обласної організації Анато-
лій Новгородський.

11 жовтня на Козацькому острівці в парку 
«Топільче» було проведено велике мистецько-
спортивне свято «Козацькі забави-2018». Його 
учасники з хоругвами, у красиво підібраних 
одностроях і вишиванках, похідним кроком з 
виконанням стройових пісень відповідної те-
матики проходили з козацькою грамотою че-
рез браму острова. В програмі змагань було 
метання списа в ціль, стрільба з пневматичних 
пістолів, перетягування линви, ходьба на ходу-
лях, змагання отаманів у історико-краєзнавчій 
вікторині, у штовханні колоди, метанні чобота, 
підніманні лантуха вагою 20-25 кг. 

Молодь охоче змагалася в  естафеті, яка 
включала в себе чотири етапи: «Збір в похід»; 
«Втеча з полону»; «Переправа за допомогою 
жердини». В четвертому етапі учасники пере-
кочували «бочку з квасом» вагою 10-15 кг на 
відстань 30 м.

Переможці кожного виду змагань були на-
городжені грамотами. Та найбільшою нагоро-
дою став дух бойового лицарства, чудовий на-
стрій, особливо під час частування козацьким 
кулешем.

Анатолій Новгородський значну увагу при-
діляє роботі великих первинних організацій. 
Статутне визначення «Група членів Товари-
ства» якось не дуже підходить, зокрема, до 
Тернопільської школи допризовної підготовки 
(ШДП), де директором Валерій Бондар, а осе-
редок очолює викладач Петро Батурин. Тут 
навчаються понад 4,5 тисячі учнів 9-11 кла-
сів з тридцяти ЗОШ Тернополя. Сучасно об-
ладнані класи, висока педагогічна і військо-
ва фаховість викладачів предмету «Захист 
Вітчизни» дають змогу не лише здійснювати 
теоретичну, практичну, фізичну і психологіч-
ну підготовку юнаків до майбутньої військо-
вої відповідальності, а й забезпечити форму-
вання патріотичної зрілості особистості. Тут 
прищеплюють учням шанобливе ставлення 
до національних надбань українського наро-

ду, наслідування найкращих 
прикладів мужності та звитя-
ги борців за свободу і неза-
лежність України як з історич-
ного минулого, так і тих, хто 
сьогодні відстоюють сувере-

нітет та територіальну 
цілісність держави 

у боротьбі із зо-
внішньою агре-

сією.
С е р е д 

форм педа-
гогічної ді-
яльності в 
Ш Д П  в и -
к о р и с т о -
вуються ін-

формаційні, 
діяльнісно-

практичні, на-
очні: турніри 

з історії україн-
ського війська, за-

хист проектів «Моя 
сім’я у роки війни», «Історія однієї світлини», 
«Чи модно бути патріотом?»,  конкурси малюн-
ків, схем, експозицій, турніри зі стройової під-
готовки, спортивні змагання.        Первинна 
організація ТСО України цієї Школи організо-
вує  відвідування юнаками військової частини 
у якості спостерігачів під час проведення так-
тичних навчань, тематичні вечори, зустрічі з 
військовими, воїнами-афганцями «Пам’ятаємо 
минуле заради майбутнього», змагання з вій-
ськово-прикладних видів спорту, проводить ак-
ції «Подаруй оберіг солдату», «Лист воїну АТО».

На базі ШДП було проведено молодіжну 
воєнізовану естафету, в якій взяли участь ко-
манди з тридцяти ЗОШ, Тернопільської україн-
ської гімназії, педагогічного ліцею спортивного 
профілю. Державний прапор України внесла 
команда школи №24 – переможець обласно-
го етапу «Сокіл» («Джура»)-2018. Воєнізована 
естафета включала дев’ять етапів: розбиран-
ня та складання автомата, спорядження мага-
зину, крос 1000 м, метання гранати, стрільба з 
пневматичної гвинтівки, перенесення ящика 
з «боєприпасами»  вагою 10 кг на дистанцію 
30 м, одягання загальновійськового захисного 
костюма, визначен-
ня магнітного ази-
муту на вказаний 
об’єкт, для дівчат – 
перенесення по-
терпілого в проти-
газах і повній фор-
мі  «камуфляж» зі 
зброєю. Головним 
суддею змагань був 
Бондар В. І., секре-
тарями – викладачі 

ШДП Натурчак С. Є. і Чарторинська О. Я. Пере-
могли учні ТЗОШ № 22, 10 і 25. Вони були на-
городженні Кубками обласної організації ТСО 
України і грамотами управління освіти і науки 
міської ради. Конкурси патріотичної пісні, про-
зи і поезії під гаслом «Сила нескорених», в яких 
змагалися учні зі всіх шкіл м. Тернополя, про-
йшли на базі ТЗОШ № 4, 24 і 27.

14 жовтня працівники апарату обласної 
організації і автошколи ТСО України взяли 
участь в урочинах, де присягали на вірність 
Україні вихованці Коропецького і Зборівсько-
го військових ліцеїв, побували на виставці вій-
ськової техніки та зброї, поклали квіти до мо-
гил загиблих воїнів АТО на Микулинецькому 
кладовищі.

Підсумки місячника були обговорені на на-
вчально-методичних зборах обласного активу 
24-25 жовтня на базі Тернопільської автошколи 
і Підволочиського СТК. На огляд активу було 
представлено нову сучасну наглядну агітацію 
в навчальних класах, холах і коридорах. Про-
тягом місячника значно розширились форми і 
методи інформаційно-просвітницьких заходів 
героїко-патріотичного змісту. Крім вже тради-
ційних Днів призовника, конкурсів, спортивних 
змагань, естафети пам’яті, зустрічей з учасни-
ками АТО було проведено «Уроки армійської 
мужності»: уроки-презентації в Зборові, уроки 
з елементами історичної реконструкції в Збара-
жі, відеоуроки з обговоренням в Підволочись-
ку, аукціони ідей в Шумську, «відкриті мікрофо-
ни» в Теребовлі, уроки-реквієми в Чорткові, мі-
тинги біля меморіальних плит наших земляків, 
акції волонтерських загонів, благодійні ярмар-
ки, флешмоби.

Детальне обговорення, обмін досвідом ро-
боти, перегляд відеоматеріалів з навчальних 
закладів Тернопільщини і Чернівецької облас-
ті, оновлення наглядної агітації – все це дало 
новий імпульс в роботі організацій ТСО Укра-
їни області.

Зіновія КУДРИК, 
помічник голови Тернопільської  

ОО ТСО України
Микола ДАЦЕНКО,  

методист Тернопільського комунального 
методичного центру науково-освітніх 

інновацій та моніторингу
Фото Яни БРИЛЬ
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Ми, як і все оборонне Товари-
ство, сумлінно виконуємо 
наші статутні завдання, – го-
ворить наш співрозмовник. – 

За останні роки чисельність Львівської 
обласної організації суттєво зросла і ста-
новить понад 13 тисяч чоловік. На тере-
нах області функціонують 26 районних 
осередків, 31 навчальний заклад. Якщо 
говорити про штатних працівників, то це 
більш як 370 фахівців різного рівня, з яких 
52 відсотки мають вищу освіту. Абсолютна 
більшість з них є грамотними, професійно 
підготовленими спеціалістами. Викладачі 
Правил дорожнього руху, інструктори 
з навчання індивідуальному водінню 
автомобіля, інші фахівці, які забезпечують 
життєдіяльність Львівського Товариства 
– головне наше надбання, наша гордість.

Добрим словом хочеться згадати насам-
перед наших ветеранів: директора Кам’янко-
Бузького РСТК Зіновія Гавришка, в якого по-
над 51 рік трудової діяльності; директора 
Бродівського РСТК Володимира Долинюка – 
48 років стажу; директора Пустомитівського 
РСТК Ігоря Децика та директора Турківської 
автомобільної школи Михайла Фенчина, в яких 
по 34 роки безперервної роботи, а також Петра 
Бутина – директора Золочівської автомобільної 
школи зі стажем роботи 28 років. У Львівській 
автомобільній школі ТСО України працюють май-
стер виробничого навчання водінню 1-ї категорії 
Василь Бабич – 43 роки стажу та Михайло Євтух, 
інструктор індивідуального навчання водінню з 
30 річним стажем трудової діяльності.

Чи задоволений я роботою підрозділів та їх 
працівників? Скажу відверто: незважаючи на 
те, що всі вони працюють ритмічно, навчаль-

ний процес налагоджений і збоїв не дає, бачу 
невикористані резерви. Щиро сподіваюсь, що 
наступного року ми зуміємо сповна їх задіяти.

– Одним з основних завдань Товариства 
є підготовка фахівців для економіки країни, 
навчання водійському ремеслу приватних 
осіб. Розкажіть, будь ласка, про навчально-
матеріальну базу, якою володієте, як вашим 
автошколам, спортивно-технічним клубам 
вдається – за умов жорсткої конкуренції – 
набирати слухачів.

– Почну з дещо іншого. Сьогодні на тере-
нах Львівщини функціонує безліч структур, які 
спеціалізуються на підготовці водіїв. Вони як 
тільки можуть заманюють людей! І слід сказати, 
що певна частина галичан віддає перевагу їм. 
Чому? Та насамперед тому, що вартість тамтеш-
нього навчання дещо нижча. Ми, відверто ка-
жучи, мусимо дбати про розвиток матеріально-
навчальної бази, сумлінно сплачувати до Дер-
жавного бюджету податки і тому не вдаємось 
до дешевого популізму. Тож, звичайно, у нас 
вивчитись на водія коштує дещо дорожче. 
Але ж і рівень підготовки, який громадяни от-

римують у приватних структурах і наших, не 
порівняти! А що є запорукою цієї підготовки? 
Багато чинників. Зокрема, матеріально-
навчальна база посідає серед них не останнє 
місце. Тому й удосконалюємо її з року в рік. 
У цьому плані хотів би згадати Городоцький, 
Бродівський, Жовківський, Кам’янко-Бузький, 
Рава-Руський спортивно-технічні клуби. Кошти 
для розвитку їхні керівники вишукують за ра-
хунок оплати слухачами навчального процесу, 
а також оренди третіми особами незадіяних 
приміщень цих закладів.

До послуг тих, хто бажає отрима-
ти водійське посвідчення, підготовка 

здійснюється за категоріями «А1», «А», 
«В1»,«В», «С1», «С», «Т». Окрім неї, проводи-
мо і перепідготовку за категоріями  «С1», «С», 
«Д1», «Д», «ВЕ», «С1Е», «СЕ». Ми також готуємо 
інструкторів з індивідуального навчання 
водінню автомобіля, охоронників тощо.

Дбаємо і про оновлення автопарку: мину-
лого року придбали  три легкових автомобілі, 
мікроавтобус, шість вантажівок і мопед. Тож 
сьогодні маємо 214 одиниць навчального 
транспорту: 125 легкових автомобілів, 28 ван-
тажних, чотири самоскиди, 12 пасажирських 
автобусів, трактор, три пересувні автокласи, 
22 шляхових мотоцикли, вісім мопедів тощо.  

У 2017 році нашими навчальними заклада-
ми підготовлено 14 725 водіїв різних категорій, 
що на 774 особи більше, аніж у 2016-му. За 
8 місяців цього року – 11 000 водіїв.

– Серед них є учасники бойових дій на 
Донбасі?

– Звичайно: за всі чотири роки, що триває 
ця неоголошена війна, навчання пройшли 285 
учасників бойових дій на Донбасі. А ще 26 про-
довжують навчання.

Повсякденна діяльність галичан, успіхи у реалізації статутних завдань, пробле-
ми і невикористані резерви, плани на майбутнє – про все це розповідає Василь 
Іванович у своєму інтерв'ю

«ТРУДНОЩІ НАС НЕ ЛЯКАЮТЬ…»
Голова Львівської обласної організації Товариства Василь Хамула:
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– У Львівському авіаційно-спортивному 
клубі сталося чимало змін на краще. 
Хотілося б почути про них більш детально.

З приходом на посаду начальника Львівського 
АСК ТСО України Сергія Семеновича прове-
дено роботи з облаштування навчальної ба-
зи, матеріально-технічного забезпечення: 
відремонтовано фасад, покрівлі окремих 
будівель, на злітно-посадкових майданчиках 
відновлено освітлення та систему електропоста-
чання. Закуплено сучасні прожектори, які краще 
освітлюватимуть територію аеродрому у нічний 
час, відновлено систему водопостачання зі вста-
новленням нового потужного водяного насосу, 
у будиночках, де розміщується льотно-технічний 
та змінний склад, проведено поточні ремонти.

На ЗПМ постійно проводяться різноманітні 
спортивні заходи, спрямовані на популяризацію 
авіаційних видів спорту та патріотичне ви-
ховання молоді: лише протягом 2017-2018 
років проведено близько 40 екскурсій, збір 
Львівського міського осередку «Пласту» – 
Національної скаутської організації України. 
На базі нашого АСК волонтери навчаються на-
давати першу медичну допомогу. 

– На початку року між Генеральним шта-
бом Збройних Сил України та ТСО України 
було підписано Меморандум про співпрацю. 
Як він реалізується?

– Створюються, зокрема, клуби військово-
патріотичного виховання молоді, агітаційні 
пункти з попереднього відбору громадян на 
військову службу. Про результати говорити ще 
зарано, але ми обов’язково поінформуємо про 
них читацьку аудиторію.

Навесні 2017-го відбулося засідання Ради 
Правління Товариства, на якому обговорили 
стан військово-патріотичної роботи. Учасники 
зібрання підтримали  ініціативу щодо реалізації 
проекту «Фенікс» – заснування навчального 
центру з підготовки юнацтва до армійської 
служби та створення кадрового резерву для 
ЗСУ. Попри всі труднощі, ми виділили понад 
40 тисяч гривень для його будівництва. Прак-
тично всі керівники районних оборонних 
осередків є членами Координаційних рад з 
питань національно-патріотичного виховання, 
створених при місцевих держадміністраціях.

Влітку, на базі Львівського АСК ТСО 
України, протягом двох тижнів особовий 

склад 80-ої окремої десантно-штурмової бри-
гади здійснив більше 3000 тисяч стрибків з 
парашутом, передбачених планами бойової 
підготовки. Адміністрація клубу зарезерву-
вала для десантників повітряний простір, на-
дала їм приміщення для зберігання амуніції. 
На Львівщину «крилата гвардія» прибула пря-
мо з Донбасу, де виконує бойові завдання, і 
більшість хлопців тривалий час не бачились 
зі своїми рідними та близькими. Зважаючи на 
це, десантникам, до яких приїхали дружини, 
діти і батьки, ми надали житлові приміщення, 
де вони і проживали весь цей час.

Окрім цього, наші інструктори з парашутно-
десантної підготовки обмінялись досвідом 
зі  своїми колегами – інструкторами-
десантниками. Зокрема, поділились досвідом 
виконання стрибків з великої висоти із затрим-
кою відкриття основного парашута, а бійці і 
офіцери ознайомились з сучасними зразка-
ми сучасного парашутного спорядження. 
Окрім цього, ми створили належні умови для 
змістовного відпочинку хлопців.

Одним із головних наших завдань є 
військово-патріотичне виховання молоді. 
Зважаючи на це, наші штатні працівники 
долучаються до організації зустрічей з 
ветеранами українського національно-
визвольного руху, учасниками АТО. Непога-
но ця робота організована у Дрогобицькій, 
Червоноградській  автошколах. Наприклад, 
наші дрогобицькі колеги спільно з представ-
никами місцевих органів влади, освітянами 
міста проводять спортивні змагання, учасни-
ками яких є учні загальноосвітніх шкіл райо-
ну. Абсолютний переможець індивідуальних 

змагань отримав право на безкоштовне на-
вчання в місцевій автошколі. Юні спортсмени 
не лише отримують призи й нагороди, а й 
спілкуються з тими земляками, які захищали 
на Донбасі рідну землю зі зброєю в руках. 
Нещодавно з юнаками і дівчатами зустрівся 
офіцер Ярослав Фояк, який відповів на за-
питання молодих людей. 

Подібна робота проводитьс я і  у 
Червоноградській автомобільній школі. До 
речі, її трудовий колектив ще на початку 
бойових дій передав одній з військових ча-
стин вісім автомобілів, яких так не вистача-

ло нашим хлопцям у ті дні. Не відстають від 
червоноградців і у Львівському авіаційно-
спортивному клубі. Минулого року на йо-
го базі відбувся щорічний триденний табір 
пластунів. Оборонці-авіатори підготували 
і надали юним пластунам територію аеро-
дрому, де розмістились понад 1 500 юнаків і 
дівчат, а також організували для них харчу-
вання, доставку питної води. А ще – облаш-
тували майданчики для проведення спор-
тивних заходів. 

– Військово-патріотична робота під 
егідою нашого Товариства потребує покра-
щення? Ваша думка з цього приводу.

– Напевно, що так. І для цього є чимало мож-
ливостей. Адже сьогодні в наших містах, селах 
проживають солдати й офіцери, які воювали на 
сході України. Вони не з  телефільмів і книг знають 
про війну. Більшість з них завжди відгукнуться на 
запрошення і розкажуть підліткам про події, учас-
никами яких їм довелося бути. Тому й потрібно 
будувати національно-патріотичне виховання на 
демократичних засадах, на історичних прикладах 
української історії, на подвигах героїв-учасників 
Майдану гідності, ветеранів-учасників АТО, спор-
тивних досягненнях України.

Першочерговим завданням усієї Львівської 
оборонної організації, насамперед себе осо-
бисто і своїх колег-однодумців, вбачаю 
активізацію цієї роботи. Особливу увагу слід 
звернути на налагодження співпраці з вете-
ранськими організаціями, залучення учасників 
АТО до виховної роботи з молоддю.

Спілкувався з Василем Хамулою 
Сергій ЗЯТЬЄВ

В.І. Хамула (у центрі) з колегами 
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Перше, що хочеться відзначити, 
це високий рівень загальної 
організації роботи всіх облас-
них підрозділів, чітка вертикаль 

управління, конкретно і зрозуміло поставлені 
завдання, змістовний аналіз якості їх виконан-
ня, регулярне підведення підсумків і висновків 
як позитивних, так і негативних, оцінка робо-
ти кожного колективу. Врешті решт – довіра 
до колективів в поєднанні з постійним 
об’єктивним контролем і своєчасною допо-
могою за необхідності.

І ще одне з головного – грамотна кадро-
ва політика. В колективі немає байдужих як 
серед директорів, так і серед працівників 
навчальних закладів – всі налаштовані на 
позитив, на конкретний результат в роботі. 
Всі впевнені, що потрібно не скаржитися на 
труднощі, а вживати заходів для їх подолан-
ня. Всі переконані в успіху своїх навчальних 
закладів, що і відображається на результатах 
роботи.

На початку року голова Відокремленого 
підрозділу Володимир Кравченко видає на-
становний  наказ на 36-ти аркушах, в  яко-
му докладно і чітко прописуються всі аспек-
ти життєдіяльності як апарату обласної 
організації, так і підлеглих навчальних 
закладів: від розміру і кольору таблички на 
навчальних класах і порядку організації на-
вчального процесу до правил документообігу, 
звітності та всіх елементів господарської 
діяльності, а також конкретні завдання на рік 
кожному навчальному закладу.

На всіх засіданнях обласної Ради Правління 
перше питання – стан підготовки кадрів і 
фінансово-економічної діяльності навчаль-
них закладів з детальним аналізом і поста-
новкою завдань. Щоквартально видається 
підсумковий наказ з аналізу підготовки, 
фінансово-господарської діяльності, збе-
реження, використання і удосконалення 

матеріальної бази тощо. За цими підсумками 
надається премія директорам навчальних 
закладів пропорційно до досягнутих успіхів 
та відповідно положенню про преміювання: до 
2-3 посадових окладів. Хто працював у мінус, 
того позбавляють цієї премії. Як директора, 
так і бухгалтера. 

Положення про преміювання і наказ про 
заробітну плату включає тарифи, надбавки, а  
також певний показник надбавки за переви-
конання плану – до 40% від посадового окла-
ду. Тобто директор особисто зацікавлений у 
збільшенні офіційних доходів свого навчаль-
ного закладу, отримуючи за це гідну заробітну 

плату (до 11 тис. грн.), йому просто не вигідно 
працювати безініціативно або в «тіні», собі на 
кишеню.

В  об ласній  організаці ї  ве детьс я 
чіткий і скрупульозний облік навчально-
матеріальної бази всіх закладів, аналіз ро-

боти автотранспортної 
техніки, її моторесурсу і 
міжремонтного пробігу.

Споруди, приміщення і 
території автошкіл та СТК 
утримуються у зразковому, 
охайному вигляді. Скрізь по-
рядок і чистота. Всі будівлі і 
в’їзди на територію мають 
чіткі розпізнавальні написи 
з назвою навчального закла-
ду і належністі до ГО  «ТСО 

України». Приміщення відремонтовані, меблі 
нові або добре відремонтовані, на вікнах 
красиві фіранки та сучасні штори, хороше 
освітлення, навчальні класи обладнані су-
часними тематичними стендами за єдиним 
зразком, зроблені централізовано, таблич-
ки на класах у всіх однакові. Гаражі і бок-
си, в яких зберігається техніка, ворота на 
них відремонтовані. Всі автомобілі мають 
охайний вигляд і однаково пофарбовані в 
розпізнавальні кольори ТСО України з ем-
блемою та іншими знаками.

В навчальних закладах немає сторожів. 
Всі будівлі, бокси і приміщення оснащені 

відеокамерами, датчиками і здають-
ся на пульт охорони, що значно еко-
номить кошти в порівнянні з оплатою 
сторожам.

Всі відмовилися від пічного опа-
лення і котлів на твердому паливі. В 
приміщеннях установлені газові конвек-
тори, які включаються за необхідності 
і за 10-15 хвилин  нагрівають клас. В 

Відповідно до Перспективного плану роботи Товариства на 2018 рік 
начальник управління координації діяльності освітніх закладів 
Сергій Сухарєв вивчав досвід  Чернівецької обласної організації по 
впровадженню в навчальний процес сучасних технологій, нових 
підходів і методів навчання, підвищення якості освітянських по-
слуг.  Рада Правління ГО «ТСО України» схвалила досвід роботи і 
вирішила довести його до всіх Відокремлених підрозділів

ДОВІРА, КОНТРОЛЬ І СВОЄЧАСНА  
ДОПОМОГА – ЗАПОРУКА УСПІХУ!

Передовий досвід
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Чернівецькій автошколі, крім цього, вста-
новлена система автономного обігріву від 
двох сучасних газових котлів, які автоматич-
но підтримують виставлену температуру в 
приміщеннях, а конвектори використовуються 
додатково як допоміжні.

Всі навчальні заклади працюють на єдиному 
податку. Знання і правильне використання 
податкового законодавства дозволило зня-
ти раз і назавжди питання щодо ніби-то 
необхідності вводити в школах статутний 
капітал із залученням фізичних осіб. Унітарні 
підприємства без статутного капіталу, як у 
нас зареєстровані навчальні заклади, можуть 
працювати на єдиному податку.

Практично всі заклади мають мінімальний 
символічний відсоток податку на нерухомість. 
Наприклад, Герцаївська автошкола сплачує за 
будівлю 400 грн. в рік, у решти – приблизно 
також. Це досягнуто домовленостями голо-
ви обласної організації з місцевими органа-
ми влади, а сприяла тому активна робота на-
вчальних закладів та їхніх директорів, в тісній 
взаємодії з райрадами, місцевими громада-
ми і держструктурами, в громадському житті: 
військово-патріотична робота, автопробіги, 
участь в іграх «Сокіл (Джура)», різних змаган-
нях, стрільбах та інших заходах.

Щодо навчального процесу і його за-
безпечення. Всі навчальні автомобілі ма-
ють пристойний вигляд і однаковий бренд 
ТСО України. Класи з будови транспортних 
засобів обладнані  однаковими сучасни-
ми стендами-плакатами, виготовленими 
централізовано, в них встановлені доглянуті 
агрегати і вузли автомобілів, що не псує ви-
гляд, не захаращує, але при цьому викликає 
зацікавленість. В деяких школах встановлені 
автомобільні тренажери «Ланос», що значно 
здешевлює підготовку, робить її цікавою, а 

також дозволяє при меншій 
кількості інструкторів і на-
вчального транспорту от-
римати більший одноразо-
вий об’єм  при акредитації, 
не кажучи вже про іміджеву 
складову.

Всі навчальні заклади 
укомплектовані необхідною 
кількістю комп’ютерної 
техніки – як стаціонарні 
ПК, так і ноутбуки. Всі вони 
підключені до інтернету, 
як стаціонарно так і через 

WI-FI, і дозволяють в будь який час прово-
дити навчання. В класах установили великі 
телевізори-плазма, які використовують-
ся для проведення занять за допомогою 
відеоуроків з ПДР і будови автомобіля, а 
також для показу «Відеопорад» з водіння 
і експлуатації автомобіля. Для проведен-
ня занять використовуються підручники, 
методичні розробки та інша література із 
символікою ТСО України, розроблені та 
виготовлені в нашому Товаристві. Тренуван-
ня слухачів для здачі теоретичних екзаменів 
в ГСЦ  проводяться на комп’ютерній техніці 
з використанням відповідних програм на 

сайті «водит.ua», в «АРМ – Автошкола», а та-
кож на сайті ГСЦ МВС.

Практично всі навчальні заклади мають 
програми підготовки школярів протягом на-
вчального року. Є мультимедійне обладнан-
ня, яке використовується для проведення 
занять як в самій автошколі, так і на виїзді – 
в класах загальноосвітніх шкіл. До речі, при 
проведенні занять зі школярами за догово-
рами з райосвітою, громадами та керівниками 
шкіл, нашим викладачам дають можливість 

використовувати інтерактивні дошки і 
комп’ютерні класи, які є в цих школах.

 Для підготовки 100-110 чоловік за річною 
програмою достатньо одного інструктора і 
одного автомобіля, що практично не зменшує 
можливості загальних об’ємів підготовки, а 
дохід збільшує. До прикладу, Герцаївська ав-
тошкола за рік готує близько 120 учнів, Хо-
тинська – 80-85 школярів, Сокирянська ав-
тошкола – до 150 учнів загальноосвітніх шкіл. 
Якщо врахувати, що сьогодні навчання одного 
школяра у них коштує 4,2 тис. грн., то одержа-
ний дохід достатньо вагомий.

Все це, помножене на мотивоване бажання 
директорів та їхніх колективів працювати кра-
ще і ефективніше, дає свої результати. 

Герцаївська автошкола – створена 
практично з нуля: під будівлю для неї об-
ласна організація придбала колишній ово-
чевий склад. Класи, гаражі, навіс, облад-
нання території робили своїми силами. За 
останні роки придбано девять автомобілів. 
Наразі в автошколі діють чотири навчальних 
приміщення і клас ЛПЗ. Всіх конкурентів в 
районі вдалося прибрати за рахунок забез-
печення якісного навчання і створення ком-
фортних умов для слухачів. Район невеликий – 
30 тисяч населення. Проте школа готує близь-

ко 800 чоловік в рік, при чому  видає 1200-1300 
свідоцтв водіїв різних категорій. Глибоцька ав-
тошкола – в районі і місті  мешкають 50-60 ти-
сяч населення. В рік готує близько 900 чоловік. 
Кіцманська – за наявності до 60 тисяч населен-
ня, готує 1120 осіб на рік. Чернівецька  – 400 
тисяч населення і 20 автошкіл-конкурентів, а 
має до 1000 слухачів на рік.

Підсумок: дружний і керований колектив, 
який націлений на результат, обов’язково 
цього результату досягне, як би тяжко не 
було. В цього колективу, як і у всіх, є багато 
складнощів: і недобросовісні конкуренти, і 
загальне зубожіння  громадян, і міграційне 
питання, і несприятлива податкова і тарифна 
політика держави.

Але досвід роботи оборонців Буковини 
однозначно свідчить, що і в таких умовах 
можна організувати роботу та працюва-
ти з прибутком! 

Вони навчають водійському ремеслу
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«Сім'я була багатодітною 
і дружною…»

Батько, Леон Григорович, у 1944-му, піс-
ля визволення Буковини від ворога, був 
направлений на фінський фронт, хоча в 
сім’ї було вже семеро дітей. Повернувшись 
додому, працевлаштувався у колгоспі рід-
ного села Верхні Луківці. Мати працювала 
в полі.  Згодом з'явився  на світ Божий і 
Валерій.

 – То були перші післявоєнні роки, які 
видались голодними і холодними, – згадує 
Валерій Леонович. – Жили   біднувато, але 
дружно: старші хлопці  і дівчата усіляко 
допомагали татові й мамі у вихованні мен-
ших, порались по господарству.

Батьки, Леон Григорович і  Емілія Гав-
рилівна, прищеплювали дітям повагу до 
старших, почуття взаємодопомоги, навча-
ли бути чесними. По закінченні восьми-
річки поступив у Чернівецький індустрі-
альний технікум. Працював електриком, а 
потім був призваний до лав Радянської Ар-
мії. Служив в інженерно-дорожній бригаді 
на Львівщині, де зрозумів: військо – це те, 
що йому потрібне. І став курсантом Київ-
ського танкотехнічного училища. Призна-
чення отримав до 24-ї стрілецької дивізії, 
більш відомої як Залізна. Перша офіцер-
ська посада – заступник командира тан-
кової роти з технічної частини в окремому 
танковому батальйоні.  Молодого, але не 
зеленого зампотеха старші колеги-офіце-

ри відразу оцінили: вирізнявся знаннями, 
не соромився разом з підлеглими «порпа-
тись» у танкових двигунах, а розташуван-
ня частини залишав з настанням сутінків. 
На початку 70-х років був переведений  в 
танковий полк 117-ої навчальної дивізії 
на посаду заступника командира танкової 
роти з технічної підготовки. Частина роз-
ташовувалась у Бердичеві. Згодом обійняв 
посаду помічника начальника бронетанко-
вої служби цієї дивізії.

– Я вважав себе щасливчиком, – посмі-
хаючись, говорить сьогодні Валерій Лео-
нович. – І не лише тому, що впевнено про-
сувався службовою драбиною, а й через 
те, що служив на теренах України. Споді-
вався, що так буде завжди…

Але командування не поділяло його ду-
мок: в середині 70-х офіцера перевели до 
Туркестанського військового округу, при-
значивши помічником начальника бро-
нетанкової служби навчального центру. 
Потім була Група радянських військ у Ні-
меччині, знову Прикарпатський військо-
вий округ, Москва, де навчався на курсах 
«Постріл» та вищих академічних курсах. 
Після цього майже два роки виконував 
обов’язки заступника командира танко-
вої дивізії з озброєння. Весною 1984 року 
запропонували поїхати до Африки – рад-
ником заступника командира дивізії армії 
Лівійської Арабської Джамахірії. З «теплих 
країв» повернувся до Львова і на початку 
травня 1986 року був направлений на лік-
відацію наслідків аварії на Чорнобильській 
атомній станції, де стався роковий вибух. 
Як відомо, першими, хто вступив у смер-
тельний двобій з невидимим ворогом, бу-
ли люди в погонах.

«Дозиметри зашкалювали, але 
ми працювали…»

Там він обійняв посаду заступника ко-
мандира батальйону матеріального забез-
печення. Особовий склад – так звані пар-
тизани, призвані із запасу. 

 – У зведеному батальйоні було близько 
восьмисот одиниць автомобільної, броне-
танковї і спеціальної техніки різних марок, 
зокрема,  бронетранспортерів, танкових 
тягачів, – каже Валерій  Іліуц. – Спочатку ми 

займалися евакуацією населення з тих сіл, 
які найбільше потерпіли від радіації. Відто-
ді минуло більше 30 років, а я і досі памя-
таю їхні назви. Та найбільше запам'яталися 
обличчя людей, які залишали рідні домів-
ки, не знаючи коли повернуться на свої 
обійстя. І чи взагалі повернуться. 

Найбільш насиченою радіонуклідами 
виявилась земля навколо зруйнованого 
4-го енергоблоку. Тому її верхні пласти 
«зрізали» бульдозери. А вивозилась во-
на до могильників автівками батальйону 
Іліуца.

– Ми також перевозили й інші ванта-
жі, – згадує полковник. – Зокрема,  буді-
вельні матеріали для збудови саркофагу. 
Незважаючи на небезпеку, яка там підсте-
рігала на кожному кроці, солдати й офі-
цери батальйону сумлінно виконували 
покладені на них завдання, ніхто не на-
магався сховатись за спинами своїх то-
варишів.

У Чорнобилі Іліуц пробув майже три 
місяці, «вхопивши» божевільні дози раді-
аційного опромінення. А наприкінці липня 
відбув у розпорядження командувача При-
карпатським військовим округом. Звідти 
подальший шлях офіцера проліг на рід-
ну Буковину – до міста Сторожинець: там 

Якщо не знаєш, що народився Валерій Леонович першого 
післявоєнного року, ніколи не скажеш, що йому стільки років: 
очі  чоловіка випромінюють жагу до життя, енергію, бажання 
бути корисним людям.

Людина серед людей 

ЩАСТЯ ВАЛЕРІЯ ІЛІУЦА

Валерій Іліуц

На строковій службі
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дислокувався 128-й танковий полк 66-ї на-
вчальної дивізії, а потім був переведений 
до штабу з'єднання, де обійняв посаду на-
чальника бронетанкової служби. Напри-
кінці 1991-го звільнився в запас.

У цивільному житті

Мотаючись гарнізонами, Валерій Лео-
нович пообіцяв самому собі,  що як тільки-
но зніме армійський мундир, відпочине 
як слід. А коли це сталося, то, зізнається, 
«розхотілось відпочивати». І чоловік вла-
штувався в одній з приватних автокомпа-
ній головним механіком.

 – Працювати довелося за фахом, і я був 
задоволений, – каже він. – Та незабаром 
новообраний голова Чернівецької органі-
зації ТСОУ Володимир Кравченко, з яким 
ми були давно знайомі, запропонував ро-
боту в Товаристві начальником автомо-
мобільної служби та МТЗ. На даній посаді 
працюю майже 23 роки. Роботи вистачає, 
оскільки на сьогоднішній день в районних 
осередках, навчальних закладах налічу-
ється близько 200 одиниць техніки. Тож 
доводиться виїздити на місця, надаючи 
колегам різноманітну допомогу. Словом, 
нудьгувати не доводиться.

Він має рацію. Адже доводиться контр-
олювати експлуатацію автомобілів та ін-
ших технічних засобів, задіяних у на-
вчальному процесі, 
перевіряти режим 
переходу техніки 
на сезонний режим 
експлуатації, рівень 
техобслуговування. 
Напередодні зими – 
підготовку пунктів 
техобслуговування 
до холодної пори 
року.

Проблеми, яки-
ми доводиться опі-
куватись Валерію 
Леоновичу, мають і 
навчальне забарв-
лення: він  також 

контролює підготовку водійських кадрів. 
А помічників у нього немає. Чоловік ко-
ристується великою повагою серед колег, 
жителів Чернівців. Ось як про нього відгу-
кується Володимир Кравченко:

– Це дуже відповідальна, совісна лю-
дина, якій я довіряю як самому собі. За 
чверть століття, які Валерій Леонович пра-
цює у нас, не було жодного випадку, щоб 
він не виконав завдання.

Сам Валерій Іліуц вважає, що йому не-
абияк пощастило у цьому житті. Адже ра-
зом з дружиною, Катериною Петрівною, 
до речі, теж буковинкою, виховали сина 
Олександра та мають прекрасну невістку 
Людмилу, які закінчили Чернівецький наці-
ональний університет і сьогодні працюють 
у бізнесі. А ще двох онуків: 24-річного Ста-
ніслава, який закінчив Київський торгово-
економічний університет і 6-річну Тамілу, 
яка нещодавно пішла до школи.

 – Я не зробив у війську карколомної 
кар'єри і не став генералом, – напівжар-
тома каже Валерій Іліуц. – Натомість маю 
гарну сім'ю, яку люблю і без якої не уяв-
ляю своє життя, роботу, що приносить за-
доволення, колег, яких поважаю. Чого ще 
не вистачає? Миру на нашій землі. Дуже 
хочеться, щоб він настав якомога скоріше 
і нашу багатостраждальну українську зем-
лю не топтав чобіт російського чужинця.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Ми звернулися до посадовців 
Товариства, які добре знають Ва-
лерія Іліуца. І ось як вони відгуку-
ються про нього.

Начальник управління тех-
ніки, технічних засобів та зброї 
ТСО України Володимир Кравчук:

– В силу покладених на нас служ-
бових обов'язків, нам з Валерієм Ілі-
уц доводиться часто контактувати. 
Чи знаходимо спільну мову? Звісно, 
що так. Скажу більше: як фахівці,  
відповідальні за техніку, розуміє-
мо один одного з півслова. Цьому 
сприяє і той факт, що обидва ми у 
минулому танкісти,  обидва обійма-
ли посаду  заступника командира 
танкової дивізії з озброєння.

Валерій Леонович все армійське 
життя керував людьми, які мали 
справу з  військовою технікою, ро-
зуміється на цій темі. А коли отри-
муєш від нього звіти про виконану 
роботу, стан автотехніки, то вражає 
якість виконаних документів. Він 
надійний товариш, якому я бажаю 
доброго здоров'я.

Начальник управління коорди-
нації діяльності навчальних закла-
дів ТСО України Сергій  Сухарєв:

 – Нещодавно я побував у Чер-
нівцях з відрядженням. Що сто-
сується того напрямку роботи, за 
який відповідальним є Іліуц Вале-
рій Леонович, то переконався: він 
у надійних руках.

Відповідальність за доручену 
справу, сумлінність у ставленні до 
своїх функціональних обов'язків, 
порядність у стосунках з людьми – 
ось далеко не повний перелік чес-
нот Валерія Леоновича. Побільше 
б нам таких працівників!

З Кравчуком В. Ю. завжди є про що поговорити

Валерій Леонович серед колег
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«У Афганістан поїдеш?..»

Народився Анатолій на Далекому Схо-
ді –  в гарнізоні Хвалинка,  де на той час 
проходив військову службу його батько,  
льотчик-винищувач, фронтовик. Зрос-
тав хлопчина серед татових товаришів, 
наслухавшись їхніх спогадів і розпові-
дей про службу, різні нештатні ситуації, 
що виникали в небі. Звільнившись в за-
пас, Ушатов-старший місцем постійного 
проживання обрав прекрасне українське 
місто Суми. Спокійне, розмірене життя 
було не для нього, і він працевлаштував-
ся у Сумському навчальному авіаційному 
центрі ДТСААФ Української РСР: там  на-
вчав і виховував курсантів – майбутніх 
льотчиків.

  – Ще у ранньому дитинстві, під впли-
вом батька та його товаришів по службі, 
я вирішив стати  льотчиком, – говорить 
Анатолій Ушатов. – Тато схвалив мій вибір, 
зауваживши, що льотчик – це надзвичай-
но серйозна і відповідальна професія. По 
закінченні десятирічки я опанував у  Сум-
ському авіацентрі  професію вертольотчи-
ка. Згодом закінчив і Сизранське військове 
училище вертолітників.

За збігом обставин  першим місцем 
служби став Далекий Схід – гарнізон 
Спаск-Дальній, що неподалік Хвалинки. 
Саме тут відточував під час польотів май-
стерність і набирався досвіду. Після кіль-
кох років служби переїхав до іншого гар-
нізону, потім ще до іншого, врешті решт 
опинившись у Калинівському гарнізоні, 
що на Львівщині.

Грудень 1979 рік. Політбюро ЦК КПРС 
на чолі з Леонідом Брежнєвим ухвалює 
рішення про введення до Афганістану 
радянських військ. Звістку про цю подію 
капітан Ушатов сприйняв, як і більшість 
радянських людей, спокійно.

– У інформаційному повідомленні  ТАРС 
– головного інформагентства СРСР – було 
сказано, що наші солдати надаватимуть 
афганському народу інтернаціональну до-
помогу, – згадує Анатолій Іванович. – Зго-
дом шпальти газет і журналів зарясніли 
знімками, як наші хлопці спільно з афган-
цями саджають дерева, роздають місцево-
му населенню продукти харчування. Тож 
причин для хвилювання не було.

Влітку  1981-го до полку поступив на-
каз відібрати кращі екіпажі і відправити їх 
до Афганістану. В число таких «щасливчи-
ків» потрапив і Анатолій зі своїм екіпажом. 
Перед тим, як відправити їх  за Амудар'ю, 
представник командування запитав офі-
цера:

– У Афганістан поїдеш?..
Що міг відповісти капітан? За тих часів 

місце служби не вибирали. Тож незабаром 
екіпаж Анатолія Ушатова відбув до ДРА. 
Дислокувався полк у провінції Кандагар.

– Вже під час першого вильоту зрозу-
мів, як жорстоко помилявся, повіривши 
радянській агітаційно-пропагандистській 
машині, – згадуючи події майже 40-річної 
давності, каже Анатолій Іванович. – Тоді 
нас обстріляли. Правда, у повстанців ще не 
було американських «Стінгерів»: стріляли 
з кулеметів. Кілька черг прошили машину, 
але нікого з членів екіпажу не зачепили.

Там, у небі чужої країни, Анатолій не 
раз дивився у вічі смерті: виконував за-
вдання по перекиданню особового скла-
ду, різних вантажів, займався евакуацією  
поранених, висадкою підрозділів, що спе-
ціалізувалися на знищенні караванів зі 
зброєю. Десантувати часто доводилось у 
вкрай важкодоступних районах. Але всі 
накази командування вертолітники ви-
конували з честю.

З війни – до Чорнобиля

Повернувшись на рідну землю, Анато-
лій безмежно радів, сподіваючись, що біль-
ше ніхто і ніщо не розлучить його з сім’єю. 
Помилявся: у 1984-му отримав наказ знову 
відбути до Афганістану. На цей раз у про-
вінцію  Шинданд – біля самого кордону з 
Іраном. Завдання виконував ті ж, що і ми-

КРІЗЬ ТРИ ПЕКЛА

А. Ушатов (крайній зліва)

Анатолій Ушатов у Афганістані

пройшов на гвинотокрилі Мі-8 полковник Анатолій Ушатов, двічі 
виконуючи «інтернаціональний  обов'язок» у Афганістані і вгамовуючи 
4-й енергоблок Чорнобильської АЕС. Про свого друга, напередодні 
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи, розповідає наш активний дописувач Володимир Щеглов
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Вшановуємо «чорнобильців»

нулого разу. І щоразу, піднімаючи в небо 
свій Мі-8, не знав чи повернеться. До речі, 
разом з ним у цій країні виконував «інтер-
національний обов’язок» і його молодший 
брат Валерій, теж вертолітник. Але зустрі-
тись все ніяк не могли. Аж раптом…

Під час армійської операції, що прохо-
дила неподалік Кандагару, перебуваючи у 
повітрі,  Анатолій почув у ефірі його голос.

Повернувшись з війни, не встиг відпо-
чити, як сталася Чорнобильська катастро-
фа. Участь в її ліквідації брали близько 600 
тисяч чоловік. Абсолютна більшість – сол-
дати й офіцери Радянської Армії. В тому 
числі й авіатори, які виконували надзви-
чайно відповідальні завдання. Так, у чор-
нобильському небі, вони не ризикували 
«зустріти» «Стінгера» чи наразитись на 
кулеметну чергу: ворог тут був невиди-
мий – радіація. Вона проникала у кожну 
клітину людського тіла, спопеляючи його.

– Ми, звичайно, знали про це, – каже 
Анатолій Іванович. – Знали і про те, що 
найвищий рівень саме над зруйнованим 
реактором, який продовжував викидати 
в атмосферу радіонукліди. Але нам було 
відомо й інше: в наших руках здоров'я, а 
то й життя мільйонів людей. Щоразу, під-
німаючи машини у повітря і заходячи на 
енергоблок, ми бачили, як у навколишніх 
селах спокійно, не підозрюючи про смер-
тельну небезпеку,  працюють селяни, гра-
ються діти. Це додавало нам сил – і фізич-
них, і моральних.

Зважаючи на загрозливу ситуацію, уря-
дова комісія ухвалила рішення про лока-
лізацію зруйнованого реактора шляхом 
засипання енергоблоку з повітря. Вико-
нувати це небезпечне завдання випало 
військовим вертолітникам.

– Вже протягом перших тижнів в розвал 
реактора скинули тисячі тон різних мате-

ріалів: свинець, який охолоджував ядерне 
паливо, пісок і глину – для  гасіння графі-
ту, що продовжував горіти. – Згадує ті по-
дії Анатолій Іванович. – Загальна кількість 
скинутих компонентів становила близько 
20 тисяч тонн. Не всі вони потрапляли ку-
ди потрібно, проте свою стабілізуючу роль 
все ж виконали. А екіпажу Ушатова випало 
виконувати не менш важливе завдання – 
поливати 4-й енергоблок полімером, який 
«склеював» радіаційну пилюку, зменшуючи 
радіус її розсіювання. Поливали цим мате-
ріалом і дороги, якими без перестану кур-
сувала автотехніка, вивозячи радіаційно 
забруднений грунт до могильників.

Якщо з розпилюванням полімеру над 
дорогами особливих проблем не вини-
кало, то з реактором все було не так-то й 
просто. Справа у тому, що над ним висо-
чіли дві 200-метрові труби, закріплені за-
лізними тросами. Існувала висока ймовір-
ність зачепити і труби, і троси. Особливо 
останні, оскільки вони погано прогляда-
лись з кабіни гвинтокрила. Але, як каже 
Анатолій Іванович, Бог милував. Від себе 

ж додам, що і вишкіл екіпажу мав у цій си-
туації не останню роль.

– Рівень радіації над реактором був 
надзвичайно високим, – говорить пол-
ковник. – Пам'ятаю, тільки-но піднялись 
над ним, як дозиметри почали відразу ж 
зашкалювати. Зважаючи на цю обстави-
ну і кількість здійснених вильотів, наш 
екіпаж швидко набрав максимально до-
пустимий рівень опромінення – 25 рент-
ген, визначених для льотчиків. І незаба-
ром ми виконували інші завдання, не 
пов’язані з безпосереднім перебуван-
ням над зруйнованим енергоблоком. А 
в середині вересня 1986 року відбули 
до свого полку.. 

На початку 90-х звільнився в запас. І 
повернувся  до Сум. З початком росій-
ської агресії  долучився до волонтерсько-
го руху. Разом з ним ми збирали кошти 
на кевларові шоломи, бронежилети для 
українських бійців, медикаменти, купува-
ли продукти харчування і доставляли їх в 
район антитерористичної операції. Свою 
благодійно-волонтерську діяльність він 
продовжує і сьогодні. Асоціація ветера-
нів та інвалідів війни у Афганістані та АТО, 
зважаючи на активну позицію полковни-
ка Ушатова у відстоюванні національних 
інтересів України, представила його до 
нагородження грамотою Верховної Ра-
ди України.

На запитання чи не шкодує, що був без-
посереднім учасником так званої афган-
ської війни, вгамовував 4-й реактор ЧАЕС 
Анатолій Іванович каже:

– Ні, не шкодую. Особливо про своє пе-
ребування у Чорнобилі: ми ж рятували лю-
дей. То як про це можна шкодувати?

Разом з дружиною Людмилою виховали 
двійко дітей – Наталю і Олексія, мають ону-
ків: Катрусю і Дмитрика. Подружжя Ушато-
вих мріє, щоб вони виросли справжніми 
людьми. А ще – щоб на українській землі 
настав такий довгожданий мир.

Перед бойовим вильотом

Анатолій Ушатов (крайній праворуч)
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Моторошна статистика

Можливо, статистика, яку ми оприлюд-
нимо нижче, дещо втомить наших читачів. 
Але саме вона досить красномовно де-
монструє ту ситуацію, заручниками якої 
всі ми є: і водії, і пасажири, і пішоходи. 
Отже, лише  за перший місяць літа на до-
рогах  України загинуло 223 людей, а дві 
з половиною тисячі були травмовані.  З  
початку року ДТП забрали життя більше 
тисячі двохсот людей. Це менше, ніж ми-
нулого року, проте Україна все ж входить в 
світові рейтинги країн з найвищою смерт-
ністю на дорогах, у тому числі і серед дітей: 
протягом 1-го кварталу поточного року на 

українських  дорогах, за словами першо-
го заступника начальника департаменту 
патрульної поліції Олексія Белошутського, 
загинуло  14 дітей і ще 541 дитина трав-
мована.

Перелік фактів, від яких  холоне кров 
у жилах, можна продовжувати. Загалом у 
2014 році на автошляхах України сталось 
153 205 дорожньо-транспортних пригод,  
2015-му – 138 536, 2016-му – 158 776, 2017-
му – 162 526. Не складно підрахувати, що 
загальна їхня кількість впродовж 2014-
2017 років становила понад 600 тисяч! В 
них загинули 15 309 людей, а більш як 130 
тисяч були травмовані.

Той факт, що багато українців дружать 
з Бахусом, ні для кого не є таємницею. І 

це аж ніяк не може радувати. Те, що після 
«спілкування» з чаркою сідають за кермо, 
не лише засмучує, а й викликає справедли-
ве обурення людей. А як може бути інакше, 
коли п'яний за кермом це не лише  потен-
ціальний самогубець, а й убивця наших 
батьків, дітей, інших родичів. Проте, схоже, 
далеко не всі господарі «Фольксвагенів» і 
«Ланосів» розуміють цю істину: 2017 року 
поліцейські зафіксували понад 114 тисяч 
випадків керування транспортом у стані 
сп’яніння. Це на чверть більше, аніж у 2016 
році. Всього ж у 2017-му сталося майже 
шість тисяч ДТП, винуватцями яких були 
п’яні водії. Від них загинули майже 3,5 ти-
сячі людей.

Щоб читач краще зрозумів багато це 
чи мало, звернусь до іншої статистики, 
яка відображає кількість загиблих ра-
дянських воїнів на так званій афганській 
війні. І нагадаю, що тривала вона з 25 
грудня 1979 року по 15 лютого 1989-го. 
За цей час, тобто за 3 340 днів і ночей, на 
ній склали свої голови близько 15 тисяч 
солдатів і офіцерів Радянської Армії. Ка-
жучи іншими словами, щороку у серед-
ньому гинуло майже 2 тисячі чоловік. Але 
то була війна, на якій нашим воякам про-
тистояв добре вишколений і озброєний 
ворог. А хто і що протистоїть сьогодні на-
шим водіям, які скоюють ДТП!?.. Відповідь 
однозначна: алкоголь.

За словами начальника управління на-
дання медичної допомоги дорослим МОЗ 
Андрія Гаврилюка, смертність на дорогах 
в Україні залишається найвищою серед 
усіх країн Європи. Зокрема, саме дорож-

Ситуація, що склалася на наших автошляхах, коли жо-
ден день не обходиться без дорожньо-транспортної при-
годи, які забирають людські життя, привернула і нашу 
увагу. Тож «Вісник ТСО України», зважаючи на її актуаль-
ність, провів своєрідний «круглий стіл». Його учасниками 
стали представники державних і громадських інститу-
цій, незалежні експерти, пішоходи, поліцейські, водії.

18 жовтня 2017 року. Центр Харкова. Поза-
шляховик Lexus, зіткнувшись з автомобілем 
Volkswagen Touareg, влітає у натовп людей. 
Результат цього зіткнення жахливий: 10 чо-
ловік зазнали травм, а 6 – загинули.

20 липня 2018-го.  Мікроавтобус Volkswagen 
з білоруською реєстрацією рухається за 
маршрутом  «Одеса-Гомель». В його салоні 
близько 20 пасажирів. Але до місця призначен-

ня вони не потраплять, «врізавшись» у ван-
тажівку, що  стояла на узбіччі. Водій і четве-
ро пасажирів загинули на місці.

Житомирщина. 127-й кілометр автодоро-
ги Київ-Чоп.  Автобус, що рухається у напрям-
ку Житомира, теж «врізається» у вантажів-
ку. Результат жахливий: 10 пасажирів гинуть 
на місці, а ще 10 з травмами різного ступеню 
опиняються у найближчій лікарні.

25 липня 2018-го. Київ. Через пішохідний 
перехід – на зелене світло світлофора – йде 
жінка. Поруч з нею – 10-річна донька. Цієї миті, 
проігнорувавши червоне світло, на перехід 
вилітає «Хаммер», під колесами якого опиня-
ється дитина. Та водій і не думає гальмувати, 
намагаючись втекти з місця ДТП. 

УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ НАГАДУЮТЬ ФРОНТОВІ…
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ньо-транспортні пригоди  є першим за по-
ширеністю чинником, який призводить до 
смерті серед молоді у віці від 15 до 24 ро-
ків і другим – серед дітей у віці від 5 до 
14 років. За підрахунками фахівців, ДТП з 
тяжкими наслідками в Україні відбувають-
ся найчастіше через перевищення водіями 
швидкості, необлаштованість пішохідних 
переходів,  порушення правил перетину 
перехрестя, а також управління автомо-
білем у нетверезому стані.

При цьому Україна як держава зазнає 
величезних економічних збитків: за під-
рахунками Світового банку, втрати україн-
ської економіки від дорожньо-транспорт-
ного травматизму щорічно сягають близь-
ко 5 мільярдів американських доларів. Для 
порівняння: українська держава ледь не 
щороку веде переговори з Міжнародним 
Валютним Фондом про надання 1-2 мі-
льярдів доларів…

Та якщо економічні показники з часом 
можна відновити, то людські життя, віді-
брані ДТП, не повернеш.

Найкривавішим на дорогах незалеж-
ної України був 2007 рік. Тоді у ДТП  заги-
нули 9574 людини!..  Потім цей показник 
почав знижуватись і у 2013-му зупинився 
на цифрі  4 483. А у 2016 році смертність 
на дорогах видалася найнижчою –  3410 
людей. Тенденція ж 2018 року дає надію, 
що цей показник на дорогах цього року 
суттєво зменшиться.

За словами начальника Департамен-
ту організаційно-аналітичного забез-
печення та оперативного реагування  
Олексія Сєргєєва, загальна ситуація на 
автошляхах є найбільш спокійною за 
останні три роки: загальна кількість ДТП 
у порівнянні з попередніми періодами 
зменшилась на 10 відсотків, аварій, в 
яких постраждали люди, поменшало на 
16 відсотків, а  летальних випадків – на 
10. Якщо навіть слова чиновника відпо-
відають дійсності, то заспокоюватись 
рано: ті випадки, про які ми розповіли 
вище, не дозволяють...

«Так жити не 
можна…»

Ці слова я запозичив у відомого режисе-
ра, який наприкінці 80-х зняв гострий публі-
цистично-документальний фільм, розпові-
даючи про життя у тодішньому Радянсько-
му Союзі. Але якщо талановитий майстер 
викривав неподобства у суспільному жит-
ті «країни рад», то у нашому випадку мова 
піде про безпеку на автошляхах.

Отже, у тім, що ситуація на них повинна 
кардинально змінитись, зрозуміло усім. 
Це – аксіома. Але як саме? До яких захо-
дів повинна вдатись Українська держава, 
суспільство, щоб вакханалія, яка панує на 
дорогах, відбираючи людські життя, при-
пинилась? 

 Пропонуємо варіанти вирішення за-
значеної проблеми вустами наших спів-
розмовників.
Сергій Кошин, 
Голова ГО «ТСО України»

– У 468 навчальних закладах нашого То-
вариства щороку готують від 175 тисяч до 
198 тисяч водіїв різних категорій. Вперше 
отримують водійське посвідчення 108-112 
тисяч осіб. Маючи посідчення водія, вчать-
ся та відкривають додатково інші категорії, 
а також підвищують кваліфікацію від 67 до 
86 тисяч чоловік.

В наших навчальних закладах працю-
ють понад три тисячі досідчених виклада-
чів, майстрів 
та інструкторів 
з індивідуаль-
ного навчання 
водінню авто-
моблія.  Усі ви-
кладачі Това-
риства мають 
вищу освіту. 
Близько 30 від-
сотків майстрів 
та інструкторів 
індивідуально-

го навчанню водінню теж мають вищу освіту, 
а решта – освіту, не нижчу професійно-тех-
нічної та мають робітнчу професію інструк-
тора.  Наших випускників  можна побачити 
як за кермом так званих фур, так і легковиків 
і мотоциклів. У більшості випадків вони є 
дисциплінованими учасниками дорожньо-
го руху. Проте ідеалізувати усіх, хто вивчав 
водійську грамоту в автошколах та спортив-
но-технічних клубах, не варто: життя є жит-
тя. І все ж, дуже багато залежить від людей, 
які «вчать на водія» – викладачів Правил до-
рожнього руху, інструкторів з практичного 
навчання водінню. Адже вони здатні у пев-
ній мірі запрограмувати слухача бути зако-
нослухняним водієм, цінувати своє і чуже 
життя. Кажу так, згадуючи своїх колишніх на-
ставників, під орудою яких вивчав дорожню 
грамоту. Відтоді багато часу минуло, а я і досі 
пам'ятаю їхні поради і настанови!..

Сьогодні наплодилося багато різних 
структур, які, не маючи належних умов 
для навчання і надання практичних на-
вичок водіння, готують водіїв. При чому, 
як стверджують у своїх рекламних про-
спектах, ще й за пришвидшеними програ-
мами! На жаль, деякі наші співвітчизники 
«клюють» на солодкі обіцянки «зробити 
будь-якого «чайника» неперевершеним 
асом українських трас»! А все тому, що роз-
цінки там дещо нижчі, аніж у навчальних 
закладах Товариства!

Проте така «дешевизна» потім вила-
зить боком. Як тим, хто спокусився нею, 
так і іншим учасникам дорожнього руху, 
оскільки жертвами подібних «асів» стають 
ні в чому не винні люди. Прикладів – хоч 
греблю гати! 
Сергій Яровий, 
перший заступник міністра внутрішніх 
справ України

– Поліція оглянула, станом на 21 лип-
ня 2018 року, понад 185 тисяч автобусів, з 
яких 7625 використовуються для організо-
ваного перевезення дітей. У результаті пе-
ревірки було виявлено близько трьох ти-
сяч технічно несправних одиниць техніки.

Поліцейськими було зафіксовано понад 
26 тисяч порушень правил перевезення 

Проблема

Патрульна поліція за роботою
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пасажирів та дорожнього руху, до-
пущеними водіями автобусів. З них 
найпоширеніші: керування тран-
спортом у стані алкогольно-нар-
котичного сп’яніння, створення 
аварійної обстановки, перевезен-
ня пасажирів понад встановлену 
кількість, порушення правил ру-
ху через залізничний переїзд, ке-
рування без необхідних докумен-
тів, експлуатація автобусів, які не 
пройшли обов’язковий технічний 
контроль. Отже, крім водіїв, відпо-
відальність в багатьох випадках повинні 
нести і керівники автопідприємств. І вона, 
ця відповідальність, має бути адекватною 
тим загрозам, яким піддається життя людей. 
Анатолій Кацай,
голова Вінницької обласної організації 
ТСО України

– Можливо, здамся занадто жорстким і 
категоричним у своїх судженнях, але буду 
відвертим. Як на мене, то правоохоронні 
органи повинні звернути увагу насампе-
ред на таке явище, як нетверезий водій за 

кермом. Адже, за інформацією МВС, у 1-му 
півріччі 2018 року на автошляхах Украї-
ни сталося, з вини п’яних водіїв, понад дві 
тисячі дорожньо-транспортних пригод, у 
яких потерпіли майже 350 чоловік. При 
цьому 42 людини загинули.

Зважаючи на підвищену небезпеку, 
яку несе п'яний водій за кермом, від-
повідальність за керування автотран-
спортним засобом у нетверезому стані 
потрібно було зробити більш жорсткою 
ще років 20 тому. Як мінімум. І на зако-
нодавчому рівні. Але чомусь цієї пробле-
ми «не помічали» ті, хто ухвалює закони. 
Втім, це не пізно зробити і сьогодні. Як на 
мене, то у випадку затримання п'яного 
водія за кермом він повинен сплати-
ти штраф не менше 50 тисяч гривень. 
Якщо не спроможний цього зробити, 
то потрібно арештовувати автомобіль 
і віддавати його лише тоді, коли такий 
горе-водій розрахується за скоєне пра-
вопорушення. Ну, а в разі повторення 

«подвигу» держава могла б і конфіску-
вати транспортний засіб.

Чиновники «Укртрансбезпеки», які ви-
дають  компаніям-перевізникам ліцензії, 
теж мають нести кримінальну відповідаль-
ність за свою бездіяльність.
Олександр Кава, 
експерт з транспортних стратегій

– Якщо подивитися на суху статистику, 
то  щороку під час ДТП за участю маршру-
ток гине 70-80 людей, близько 800 втрача-
ють своє здоров’я чи отримують травми 
різного ступеня. Це жорстока правда. Та 

чомусь влада дуже мало уваги приді-
ляє дослідженню цього питання. Зазна-
чена проблема варта пильної уваги з 
боку державних органів влади: близько 
трьох мільярдів пасажирів користують-
ся автобусними перевезеннями. Багато 
громадян щодня їздять маршрутками. 
Олександр Завадський, 
інструктор з індивідуального на-
вчання водінню автомобіля, водій-
ський стаж  понад  40 років

– Будь-яка людина, забажавши опа-
нувати водійське ремесло, перші кроки 
до цього робить у навчальному класі, 

студіюючи Правила дорожнього руху, і за 
кермом навчального автомобіля. Впро-
довж кількох десятиліть маю можливість 
спостерігати за цим процесом. І ось що 
скажу. Дуже багато залежить від виклада-
ча та інструктора: якщо вони зуміють на-
лаштувати слухача на сумлінне ставлен-
ня до навчання, то, вважай, вже половину 
справи зроблено.

Наше містечко невелике, майже всі його 
жителі знають один одного. Я, наприклад, 
пам'ятаю чи не кожного зі своїх підопічних: 
і тих, які дуже сумлінно ставились до прак-
тичних занять з 
водіння, і тих, хто 
не дуже цим пере-
ймався. Знаю бага-
тьох працівників 
місцевого відділ-
ку поліції. Так ось, 
понад 90 відсотків 
слухачів, які відно-
сяться до перших, 

ніяких проблем з автоінспектора-
ми не мають. За рідким виключен-
ням. А ось ті «легені», які не надто 
переймались безпекою водіння, 
неодноразово ставали «клієнта-
ми» колишньої ДАЇ.

Зважаючи на досвід, скажу так: 
якщо водій є порядною людиною, 
переймається і власною безпе-
кою, і безпекою інших учасників 
руху, то ймовірність скоєння ним 
ДТП дуже мала.
Віктор Виговський? 

викладач Правил дорожнього руху   
– На жаль, не всі слухачі розуміють ту від-

повідальність, яку вони беруть на себе, отри-
мавши водійське посвідчення і ставши учас-
никами дорожнього руху. Таких, правда, не-
багато. Принаймні серед наших підопічних. 
Абсолютна більшість сумлінно ставиться до 
вивчення ПДР, цікавиться різними нюанса-
ми, які можуть виникнути на дорозі.

Зважаючи на багаторічний досвід ро-
боти, можу сказати, що від нашого брата, 
тобто викладачів, у значній мірі залежить 
безпека на автошляхах. Адже чимало ДТП 
трапляється саме через незнання водіями 
Правил дорожнього руху. Тож виходить, 
що хоч і опосередковано, але у цьому ви-
нні і ми, викладачі.
Василь Хамула, 
голова Львівської обласної організації 
ТСО України

– Моє життя багато років пов'язано з 
автомобілями. І як посадової особи, і як 
пересічного громадянина, оскільки маю у 
власному користуванні «залізного коня». 
А   під час армійської служби десять років 
очолював автослужбу 14-го корпусу Пові-
тряних Сил ЗС України. Повірте, за цей час 
надивився до чого призводить легковаж-
ність водіїв на дорозі!..

До складу Львівської оборонної орга-
нізації входять кілька десятків навчальних 
закладів, де готують водіїв. Ми робимо все 
можливе, щоб навчальний процес про-
ходив на високому рівні. Для цього абсо-
лютна більшість аудиторій автошкіл, СТК 
оснащена мультимедійними системами, 
іншими технічними засобами, які дозво-
ляють проводити заняття на гідному рівні. 
Але хочеться сказати про людей, які навча-

П’яний працівник Верховного 
Суду втікав від поліції

Наслідки нехтування Правил дорожнього руху
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ють галичан водійській грамоті: без 
них вся ота техніка перетворюється 
у купу залізяччя.

Наші викладачі, інструктори з ін-
дивідуального навчання водінню ав-
томобіля є фахівцями вищого ґатунку, 
людьми, які не шкодують зусиль для 
того, щоб їхні підопічні залишали авто-
школи, СТК добре підготовленими воді-
ями, яким залишилось би потім  лише 
відшліфувати свої практичні навички. 
Петро Бутин, 
директор Золочівської автомобільної 
школи

– Кажуть,  як корабель назвеш, так він і 
попливе. Перефразовуючи цей вислів, зау-
важу: як слухач опанує Правила дорожньо-
го руху під орудою викладача, які навички 
водіння отримає при допомозі інструкто-
ра, таким водієм і буде. Є, звісно, винятки, 
але у більшості випадків саме люди, без-
посередньо причетні до підготовки водія, 
визначають його подальшу поведінку за 
кермом автівки.

Отже, потрібно насамперед приділя-
ти увагу їхній професійній підготовці. На-
самперед з числа молодих фахівців, яким 
бракує і теоретичних, і практичних знань 
та навичок. Тому у нас давно склалася й іс-
нує по сей день практика, коли досвідчені 
спеціалісти опікуються професійною під-
готовкою своїх молодших колег. Кажучи 
іншими словами, готують надійну зміну.
Оксана, 
старший лейтенант Національної по-
ліції

– За ці кілька років, що я служу в поліції, 
стільки надивилась на водіїв-порушників, 

що, вибачте,  аж нудить від їхніх фізіоно-
мій. Особливо тих, які п'яними сідають за 
кермо, створюють аварійні ситуації, а коли 
потрапляють у наше поле зору, то почина-
ють «качати права». До яких лише дій не 
вдаються ці негідники: грубіянять,  ляка-
ють впливовими родичами, потрібними 
знайомствами, тикають під ніс різні «ко-
рочки», обіцяють «великі неприємності», 
погрожуючи звільненням з лав МВС!

Ми, поліцейські, не захищені на зако-
нодавчому рівні від таких мажорів. При-
гадайте випадок кількарічної давнини, ко-
ли поліцейські намагалися зупинити п'яну 
компанію молодих людей. Зважаючи на те, 
що за кермом був п'яний юнак і автівка 
рухалась на шаленій швидкості, створю-
ючи аварійні ситуації, мої колеги навіть 
змушені були стріляти по колесам! Коли ж 
врешті решт зупинили їх, то водій неждано 
і негадано «вдарив по газах» і один з по-
ліцейських змушений був відкрити вогонь 
на ураження, рятуючи своє і колег життя…

Після цього у хлопця почались непри-
ємності: проти нього була порушена кри-
мінальна відповідальність! І це при тому, 

що є відео, аудіозапис, свідчення 
очевидців, які переконливо дово-
дять: лише дивом жертвами п'яниць 
не стали пересічні кияни. Ви може-
те уявити, щоб у подібній ситуації 
кримінал «шили» не порушнику, а 
поліцейському у тих же США? Ска-
жіть, коли б ви опинились на місці 
нашого колеги, чи намагались би 
потім за аналогічних обставин зу-
пиняти таких мажорів?..
Василина Данилевич, 

викладач основ надання першої медич-
ної допомоги, Жовквівський СТК

– Щороку у ДТП гинуть тисячі людей. 
Чинники, які призводять до цього, давно 
всім відомі. Але серед них бракує ще од-
ного – вміння людей, які стали учасниками 
дорожньо-транспортних пригод, надавати 
постраждалим першу медичну допомогу. 
Знаю чимало прикладів, коли пасажир, 
більш менш ознайомлений з навичками 
її надання, рятував людське життя. Відомі 
і діаметрально протилежні факти.

Як викладач основ надання першої мед-
допомоги намагаюсь донести до майбутніх 
водіїв елементарні медичні знання. Скажу 
відверто: не всі сумлінно відносяться до 
цього, мовляв, якщо буду добре підготов-
леним у професійному плані водієм, то в 
ніяку халепу не потраплю У певній мірі це 
так. Але у тому-то й справа, що «у певній»: 
учасниками ДТП стають і водії екстра-класу.

Користуючись нагодою, порадила б 
кожному водію мати в салоні автівки ап-
течку, а у ній – медичні засоби, конче по-
трібні для надання потерпілому допомоги.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Прокинулась совість...

Фіксація порушень ПДР – надійний заслон ДТП
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В навчальних закладах Товариства 

Ї ї витоки сягають осені 1943 року: бук-
вально  на другий день після визво-
лення міста від гітлерівців  був ство-
рений центр підготовки фахівців для 

армії і флоту. Тож незабаром фронт почав 
отримувати його випускників  – стрільців, 
кулеметників, механіків-водіїв танків, 
водіїв автомобілів, санітарів, мотористів 
малотонажних суден. Їх внесок у Велику 
Перемогу неоціненний. З плином часу 
змінювалися назви і структура навчаль-
ного закладу, але незмінним було почуття 
відповідальності колективу за доручену 
справу – виховання патріотів, підготовка  
фахівців для Збройних Сил і народно-
го господарства країни. Лише протягом 
1970-1980 років тут пройшли навчання, 
отримавши відповідні спеціальності, тисячі  
дніпропетровців і жителів області.

Внесок школи в підвищення обороноз-
датності країни гідно оцінювався. В її акти-
ві – пам'ятні прапори обкому ДТСААФ, гра-
моти командувача Київського військового 
округу,  перехідні кубки, звання «Зразкова 
школа ДТСААФ», знак «За активну роботу».

Сьогодні у цього навчального закладу 
вистачає проблем. Наприклад, обласний 
військ комат не має  можливості оплачувати 
підготовку фахівців. Тож потенціал трудового 
колективу школи щодо підготовки фахівців 
для Збройних Сил України використовується 
не сповна. Але з'являється обнадійливе світ-
ло в кінці тунелю – між школою і облвійсь-
ккоматом підписано Меморандум про роз-
ширення співпраці. А завдяки співпраці з ор-

ганами соціального захисту тут навчаються 
учасники антитерористичної операції.

Зважаючи на суворі реалії сьогодення, 
рятівною соломинкою для трудового колек-
тиву школи є підготовка водіїв категорії «В»: 
слухачі, які вирішили отримати водійське по-
свідчення цієї категорії, оплачують навчання 
«живими» грошима. Чи є конкуренти? 

– Звісно, що у такому мегаполісі як Дніпро 
їх вистачає, – говорить директор технічної 
школи Сергій Олейников. –  Але без удаваної 
скромності скажу, що серед десятків інших 
приватних  аналогічних структур наша по-
за конкуренцією. Так, ми хочемо заробляти 
більше і витрачати ці гроші на зарплатню 
людям, поліпшення матеріально-технічної 
бази, вирішення інших нагальних проблем. 
Але, разом з тим, не  забуваємо про якість 
навчального процесу, пам’ятаючи, що наші 
випускники, не маючи професійної підготов-
ки, можуть скоювати дорожньо-транспортні 
пригоди.

Цілком природно, що людині, яка  вирі-
шила поповнити водійську армію,  непросто 
визначитися зі своїм вибором. Адже кожен 
налаштований не тільки отримати водійське 
посвідчення, а й досконально вивчити Пра-
вила дорожнього руху,  отримати навички 
практичної їзди, які б дозволили впевнено 
почуватись на дорозі. Серед основних вимог 
майбутніх водіїв – високий професіоналізм 
викладацького складу, наявність сучасних 
навчальних автомобілів, обладнаний авто-
дром.

Стати щасливим власником водійського 
посвідчення – пів справи. Значно важливі-
ше вийти зі стін автошколи підготовленим,  
впевненим в собі водієм, здатним безпеч-
но пересуватися по дорогах незалежно від 
погодних умов і обстановки, уміти швидко 
реагувати на будь-
які дорожні ситу-
ації. Прищепити 
ці якості кожному 
слухачу – святий 
обов'язок нашо-
го колективу. При 
цьому гарантує-
мо індивідуальний 
підхід до кожного 
слухача. Тим, хто 
потребує додатко-

вої допомоги, ми організуємо заняття з ура-
хуванням персональних побажань. Для нас 
кожен слухач, що навчається – це майбутній 
колега. Під час навчання постійно звертаємо 
увагу не тільки на важливість безумовного 
дотримання правил дорожнього руху, а й на 
культуру водіння, а також численні потенцій-
но небезпечні ситуації, які можуть статися. 
Вчимо, як їх слід уникати.

Акуратно і вкрай чемно передаємо нако-
пичений багаж знань. З цим впевнено справ-
ляються наші викладачі Віталій Богомолов, 
Андрій Бусов, Павло Ширяєв, Володимир Фе-
дищенко, Тетяна Астахова. Окремо хочеться 
відзначити  Дар’ю Шкаран,  викладача з ме-
дичної  підготовки, учасницю АТО, яка про-
вела два роки на війні  і зараз ділиться своїм 
багатим досвідом зі слухачами школи.

Для того, щоб майбутні водії не помили-
лися у своєму виборі, ми проводимо своє-
рідні «Дні відкритих дверей» – запрошуємо 
відвідати наші офіс і класи з метою особисто 
упевнитися в нашому професійному підході 
до підготовки, ознайомитися з сучасною ма-
теріально-технічною базою.

Надійна підмога в системі ефективної за 
якістю, а відповідно, і зі зниженням загальної 
аварійності на автомобільному транспорті 
підготовки водіїв – впровадження досвіду 
європейських автошкіл. Особливо цінний 
для нас досвід  Німеччини, Франції, країн 
Скандинавії, де ситуація на автошляхах в 
рази краща, аніж на українських. 

Золотим фондом школи називає Сергій 
Олейников ветеранів Товариства, які віддали 
Дніпропетровській технічній школі десятки 
років життя і є не лише надійною опорою ди-
ректора, а й досвідченими наставниками для 
своїх молодших колег. Наприклад, трудовий 
стаж Сабадира Костянтина Борисовича ста-

Більшість жителів Дніпра, бажаючих отримати водійське посвідчення, ідуть 
за ним до Дніпропетровської технічної школи: навчальний процес тут прохо-
дить на високому рівні 

КЕРМО В НАДІЙНІ РУКИ

Директор технічної школи Сергій Олейников

Викладачі С. Голуб і А. Бусов
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новить понад 40 років, Голуба Сергія Олексі-
йовича і  Ткачука Віталія Андрійовича 41 і 29 
років відповідно. Вони є відмінними фахів-
цями своєї справи і справжніми патріотами 
Товариства, вважаючи, що саме люди, які у 
ньому працюють, і є його обличчям. Тому і 
відношення до виконання функціональних 
обовязків у них відповідне. Всі вони не раз і 
не два заохочувались керівництвом школи, 
міської організації Товариства.

– В приватних навчальних закладах зарп-
латня дещо вища, але я не уявляю вже себе 
поза цим колективом, – відверто зізнається 

Сергій Голуб. – Тому працював і працюва-
тиму тут.

Їхніми підшефними є Артем Голуб, Вале-
рій Шевченко, Андрій Дімашин, Галина Фе-
дищенко, Олександр Фалько, які  перейма-
ють досвід старших товаришів. Сьогодні на 
озброєнні школи перебуває  15 легкових 
автомобілів і сім вантажних, автобус, мото-
цикл і мопед. Всі вони у відмінному техніч-
ному стані.

У школі, про яку наша розповідь, навча-
ються і учасники антитерористичної опера-
ції: починаючи з 2015 року тут підготовлено 
майже 90 водіїв з числа тих, хто зі зброєю в 
руках боронив  Україну. Серед них, зокрема, 
Руслан Гурський, Олександр Косогор, Євге-
ній Галузін, Руслан Боздуган та інші. 

– Якість навчання – відмінна, – каже 
Олександр Косогор. – Ставлення з боку 
викладачів, майстрів та інструкторів як 
людей до нас – ще краще.  Я вже порадив 
кільком своїм побратимам прийти сюди 
і отримати потім водійські посвідчення. 
Зважаючи на власний досвід, впевнений: 
екзамени у сервісному центрі вони зда-
дуть з першого разу.

До речі, підрозділам, задіяним у прове-
денні АТО, свого часу передали автомобіль 
Урал і три автокрани, які були задіяні для 

спорудження опорних пунктів, бліндажів та 
інших об’єктів військової інфраструктури.

Окрім фахівців-професіоналів, яким є чим 
поділитись зі слухачами, для  якісного  на-
вчання  школа має добротну матеріально-
технічну базу. Про автопарк ми вже сказали, 
а ще ж функціонують шість класів з вивчення 
Правил дорожнього руху і  безпеки дорож-
нього руху, сім аудиторій, де майбутні водії 
знайомляться з будовою автодвигунів. Всі во-
ни обладнані мультимедійними системами, 
що сприяє кращому опануванню навчаль-
ного матеріалу, у окремому комп’ютерному 
класі люди готуються до іспитів. До послуг 
майбутніх водіїв –  маневровий майданчик, 
де вони відточують водіння автомобіля.

У тому, що цей навчальний заклад  який 
рік поспіль є одним з кращих навчальних 
закладів не лише Дніпропетровщини, а й 
Товариства, неабияка заслуга її керівника – 
Сергій Олейникова. За фахом Сергій Семе-
нович – інженер-механік автомобілів. Спе-
ціальність здобув у Хабаровському політех-
нічному інституті після служби в Радянській 
Армії. У 1984 році. А вже у 1987-му працев-
лаштувався у Дніпропетровському  район-
ному спортивно-технічному клубі майстром 
виробничого навчання. Через два роки став 
викладати Правила дорожнього руху і будо-
ву транспортних засобів.У 2000-му обійняв 
посаду заступника директора Дніпропетров-
ської технічної школи з навчальної частини, 
а через 10 років  очолив її.

Анатолій ТОКАР,
заступник голови

Дніпропетровської ОО 
ТСО України 

Антон,
колишній слухач
 «З вибором автошколи ми не помилилися. Велике спасибі викладачеві Пра-

вил дорожнього руху Андрію Бусову. Ваш метод асоціацій не лише робив за-
няття в класі яскравими і живими, але і міцно врізався в пам'ять. Дякую за курс. 

Алла Д.,
випускниця автошколи.             
«З великою вдячністю згадую свого майстра виробничоїного водіння Валерія 

Шевченка. Водія з величезним стажем, що володіє рідкісним талантом: переда-
вати свій досвід молодому поколінню. Курс водіння закінчив у важких зимових 
умовах, а навесні вже впевнено почувався за кермом автомобіля».

Юрій К., 
випускник автошколи
 «Не знаю навіть як більш точно описати всі почуття. На початку все здавалося 

незрозумілим і заплутаним: море інформації і незнайомих термінів. Добре, що 
до іспитів в Сервісному центрі все розклалося по поличкам. Напевно, я була не 
зовсім гарною ученицею, але у мене все склалося добре. Правильно говорили 
на заняттях наші викладачі Тетяна Астахова, Сергій Голуб, що хто прагне, той 
своєї мети досягне».

Викладач Віталій Богомолов

Колектив техшколи
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Добрі слова як аванс 
на майбутнє

Розповідаючи про трудові будні СТК,  
працівники, наче змовившись між собою, 
згадували  Василя Мельника – свого ди-
ректора:

– Досвідчений професіонал, який усі-
єю душею вболіває за доручену справу, 
ніколи не вдається до адміністративно-
го тиску.

Звісно, що після почутого захотілось 
познайомитись з ним особисто. Під час 
зустрічі переповів йому ці слова.

– Мені приємно, що люди так відгуку-
ються про мене, – трохи зашарівшись, від-
повів чоловік. – Але сказане вважатиму 
авансом на майбутнє.

Кілька слів про керівника цього на-
вчального закладу. Він  народився і ви-
ріс на Ямпільщині, у селі Писарівка. Від-
служивши два роки в колишній Радян-
ській Армії, працевлаштувався водієм у 
райспоживсоюзі (була така організація 
за часів СРСР). Згодом, у 1974 році, був 
призначений начальником районного 
СТК, який очолював по 1985 рік. Зважа-
ючи на енергійність молодого директо-
ра, місцеві оборонці незабаром обрали 
його ще й головою своєї організації. На 
деякий час довелося залишити ці поса-
ди: працював секретарем райкому проф-
спілки сільського господарства, інспек-
тором митного переходу через Дністер 
«Ямпіль-Косоуци». Але наприкінці 90-х 

знову очолив і районну організацію То-
вариства, і РСТК.

«Наш колектив нагадує 
дружну родину…»

Ці слова я почув від головного бухгал-
тера навчального закладу Лесі Тарнав-
ської.

– Тут я працюю, у порівнянні зі своїми 
колегами, не так вже й багато часу, але й 
кількох років вистачило, щоб зрозуміти: 
мої колеги – надзвичайно порядні люди, 
готові будь-якої хвилини протягти руку 
допомоги, – каже Леся Олександрівна. – 
Тому мені, жінці, досить комфортно пра-
цювати у цьому практично чоловічому 
колективі.

Свого часу, на початку 80-х, мені дове-
лося вивчати водійську науку. Тож добре 
знаю, наскільки важлива у цій справі по-
стать викладача Правил дорожнього руху. 
Саме він може, у значній мірі, убезпечити 
тебе від помилок на дорозі, які часто за-
кінчуються фатально, або ж, перепрошую, 
невільно посприяти твоїм майбутнім «до-
рожнім гріхам», тобто ігноруванню цих 
Правил. 

Після спілкування з підопічними Вікто-
ра Виговського, під орудою якого студію-
ють водійську на-
уку, переконався: 
ця людина робить 
все можливе, щоб 
вони не припус-
калися помилок, 
сумлінно викону-
ючи поради свого 
наставника.

– Перед тим, 
як піти вчитись 
до нашого спор-
тивно-технічно-
го клубу, я нама-
гався самотужки 
опанувати Пра-

вила, придбавши кілька підручників, – зі-
знався ямпільчанин Олег. – При цьому не 
вважав їх серйозним предметом, маючи 
вищу освіту. Та коли почав студіювати ці 
підручники, зрозумів, що помилявся. Ві-
ктор Юзифович настільки доступною мо-
вою пояснює навчальний предмет, що на-
віть невіглас все зрозуміє.

Колеги інструктора з індивідуально-
го навчання водінню автомобіля Олек-
сандра Завадського поза очі називають 
патріархом СТК. Пояснення цьому про-
сте: Олександр В'ячеславович віддав 
йому майже 40 років свого життя. А 
прийшов він сюди після Харківського 
індустріально-педагогічного технікуму, 
де опанував спеціальність «механізація 
сільського господарства». За ці десяти-
ліття, зізнається ветеран Товариства, 
отримував «вельми цікаві – як з погля-
ду на умови роботи, так і оплату пра-
ці – пропозиції». Але не погоджувався, 
настільки подобається йому колектив 
клубу. Скільком жителям міста і району 
допоміг стати маститими водіями – не 
підраховував, але, за його ж словами, 
було їх дуже багато.

Трудовий стаж інструктора Сергія Ко-
рецького дещо менший. Але і йому не 
позичати професіоналізму, уміння йти на 

Особистість керівника  неабияк впливає на людей, які 
працюють поруч з ним. Згадалася ця істина під час перебування 
у Ямпільському районному спортивно-технічному клубі ТСО 
України, що на Вінниччині, та знайомства з його директором 

ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ…»

 Професіонали своєї справи

«НАШ ЛІДЕР – 

Директор Ямпільського СТК Василь Мельник
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контакт зі своїми підопічними. І справа, 
мабуть, не лише у його людських якостях: 
свого часу Сергій Миколайович закінчив 
Вінницький педагогічний інститут, здобув-
ши  кваліфікацію учителя загальнотехніч-
них дисциплін.

– Сергій Миколайович – природжений 
педагог, – кажуть про нього слухачі. – Ні-
коли, навіть при виникненні екстремаль-
них ситуацій, не підвищує голосу.

Інструктор індивідуального навчання 
водінню автомобіля Анатолій Гапчук, як 
і його колеги, є професіоналом вищого 
ґатунку: і у водінні автомобіля, і у його ре-
монті. Підопічні поважають його за веселу 
вдачу, уміння жартувати.

Проблем у Ямпільського РСТК виста-
чає. Одна з них – різке падіння еконо-
мічних показників у районі. Кілька про-
мислових підприємств, на яких працю-
вало чимало жителів цього міста, вже 
тривалий час «лежать». Люди, не маю-
чи стабільних і гідних здобутків, мріють 
здебільшого про шматок хліба, а не про 

автівки. Тому потік бажаючих отримати 
водійські посвідчення останнім часом 
суттєво зменшився. Отже, скоротились 
і фінансові надходження. І все ж, запро-
вадивши низку ноу-хау, Василю Мельнику 
вдається «заманювати» слухачів. Мину-
лого року тут навчались майже 200 чо-
ловік. Цьогоріч, станом на 1серпня, во-
дійське ремесло опанували близько 90 
осіб. Це дозволяє більш менш впевнено 
триматись «на плаву» і навіть будувати 
оптимістичні плани.  На прохання поді-
литись ними Василь Григорович лише по-
сміхнувся, але пообіцяв, що обов'язково 
ознайомить з результатами наших чита-
чів. Що ж, зачекаємо…

Про технічний парк РСТК. Лише остан-
нім часом колективу вдалося придбати  
три нових автомобілі. 

– Всі вони з автосалону, – не без гор-
дості повідомив Василь Мельник.

Розповідаючи про РСТК, не можу оми-
нути і діяльність районної організації, яка 
виконує свої статутні завдання насампе-
ред за рахунок фінансових вливань з боку 
навчального закладу: це єдиний законний 
спосіб заробити копійку на організацію 
військово-патріотичної роботи. На околи-
цях Ямполя який рік поспіль відбувається 
військово-спортивний вишкіл «Щит і меч». 
Посильний внесок у його проведення ро-
блять як державні інституції Вінниччини, 
так і громадські організації, в тому чис-
лі і місцеві осередки Товариства. Ямпіль-
ський – один з них.

– Ті суми, які ми асигнуємо, не надто 
великі, але все ж сприяють тому, що кіль-
ка сотень підлітків протягом 10-12 днів 
вчаться азам військового мистецтва, – ка-
же Василь Григорович. – А ще – вивчають 
історію України та її війська, знайомляться 
з історією нашого славного Подільського 
краю.

«Тут працюють справжні 
професіонали 
і вчать вони 
по-справжньому 
водійському ремеслу…»

Перебуваючи у цьому прекрасному 
подільському місті, вирішив провести 
міні-опитування людей, які навчались у 
цьому РСТК. 

Олена Кримчак, пенсіонерка
– Це було дуже давно, років 30 тому, 

коли нашій сім’ї поталанило придбати 
«Жигулі». Тоді я вирішила вивчитись на 
водія разом зі своїм чоловіком. І екзаме-
ни з Правил дорожнього руху, і практич-
не водіння ми здали з першого разу. Як, 
до речі, і переважна більшість слухачів.

Років десять тому на зміну «Жигулям» 

прийшов «Фольксва-ген». І якщо мені з 
Миколою не потрібно було перездавати 
іспити на право його водіння, то сину Єв-
гену довелося вчитись: у нього водійсько-
го посвідчення взагалі  не було. Тож я знаю 
про те, як проходить навчальний процес 
сьогодні: на досить високому рівні, слухачі 
здають всі іспити з першого разу.

Анатолій Петровський, водій із 
40-річним стажем

– Поріг нашого РСТК я вперше пересту-
пив наприкінці 70-х років. Провчившись 
кілька місяців, отримав водійське посвід-
чення категорій «С» і «В». Під час служби в 
Радянській Армії, яку я проходив у Львові, 
і командири, і товариші дивувались моїм 
знанням Правил дорожнього руху, умінню 
«розбиратись» у двигуні. Кажу про це не 
тому, щоб похвалитись зайвий раз, а задля 
того, щоб ви зрозуміли: тут завжди працю-
вали висококваліфіковані фахівці, які вбо-
лівали за кінцевий результат своєї роботи.

Досвід ямпільчан вивчав
Сергій ЗЯТЬЄВ 

Тетяна Гітлан задоволена 
навчальним процесом

Головний бухгалтер Леся Тарнавська

Майстри індивідуального навчання водінню автомобіля (зліва-направо) 
Анатолій Гапчук, Олександр Завадський та Сергій Корецький
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З перших днів її основними завдан-
нями була навчально-спортивна 
робота з юнацтвом: підготовка 
спортсменів високої кваліфікації 

з технічно-прикладних видів спорту, про-
ведення змагань, військово-патріотичне 
виховання підростаючого покоління, 
підготовка його до армійської служби.  А ще 
вона була базовою організацією  збірних 
команд Української РСР з картингу, авто-
кросу, мото– та автомодельного спорту. Її 
вихованці ставали чемпіонами та призера-
ми чемпіонатів і Кубків Радянського Союзу, 
Української РСР. Імена майстрів спорту СРСР 

Олександра Недухова, Дмитра Самсонова, 
Олександра Колодяжного, Володимира 
Гаценка,  Анатолія Зайцева,  Геннадія Про-
хоренка були відомі в усьому світі.

З проголошенням Україною незалежнос-
ті і утворенням на базі ДТСААФ оборонного 
Товариства України  школа  залишилась  під 
його дахом.  І вже нове покоління її вихо-
ванців захищають спортивну честь нашої 
країни: майстри спорту України Олег і Ігор 
Скузи, Ілля Замула, Антон Андрущенко, Сер-
гій Прохоренко та їхні друзі.

Технічні види спорту – задоволення не 
з дешевих. З цієї причини багато українців, 
які бажають ними займатись, не можуть до-
зволити собі таких «розкошів». Це чудово 
розуміло колишнє  керівництво Школи. То-
му суттєво зменшило кількість видів спорту, 
які раніше тут культувались. А зосередились 
на картингу, вважаючи, що  така увага під-
німе його на якісно інший рівень. І не по-
милились: підтвердженням цього можуть 
слугувати  результати  виступів. Адже  з року 
в рік  команда ДЮСТШ завойовує призові 
місця  на чемпіонаті України з картингу у 
заліку дитячих команд. На інших змаганнях 
представники Школи теж не пасуть задніх. 

Тривалий час колектив очолював Сергій 
Савенко: він, хоча ніколи і не був автоспор-
тсменом,  полюбив технічні види спорту і 
робив усе можливе  для їхнього розвитку. 
Нещодавно посаду директора обійняв Ва-
лерій Білик –  молодий, але  грамотний фа-

хівець, який вболіває за довірену ділянку 
роботу і докладає усіх зусиль, щоб школа 
була найкращою в Україні.

– У нас є певні резерви для досягнення 
кращих результатів, – каже він. – У складі 
школи працюють навчальні групи та спор-
тивна команда з картингу. Щорічно, у верес-
ні, набираються чотири навчальні групи по 
15 гуртківців у кожній. До складу спортивної 
команди входить 12 осіб.  Заняття – безко-
штовні.  Всі витрати на навчальний процес 
за рахунок школи. Після закінчення курсу 
навчання гуртківці беруть участь у п’яти 
змаганнях. Ті з них, хто має бажання та по-
каже відповідні здібності, зараховуються до 
спортивної групи.  Майно,  яке необхідне 
для участі у змаганнях і є на балансі, гуртків-
ці отримують безкоштовно, чого не виста-
чає – за рахунок батьків. Керівництво школи 
надає багато уваги методично-організацій-
ній роботі та військово-патріотичному ви-
хованню підростаючого покоління. Для ви-
конання цих програм співпрацюємо з Укра-
їнським державним центром позашкільної 
освіти МОН України, Федерацією картингу 
України,  Голосіївською, Деснянською, Свя-
тошинською, Подільською та Дніпровською 
райдержадміністраціями Києва. У 2014 році 
державними органами на території школи 
зареєстрована тимчасова картингова траса. 
Завдяки їй щорічно проводимо п’ять зма-
гань, запрошуючи  колективи з Києва, Бо-
рисполя, Білої Церкви та Володарки.

За 40 років існування Київської міської  дитячо-юнацької спортивно-
технічної школи під її дахом підготовлено десятки знаних в Україні 
та за її межами спортсменів 

Спорт 

КАРТИНГІСТ – 
ЗВУЧИТЬ ПОЧЕСНО!..

Іван Кияниченко
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Тренерами  працюють досвідчені фахівці, 
кандидати в майстри спорту України, судді 
національної категорії з картингу Валерій 
Балан і Валентин Рачек. На громадських за-
садах залучаються визнані фахівці і вете-
рани картингу Володимир Гаценко, Євген 
Ковальчук, Василь Ремізовський, Генадій 
Борщ та інші. Керує навчально-спортивним 
процесом школи заступник директора, 
Почесний працівник фізичної куль-
тури і спорту України Кияничен-
ко Іван Степанович.

– Попри всі труднощі і 
складнощі, пра-
ц ю є м о 

р и т -
мічно, – каже 
він. – У цьому вбачаю заслугу як усього на-
шого невеликого колективу, так і керівни-
ка – Валерія Валерійовича. Постійна увага 
надається і військово-патріотичному вихо-
ванню. У 2015 році провели змагання, при-
свячені бійцям підрозділу імені генерала 
Кульчицького, на які запросили і військо-
вослужбовців.  

Сам Іван Степанович картингом почав 
займатись у 14-літньому віці. Відтоді минуло 
майже 40 років, а він і досі згадує добрим 
словом свого першого тренера:

– І як спортсмена, і як людину Геннадія 
Івановича Чуканова поважали всі його ви-
хованці. Для кожного з нас він знаходив по-
трібні слова, навіть ті хлопчаки, які не могли 
похвалитись спортивними досягненнями, 
починали краще виступати.

1972 року Кияниченко у складі юнаць-
кої збірної УРСР брав участь  у Першості 
СРСР. Потім виступав на чемпіонатах і 
Кубках України. Найвище досягнення – 
– друге місце на всесоюзних змаганнях 
«Київська весна-1982». До 1987-го висту-
пав у шосейно-кільцевих перегонах на 
кузовних автомобілях. Кандидат в май-
стри спорту, суддя національної катего-
рії з автоспорту. Працюючи інструкто-
ром у Республіканському автомотоклубі 
ДТСААФ, тренував збірну команду УРСР 
з картингу. Зважаючи на організаторські 
здібності, на початку 90-х його обрали  
віце-президентом Федерації картингу 

України. Сьогодні він є генеральним се-
кретарем ФКУ. 

Спільно з Радою ветеранів та учасників 
АТО Голосіївського району в ДЮСТШ  розро-
блена пілотна програма: на її базі проводи-
тимуться  заняття з картингу для дітей тих, 

хто зі 
зброєю в ру-

ках захищав 
нашу країну від 

російського агре-
сора. Після проведен-

ня змагань кращі гуртківці 
будуть зараховані до спортивної 

групи школи. Надалі ця Програма буде до-
опрацьована та запроваджена в інших ра-
йонах Києва.

Керівництво школи пропагує  здоровий  
спосіб життя, залучаючи молодь до занять 
технічними видами спорту, представники 
школи зі спортивною технікою та вітража-
ми постійно беруть участь у заходах, при-
свячених Дню фізкультурника, спортивних 
виставках, які проводять ГО «ТСО УКРАЇНИ» 
та інші профільні організації і установи. 

Кожного року спортивний сезон розпо-
чинається у квітні проведенням на власній 
картинговій трасі традиційних змагань на 
приз КМ ДЮСТШ  «Київська весна». Надалі 
проводяться ще чотири змагання, а закінчу-
ється спортивний 
сезон у жовтні. 

У 2017-2018 на-
вчальному році ке-
рівництвом школи 
було започаткова-
но п’ятиетапний 
зимовий відкри-
тий чемпіонат м. 
Києва у закри-
тих приміщаннях. 
Перший проходив 
під час зимових 
канікул, а п’ятий, 
завершальний,  у 
березні. В зма-
г а н н я х  в з я л и 

участь 45 спортсменів з Києва та команди 
«Бориспіль-карт». У загальному заліку мо-
лодших юнаків перше місце посів вихова-
нець школи Сай-Мітряєв Валентин. Його 
сестричка  Софія виборола перше місце 
у заліку серед дівчат. Вихованець школи 
Пугач Роман завоював третє місце у заліку 

юнаків, а команда школи опинилась 
на  другому.

Ко л е к ти в  з а д і я н и й 
у програмі розвитку 

спортивної діяльності 
спорткомплексу «Чай-
ка» ГО «ТСО України», 
щороку бере участь у 

Кубку, трьох територі-
альних і фінальних зма-

ганнях чемпіонату України 
серед учнівської молоді з кар-

тингу та відкритих Всеукраїнських 
змаганнях, Кубку і чемпіонаті ГО «ТСО 

України». Починаючи з 2016 року, Школа 
є співорганізатором відкритих Всеукраїн-
ських змагань і Відкритого Кубку, а також  
організатором відкритого чемпіонату То-
вариства з картингу. 

Колектив Школи висловлює вдячність 
голові Київської міської організації ТСО 
України Ніколаєнко Ользі Миколаївні, її за-
ступнику  Солов'ю Сергію Володимировичу 
та іншим небайдужим людям, які сприяли 
проведенню цих змагань.  

Останнім часом сотні, тисячі юнацьких 
спортивних шкіл, різних гуртків припини-
ли своє існування. І чимало дітей та під-
літків, які в них займались, потрапили під 
вплив вулиці. Для багатьох з них він закін-
чується гірко: це ми знаємо з повідомлень 
МВС. Вихованцям Київської міської дитячо-
юнацької спортивної школи поталанило: 
вона уціліла. Тож побажаємо її колективу, 
юним картингістам подальших успіхів у 
спорті, реалізації усіх їхніх мрій і бажань!

                                                   
Олег ДАЦЮК
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Навыкам езды учились  
друг у друга

Знакомство сельского паренька из приазов-
ского села Ботиево Запорожской области с мото-
техникой началось с... травмы.

– Тогда домой после срочной службы на фло-
те приехал старший брат и купил себе мотоцикл 
К-125, – вспоминает мой собеседник. – Дал и мне 
прокатиться. Мотоцикл рраз! – и заглох. А я бо-
сиком был. Когда пытался заводить, кикстартер 
отбросил назад и сильно разбил ногу. Смотрю, 
какое-то мокрое пятно, а оказалось – кровь. Но 
я так хотел ехать, что не стал обращать на трав-
му внимания. Непередаваемые ощущения езды 
на мотоцикле запали юноше в душу. И 16-летний 
Саша в марте 1955 года пешком пришел из Боти-
ево в Мелитополь, а это почти 50 км, и устроился 
на завод. Трудовая книжка начиналась с записи: 
«Ученик токаря». Через год юноша сдал на права и 
начал ездить – возил директора Смешторга (сети 
смешанной торговли) на мотоцикле с коляской. В 
1957 году его призвали в армию, в танковые вой-
ска. Служить довелось в Белоруссии.

– Я принял присягу, прошел курс молодого 
бойца и был направлен в спортроту в Минск, – 
рассказывает Александр Петрович. – Бойцы зани-
мались всеми видами спорта: и автомобильным, и 
футболом, и хоккеем. Я –  мотоциклетным. У меня 
был мотоцикл К-125 минского завода, его мощ-
ность – 3,4 лошадиных силы. Были тренировки – 
как физическая подготовка, так и техническая. 
Ездили на соревнования. А вот учились самосто-
ятельно, не было ни какого-то курса, ни пособий. 
Все навыки получали в процессе тренировок и 
общения друг с другом. 

П о с л е  с л у ж б ы  К и с с о  п е р е с е л  н а 
четырехколесное средство передвижения, 

сначала поработав на гру-
зовике в автотранспортном 
предприятии, а впослед-
ствии долгие годы работал 
води телем в горкоме пар-
тии, возил первых секрета-
рей. А в свободное время 

занимался любимым спортом. 
– Занимался я при автошколе ДОСААФ. Но 

опять же, наставников не было, сами варились 
в своем соку, учились друг у друга, и я испол-
нял роль тренера. Ездил на мотоциклах класса 
125 куб. см. – это самый маленький класс. По-
том мотоциклы стали расти. Мы сами их усовер-
шенствовали. По ночам пилили, строгали, ли-
ли поршня на заводе, потому что с запчастями 
было очень сложно. А когда уже пошли чешские 
«Чезеты», то можно было мотоцикл не готовить 
первоначально. Только потом занимались их мо-
дернизацией.

Раньше на мотоциклах ездил талант, теперь – 
деньги

Выступая на соревнованиях, Александр Кис-

со объехал всю Украину. Например, в Луцке 
проводилось зимнее первенство, в Красно-
доне Луганской области – летний чемпионат 
Украины на приз «Молодой гвардии». И так 
во всех 24 областях страны.

– Приезжаем на соревнования в воскресе-
нье ночью, днем отгонялись, садимся в маши-
ну и едем домой, чтобы утром в понедельник 
быть на работе – мы же не профессионалы, а 
любители, – вспоминает ветеран. –  Так что, 
посмотреть мало что удавалось. Правда, в 

Краснодоне нас возили на экскурсию, и мы там 
даже в шахту спускались. 

– Александр Петрович, наверняка, моменты 
были всякие: и победный пьедестал, и поломки, 
и травмы?

– Мотоциклетный спорт – это спорт 
мужественных и отважных! – жестко гово-
рит бывший гонщик. – Случались и поломки, и 
ЧП, и травмы. Но были и призовые места. Я – 
неоднократный победитель и призер чемпио-
ната Украины, обладатель международных титу-
лов. Побеждал в гонках на приз газет «Південна 
зоря» в Бердянске и «Комсомолець Запоріжжя» 
в Запорожье. 

– А какие были удивительные ситуации?
– В 1963 году из Ирбита, есть такой город в 

Свердловской области России, приехали два 
брата, которые занимались спортом на мотоци-

Недавно Александру Петровичу, воспитаннику и активисту ДОСААФ-ОСОУ, исполнилось 80 лет. Многие из 
его ровесников уже давно «списали» себя из активной жизни. А вот Александр Петрович не просто чув-

ствует себя бодро, а еще и помогает сыну с ремонтом 
машин в его мастерской, продолжает выступать судьей 
на соревнованиях по мотоциклетному спорту. Событий 
за столь продолжительное время произошло немало. 
Поэтому и разговор получился интересным.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР АЛЕКСАНДР КИССО:

«КТО ПОЛЮБИЛ МОТОКРОСС, ТОТ УЖЕ НЕ БРОСИТ ЕГО НИКОГДА…»

Соревнования по мотоциклетно-
му спорту - это всегда адреналин 

Спорт 
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кле с коляской. И мне пришлось ездить в их 
экипаже. Зима, в Донецке проходит чемпионат 
Украины. Анатолий, старший брат, говорит мне: 
«Давай на коляске сделаем лыжу вместо колеса, 
чтобы не было сопротивления». Сделали лыжу. 
Приехали на соревнования. Нас пытались не до-
пустить до них, потому что это серьезное изме-
нение в технике. Но допустили. Старт, завал, а мы 
поехали дальше и выиграли соревнования! Хоро-
шо, что фотографии в качестве доказательства 
сохранились.

– Травмы серьезные были?
– Безусловно. В 1971 году у нас в Мелитополе 

был летний чемпионат Украины. Накануне при-
ехали из Кировограда мои знакомые товарищи, 
вместе тренировались. Один говорит: «На подъем 
каждый поедет, вот давай спуск будем прыгать к 
речке». Ну и прыгнули, да неудачно. В результа-
те – перелом ключицы.

Мы листаем архивные фотографии с соревно-
ваний в стареньком альбоме. И ветеран вздыхает:

– Знаете, раньше, в так называемые застойные 
времена, на гоночных мотоциклах ездил талант. 
Объясняю: ЦК ДОСААФ СССР получал чешские 
мотоциклы и распределял их по республикам. 
Республика распределяла по областям. А область 
по районам, городам. Мы получали каждый год 
по 5-6 новых «Чезет»! Распределяли по какому 
принципу? Кто лучше едет – тому свеженький 
мотоцикл. Сейчас, в наше время, едут деньги. 
Мотоцикл стоит минимум 6-8 тысяч евро, поку-
пают его частным образом. Чтобы купить такой 
мотоцикл, родители начинающего 
спортсмена должны быть крепки-
ми бизнесменами. Плюс запчас-
ти, проезд, проживание, доставка 
мотоцикла, амуниция – мотоботы, 
шлем, перчатки, костюм... Доро-
гой вид спорта, очень дорогой. И 
опасный.

– А при Вас были ЧП с 
печальным исходом?

–  З а  м о ю  б ы т н о с т ь  
смертельных случаев было толь-
ко два. А вот травмы, в том числе 
позвоночника, случались не раз. 

– Сложно быть судьей? Наверняка, бывают и 
спорные моменты, и обиды...

– В судейской коллегии без таких моментов 
никогда не обходилось. Но судья должен быть 
принципиальным, знать свое дело. Допустим, ес-
ли положена лицензия, как сейчас предусмотре-
но, то без нее допускать к соревнованиям нель-
зя. Потому что, если вдруг на трассе случается 
что-то серьезное, товарищ прокурор начинает 
предъявлять претензии:

– Как это было? Как допустили к соревнова-
ниям?

 Поэтому требования к спортсменам жесткие, 
но справедливые.

– Вы же были и тренером, кого воспитывали 
вы, чего они добились?

– Недаром прошло время, потому что стали 
продолжаться традиции мои же.  Сын Валерий 
– мастер спорта СССР, слу-
жил в киевском СКА. Внук – 
Антон Черный, тоже мастер 
спорта, но уже Украины. 
Успехов добились и другие 
ребята, которые занима-
лись в секции, некоторые 
стали кандидатами в мас-
тера спорта.

– А когда Вы сына поса-
дили на мотоцикл? 

– Приучать Валеру к мо-
тоциклу начал в шестилет-
нем возрасте. Выступать 
он начал с 9-ти лет. Дело в 
том, что тогда дети могли участвовать в сорев-
нованиях только с 12 лет, потому выставляли 
его на соревнования всеми правдами и не-
правдами. Для чего? Чтобы профессиональный 
рост был. Под него мопед «Рига» видоизменя-
ли: сынишка маленького роста был, и веса ни-
какого не было – амортизаторы переделывали, 
раму переделывали. А сейчас в Украине 
мотоциклетным спортом занимаются 5-6-летние 
ребятишки. 

– Как же супруга к этому относилась – пере-
живала?

– Татьяна с нами постоянно ездила на сорев-
нования! К тому же, она – медработник, если на-
до, то оказывала помощь. У нас и дочка Лена тоже 

медик, она тоже нас сопровождала, Валеру по-
ддерживала. Так что семейство у нас спортивное.

– Александр Петрович, признайтесь: 
мотоциклетный спорт финансово Вам что-то да-
вал? Или больше расходов было?

– У меня грамот масса! Что же касается финан-
сов... Раньше призы за 1-3 место, согласно сметы, 
были не дороже (выдерживает многозначитель-
ную паузу) 25 рублей! А еще были подарки – на-
пример, набор чайных ложечек или вилочек. Мы 
ими так и пользуемся до сих пор. Сейчас призо-
вой фонд побольше. Но, опять же, все зависит от 
организатора соревнований, сколько кто может 
дать. Вот, например, в октябре у нас был чемпи-
онат Украины по Суперкроссу. За первое место в 
классе «Open» было 10 тысяч гривен. Это тоже не 
деньги. Потому что спортсмен купил мотоцикл, 
мотоботы, шлем, приехал сюда за 500-600 км. Тех-

нический вид спорта – не метод зарабатывания 
денег. Но кто полюбил мотокросс, тот уже не бро-
сит его никогда. 

Александр Петрович признается, что 
главным для себя достижением считает хорошие 
спортивные результаты сына и внука. Говорит, 
что так переживал за свое увлечение, что порой 
мотоциклы снились ночами. Правда, сам теперь 
на мотоцикле не ездит. Как-то, лет 10 назад, сын 
предложил проехаться на шведском «Husqvarna 
(Хускварна)-250». Ручка газа оказалась настолько 
чувствительной, что мотоцикл, как горячий конь, 
встал под седоком на дыбки!

– Я смотрю – небо видно! Пришлось прило-
жить усилия, чтобы опустить мотоцикл. Так что я 
сейчас уже остерегаюсь такой мощной техники, 
– говорит Киссо.

Но вот для судейской деятельности возраст не 
является преградой. А еще Александр Петрович 
входит в совет ветеранов Федерации мотоциклет-
ного спорта Украины и в Арбитражную комиссию 
по спорным вопросам ФМСУ. По-прежнему по 
утрам делает зарядку, подтягивается на перекла-
дине, оборудованной в коридорчике квартиры, 
и старается как можно больше ходить пешком.

Ирина ЛЕВЧЕНКО
Фото автора и из архива 

Александра КИССО
Друкується мовою оригіналу

Александр Киссо с юными спортсменами

Перед началом соревнований
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У мас-медіа, як і у живих істот, теж є 
батьки. Тільки називаються вони 
засновниками.  Трапляється, 
що окремі видання з'являються 

раніше своїх засновників!.. Принаймні саме 
так сталося з Центральним друкованим 
органом МО України «Народною армією»: 
згідно рішення Верховної Ради України 
днем її заснування вважається 11 жовтня 
1991 року. А тоді, як відомо, незалежної 
Української держави – тієї, яку ми знаємо 
сьогодні, не існувало, не кажучи вже про 
саме МО!

Днем «народження» Українського вій-
ська вважається 6 грудня 1991 року: таке 
рішення ухвалив парламент. Не складно 
підрахувати, що «Народна армія» «старша» 
за нього майже на 2 місяці. Ось такий па-
радокс…

Протягом 1991-2018 років світ побачили 
десятки тисяч примірників цього видання, 
інформуючи читача про головні події у вій-
ськах, журналісти часто захищали офіце-
рів, солдатів-строковиків від свавілля ар-
мійського чиновництва, побувавши 
практично в усіх гарнізонах. А також у 
так званих гарячих точках планети, де 
знаходились зі своїми миротворчими 
місіями наші контингенти. 

На початку 90-х, після здобуття 
Україною суверенітету і створенням 
власних ЗС та їх головного рупора, 
лави газети поповнили чимало вій-
ськових журналістів-українців, які 
до цього проходили службу за тися-
чі кілометрів від рідної землі. Саме їм 
випало забезпечувати інформаційне 
супроводження тих непростих про-

цесів, що відбува-
лися у армійсько-
му середовищі. Та 
справжнім випро-
бувнням для ко-
лективу газети ста-
ли  події на сході 
України: практич-
но кожен журна-
ліст побував у ра-
йоні бойових дій, 
потрапляючи у до-
сить екстремальні 
ситуації. Звідтіля вони поверталися з масою 
вражень, блокнотами,  заповненими пріз-
вищами наших вояків, які згодом ставали 
героями нарисів та публікацій. 

Неафішовані з телеекранів і шпальт офі-
ційних видань сторони життя бійців зна-
йшли відображення також і  у спеціально-
му проекті газети «Народна армія» «Вкло-
няємось доземно українському солдату» 
– книги,  до якої увійшли замальовки, на-
риси журналістів цього видання. Ця кни-
га дозволяє нам торкнутись до історії кож-
ного з героїв, хто перебував і продовжує 
перебувати на Донбасі. Герої дописів різні 
за віком, професією, з різних куточків кра-
їни. Більшість з них, коли ворог прийшов 
на їхню землю, без повістки з військкомату 
залишили свої сім'ї, роботу, рідні міста і се-
ла, дехто навіть повернувся з-за кордону, і 
стали на її захист. 

Так воно продовжувалось би і далі: твор-
чий потенціал редакційного колективу до-
сить потужний. Але з 1 січня 2019 року 
«Народна армія» припиняє, у нинішньому 
друкованому форматі, своє існування. На-
томість її замінить інтернет-видання. Не бу-
демо моралізувати з цього приводу, мов-

ляв, як таке могло статись в країні, яка ось 
уже 5 років потерпає від російської агресії 
і не матиме свого центрального друкова-
ного військового видання: рішення про це 
ухвалив наш парламент. А подякуємо на-
шим колегам за тісну і плідну співпрацю з 
ТСО України: на шпальтах газети регуляр-
но друкувались інформаційно-аналітичні 
матеріали, присв'ячені Товариству. Ну а у 
нашому «Віснику» знайшлось місце сторін-
ці під рубрикою «Народна армія», на якій 
вміщувались матеріали про життєдіяльність 
нашого війська, військові фахівці, зокрема, 
юристи, давали вичерпні відповіді на злобо-
денні запитання ветеранів військової служ-
би, які сьогодні працюють серед нас. 

Наостанок хочеться згадати добрим сло-
вом народноармійців, з якими у нас скла-
лися особливо партнерські стосунки. Це, 
насамперед, головний редактор, полков-
ник, заслужений журналіст України, учасник 
антитерористичної операції Роман Драпак. 
Роман Богданович дуже багато зробив для 
підняття авторитету газети, очоливши її на-
передодні російської агресії, неодноразово 
бував на так званій лінії розмежування, ри-
зикуючи життям.

Перший заступник головного ре-
дактора полковник Анатолій Марке-
вич, як і його шеф, а також начальник 
відділу полковник Сергій Воронков, 
полковник Костянтин Машовець та 
ще кілька офіцерів звільнились у за-
пас. Але продовжуватимуть працюва-
ти у засобах масової інформації МО. 
Правда, поки що невідомо у якій саме 
формі вони існуватимуть, але те, що 
Збройні Сили не залишаться без очей 
і вух, як часто називають мас-медіа, 
сумнівів немає.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Центральний друкований орган МО України, витоки якого 
сягають осені 1991 року, припиняє своє існування

ДО ПОБАЧЕННЯ, «НАРОДНА АРМІЄ»!..

Роман Драпак  (крайній праворуч) в зоні АТО



Січень
  1 – Новий  Рік
  1 – 1934 рік, народився генерал Харчук Б.Г., голова ТСОУ 1988-98
  1 – 1925 рік, засновано Харківський аероклуб
  7  – Різдво Христове
10 – 1939 рік, засновано Кіровоградську обласну організацію
10 – 1939 рік, засновано Запорізьку обласну організацію
12 – 1907 рік, народився конструктор С.П.Корольов
14 – 1927 рік, засновано Тсоавіахім України
15 – 1954 рік, засновано Черкаську обласну організацію
19 – Хрещення Господнє
28 – 1939 рік, засновано Сумську обласну організацію

Лютий
  1 – 1970, засновано ЦСТК водних видів спорту
  2 – 1904 рік, народився льотчик В.П.Чкалов
  7 – 1906 рік, народився авіаконструктор О.К.Антонов
15 –  Стрітення Господнє
15 – 1989 рік, завершено вивід радянських військ з Афганістану
15 – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
17 – 1918 рік, народився генерал А.Ф.Покальчук, голова ТСОУ  1978-88
22 – 1927 рік, засновано Одеську обласну організацію
26 – 1932 рік, засновано Київську обласну організацію
26 – 1927 рік, засновано Кримську республіканську організацію
26 – 1927 рік, засновано Севастопольську міську організацію
27 – 1932 рік, засновано Харківську обласну організацію
27  – 1932 рік, засновано Дніпропетровську обласну організацію

Березень
Перша п’ятниця – День професійного сержанта Збройних Сил України
  8 –  Міжнародний жіночий день
  8 – 1923 рік, засновано ТДПФ – Товариство друзів повітряного флоту
12 – 1923 рік, засновано ТАПУК – Товариство авіації і  повітроплавання Укра-

їни і Криму
13 – 1925 рік, ТДПФ і ТАПУК злились в Авіахім
14 – 1923 рік, засновано Полтавську обласну організацію
15 – 2011 рік, вийшов з друку перший номер «Вісника ТСО України»
26 – День Національної гвардії України
29 – 1923 рік, засновано Чернігівську обласну організацію

Квітень
  6 – 1988, засновано спорткомплекс «Чайка»
  7 – Благовіщення Пресвятої Богородиці
14 – 1909, народилася В.С. Гризодубова
14 – День Національного університету оборони України  імені Івана Черня-

ховського
15 – 2000 рік, парашутисти ТСО України десантувалися на Північний полюс
15 – 1921 рік, народився вихованець Тсоавіахім України Г.Т.Береговий
21 – Вербна неділя
21 – 2010 рік, Головою ТСО України обрано В.М.Тімченка
23 – 1934 рік, засновано Київський аероклуб Тсоавіахім
27 – День кадровика
28 – Світле Христове Воскресіння
30 – День прикордонника

Травень
  1 – День Праці
  5 – 1948 рік, Тсоавіахім розділено на ДТСАРМ, ДТСАВ і ДТСФЛОТ
  7 – День радіо
  8 – День пам’яті та примирення
  9 – День Перемоги  
10 – 1944 рік, засновано Чернівецьку обласну організацію
13 – День матері
15 – День сім’ї
28 – 1927 рік, засновано Донецьку обласну організацію
29 – Міжнародний День миротворців ООН

Червень
  1 – Міжнародний день захисту дітей
  3 – 1938 рік, засновано Луганську обласну організацію Довкілля
  6 – Вознесіння Господнє
  6 – День журналіста України
Перша неділя –  День військ протиповітряної оборони Збройних Сил України
  8 – 1920 рік, народився Іван Кожедуб, вихованець Тсоавіахім України
Третя неділя – День медичного працівника
16 – День Святої Трійці
16 – 1944 рік, засновано Херсонську обласну організацію
19 – 1946 рік, засновано Закарпатську обласну організацію
27 – 1932 рік, засновано Вінницьку обласну організацію
28 – День Конституції України

Липень
  1 – 1940 рік, засновано Тернопільську обласну організацію
  2 – День десантно-штурмових військ ЗСУ
Перша неділя – День Військово-Морських Сил ЗСУ
  7 – Різдво Іоанна Хрестителя
12 – День Петра і Павла
12 – 1916 рік, народилася снайпер Л.М.Павліченко
15 – День українських миротворців
16 – День бухгалтера України
28 – День хрещення Київської Русі-України
29 – 1944 рік, засновано Волинську обласну організацію

Серпень
  4 – День Національної поліції України
Перша неділя – День Повітряних Сил Збройних Сил України
15 – 2013 рік, поновлено навчання курсантів-пілотів в ТСОУ
19 – Преображення Господнє
23 – День Державного Прапора України
24 – День незалежності України
28 – Успіння Богородиці

Вересень
7 – День військової розвідки
Друга субота –  День фізичної культури і спорту України
11 – Усікновення глави Іоанна Предтечі 
Друга неділя – День танкіста
12 – 1951 рік, Дотосарм, Дотосав і Дотофлот об’єднано в ДТСААФ України
14 – День мобілізаційного робітника
21 – Різдво Пресвятої Богородиці
21 – Міжнародний день миру
22 – День партизанської слави
22 – 1937 рік, засновано Хмельницьку обласну організацію
26 – 1991 рік, проголошено створення ТСО України
27 – Воздвиження Хреста Господнього

Жовтень
  1 – День ветерана
  2 – День професійно-технічної освіти  України
  5 – 1930 рік, народився космонавт П.Р.Попович
Перша неділя – День учителя
  7 – 1937 рік, засновано Житомирську обласну організацію
  8 – День юриста України
10 – 1991 рік, зареєстровано Статут ТСО України
12 – 1922 рік, народився генерал Ф.І. Золотар, вихованець Тсоавіахім України
14 – День захисника України, Покров Пресвятої Богородиці,  День україн-

ського козацтва
16 – 1996 рік, засновано «Почесний знак ТСО України»
26 – 2017 рік, Головою ГО «ТСО України» обрано С.М.Кошина
28 – День визволення України від фашистських загарбників
Остання неділя – День автомобіліста і дорожника

Листопад
  1 – 1923 рік, День народження планеризму в Україні
  3 – День ракетних військ і артилерії
  3 – День інженерних військ
16 – День Морської піхоти України
19 – 1997 рік, стартував перший український космонавт Леонід Каденюк
26 – 1895 рік, народився П.Ф.Жмаченко  голова Товариства 1955-66
26 – 1998 рік, Головою ЦК ТСО України обрано В.А.Дончака
27 – 1938 рік, засновано Миколаївську обласну організацію
30 – День Радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України

Грудень
  4 – Введення в храм Пресвятої Богородиці
  4 – 1939 рік, засновано Івано-Франківську обласну організацію
  5 – Міжнародний день волонтера
  5 – 2011, відкрито Каплицю у приміщенні ТСО України
  6 – День Збройних сил України
  7 – ХІV (позачерговий) з’їзд ТСО України затвердив нову редакцію Статуту 

Товариства
  8 – 1976 рік, засновано Київську міську організацію
12 – День Сухопутних військ Збройних сил України
14 – День ліквідатора
19 – 1956 рік, І Республіканська конференція ДТСААФ України
20 – 1996 рік, засновано почесне звання «Ветеран ТСО України»
25 – Католицьке Різдво
29 – 1932 рік, засновано знак «Ворошилівський стрілець»
24– 1939 рік, засновано Рівненську обласну організацію
24 – 1939 рік, засновано Львівську обласну організацію

ЗНАМЕННІ  ДАТИ ТОВАРИСТВА
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Лютий
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Квітень
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