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Похмурий лютневий ранок. Накрапає дощ і дме прониз-
ливий вітер, що пробирає аж до кісток. Але тут, на Повітроф-
лотському проспекті, 6,  людно: прийшли офіцери, ліцеїсти 
Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, учасники бо-
йових дій на Донбасі. Серед них багато молодих і передчасно 
посивілих  жінок,  чоловіків і дітлахів.  Мета у всіх одна –  вша-
нувати пам’ять бойових побратимів,  синів і братів, чоловіків 
та онуків, батьків…

Стрілки годинника завмирають на 8.50. Лунає сумна мело-
дія.  Тільки-но вона стихає, як голос диктора розповідає про 
історію спорудження Меморіалу, Книгу пам’яті, до якої зане-
сені імена усіх військовослужбовців Збройних Сил, які склали 
свої голови в антитерористичній операції та миротворчих мі-
сіях. Під звук сурми вишикується Почесна варта.  Троє вояків 
підходять до Книги, а офіцер, командир підрозділу Почесної 
варти, перегортає сторінки:

–  У цей день, 10 лютого 2015 року, загинули мужні захис-
ники країни: старший солдат Бушмін Євген Валерійович! Ма-
йор Глубоков Володимир Петрович! Солдат Девятків Віктор 
Вікторович!

Після кожного прізвища  б’є дзвін. Одне прізвище – один 
удар. Він болем відлунює у серцях тих, хто тут зібрався: на 
їхніх очах – сльози. Адже знають: ось-ось пролунає прізвище 
рідної їм людини. Дзвін б’є стільки разів, скільки у цей день, 
тобто 10 лютого, загинуло військовиків. За всі 26 років. Я по-
чув 16 ударів дзвону…

Ідея спорудити  Меморіал пам’яті українських вояків  нале-
жить безпосередньо Міністру оборони України Степану Пол-
тораку.  В урочистій церемонії відкриття брали участь перші 
особи Української держави і війська. Зокрема, Президент Петро 
Порошенко з дружиною, Степан Полторак, начальник Генераль-
ного штабу-головнокомандувач Збройних Сил генерал армії 
України Віктор Муженко, представники міста і громадськості. 
Всі відзначали важливість події – відкриття Меморіалу, який 
усім і завжди нагадуватиме про ту ціну, яку заплатили українці 
за право жити у власній державі. До речі, подібний меморіал 
є і в інших країнах світу. Наприклад, у Канаді, де викарбува-
ні імена усіх канадських вояків, що загинули, починаючи з 
1916 року…

Перше, що кидається в очі, коли заходиш до Зали пам’яті, це  
дві таблички з іменами і прізвищами військовослужбовців. Їхні 
імена  вписані також і до Книги пам’яті, зі змістом якої кожен 
бажаючий може ознайомитись. У  ній 366 сторінок – за кількіс-
тю календарних днів. Кожен розворот символізує один день. 

Щоранку, під час урочистого ритуалу, розгортається сторінка 
з іменами загиблих цього дня, які і зачитує офіцер. У цій Книзі, 
яку неможливо спокійно гортати, відображені найтрагічніші в 
історії сучасного Українського війська дні: 5 березня 2014 року, 
коли кулі  російських найманців обірвали 42 молодих життя, 
29 серпня 2014-го: цього дня під Іловайськом Україна втрати-
ла 142 своїх синів. А ще – 20 січня 2015-го, коли ми недораху-
вались 50 кіборгів – захисників Донецького аеропорту. З 366 
днів Книги лише 32 дні обійшлись без втрат. І дзвін мовчить…

Після останнього удару дзвону підхожу до сивочолої жінки. 
Поруч з нею – двійко дітей, на вигляд 5-8 років. Виявляється, 
вона приїхала з Хмельниччини, разом з онуками.

– Сьогодні почула прізвище свого сина, який три роки тому 
заживо згорів у бронетранспортері, – говорить Ніна Михайлів-
на. – Взяла з собою і його діточок – Марійку та Олега. Донька і 
не пам’ятає батька, але я хочу, щоб вона знала ким був її тато 
і за кого  віддав своє молоде життя.

– Дуже добре, що Україна памятає своїх синів і вшановує 
їхню пам’ять, – приєднується до розмови Анатолій Хмиз, ві-
нничанин. – Але дай Бог, щоб ця Книга не поповнилась більше 
жодним прізвищем!..

Сергій ЗЯТЬЄВ

У Міністерстві оборони віднедавна з'явився Меморіал 
пам'яті, присвячений солдатам і офіцерам Збройних Сил 
України, які загинули на східних рубежах нашої країни та під 
час виконання  миротворчих місій у «гарячих точках» світу. 

«Дай Бог, щоб ця Книга 
не поповнилась жодним прізвищем…»

«Дай Бог, щоб ця Книга 
не поповнилась жодним прізвищем…»

Щоб пам'ятали



Зміст

Відповідальний за випуск: Володимир ВІЖУНОВ
Над випуском працювали:
Сергій ЗЯТЬЄВ
Олег ДАЦЮК
Наша адреса: 03057 м. Київ, просп. Перемоги, 52/2
Наші контактні телефони:
Факс: (044) 456-58-77
e-mail: cbtsou@vs.ua

Дизайн, верстка та друк
ПП «Рябіна»

м. Київ, вул. Г.Андрющенко, 6
тел.: (044) 236-75-75

e-mail: info@ryabina.kiev.ua
в кількості 3 000 примірників

№ (33) 2019 1

В номері

Піклуватись про своїх захисників – святий обов'язок  Української держави .......................... 2
Інтерв'ю з міністром України у справах ветеранів Іриною Фріз

«Сьогодні українці виборюють реальну незалежність  ................................................................. 4
Матеріал до 5-ої річниці початку бойових дій на Донбасі

«Я не могла не поїхати до наших хлопців…» .................................................................................. 6
Розповідь про народну артистку України Аду Роговцеву, її поїздки в зону АТО

Труднощів у нас багато, але ми їх долаємо ......................................................................................  8
Розповідь про Кіровоградську обласну організацію ТСО України

З впевненістю у завтрашньому дні .................................................................................................. 10
Розповідь про Сумську обласну організацію ТСО України

Тут уміють і працювати, і труднощі долати ................................................................................... 12
Розповідь про Черкаську обласну організацію ТСО України

Нудьгувати без роботи не доводиться ............................................................................................. 14
Інтерв'ю голови Київської міської організації ТСО України Ольги Ніколаєнко

«Сміливий, грамотний генерал ........................................................................................................ 16
Розповідь про Пилипа Жмаченка, генерал-полковника, командувача 40-ю 
армією, яка 75 років  тому брала  участь у Корсунь-Шевченківській 
операції, голову ДТСААФ Української РСР

«Так хочеться побачитись з рідними…» ........................................................................................ 18
До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

«Тут уміють навчати на водія…» ..................................................................................................... 20
Нікопольська автомобільна школа ТСО України

Де народився, там і пригодився ....................................................................................................... 22
Розповідь про Тетіївський СТК та його директора

Сьогодні – старшокласник, завтра – захисник країни ................................................................ 24
Первинна організація Любимівської середньої школи, Херсонщина

Миколаївські судномоделісти – найкращі ..................................................................................    26
Вони є неодноразовими переможцями престижних змагань

У співпраці з «Цитаделлю» ............................................................................................................... 28
Партнерство кіровоградських оборонців і громадської організації

«На Алясці я знайшла  друзів…» ..................................................................................................... 30
Розповідь про те, як дівчина з поліського міста підкорювала Америку

Пісні, написані на війні ...................................................................................................................... 32
Репортаж  Володимира Щеглова з конкурсу «афганської» пісні у Харкові



№ (33) 2019 2

Актуальне інтерв’ю

Сьогодні ветеранами опікуються багато 
міністерств та відомств нашої держа-
ви, – говорить пані Ірина. –  Ми ж хо-
чемо створити систему,  в якій ветера-

ну для вирішення свого питання потрібно буде 
звернутися лише в одне місце – в Міністерство 
у справах ветеранів. Тут він отримає оператив-
ну допомогу, фахову консультацію, дружню 
підтримку та чіткий алгоритм своїх наступних 
дій. Наша команда зробить все для того, щоб 
позитивно вирішити кожну конкретну проблему 
в найкоротші строки. 

– Учасники бойових дій, які сьогодні бо-
ронять українську землю, працюватимуть 
у Міністерстві?

– Звісно, що так. На всі відповідальні посади 
будуть прийматися люди, які  пройшли конкурс,  
довели свою фаховість та мотивацію працювати 
саме у нашій структурі. У червні минулого ро-
ку на базі Національної академії державного 
управління розпочався навчальний курс для 
них. Мета – підготовка цих людей до участі у 
конкурсах на держслужбу, у тому числі до ро-
боти в новому міністерстві. Одним з головних 
завдань  є створення  нормативної бази, яка ре-
гламентуватиме нашу діяльність у наступному 
десятиріччі. Якщо говорити більш конкретно, 
то у повсякденній діяльності  вирішуватимемо 
найбільш болючі проблеми ветеранів, зокрема, 
учасників бойових дій на сході нашої країни. До-
кладатимемо зусиль для того, щоб ті соціальні 
гарантії, які держава надає своїм захисникам, 
існували не лише на папері, а й у реальному 
житті, відповідаючи їхнім реальним потребам.

У центрі уваги будуть знаходитись  і питан-
ня, пов’язані  зі здоров'ям ветеранів, підтрим-
кою їхніх родин, наданням пільг, забезпеченням 
житлом та створенням умов для працевлашту-
вання. Одне слово,  всі проблеми   зберемо під 
дахом міністерства і всіляко сприятимемо їх 
вирішенню.

– Міністерство  поки що існує здебільшо-
го на папері. Натомість вже маєте власний 
сайт…

– Так, він є –  mva.gov.ua. Зайшовши на нього, 
можна дізнатись про шляхи розв'язання бага-
тьох ветеранських  проблем, зокрема, надання 
статусу учасника бойових дій, лікування та ре-
абілітація, соціальна та професійна адаптація, 
умови отримання житла, земельних ділянок,  
пільги та знижки. 

На сайті публікується  інформація про ді-
яльність самого Міністерства, Громадської ради 
та Ради ветеранів, тут можна отримати інфор-
мацію про державні програми, спрямовані на 
соціальний захист осіб, на яких поширюється 
чинність закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту та чле-
нів сімей ветеранів». Ця інформація  постійно 
оновлюється. Наразі сайт лише розпочав свою 
роботу, але в планах зробити цей ресурс мак-
симально інформативним, цікавим, зручним у 
користуванні та корисним.. 

– Політичні опоненти  нинішньої вла-
ди звинувачують її у розтринькуванні 
бюджетних коштів, лунають закиди і на 
адресу новоствореного відомства, мовляв, 
його штати  надто роздуті і «з'їдатимуть» 
шалені кошти…

–  Міністерство у  справах ветеранів стало 
правонаступником Державної служби у справах 
ветеранів. Тобто як тільки Мінветеранів запра-
цює на повну потужність, Держслужба буде лік-
відована. Тут хочу зазначити, що таким чином не 
була створена якась дублююча структура. Штат 
нашого відомства становитиме – по завершенні 
його формування – орієнтовно   325 осіб

– На календарі – січень 2019-го. Очолю-
вана Вами структура скоро запрацює на по-
вну потужність?

– Коли восени минулого року я презенту-
вала створення міністерства, то дехто вважав, 
що воно за кілька днів вже запрацює на повну 
потужність. Більш того, навіть висловлювались 
припущення, що через 100 днів ми вже звітува-
тимемо про результати  своєї діяльності. Але так 
не буває. Наприклад, конкурс на посаду держав-
ного секретаря тривав 45 днів. А це значить, що 
лише після цього ми зможемо затверджувати 
штатну структуру відомства, бюджет тощо. Зва-
жаючи на процедуру  формування  міністерств,  
процес створення міністерства у справах вете-
ранів  може тривати аж до червня. Загалом воно 
вважатиметься функціональним лише тоді, коли 
буде  укомплектоване штатними працівниками 
не менш ніж на 30 відсотків. А це, погодьтеся, 
швидко не робиться.

– Тисячі українців, захищаючи рідну зем-
лю, склали на Донбасі свої голови. У них за-
лишились батьки, діти і дружини. Діяльність 
Міністерства якось торкатиметься їх?

– Звісно! Адже в Законі прописані соціальні 
гарантії сімей загиблих, тобто ряд пільг розпо-
всюджується саме на них. Більше того, уваги за-

Наприкінці листопада 2018 року рішенням Кабінету міністрів 
України було створено Міністерство України  у справах ветеранів. 
Про те, якими обставинами було продиктоване це рішення, про 
завдання, покладені на відомство, ми попросили розповісти Ірину 
Фріз – його керівника 

Міністр України у справах ветеранів  Ірина Фріз:

ПІКЛУВАТИСЬ ПРО СВОЇХ ЗАХИСНИКІВ – СВЯТИЙ       ОБОВ'ЯЗОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
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слуговують і родичі тих ветеранів, які поверну-
лись додому.  Міністерство ветеранів ініціювало 
створення експертної ради з питань психосо-
ціальної адаптації та забезпечення міжвідомчої 
координації.

Мета створення Експертної ради полягає в 
розробці нормативної та законодавчої бази із  
надання  підтримки ветеранів згідно міжнарод-
них норм, стандартів та критеріїв. Тут мова йде, 
зокрема, й про те, що психосоціальну адапта-
цію часто потрібно проходити не лише самому 
ветерану, але робити це разом із дружиною. Як 
показує досвід, такий підхід є максимально ді-
євим та корисним. 

Ми наполягаємо на тому, що соціальні пільги 
мають бути корисними і актуальними, такими, 
що враховують сучасні потреби ветеранів. Нині 
чимало ветеранів є доволі молодими людьми, з 
маленькими дітьми. Ми впевнені, що потрібно 
розробити ряд пільг, врахувавши саме це. На-
приклад, відомий факт, що в країні існують ве-
ликі черги до дитячих садочків. Тож, можливо, 
сучасним ветеранам буде корисна й пільга, що 
передбачатиме першочерговість приймання до 
садочка дитини ветерана. У наявному законі ті 
речі наразі не передбачені.

Більш того, Закон «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту», в якому сьо-
годні містяться основні положення про пільги 
та державні гарантії для ветеранів, прийнято в 
1993 році. Він розроблявся в минулому столітті 
і морально застарів. Його текст рясніє норма-
ми, які дивно виглядають для сучасної людини. 
Наприклад питання встановлення квартирних 
телефонів, позачергове забезпечення продо-
вольчими товарами поліпшеного асортименту та 
промисловими товарами підвищеного попиту та 
багато іншого. Ветеранам та членам їх сімей по-
трібен новий закон. Ми хочемо розробити його 
спільними зусиллями. Щоб кожне слово в ньо-
му відповідало реальним потребам ветеранів, 

а держава змогла забезпечити 
захист інтересів не на папері, а 
в реальності. Але це в жодному 
разі не передбачає скорочення 
пільг, скоріш навпаки. Просто 
старі і неактуальні норми по-
винні піти, натомість з’явитися 
нові й дійсно корисні. 

Варто зазначити, що згід-
но Положення ми будемо за-
йматись і вшануванням пам’яті 
Героїв, які віддали своє жит-
тя, захищаючи Україну. Це буде 
нашим окремим напрямком 
діяльності. Вже є напрацюван-

ня Українського інституту національної пам’яті. 
Всі витрати та організаційні моменти бере на 
себе держава. Аби організацією, отриманням 
довідок і оформленням займалися відповідні 
люди, а не вбиті горем родичі. 

Не дивлячись на те, що Міністерство ство-
рено зовсім недавно, у  нас дуже багато планів 
та напрацювань, які ми вже починаємо втілю-
вати в життя. В усвідомленні потреб ветера-
нів та членів їхніх родин також допомагають 
численні зустрічі та робочі поїздки. Я мала 
можливість поспілкуватися із представника-
ми ветеранів різних громадських організацій 
Києва та області. Під час робочих поїздок в 
Житомирську та Донецьку області спілкува-
лась із місцевими ветеранами. Також завіта-
ла в Авдіївку до 93-ої окремої механізованої 
бригади, де мала можливість поговорити із 
командиром бригади Владиславом Клочко-
вим та особовим складом. Почути питання, 
які турбують військовослужбовців, учасників 
бойових дій. 

Під час всіх поїздок відвідую госпіталі вете-
ранів, аби подивитися в якому стані вони зна-
ходяться і дізнатись про спектр та якість послуг, 
які вони надають.  Ще одне питання, яке вже 
встигло підняти Міністерство – надання статусу 

УБД членам добровольчих формувань. 24 січ-
ня відбулось засідання робочої групи при Раді 
ветеранів, під час якого вирішили, що за два 
тижні необхідно опрацювати правовий алго-
ритм щодо надання статусу учасника бойових 
дій цій категорії громадян.

– Дякую, пані Ірино, за відверту і корис-
ну розмову.

Інтерв'ю провів 
Сергій ЗЯТЬЄВ

Коментар Голови ТСО України  
Сергія Кошина:

– Як на мене, то створення міністер-
ства України у справах ветеранів дав-
но назріло. Адже лише за останні п’ять 
років  учасниками бойових дій стали со-
тні тисяч наших співвітчизників, які 
захищають сьогодні Україну від росій-
ської агресії.

Нещодавно я мав зустріч з Іриною 
Фріз, яка очолює це відомство. Ми об-
говорили можливості співпраці і розви-
тку ветеранського руху, особливу увагу 
акцентували на питанні соціального 
захисту ветеранів АТО/OOC.

Я ознайомив Ірину Василівну з діяль-
ністю Товариства в цілому, розповів 
про співпрацю з ветеранськими орга-
нізаціями в питаннях національно-па-
тріотичного виховання. Зокрема, про 
ті заходи,  які проводило Товариство 
із залученням ветеранів, зустрічі, спор-
тивні змагання тощо. Було обговоре-
но питання про подальшу співпрацю у 
професійній підготовці ветеранів АТО/
ООС в освітніх закладах Товариства, де 
лише минулого року  2 тисячі 105 чо-
ловік отримали спеціальність чи про-
йшли перенавчання. Домовились також 
про реабілітацію воїнів АТО у спортив-
них та інших закладах Товариства.

За підсумками зустрічі вирішено під-
готувати проект договору про співп-
рацю Міністерства у справах ветера-
нів та Громадською організацією «То-
вариство сприяння обороні України».

ПІКЛУВАТИСЬ ПРО СВОЇХ ЗАХИСНИКІВ – СВЯТИЙ       ОБОВ'ЯЗОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
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НА ВІЙНУ ПІШОВ  ІЗ 
ЗАПОРІЗЬКОГО МАЙДАНУ

З початком неоголошеної проти 
України війни до лав Збройних Сил, На-
ціональної гвардії та інших силових ві-
домств були мобілізовані десятки тисяч 
наших співвітчизників. А тисячі  влили-
ся до частин і підрозділів добровільно, 
не очікуючи з військових комісаріатів 
повісток. Провідний юрист-консульт 
внутрішнього аудиту та управління 
майном ТСО України Андрій Чечель – 
один з них.

Нашій зустрічі і спілкуванню щодо 
тих подій, які почалися на сході країни 
і досі тривають, передували кілька роз-
мов: мій співрозмовник усіляко уникав 
цієї теми, мовляв, краще розкажіть про 
інших хлопців, які дійсно є героями. Та, 
врешті решт, мені все ж вдалося з ним 
домовитись.

– На початку 2014-го я займався інвес-
тиційною діяльністю і досить впевнено 
почувався у житті, – згадує Андрій. – Піс-
ля того, як у центрі Києва постав Майдан, 
на якому збирались протестувальники, 
подібні майдани почали з'являтись і в 

інших українських містах, зокрема, у За-
поріжжі. 

Побутує думка, що  жителі південно-
східних регіонів зомбовані російським ТВ 
і сповідують цінності «російського миру». 
Та це не зовсім так. Приклад з Андрієм Че-
челем та його товаришами зайвий раз це 
підтверджує. Вони теж протестували проти 
тодішнього правлячого режиму, який вів 
країну у обійми Кремля. Після того, як Ві-
ктор Янукович зі своїм найближчим ото-
ченням покинув Україну, в багатьох містах 
і селах  Донбасу, прилеглих до нього регі-
онів повисовували свої голови сепаратис-

Руський мир і його наслідки
Пять років тому, 13 квітня 2014 року, розпочалася антитерористична операція, яка згодом переросла у 

так звану гібридну війну Росії проти України.  Агресія «старшого брата» змусила багатьох жителів Донбасу 
залишити свої домівки: станом на початок січня 2018 року на  обліку перебували 1 512 тисяч внутрішньо 
переміщених осіб, тобто біженців. Виступаючи на засіданні ООН, її координатор в Україні Ніл Вокер 
зазначив, що більш як  600 тисяч людей, у тому числі 100 тисяч дітей, відчувають на собі вплив війни вздовж 
457-кілометрової «лінії розмежування».

Щомісяця більше 1 мільйона людей змушені перетинати «нічию землю» через контрольно-пропускні 
пункти, багато з них це роблять лише для того, щоб отримати доступ до основних гуманітарних та соціальних 
послуг. Від гуманітарної кризи потерпають  майже 3,5 мільйони  жителів Донеччини і Луганщини.

На сьогоднішній день на Донбасі дислокується майже 50-тисячне військове угруповання України, яке 
є головним стримуючим чинником «руського миру». Час від часу ми дізнаємось про загибель наших синів, 
батьків, чоловіків: так українці платять за можливість жити у вільній країні, не бути частиною Російської 
імперії.

Ми вже розповідали на шпальтах «Вісника» про працівників нашого Товариства, які зі зброєю в руках 
захищали Україну. Сьогодні ж пропонуємо вам коротенькі розповіді про двох наших колег – Андрія Чечеля і 
Володимира Конюкевича, які теж визволяли українську землю від різної нечисті.

«СЬОГОДНІ УКРАЇНЦІ ВИБОРЮЮТЬ РЕАЛЬНУ,  
А НЕ ПАПЕРОВУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ...»

Тут побував «руський мир»
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ти, вимагаючи створення окремих «рес-
публік». І чимало населених пунктів опи-
нились у їхніх руках, оскільки тамтешня 
влада не чинила цим покидькам спротиву.

Не переповідатимемо хід тодішніх по-
дій, оскільки вони і так добре відомі. Нага-
даємо лише, що у квітні 2014-го під дахом 
Дніпропетровської облдержадміністрації 
розпочався набір перших добровольців 
до батальйону патрульної служби міліції 
особливого призначення «Дніпро-1», який 
увійшов до складу МВС, а його команди-
ром  призначили Юрія Березу – сьогод-
нішнього народного депутата. Серед них 
був і Андрій.

  – Нашим першим завданням стало 
забезпечення правопорядку на території 
Дніпропетровської області  та прилеглих 
районів, – розповідає він. – А також служ-
ба на блокпостах,  допомога Збройним 
Силам в зоні проведення АТО. У травні  
почали патрулювання населених пунк-
тів Красноармійського, Добропільсько-
го, Великоновосківського, Олександрів-
ського районів Донеччини. Нам вдалося 
тоді нейтралізувати чимало бандитів, які, 
скориставшись напруженою ситуацією, 
грабували людей, чинили інші неправо-
мірні дії. 

Наприкінці травня, у зв'язку з захоплен-
нями терористами  окремих ділянок До-
нецької залізниці, батальйон «Дніпро-1» 
разом з силами батальйону територіальної 
оборони Дніпропетровської області взяли 
під контроль залізничні станції Просяна, 
Слов'янка, Добропілля, Дачна  на адміні-
стративній межі Дніпропетровщини і До-
неччини. На початку червня  перша рота 
батальйону –  після прийняття присяги на 
вірність українському народу – відбула у 
зону проведення АТО. Там вони викону-
вали різні завдання, зокрема, охороняли 
узбережжя Азовського моря. Спільно з ба-
тальйоном «Азов», «Дніпро-1» брав участь 
у звільненні Маріуполя від бойовиків. 

Андрій Чечель не любить розповіда-
ти про події, учасником яких був, мовляв.
нічого героїчного не чинив, а просто ви-
конував свій обов`язок. З розповідей од-
нополчан знаю, що це не зовсім так, бо, 
за їхніми словами, життя чоловіка могло 
обірватись кілька разів.

– Війна є війна, – говорить Андрій . – І 
як би вона не називалась – гібридною чи 
якоюсь іншою, на ній завжди можна склас-
ти голову. Нам, правда, пощастило.

Сьогодні Андрій Чечель працює у цен-
тральному апараті Товариства. Незважа-
ючи на зайнятість службовими та іншими 
справами, він памятає тих, з ким пліч-о-
пліч захищав рідну землю, визволяючи від 
бойовиків міста і села України. Ніколи з 

його пам'яті не зітруться обличчя Валерія 
Баняківського, Михайла Волощука, Івана 
Сухового, Олександра Пальгуєва, Меружа 
Мірошниченка та багатьох інших побрати-
мів, які склали свої молоді голови за свою 
країну, свій народ.

Через бойові дії на Донбасі пройшли 
сотні тисяч українців. Україна втратила 
більше чотирьох тисяч своїх синів.  Їм би 
жити й жити, народжувати і ростити ді-
тей.Задля того, щоб ми, наші діти й онуки, 
більше ніколи не почувалися  «молодшими 
братами». Сьогодні нам, українцям, важко. 
Але за сутінками завжди сходить сонце. 
Зійде воно і над Україною.  

«КОМУ, ЯК НЕ НАМ, ЗАХИЩАТИ 
УКРАЇНУ?..»

У 2014 році рівенчанин Володимир Ко-
нюкевич навчався в академії СБУ. Заочно. 
А у січні 2015-го отримав з Рівненського 
військкомату повістку, у якій йому пропо-
нувалося прибути до комісаріату.

– Я, звісно, відразу зрозумів для чого 
мене викликають, – розповідає Володи-
мир. – Думка якось «відкрутитись» від мо-
білізації навіть не закрадалась у голову, і 
наступного дня я вже був там…

А через кілька днів відбув до столиці 
України, де належало на базі військового 
інституту Національного універистету  ім. 
Тараса Шевченка пройти пришвидчений 
курс навчання з подальшим призначен-
ням заступником командиру підрозділу по 
роботі з особовим складом. Після того, як 
отримав відповідне посвідчення, відбув до 
Новоград-Волинська, де розташовується 3 

окрема механізована бригада 
Збройних Сил України. А звід-
ти –  на Донбас.

– Перебуваючи в районі 
антитерористичної операції, 
обіймав посаду заступника 
командира інженерно-сапер-
ної роти,  – розповідає Воло-
димир. – Особовий склад ви-
конував різні завдання коман-
дування, зокрема, ставив мінні 
загородження, проводив зне-
шкодження вибухонебезпеч-
них предметів, потрапляючи і 
під ворожі обстріли.

Як і більшість людей, які 
ризикували своїм життям на 
вій ні, Конюкевич небагато-
слівний, коли мова заходить 
про ті події. Він, як і Андрій 
Чечель, теж не вважає себе 
героєм, оскільки, за його ж 
словами, робив те, що й всі ін-
ші хлопці – виконував накази 

командування. Пробувши на сході кра-
їни до літа 2015-го, був переведений – 
для проходження подальшої служби – 
до штабу оперативного командування 
«Захід», яке дислокується у його рідно-
му місті. Там він опікувався проблемами 
комплектування особовим складом на-
шого війська, часто виїжджаючи і в ра-
йон АТО. Вдома застати його було прак-
тично неможливо: окрім Донбасу, моло-
дого офіцера відряджали і до обласних 
та районних військових комісаріатів. А їх, 
до речі, на теренах 8 областей, територію 
яких охоплює ОК «Захід», знаходиться 
близько 130!

Влітку 2017 року лейтенанта Володи-
мира Конюкевича перевели до Києва – у 
кадровий центр командування Сухопутних 
військ ЗС України. Тут він займався тими ж 
проблемами – комплектуванням військ. 
Восени цього ж року звільнився.

Віднедавна лейтенант запасу, учас-
ник бойових дій на сході України Воло-
димир Конюкевич працює у нашому То-
варистві. Посада – заступник начальни-
ка Центрального аероклубу ТСО України 
ім. Олега Антонова – начальник Центру 
спортивно-технічного клубу авіамоде-
лізму. За словами його безпосереднього 
начальника Юрія Прокопчука, відмінно 
справляється зі своїми функціональни-
ми обовязками, проявляючи при цьому 
ініціативу і сумління.

На запитання чи готовий повернутись 
туди, де стріляють і небезпека чатує на 
кожному кроці, відповідає:

– Я є громадянином України. А хто, як не 
ми, українці, має захищати свою землю?...

13 квітня – п’ять років з початку антитерористичної операції 
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8 березня – Міжнародний день прав жінок і миру 

Люди  старших поколінь  досі 
пам'ятають цю миловиду жінку. 
І не лише в Україні, а й на про-
сторах  колишнього СРСР:  вона  

знялась в понад 80 художніх фільмах, 
більшість з яких вважаються культови-
ми, зіграла десятки не менш яскравих 
театральних  ролей. Одні лише «Вічний 
поклик» та «Варшавська мелодія» чого 
варті!... А ще Ада Миколаївна – професор 
Національного університету культури.

Сьогодні ж ми хочемо розповісти не 
стільки про творчу діяльність артистки, 
скільки про її поїздки  на Донбас, зустрічі 
як з жителями прифронтових районів, так 
і бійцями  Українського війська, які зна-
ходяться у безпосередній зоні бойових 

дій, де будь-якої миті можна опинитись 
під «градами».

Що змушує цю вже немолоду жінку ри-
зикувати власним життям? Чи потрібні на-
шим солдатам подібні  зустрічі? Як вона 
ставиться до своїх колег, які виступають 
в Росії, у тому числі і на концертах, при-
свячених російській армії, яка окупувала 
частину Донбасу і загарбала Крим? 

– Я завжди розповідаю одну історію, 
бо мені вона досі болить, – говорить па-
ні Ада. –  Якось на День Незалежності ми 
приїхали з ви-
ставою в один 
із батальйонів. 
Солдатики ви-
шикувалися у 
ряд, щоб нас 
привітати. І се-
ред всіх я по-
бачила одного 
високого хлоп-
ця, який стояв 
на рівні з усіма 
без однієї ноги, 
на милицях. Я 
тоді запитала у 
командира, чо-
му він з таким 
пораненням не 
вдома, і дізналася, що цей солдат – кращий 
боєць тут. Він воював, після чергового об-
стрілу залишився без ноги, після лікуван-

ня у госпіталі  повернувся на передову. 
Причому власну машину переобладнав під 
кулемет, і продовжує захищати наш мир і 
спокій так, що з лінії фронту його не витяг-
неш. Саме через таких хлопців я і почала 
відвідувати наших вояків. Я знаю цю біль, 
тривоги, страх, знаю цю мужність, відда-
ність людей, яким я низько-низько вкло-
няюся. Вони герої. Нехай їх береже Бог.

Незважаючи на те, що артистка нео-
дноразово провідувала наших бійців і її  
знають в  підрозділах Збройних Сил, які 

сьогодні беруть безпосередню участь в 
Операції об'єднаних сил, дехто  звинува-
чує її у багатьох «гріхах», зокрема, у тому, 
що раніше, до початку цієї прихованої ві-
йни, вона знімалась у російських серіа-
лах. Цей «гріх» настільки «тяжкий», що не 
вартий уваги. Але чомусь ці обвинувачі 
воліють не згадувати багатьох-багатьох 
інших, більш свіжих фактів. Ада Микола-
ївна зайняла досить жорстку і однозначну 
позицію стосовно «старших братів» – до 
них ані ногою, вважаючи, що  «заробітки 
в Росії –  вибір між грошима та совістю й 
гідністю». І цим самим позбулась досить 
непоганих гонорарів.

А ще  на початку  російської агресії 
вона  звернулася до Володимира Путіна, 
назвавши його паном президентом,  ро-
сійською мовою. З єдиним   проханням 
– «пощадити наш народ». Цей відеоро-

Народна артистка СРСР і  України, лауреат    
Національної премії ім. Тараса Шевченка, Герой України 
Ада Роговцева неодноразово провідувала українських 
вояків, які захищають на Донбасі нашу країну

«Я НЕ МОГЛА НЕ ПОЇХАТИ ДО НАШИХ ХЛОПЦІВ…»
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лик, розміщений  на YouTube, зібрав десятки 
тисяч  коментарів росіян. Серед них вияви-
лось досить багато представників старшо-
го і середнього поколінь, добре обізнаних з 
творчістю актриси. Чи зрозуміли вони її? Чи 
хоча б спробували зрозуміти мотиви жінки, 
яка звернулась до своїх шанувальників? Ні: 
абсолютна більшість з них вирізнялися ни-
цістю і цинізмом.

– Ми ж ні до кого не приходили, це до нас 
прийшли і вбивають нас, – каже Ада Микола-
ївна. –  Хочеться, щоб агресор таки усвідомив, 
що він вбиває дітей чужого народу. З друзями, 
що лишилися там, не спілкуюся, бо, по-перше, 
це означало б наражати їх на небезпеку. Хіба 
можна спілкуватися з такою бандерівкою, як 
я? А мені перетинати кордон із Росією зась: там 
на мене заведено кримінальну справу через 
те, що ми з донькою Катею відіграли виставу і 
передали гроші на госпіталь для допомоги по-
раненим в АТО хлопцям. 

В Росії одразу ж вирішили, що я не мала на те 
права, мовляв, все життя пропрацювала в Росії, 
а тепер перераховує гроші бандерівцям?.. Але 
я ніколи й не думала, що лишуся в Росії, адже 
працювати можна де завгодно по всьому світу, 
а от жити й помирати треба на батьківщині. Ме-
ні здається, що так   звелів Бог. Кожна людина 
мусить мати свою позицію. Що ти відстоюєш, 
що вважаєш добром, а що – злом. Де смерть, 
а де життя. Кожна людина має діяти і жити за 
позовом свого серця. Іншого не дано. А як до 
цього ставляться  інші люди – то мене не турбує. 
У мене нема страху, що від мене відвернуться 
мої справжні шанувальники з Росії.  Я тільки за 
одне переживаю. Що така велика держава, як 
Росія, не може відступитись від нашої малень-
кої України і не може дати жити нам так, як ми 
вважаємо за необхідне. Ніколи не прощу владі 
Росії ті смерті, які вона нам принесла.

Ада Роговцева буває не лише в солдатських 
колективах, а й зустрічається з мирним населен-
ням Донбасу. І спростовує думку, що всі жителі 

цього краю зомбовані російською пропаган-
дою. На її думку, таких багато, але вистачає і 
людей, які бажають жити у вільній і суверенній 
Українській державі. 

– Якось я побувала у Костянтинівці – на день 
міста, – згадує Ада Миколаївна. –  Коли ми вже 
від’їжджали, до мене підійшла одна жінка і ска-
зала:

– Адочко Миколаївно, ви не переживайте 
так, нас тут двадцять відсотків патріотів. Ми не 
уявляємо свого життя поза Україною.

Життєву позицію відомої актриси визнача-
ють ось ці її слова:

– Ні за які гроші я не відмовлюся від своєї 
позиції. Я підтримую свою батьківщину перед 
агресією колосального монстра, не хочу, щоб 
мене і моїх дітей знову зробили рабами.

 На нашу країну йде агресія, у мене немає 
іншого вибору. Не можна називати братом того, 
хто йде на тебе війною.

Розповідь про Аду Миколаївну завершимо 
її поетичними рядками:

Загляда у вікна дощ осіннім сумом,
Промовля: «Ще діждеш світлої пори,  
То ж виходь під дощик і в дорогу — нумо!  
Вгору й тільки вгору, ще не час згори.  
Ще розмочить осінь в серці горя грудку,  
Під плащем любові душу проведи,  
І не піддавайся холоду і смутку,  
По стежині росній наноси води.  
Піч топи і грійся, віршами й піснями,  
Що вітри-поети в хату принесуть.  
То ж кохай і віруй, віруй до нестями  
І не буде вбогим твій осінній путь.

За друкованими виданнями 
та Інтернету підготував 

Сергій ЗЯТЬЄВ 

«Багато хто  
з бійців 

називав Аду 
Миколаївну 

«нашою  
мамою»

Готуючи цей допис, ми по-
спілкувались з військовика-
ми, яким випало зустрічатись 
з легендарною актрисою, 
розмовляти з нею. Пропону-
ємо їхні враження.

Віталій Баранов,
підполковник запасу, 

помічник Голови ТСО Укра-
їни

– Я знайомий не лише з 
Адою Миколаївною, а й її 
донькою Катериною –  режи-
сером-постановником бага-
тьох спектаклів. Вона, до речі, 
супроводжувала свою матір 
під час поїздок на Донбас, бу-
вала у солдатських колекти-
вах, цікавилась життям-бут-
тям наших хлопців.

Восени минулого року, 
коли відбувалася церемонія 
нагородження учасників АТО 
нагородами, вони теж були 
присутні на цьому заходу. Не-
зважаючи на завантаженість 
повсякденними  справами, 
вони відгукнулись на мій те-
лефонний дзвінок. Зала зу-
стріла цих жінок оплесками!

  
Сергій Гуссіді,
лейтенант запасу, кіборг
– Безпосередньо в зоні 

антитерористичної опера-
ції я не зустрічався з Адою 
Миколаївною. Але від своїх 
побратимів багато чув про її 
приїзди на Донбас, зустрічі з 
особовим складом частин і 
підрозділів. Кожен співроз-
мовник відзначав простоту, 
душевність цієї геніальної 
жінки. 

Кілька років тому, коли 
в Україні відзначався День 
пам’яті захисників Доне-
цького аеропорту, мені ви-
пала честь познайомитись з 
пані Адою. За кілька хвилин 
знайомства я переконався, 
що ті хлопці, які ділилися зі 
мною своїми враженнями 
від спілкування з нею, каза-
ли правду.



Не живуть одним днем
Одним із основних завдань будь-якої 

оборонної організації є підготовка фахів-
ців для підвищення боєздатності війська та 
покращення економіки  країни, а також на-
дання послуг з навчання водінню автомо-
біля пересічним громадянам, – говорить 
Микола Миколайович. – Кіровоградська 
обласна організація Товариства – не виня-
ток. Для цього під її егідою функціонують 
п’ять автомобільних шкіл, дев’ять спор-
тивно-технічних клубів і три навчальні за-
клади, розташовані в районних центрах 
Кіровоградщини.

Незважаючи на безліч труднощів, во-
ни працюють стабільно. Скажу більше: всі 
їх керівники знаходять ресурси для того, 
щоб оновлювати свої технічні парки, про-
водити ремонти матеріально-навчальних 
баз. Так, за останній рік зробили ремонт у 
підвальному приміщенні і фактично «ре-
анімували» тир у Добровеличківському 
СТК, провели заміну вікон та серйозний 

косметичний ремонт приміщення Ново-
миргородського НЗ, Бобринецької ЗАШ. 
Новоукраїнський РСТК, який нещодавно 
відновився після пожежі, продовжує по-
кращувати матеріально-технічну базу. В 
т.ч. придбано автомобіль. Всього придба-
но 7 одиниць техніки за 2016-2018 рр., 
в т.ч. Бобринецькою ЗАШ – 3 (авто, мо-
тоцикл, причіп), Кіровоградською АШ – 
автобус, Добровеличківським СТК та 
Знам’янським МСТК – причіпи.

І це правильно: вкладаючи гроші у 
розвиток, вони не живуть одним днем, 
а думають на перспективу. Зважаючи на 
виробничі показники, кращими є Кірово-
градська, Олександрійська автошколи, а 
також Долинський професійно-технічний 
навчальний заклад, Знам'янський місь-

кий і Новоукраїнський районний спортив-
но-технічні клуби.

Загалом у 17 навчальних закладах за 
останні 5 років підготовлено понад 20 ти-
сяч водіїв, які після навчання отримали по-
свідчення, що дають право на керування 
різними технічними засобами. Відрадно, 
що більшість  слухачів, які поставили со-
бі за мету працевлаштуватись за отрима-
ними спеціальностями, знаходять роботу.

Військово-патріотична і 
спортивна робота

Кіровоградські оборонці зуміли нала-
годити тісну і плідну співпрацю як з місце-
вими органами влади, так і громадськими 
організаціями, що діють на теренах краю. 
Наприклад, підписали меморандуми про 
співпрацю з обласним, міським та район-
ними військовими комісаріатами. Серед 
громадських організацій, з якими склались 
партнерські взаємовідносини, обласні від-
ділення Української спілки ветеранів Афга-

ністану (УСВА), Організація ветеранів Укра-
їни (ОВУ), Онуфріївський та Олександрій-
ський військово-патріотичні клуби «Саланг» 
і «Захист». А ще – громадське об'єднання 
ветеранів антитерористичної операції та 
військовослужбовців 3-го полку Сил спе-
ціальних операцій «Редут», Центр опера-
тивної тактичної підготовки «Цитадель» та 
ГО «Клуб зброї». До речі, всі ці громадські 
організації очолюють учасники АТО: В. Вєх-
тєв, О. Ковальчук, Д. Борисенко.

– Спільно з ними ми проводимо наці-
онально-патріотичну і просвітницьку ро-
боту,  спортивні змагання, – продовжує 
Микола Миколайович. –  Цим самим спри-
яємо розумінню підростаючими поколін-
нями тих складних історичних процесів, 
які відбувались на теренах України, зокре-
ма, в часи Української Народної Республі-
ки, на конкретних прикладах нашого не-
простого сьогодення доводимо чому так 
важливо бути фізично і морально загарто-
ваним, оскільки лише так можна захисти-
ти рідну землю від ворогів. Представники 
«Редуту» організували і провели виставку 
зброї часів Козаччини, прочитали лекції з 
історії національно-визвольної боротьби 
часів Богдана Хмельницького тощо.

 У місті Кропивницькому дислокується 
полк, що входить до складу Сил спеціаль-
них операцій. Абсолютна більшість офі-
церів, військовиків-контрактників брала  
участь в бойових діях на сході країни, се-
ред особового складу є чимало військо-
вослужбовців, які влітку 2014-го героїчно 
обороняли Луганський аеропорт. Не залу-
чати їх до військово-патріотичної роботи з 
молоддю було б вкрай неправильно. До-
сить часто з юнаками, дівчатами спілку-
ються ветерани АТО, розповідаючи про 
перебіг бойових дій, у яких всі вони брали 
активну участь, зокрема, Трепак О.С., Вєх-
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«ТРУДНОЩІВ У НАС БАГАТО, АЛЕ МИ ЇХ ДОЛАЄМО…»
Кіровоградській обласній організації ТСО України, яку очолює Микола Левченко, виповнилось 80 років

Перед нагородженням



тєв В.В., Францішкевич С.В., Ковальчук О.В 
та багато інших.

Знам'янська міська, а також Долин-
ська, Олександрівська, Добровеличків-
ська, Бобринецька районні орга-
нізації є лідерами  у військово-па-
тріотичній роботі.

Спорт у пошані

Прикладом у  цій царині слугує 
насамперед Знам'янський міський 
спортивно-технічний клуб: на його 
базі щороку проводяться чемпіона-
ти міста і району з військово-спор-
тивного багатоборства. Минулого 
року тут відбувся відкритий чемпі-
онат Центрального регіону Украї-
ни. На цих змаганнях відбираються  
спортсмени, які представляють область 
на Всеукраїнському зборі вихованців па-
тріотичних, оборонно-спортивних клубів 
та об’єднань «Соколята України». Це, як 
правило, представники первинних орга-
нізацій.

Традиційними стали змагання з фігур-
ного водіння автомобіля, які проходять на 
базі Кіровоградської АШ, Новоукраїнсько-
го РСТК та Світловодського НЗ. В пошан 
і службове собаківництво: під керівни-
цтвом ветерана Товариства Палія М.К. у 
обласному та районних центрах регуляр-
но проходять щорічні змагання, виставки 
чотирилапих друзів людини, учасниками 
яких є колеги з Києва, Черкас, Броварів, 
Золотоноші, Миколаєва.

Не забувають і про літако-
вий, водно-моторний, радіос-
порт,  радіопеленгацію. Кращи-
ми представниками цих видів 
спорту є багаторазовий чемпіон 
України і Європи В. Бобов, яко-
му, до речі, виповнилось 70 ро-
ків, але він і не думає полишати 
своє заняття, а також майстер 
спорту міжнародного класу Н. 
Щербатюк. Обласна оборонна 

організація матеріально підтримує юних 
картингістів міста Олександрії. Тому не 
дивно, що спортсмени, завжди посіда-
ють призові місця на чемпіонатах Укра-

їни, представляють нашу країну і на між-
народних змаганнях.

Долучаємось і до роботи, пов’язаної з 
обороноздатністю країни. Восени мину-
лого року у Бобринці на базі автошколи 
були проведені збори з особовим складом 
стрілецької роти батальйону територіаль-
ної оборони. Приміщення навчального за-
кладу – на час зборів – пристосували під 
казарми, командний пункт тощо. Напере-
додні святкування Дня захисника України 
у місті відбувся показовий виступ службо-
вих та декоративних собак, а члени вже 
згадуваної «Цитаделі» продемонстрували 
навички володіння холодною та стрілець-
кою зброєю, тактику ведення рукопашного 
бою. Була також організована і виставка 

сучасної стрілецької зброї, прочитані лек-
ції з історії Українського козацтва.

Напередодні Корсунь-Шевченківської 
битви група «Пам'ять» реконструювала то-
дішні події, повернувши усіх присутніх у ті 
далекі і трагічні дні.

 

Головне багатство – люди

Можна довго перераховувати заходи, 
які проводяться під проводом Кіровоград-
ської обласної організації ТСО України, «си-
плячи» при цьому цифрами і фактами. Але 
їх констатація, як на мене, нічого не варта, 
якщо не згадати при цьому добрим сло-

вом і людей, які сприяють у їх про-
веденні. 

– Абсолютна більшість моїх колег 
є напрочуд сумлінними і працьови-
тими людьми, відмінними фахівця-
ми, наділеними кращими людськи-
ми якостями, – переконаний голова 
кіровоградських оборонців. – І я за 
це щиро їм вдячний.

Директори навчальних закладів 
Ю. Костюк, В. Колебіденко, В. Федо-
ренко, Б. Безсмолий пропрацювали 
на цих посадах багато років.

– Ви їх серед ночі розбудіть, і вони 
вам видадуть будь-яку інформацію, 

яка стосується їхньої виробничої діяльнос-
ті, інших напрямків роботи, – каже Мико-
ла Левченко. –  А все тому, що ці люди, як 
мовиться, зуби з'їли на вказаних посадах, 
вирізняються сумлінним ставленням до ви-
конання своїх функціональних обов’язків, 
переймаються тими проблемами, які по-
требують розвязання. Не  пасуть задніх і 
їхні молодші колеги, зокрема, Л. Кваша, І. 
Шавініна, С. Голоцван, В. Волкотруб. Спо-
стерігаючи за їхньою діяльністю, бачу: вони 
прагнуть досягти більших і кращих резуль-
татів, між колективами відбувається неглас-
не змагання за пальму першості у виконан-
ні статутних завдань.

Лариса ЛИМАРЕНКО
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Ветерани – наша гордість

ЇЇ витоки сягають 1939 року: тоді до  
складу  організації увійшло кілька район-
них та міських осередків, а також Сум-
ський, Конотопський, Шосткінський аеро-
клуби. За час, що минув, на долю сумських 
оборонців випало чимало випробувань. 
Найтяжче – Друга світова війна, коли прак-
тично всі вони пішли на фронт боронити 
рідну землю. Ми, їхні нащадки, і сьогодні 
пам'ятаємо про зроблений ними внесок у 
перемогу над ворогом. Втім, перенесімось 
у наше сьогодення.

У 1993 році, ще перебуваючи на вій-
ськовій службі, я очолив нашу організацію. 
То були вкрай складні часи, але ми відчу-
вали підтримку з боку держави. Саме тоді 
з'явився  Указ Президента України «Про То-
вариство сприяння обороні України», який 
визначав головні напрямки повсякденної 
діяльності,  відповідні розпорядження ви-
дали і державні  адміністрації на місцях. 
Тож ми, відчуваючи їхню підтримку, пра-
цювали над подальшим удосконаленням 
змісту, форм і методів виконання  статут-
них завдань. 

Пріоритетним напрямком діяльності 
нашої організації, на сьогоднішній день, 
є підготовка кадрів за робітничими про-
фесіями.  Тільки за останні п’ять років за 
нашого сприяння отримали спеціальності і 
підвищили кваліфікацію близько 31 тисячі 
осіб. З них десятки чоловік –  за програ-
мою «Заходи з соціальної та професійної 
адаптації учасників антитерористич-
ної операції». Зокрема, Олександр 
Семесенко, Олександр Савчук, Ві-
талій Крикун, Володимир Біло-
шапка, які у захопленні від якості 
навчального процесу.

Виклики сучасності, у тому чис-
лі і конкуренція, постійно вимагають 
від нас  виважених рішень щодо поліп-
шення навчального процесу,  матеріаль-

но-технічної бази та оновлення  автомо-
більного парку.

Більшість керівників СТК, АШ з цими за-
вданнями справляються. При цьому пе-
дагогічні працівники постійно проходять 
атестацію, підвищуючи свою кваліфікацію.   
Протягом останніх 5 років наші прибутки 
склали понад 6 мільйонів гривень, з яких 
84 відсотки отримані завдяки  навчальному 
процесу з підготовки водіїв. Це дає можли-
вість проводити  організаційно-масові за-
ходи військово-патріотичного спрямування 
та розвивати технічні види спорту. 

Хочу згадати добрим словом наших ве-
теранів, які слугують прикладом для мо-
лодших колег. Це, зокрема, Бага Іван Іва-
нович – голова Білопільської районної ор-
ганізації-директор спортивно-технічного 
клубу: трудовий стаж цієї людини складає  
понад 50 років. Пільгуй Віктор Михайло-
вич, Швачко Тетяна Іванівна, Вакула Тетяна 
Іванівна віддали Товариству  30 і більше 
років життя. 

Десятиліття працюють у нас Сітало Та-
мара Василівна, Мовчан Тетяна Василів-
на, Кіяшко Сергій Анатолійович, Сумцов 
Олександр Сергійович, Калишенко Олек-
сандр Іванович, Білоцерківський Василь 
Федорович. Для мене як керівника об-
ласної оборонної організації ці люди є не 
лише прикладом відношення до роботи, 
а й надійними помічниками, партнерами 
у реалізації  завдань.

Військово-патріотична і 
спортивна робота

Хочу загострити увагу читачів на цьому 
напрямку нашої діяльності. Вона не зво-
диться лише до проголо-

шення гасел і закликів. До цієї справи  за-
лучаємо усіх небайдужих людей, державні 
органи влади і громадські організації па-
тріотичного спрямування: міська організа-
ція Української спілки ветеранів Афганіста-
ну (воїнів-інтернаціоналістів), благодійна 
організація «Благодійний фонд «САГАСІТАС 
Україна». Нас у цьому підтримують облас-
на держадміністрація і обласна рада, а та-
кож військові комісаріати. Опираючись 
на їх підтримку,  відкрили «Центр військо-
во-патріотичного виховання допризовної  
молоді Сумщини», де  проводиться під-
готовка молоді до стрибків з парашутом, 
підлітки отримують навички ведення ру-
копашного бою. Під дахом Центру відбува-
ються змагання  з військово-прикладних 
видів спорту,  кульової стрільби, зустрічі з  
учасниками антитерористичної операції та 
інші заходи, спрямовані  на фізичний, мо-
ральний, інтелектуальний розвиток моло-
дих людей, їхню адаптацію до соціальних 
умов сьогодення.

На виконання  Указу Президента  Украї-
ни  «Про Стратегію національно-патріотич-
ного виховання дітей та молоді на 2016-
2020 роки»  при   облдержадміністрації 
створена  координаційна рада, членом 
якої я теж є. Увійшли до її складу і голо-
ви Відокремлених підрозділів районного 
рівня за територіальним принципом. На 
Сумщині також ухвалена обласна програ-
ма національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2018-2020 роки. Вже є 
перші результати її реалізації. Наприклад, 
розширена мережа установ та закладів, 
фахівці яких ведуть роботу з молоддю.

Незважаючи на складну фінансову  си-
туацію, в організаціях ТСОУ області відбу-

Працівники, активісти Сумської обласної організації 
ТСО України, якій у січні виповнилось 80 років, успішно 
виконують статутні завдання оборонного Товариства

З ВПЕВНЕНІСТЮ У ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ
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ваються  заходи військово-патріотичного 
спрямування серед допризовної і призо-
вної молоді, які активізуються  під час під-
готовки  та святкувань  річниці Перемоги  
над нацизмом у Другій світовій війні, Днів 
Партизанської слави,  захисника України та 
Збройних Сил України,  вшанування учас-
ників бойових дій на території інших дер-
жав, Незалежності України, вшанування 
пам’яті Героїв Небесної Сотні тощо. Сумські 
оборонці не залишились байдужими до 
тих трагічних подій, що відбуваються сьо-
годні на Донбасі, передавши армійським 
підрозділам 53 автомобіля. 

Районні осередки Товариства плід-
но співпрацюють  з місцевими органами 
влади. Особливо хотілось би відзначити 
Охтирську міську організацію та її учбово-
спортивний центр,  Глухівську, Тростянець-
ку, Білопільську, Роменську, Краснопіль-
ську районні організації, де керівниками 
Григорій Довгаль, Олексій Горбачов, Олек-
сандр Сумцов, Іван Бага, Тетяна Біленко, 
Наталя Шепотько. Досягненню результа-
тів національно-патріотичного виховання  
сприяють ветеранські організації області, 
з якими ми плідно співпрацюємо. Корис-
туючись нагодою, хочу висловити велику 
вдячність полковнику запасу Володимиру 
Щеглову –  нашому активісту і волонтеру. 
Володимир Олександрович, до речі, ви-
пускник Сумського навчального авіацій-
ного центру, вертолітник, воював у небі 
Афганістану, а сьогодні входить до Прав-

ління ГО «Сумська 
ОО ТСО України», 
багато зробив 
для надання до-
помоги нашим 
хлопцям, які на 
Донбасі стриму-
ють російського 
супостата. 

Не забуваємо 
також і про спорт. 
За останні три ро-
ки спортсмени 
Сумщини зі спор-

тивної радіопеленгації на чемпіонатах сві-
ту і Європи вибороли  в особистому та ко-
мандному заліку  35 золотих, 22 срібні та 8 
бронзових медалей. Багаторазовими чем-
піонами  стали: Редька Максим – тренер 

збірної області  зі спортивної радіопеленга-
ції – майстер спорту України міжнародного 
класу, Денисенко Дмитро, Редька Єгор, Ма-
льований Артем, Петренко Костянтин, а та-
кож чемпіони Європи  Поповченко Анато-
лій (2017, 2018),  Ничипорук Єльвіра (2018), 
Бондаренко Анна (2018), Дрижакова Анна 
(2018), Дорда Софія (2018).  Стало доброю 
традицією проводити на Сумщині чемпіо-
нати України та ТСО України зі спортивної 
радіопеленгації,  судномодельного спорту.

Успішному виконанню статутних за-
вдань  сприяє і такий чинник, як поліпшен-
ня навчально-матеріальної бази спортив-
но-технічних клубів, автомобільних шкіл, 
придбання нової техніки. За останній час  
фактично у всіх навчальних закладах ТСОУ 
області були відремонтовані та обладнані 

згідно державних стандартів класи ПДР 
і БДР, будови і ТО. Найбільш активно ця 
робота проводиться у ЗПТО Охтирсько-
му УСЦ (директор  Григорій Довгаль), де  
відремонтовано та пофарбовано 27 воріт 
у боксах,  замінені фігури на автодромі, 
утеплено приміщення та замінені  вікна 
на металопластикові, придбано легковий 
автомобіль «Гранта», в Сумській АШ (ди-
ректор Анатолій Селецький) обладнана 
кімната відпочинку для інструкторів та 
майстрів виробничого навчання, переоб-
ладнано КПП, утеплено  дах, стіни. У на-
вчальному корпусі замінено 14 вікон на 
металопластикові. У двох  класах зробле-
но капітальний ремонт, обладнано новий 
комп’ютерний клас; у Роменському СТК 
(директор Тетяна Біленко) в класах та ад-
міністративному будинку замінені вікна.

У Путивльському СТК, де директором 
Олександр Петренко, також виконано ба-
гато ремонтно-відновлювальних робіт.

Останнім часом   придбано 11 одиниць 
навчальної техніки, із них:  сім легкових 
автомобілів, два мікроавтобуси ГАЗель, 
один вантажний ЗІЛ ММЗ-4502 та одно-
осний причіп. 

Сумська оборонна організація, яку я 
маю честь очолювати чверть століття, і на-
далі виконуватиме свої статутні завдання, 
готуючи фахівців для української економі-
ки, проводячи військово-патріотичну ро-
боту і цим самим зміцнюючи обороноз-
датність нашої України.

Микола ЛОБУШКО, 
голова Сумської обласної 

організації ТСО України

Біля пам’ятника Великого Кобзаря
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Витоки  Черкаської обласної 
оборонної організації сягають 
15 січня 1954 року, а першим 
головою був Мирук Кирило 

Якович, – говорить Микола Самойлен-
ко, який сьогодні очолює черкаських 
оборонців.  – Потім  його змінювали на цій 
посаді  Бірюков Микола Іванович, Криво-
ручко Микита Семенович, Данильченко 
Григорій Васильович, Марченко Василь 
Іванович, Товкач Микола Григорович. 

Свідченням того,  що мої попередники 
були людьми сумлінними, щиро вболіва-
ли за свою діяльність, може слугувати той 
факт, що наша організація  неодноразово 
нагороджувалась Почесними грамотами, 
призами та іншими відзнаками ДТСААФ 
Радянського Союзу.  Сьогодні, виконую-
чи одне з головних завдань Товариства   
сприяння обороні України, ми працюємо 
за різними напрямками,  пріоритетними з 
яких є  патріотичне виховання, навчальна 
робота, спортивно-масова.

 Надзвичайно важливим блоком роботи 
Товариства є підготовка фахівців з  техніч-
них спеціальностей, насамперед  водіїв 
усіх категорій. На сьогодні для цього має-
мо 20 навчальних закладів, де працюють 
викладачами, майстрами та інструкторами 
з водіння близько 250 чоловік. Зважаючи 
на це, наші автошколи   підготували май-
же 800 тисяч спеціалістів для народного 
господарства Української РСР та Радян-
ської Армії. 

Хлопці, які пройшли в автошколах та 
СТК водійський вишкіл, трудились прак-
тично в усіх сферах народного господар-
ства, в тому числі і за тисячі кілометрів від 
рідної України. Втім, перенесімось у день 
сьогоднішній. Вагомий внесок зроблено і 
у зміцнення економіки незалежної Україн-
ської держави: лише за останні п'ять років  
підготовлено, перепідготовлено та підви-
щено кваліфікацію понад 31 тисячі фахів-
ців. Коли знайомишся з виробничими по-
казниками, які характеризують діяльність 
автошкіл, спортивно-технічних клубів, то 
переконуєшся, що  їх трудові колективи 
працюють ритмічно і навіть завзято. І все 
ж сьогодні хочеться назвати наших пра-

вофлангових. А це, зокрема, Драбівський, 
Золотоніський, Канівський, Маньківський, 
Черкаський, Христинівський, Уманський 
РСТК, а також Черкаська та Уманська ав-
тошколи, які очолюють Маніта Анатолій 
Васильович, Новіков Сергій Миколайович, 
Бузницький Олександр Іванович, Довгопо-
лий Станіслав Петрович, Куцевіл Микола 
Герасимович, Вусатий Микола Петрович, 
Шульга Віктор Миколайович, Кібальник 
Володимир Миколайович та Шершун Ва-
лерій Іванович.

Підготовка водія залежить як від знання 
ним Правил дорожнього руху, так і умін-
ня керувати автомобілем. А останнє має 
безпосередній зв'язок з технічним станом 
автівки, до якої прикріплений слухач. Як-
що, скажімо, вона є морально і фізично 
застарілою, часто виходить з ладу, то про 
які навички водіння можна говорити? Кажу 
так, виходячи з власного досвіду. Це чудо-
во розуміють керівники усіх навчальних 
закладів. Тому лише протягом останнього 
часу їх автопарк поповнився десятками 
транспортних засобів.

Отримані від виробничої діяльності ко-
шти потрібно вкладати у розвиток матері-
ально-технічної бази, зокрема, придбання 
автотехніки, – переконаний Микола Само-
йленко. Практика доводить, що вони оку-
пляться сторицею.

Добрими словами згадує Микола Олек-
сійович багатьох колег-ветеранів, які від-
дали кращі роки свого життя Товариству. 
Наприклад, викладачів Правил дорож-
нього руху Тру-
нова Миколу Яко-
вича, Возного Ва-
силя Дмитровича 
(Черкаська АШ),  
Дроздовського 
Ігоря Леонідови-
ча (Золотоніський 
РСТК), Козлова Ві-
ктора Миколайо-
вича (Смілянська 
АШ), Булавку  Іва-
на Васильови-
ча (Тальнівський 
РСТК), Скоропа-

да Володимира Семеновича (Христинів-
ський РСТК). Всі вони вирізняються гли-
боким знанням основ предмету, що ви-
кладають, уміють моделювати складні 
дорожньо-транспортні ситуації, які вини-
кають під час руху. 

А також майстрів Москалюка Віктора 
Борисовича, Товстюка Григорія Івановича 
(Уманська АШ), Ворсула Сергія Івановича 
(СмілянськаАШ), Чижа Миколу Павловича 
(Чигиринський РСТК), Ільченка Володими-
ра Івановича (Чорнобаївська АШ) та бага-
тьох інших їхніх колег. Вони, провівши за 
кермом десятки років і навчивши водій-
ському ремеслу тисячі черкащан та жи-
телів краю, передають свій багатий досвід 
сьогоднішнім підопічним.

Посада бухгалтера вважається досить 
комфортною, мовляв, він має справи з па-
перами і не псує нерви ні собі, ні іншим. 
Той, хто так вважає, забуває, що ці папе-
ри є ні чим іншим, як фінансовими доку-
ментами, які стосуються чималих коштів. І 
щоб дати їм лад, не ставши об'єктом уваги 
з боку фіскальних органів, потрібно бути 
грамотним, сумлінним фахівцем. Саме та-
кими і є головні бухгалтери – заступники 
з фінансово-економічної роботи Голосин-
ська Світлана Миколаївна, Чернявська Те-
тяна Дем’янівна, Рибак Таміла Миколаївна, 
Якименко Ніна Гаврилівна. 

Спираючись на величезний досвід, до-
тримуючись традицій військово-патріо-
тичного виховання, оборонні осередки 
Черкащини активно і цілеспрямовано 

Для історії  65 років –  лише мить її нестримного і невпинного плину. А для нашої 
громадської організації  це ціла віха, що увібрала у себе наполегливу та плідну 
працю тисяч людей, які,  не шкодуючи ні моральних, ні фізичних сил працювали і 
продовжують працювати на благо своєї країни, усього суспільства 

ТУТ УМІЮТЬ І ПРАЦЮВАТИ, І ТРУДНОЩІ ДОЛАТИ

У стрілецькому тирі
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ведуть патріотичну роботу, про-
вівши  протягом останнього часу 
10 місячників оборонно-масової 
роботи, присвячених річниці Пе-
ремоги у ІІ Світовій війні та Дню 
Захисника України, 28 тематич-
них вечорів, 30 військово-спор-
тивних ігор, 24 тематичних виста-
вок. Ми  сприяємо в організації 
та проведенні Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-па-
тріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Сьогодні у всіх містах, районних центрах 
є солдати й офіцери, які зі зброєю в руках 
захищали Україну від російської агресії і 
не з телефільмів і книг знають про війну. 
Більшість з них завжди відгукуються на 
запрошення зустрітись з молоддю нашого 
краю і розповісти про ті події, учасника-
ми яких їм довелося бути.  У нас склалися 
партнерські стосунки з Черкаським облас-
ним військовим комісаріатом, який очолює 
полковник Курбет Євген Олександрович, а 
заступником з виховної роботи підполков-
ник Захаренко Олег Анатолійович.

Чимало уваги приділяється спорту: під 
егідою Черкаської ОО підготовлено 6 ти-
сяч спортсменів-розрядників, Заслуже-
ного майстра спорту, 12 майстрів спорту 
міжнародного класу, 360 майстрів спорту 
України, 544 кандидати у майстри спорту, 
близько двох тисяч першорозрядників. 
Особлива наша гордість –  спортсмени з 
морського багатоборства, які вибороли у 
різних першостях України понад 100 при-
зових місць.

 Значна частина збірних команд Укра-
їни з неолімпійських видів спорту – чер-
кащани, вони є основою збірних команд 
України з морського багатоборства, суд-
номодельного спорту. 

Ми пишаємось такими спортсменами 
як судномоделіст Коваль Андрій, морські 
багатоборці Копитько Валерій, Чалов Ми-
кола, Снесар Віталій, Федорова Світлана, 
Котіков Дмитро, Дерев’янко Ігор, Трофімен-
ко Матвій, Щибиволок Ігор, Мединський 
Станіслав та інші. 14 черкаських спортсме-
нів стали чемпіонами Європи з морського 
багатоборства. В далекому СРСР було ду-
же популярним військове багатоборство 
із службовими собаками. Було престижно 
брати участь у таких змаганнях. Черкась-
ка команда за всю  історію не пропустила 
жодного. Два черкаських спортсмена навіть 
були членами збірної команди СРСР.

Події, що відбуваються на сході України, 
не залишили нас байдужими. Ми зберегли 

автомобільну техніку групи «А», яку в кіль-
кості 56 одиниць передали до ЗС України, 
перераховано понад 60 тисяч гривень фі-
нансової допомоги. Для потреб баталь-
йону територіальної оборони «Черкаси» 
передали 37 найменувань автомобільного 
майна різних марок машин, підготували 
17 водіїв. Незважаючи на безліч власних  
проблем, ми також закупили для забез-
печення початкової військової підготовки  
школярів старших класів шкіл м. Черка-
си майже 60 тисяч набоїв. Відгукуючись 
на звернення волонтерів нашого краю, 
передали захисникам України медичні 
препарати, джгути, носилки, підсумки для 
магазинів автоматів.

Завершуючи розповідь про життєді-
яльність Черкаської оборонної органі-
зації, не можу не згадати і її керівника – 
Самойленка Миколу Олексійовича. Свого 
часу він закінчив Київське вище інженер-
не радіотехнічне училище, Військову ака-
демію імені Дзержинського, віддавши ар-
мії понад  25 років життя. Нагороджений 
орденом «За службу Родине в ВС СССР» ІІІ 
ступеня, має одинадцять наукових праць. 
В оборонному Товаристві України з груд-
ня 1990 року. Організаторський стиль ро-
боти, досвід керівництва, придбані за до-
вгі роки служби в Збройних Силах, дозво-
лили Миколі Олексійовичу за короткий 
термін пройти посади інструктора відділу 

військово-технічної підготовки, началь-
ника Черкаської зразкової автомобільної 
школи ТСО України і очолити Черкаську 
ОО у червні 1997 року. Відтоді вона посідає 
передові місця серед оборонних організа-
цій України. Його стилю роботи притаман-
ні  гостре почуття відповідальності за стан 
справ, вимогливість до себе та підлеглих, 
наполегливість у досягненні мети.

Усі ці риси, в поєднанні з витримкою, 
людяністю та педагогічним тактом, здо-
були Миколі Олексійовичу заслужений 
авторитет серед підлеглих, допомогли 
об’єднати навколо себе відданих справі 
людей та повести їх за собою.

Юрій ШАВРАЦЬКИЙ
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Сьогодні наша організація  має 
у своєму складі  10 район-
них осередків, 9 спортивно-
технічних клубів, спортивно-

технічний центр,  дитячо-юнацьку 
спортивну школу з радіоспорту, дитя-
чо-юнацьку спортивно-технічну шко-
лу з автомотоспорту, – говорить Ольга 
Ніколаєнко. – А також  морську школу, клуб 
службового собаківництва, стрілецький 
спортивний  клуб,  90 секцій та гуртків, 
що діють  при спортивно-технічних та 
спортивних клубах, загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих навчаль-
них закладах міста Києва. 

Якщо говорити про чисельність наших  
працівників, то це 225 чоловік. З них 74 є 
працівниками районних осередків та СТК, 
ще 26 трудяться у міському апараті, а у  ди-
тячо-юнацьких спортивних школах  –  20. 
Окрім цього, маємо 4 інструкторів зі службо-
вого собаківництва, 99 викладачів–методис-
тів в гуртках та секціях первинних осередків. 
Загалом кількість членів міського Товари-
ства складає  2577 чоловік.

Минулого року, як і раніше, вся наша 
діяльність спрямовувалась не лише  на 
збереження кращих традицій, започат-
кованих нашими попередниками, а й  по-
шуком   нових форм  роботи, організацій-
партнерів. Акцент робили на співпраці з 
Київськими  міською радою та міською 
держадміністрацією, столичними рай-
держадміністраціями, військовими ко-
місаріатами, а також загальноосвітніми, 
професійно-технічними та вищими на-
вчальними закладами, профспілковими, 
громадськими організаціями міста Києва 
та України. Ці зусилля дозволили підняти 
на якісно новий рівень військово-патріо-
тичну та   спортивно-масову роботу, охо-

пити нею значно більше громадян, аніж 
було до цього.

– Наприкінці 2017 року, пам'ятаю, Ви  
наполегливо працювали над планом ро-
боти у наступному, 2018-му. Чи все намі-
чене вдалось виконати?

– Почну з показників, які відображають 
нашу виробничу діяльність. Силами наших 
навчальних закладів підготовлено понад 
4300 фахівців робітничих професій, з них 
водіїв різних категорій транспортних за-
собів більш як 2200 осіб, 1065 спеціалістів 
річкового та морського флоту, в тому числі 
судноводіїв понад 370, водолазів 508, матро-
сів-рятувальників більше 180 чоловік, спеці-
алістів інших робітничих професій 412 осіб. 
Серед підготовлених фахівців понад 100 осіб 
– учасники антитерористичної операції, які 
залишились задоволені рівнем навчання. 

Користуючись нагодою, хочу висловити 
подяку керівникам навчальних закладів за 
професійний підхід до своїх обовязків: ди-
ректору  Київської  морської   школи  Ан-
дрощуку О.А., директору Дарницької авто-
мобільної школи  Цісельському С.В., дирек-
тору   Дніпровського спортивно-технічного 
клубу – Шведову Д.Ю., директору Київського 
міського спортивно-технічного клубу  Мель-
ниченку Р.В.

До речі, за останні чотири роки навчаль-
ними закладами столичного Товариства при-
дбано або залучено 
в оренду 20 авто та 
мототранспортних 
засобів переважно 
сучасних моделей, 
що значно покра-
щило процес на-
вчання. На початку 
минулого року між 
ТСО України і  Ге-
неральним штабом 
Збройних Сил Укра-
їни був підписаний 
Меморандум про 
співпрацю.  В рам-
ках його виконання 
ми провели чимало 

заходів. Зокрема, створено 4 клуби військо-
во-патріотичного спрямування на базах на-
вчальних закладів Київської міської органі-
зації ТСО України в Голосіївському, Дніпров-
ському, Солом'янському та Святошинському 
районах, наразі ведеться відповідна робота 
по створенню ще двох клубів.    

Протягом року була проведена перевірка  
діяльності районних осередків, ініційова-
на міською організацією. Вона  показала як 
успіхи, так і  недоліки в їх роботі, окресли-
ла шляхи виправлення. Одною з основних 
проблем міського Товариства є слабка ма-
теріально-технічна база та її застарілість. 
Але ми працюємо над її удосконаленням. 
Протягом 2018 року в навчальних закладах 
міського Товариства проведені косметич-
ні та капітальні ремонти адміністративних 
приміщень, навчальних класів, спортивних 
майданчиків, тирів та інших обєктів, це: 
Морська школа, спортивно-технічний клуб 
«Гарт», Дніпровський спортивно-технічний 
клуб, Київський міський спортивно-техніч-
ний клуб, Київська автомобільна школа та 
Дарницька автомобільна школа.  

– Знаю, що і Ви, і Ваші колеги багато ува-
ги приділяють спортивно-масовій роботі.

– Це правда. І маємо успіхи у цьому на-
прямку. Традиційно успішно виступають на-
ші спортсмени  у прикладних видах спорту: 
радіо– та підводному спорті,  морському ба-

На календарі – лютий 2019-го. Оборонні осередки Товариства вже 
підвели підсумки  минулорічної роботи, накреслили завдання на 
майбутнє. Зважаючи на це, ми звернулись до Ольги Миколаївни 
з проханням розповісти про колектив, який вона очолює, про 
зроблене, поділитись планами на майбутнє

Голова Київської міської організації ТСО України  Ольга Ніколаєнко:  

НУДЬГУВАТИ БЕЗ РОБОТИ НЕ ДОВОДИТЬСЯ…

Передовий досвід

Переможчі військово-спортивного вишколу



№ (33) 2019 15

гатоборстві, картингу, мото– і автоспорті, ак-
вабайку, а також  у модельних видах спорту.

В спортивних секціях та гуртках місь-
кого Товариства працюють кваліфіковані 
тренери-викладачі, інструктори, методис-
ти, які виховують спортсменів-патріотів, 
членів збірних команд, що беруть участь у 
змаганнях всеукраїнського, європейського 
і світового рівня.

Це: Веліканови Надія та Микола, Іванчи-
хін Микола, Деміденко Сергій, Крамаренко 
Валентин, Качур Віктор, Кияниченко Іван та 
багато інших професіоналів своєї справи.

У 2018 році наші спортсмени успішно ви-
ступали як на всеукраїнських, так і на євро-
пейських та світових  змаганнях, повертаю-
чись зі спортивними трофеями. Зокрема, на 
чемпіонатах та Кубках світу вони завоювали 
34 медалі, з яких: 9  золотих, 17 срібних та 8 
бронзових. З чемпіонатів та Кубків Європи 
вони привезли 120 медалей, з яких 72 – зо-
лоті, 26 – срібні та 22  бронзові. На чемпіо-
натах України та всеукраїнських змаганнях  
завойовано 638 медалей, з яких 271 – золо-
ті, 199 – срібних та 168 – бронзові. 

Протягом року тренерами міського То-
вариства підготовлено   заслуженого май-
стра спорту, чотири майстри спорту між-
народного класу,  сім  майстрів спорту, 22   
кандидатів у майстри спорту та 109 спортс-
менів-розрядників. Активну  участь місь-
ка організація брала у проведенні міжна-
родних та всеукраїнських змагань. За на-
шої безпосередньої участі було проведено 
два чемпіонати світу та 21 всеукраїнський 
захід, що пройшли на високому організа-
ційному рівні.

– Всі ці заходи можливі лише за фінан-
сово-матеріальної допомоги…

– Проблем, що мають фінансове забарв-
лення, у нас, як, до речі, і в інших оборонних 
осередків, вистачає. І все ж для утриман-
ня спортивних секцій, участі спортсменів 
у змаганнях та проведення різноманітних 
військово-патріотичних та спортивно-масо-
вих заходів в 2018 році ми виділили понад 
240 тисяч гривень. Це, звісно, не так вже 
й багато, але, разом з тим, вважаю, що і ці 
кошти сприяли успішним виступам наших 
спортсменів та проведенню заходів.

– А звідси, Ольго Ми-
колаївно, більш деталь-
но…

     – Наприклад, ди-
тячо-юнацька спортив-
на школа з радіоспорту, 
де керівником Анатолій 
Павлович Петровський,  
завоювала 538  медалей, 
підприємство «МСТК», 
очолюване Русланом 
Васильовичем Мельни-

ченком і до складу якого входять секції з 
авіамодельного, судномодельного та авто-
модельного спорту  – 213 медалей,  Мор-
ська школа, керівник  Олександр Андрійо-
вич Андрощук – 35 медалей. На  високому 
організаційному рівні проводилися міські 
змагання військово-патріотичного та спор-
тивно-масового спрямування: спартакіади з 
військово-спортивного багатоборства, зма-
гання з вогневої підготовки «Снайпер сто-
лиці», «Влучний стрілець», «Сокіл-Джура», 
«Захисник України». Їх учасниками були учні, 
студенти та доросле населення столиці. 

Активну участь у міських змаганнях взя-
ли  всі без виключення районні організації 
міського Товариства, велику організаційну 
роботу у проведенні районних та міських 
заходів провели навчальні заклади та спор-
тивно-технічні клуби: Дніпровський СТК (ди-
ректор Шведов Д. Ю.), ПТНЗ «Відродження» 
(директор Бахарєв С.О.), дитячо-юнацька 
спортивно-технічна школа з автомотоспор-
ту (директор Білик В.В.). 

– Не так давно під егідою  столичного 
осередку Товариства відбувся конкурс 
«Ми патріоти твої, Україно!..». Розкажіть 
більш детально про нього.

– Він пройшов на виконання Указу Пре-
зидента України, у якому йдеться про по-
силення військово-патріотичної роботи 
серед підлітків і молоді. Його учасниками 
стали представники 26 закладів професій-
но-технічної освіти міста Києва та Київської 
області. Всі вони змагалися у 4 номінаціях, 
присвячених новітній історії України, осо-
бливо акцентую-
чи на подіях, що 
відбулися на тере-
нах нашої країни 
за останні 5 років, 
героїв АТО. Спо-
стерігаючи за юн-
ню, переконалась: 
зростає покоління, 
яке в недалекому 
майбутньому гід-
но презентувати-
ме нашу країну, 
хочеться вірити, 
що хлопці і дівча-

та, які стали учасниками конкурсу, вирос-
туть справжніми патріотами Української 
держави.

За підсумками конкурсу колективи на-
вчальних закладів, які вибороли призові міс-
ця, були відзначені дипломами, а їх керівни-
ки подяками від Департаменту освіти і науки 
Київської міської державної адміністрації, 
Київської міської організації ТСО України та 
Київського міського військового комісаріату. 
Підсумовуючи захід, Оргкомітет прийняв рі-
шення про проведення його щорічно.

Напередодні Нового року спільно з гро-
мадською організацією Оболонського райо-
ну міста Києва, був проведений благодійний 
захід для дітей-сиріт, а також тих, чиї батьки 
склали свої голови на сході країни. Для них 
були накриті «солодкі столи», організовані 
різні розважальні заходи. Зважаючи на ре-
акцію дітвори, вона залишилась дуже за-
доволеною.

Загалом національно-патріотична робо-
та у нас посідає чільне місце, міське Товари-
ство працює в багатьох міських соціальних 
програмах, допомагаючи вирішувати склад-
ні  питання мешканців міста Києва, особли-
во серед школярів та студентів. 

– Поділіться, будь ласка, планами на 
майбутнє.

– Для подальшої ефективної роботи, 
зокрема,  розвитку спортивно-технічних, 
військово-прикладних видів спорту та вій-
ськово-патріотичного виховання, оборон-
но-спортивної роботи  столичне Товариство 
послідовно проводить пошук нових форм і 
методів роботи, залучаючи зацікавлені ор-
ганізації, фахівців до співпраці.

 Сьогодні ж головним завданням, яке 
ми визначили на найближчу перспективу, 
є обновлення діяльності районних та місь-
кої організацій з урахуванням сьогоднішніх 
реалій життя, створення нових патріотич-
них осередків та залучення громадян до 
співпраці, підвищення ролі та авторитету 
міського Товариства.

Інтерв'ю провів 
Сергій ЗЯТЬЄВ

Діти – учасники благодійного заходу

Час пішов!..
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«Про такого і не чули…»
Я проходжу вулицею, яка носить ім'я Пи-

липа Жмаченка. Цікавлюсь у мешканців бу-
динків, розташованих на ній,  чи знають вони 
бодай щось про цю  людину. Виявляється, що   
навіть  не чули про такого. Що ж, нові поко-
ління, нові герої… 

Так хто ж він такий, Пилип Жмаченко? 
Народився на Житомирщині, у селянській 
родині, яка не вирізнялась статками. Та все 
ж закінчив сільську  церковно-приходську 
школу і працював на залізниці. Робітником. 
Восени 1915 року, коли хлопчині виповнився 
21 рік, його призвали до царської армії і він 
брав участь у Першій світовій війні – у якості 
понтонера Південно-Західного фронту. Після 
жовтневого заколоту, що стався у Петрограді, 
приєднався до лав Червоної армії…

Життя Пилипа Жмаченка – це приклад 
того, як українці, не маючи власної держа-
ви,  опинялися по різні боки барикад, про-

ливаючи свою кров за неукраїнські інтереси і 
часто стаючи жертвою тих, чиї інтереси вони 
відстоювали. Подібна доля могла спіткати і 
Пилипа, але до нього вона  все ж виявилась 
прихильною. 

Починаючи з 1923 року, обіймав поса-
ду комісара полку, помічника начальника 
школи червоних старшин і  командира пол-
ку. Радянська історія сталінських часів – це 
суцільна історія терору, який викосив міль-
йони радянських людей. Цей терор зачепив 
і Червону армію, коли тисячі командирів і 
комісарів опинились у таборах як «вороги 
народу». При цьому чи не весь командний 
склад армії був знищений.  Коли маховик ре-
пресій набрав обертів, у жах-
ливому 1937-му, його призна-
чили командиром 92-ї стрі-
лецької дивізії, яка входила 
до складу  39-го стрілецько-
го корпусу Приморської гру-
пи військ Особливої Черво-
нопрапорної Далекосхідної 
армії (ОЧДСА). Та у 1938-му 
пильні чекісти з'ясували, що 
«товариш Жмаченко є воро-
гом народу». І ув'язнили йо-
го. Йому якимось дивом по-
щастило вирватись з пазурів 
катів НКВС. Після цього був 
призначений начальником 
відділу бойової підготовки 
штабу Харківського військо-
вого округу. А у березні 1941-

го очолив  67-й стрілецький корпус, який роз-
ташовувався під Полтавою.

В роки Другої світової

На початку війни це з'єднання переки-
нули на Західний фронт, і він у складі 21-ої 
армії брав участь в оборонних боях на Смо-
ленському напрямку. З 13 жовтня 1941-го –  
начальник Харківського гарнізону, а з лис-
топада 1941 року – заступник командувача 
військами Брянського фронту і командувач 
групою військ його правого крила. З лютого 
по травень 1942-го командував 3-ою армією, 
що входила до резерву Ставки Верховного 

Наша довідка
Корсунь-Шевченківська наступальна операція 

розпочалася у ніч з 24 на 25 січня 1944 року. Ось 
як описував її хід майор Кампов – штабний офіцер 
маршала Івана Конєва:

 «Ми змітали село за селом, де окопалися нім-
ці,  ми влаштували їм справжнє криваве побоїще. 
Боюся, що під час нього загинули і деякі з наших – 
жителі цих сіл; це одна з найжорстокіших сторін 
такої війни». 

Початок операції проходив у взаємних атаках, 
допоки війська обох Українських фронтів не за-
вершили оточення ворога, з'єднавшись 28 січня у 
м. Звенигородці. Спроби  німецьких військ  роз-
блокувати оточене угрупування були невдалими. 
17 лютого воно було ліквідоване. Під час Корсунь-
Шевченківської битви опинились в оточенні  і бу-
ли знищені понад 40 тисяч і  взяті у  полон понад 
15 тисяч солдатів і офіцерів Вермахту.  Було зни-
щено 329 літаків, 827 танків, 1 638 автомашин, 
446  гармат. Захоплено  115 танків, 270 гармат, 
1 850 автомашин, 50 бронетранспортерів і бро-
немашин, 10 штабних автобусів та багато іншої 
зброї і бойової техніки.

Історична перемога в Корсунь-Шевченківській 
битві дісталася Червоній армії  ціною великих втрат 
у бойовій техніці і живій силі. Загинули і отримали 
поранення  понад 80 тисяч радянських солдатів та 
офіцерів,  переважно українців. В ході операції від 
гітлерівців звільнили десятки міст, сотні сіл. Тисячі 
солдатів і офіцерів були нагороджені орденами і 
медалями, а близько 100 воїнів удостоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

У лютому цього року виповнилось 75 років з початку Корсунь-
Шевченківської операції – однієї з найбільших наступальних і крово-
пролитних операцій у роки Другої світової війни. Генерал Жмаченко 
тоді командував 40-ю армією, яка брала активну участь у ній

Постаті Товариства 

«СМІЛИВИЙ, ГРАМОТНИЙ ГЕНЕРАЛ,
УМІВ ПРАЦЮВАТИ З ЛЮДЬМИ...»
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головнокомандувача. Після цього обіймав 
посаду заступника командувача 40-ю армі-
єю, а очоливши це з'єднання,   брав участь у 
Воронезько-Ворошиловградській операції. 
Війська цієї армії одними з перших вийшли 
до Дніпра і 25 вересня форсували. Сталося 
це в районі села Студенця південніше Букри-
на. Незважаючи на шалений спротив німців, 
війська захопили плацдарм і значно розши-
рили його.

25 жовтня 1943 року за форсування Дні-
пра генерал-лейтенанту Пилипу Жмаченку 
було присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу. З жовтня 1943 року і до самого за-
кінчення Другої світової війни він  команду-
вав 40-ю армію, яка входила до складу 1-го 
і 2-го Українських фронтів.  Показав себе 
як талановитий воєначальник у Житомир-
сько-Бердичівській, Умансько-Ботшанській, 
Ясько-Кишинівській, Бухарестсько-Арад-
ській, Празькій наступальних операціях. 
З'єднання Жмаченка брало активну участь 
також і у Корсунь-Шевченківській насту-
пальній операції.

До речі, у київській загальноосвітній спе-
ціалізованій школі №91 розташований музей 
бойової слави 40-ої загальновійськової армії 
«Дороги, обпалені війною». Його експонати 
розповідають і про генерал-полковника  Пи-
липа Жмаченка. Серед них, зокрема, можна 
побачити його військовий квиток, нагородні 
документи, фотографії, особисті речі, пода-
ровані  рідними (генеральський шкіряний 

плащ та шапка-па-
паха), біографічну 
довідку про життя 
командарма. 

М у з е й  б р а в 
участь у Всеукра-
їнському конкурсі 
на кращий громад-
ський музей Украї-
ни, організований 
Національною спіл-
кою краєзнавців, 
посівши  призове  

місце у номінації «Краща просвітницька ді-
яльність». До речі, музей, експонати якого 
розповідають про Героя Радянського Союзу 
Пилипа Жмаченка, є і у Поліській загальноос-
вітній школі, що на Житомирщині. За словами 
її директора Богдана Годованця, керівництво 
навчального закла-
ду використовує 
музей у військово-
патріотичному ви-
хованні підростаю-
чого покоління.

– Відтоді, як від-
гриміли останні 
залпи Другої світо-
вої, минуло майже 
75 років, – говорить 
Богдан Васильо-
вич. – Проте інтер-
ес підлітків до тих подій не пропав. Я вважаю, 
що сьогоднішні покоління українців мають зна-
ти про таких людей як Пилип Феодосійович 
Жмаченко.

У мирний час

Після війни продовжив службу в лавах 
Радянської Армії на командних посадах. За-
кінчив у 1947 році Вищі академічні курси і 
обіймав посади заступників командувачів 
Центральною групою радянських військ в 
Австрії,  військами Білоруського та Прикар-
патського військових округів. А у 1955-му 

очолив ДТСААФ 
Української РСР, 
обіймаючи цю по-
саду аж до самої 
смерті: пішов  він 
з життя  1966 року. 
Поховали генерала 
на Байковому кла-
довищі.

Прізвище Пи-
липа Феодосійо-
вича зустрічається 
у мемуарах-спо-
гадах воєначаль-
ників часів Другої 
світової війни. Про 

нього вони відгукуються досить схвально. В 
спогадах одного з них читаємо, що «Пилип 
Жмаченко був сміливим, грамотним генера-
лом, умів працювати з людьми».

Старожили Товариства, яким довелось 
спілкуватись з бойовим генералом, назива-
ли його поміж собою людиною честі і слова. А 
все тому, що Пилип Феодосійович, буваючи в  
осередках Товариства, навчальних закладах, 
завжди знаходив час і можливість поспілку-
ватись з працівниками. Завжди цікавився хто 
і де воював, колишні фронтовики згадували, 
що багатьом з них, особливо з числа тих, хто 
був поранений, він допоміг у вирішенні  про-
блем. За часів керування Жмаченка матері-
ально-навчальна база ДТСААФ Української 
РСР зазнала значних змін. Зокрема, було зве-
дено десятки капітальних будівель обласних, 
районних осередків, навчальних закладів, 

а також підвищено рівень професійної під-
готовки. Пилип Феодосійович, відвідавши 
автошколу, спілкувався з курсантами, нама-
гаючись зясувати їхній професійний рівень.

Люди старших поколінь, особливо з чис-
ла колишніх фронтовиків, добре пам'ятають 
газету «Патріот України» – друкований ор-
ган Товариства. Незважаючи на статус цього 
видання, на його шпальтах розміщувались і 
матеріали, присвячені подіям Другої світової 
війни, журналісти допомагали своїм друкова-
ним словом розв'язувати вчорашнім воякам 
наболілі проблеми, «воювати» з чиновника-
ми-бюрократами. Саме Пилип Жмаченко до-
мігся створення газети у травні 1959 року. 
Незважаючи на поважний вік і піддірване 
війнами здоров’я, генерала часто можна бу-
ло побачити у школах, де він зустрічався з 
учнівською молоддю, ділився з нею своїми 
фронтовими спогадами

За його ініціативи вдалося вирішити і  пи-
тання з підготовки кадрів масових технічних 
професій, було організовано перші після Ве-
ликої Вітчизняної війни навчальні пункти для 
початкової військової підготовки при низо-
вих колективах Товариства. І мають рацію ті 
ветерани, які вважають, що з ім’ям цієї лю-
дини пов’язаний розквіт оборонного Това-
риства України. 

 Сергій ЗЯТЬЄВ
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Перші частини Радянської армії 
перетнули радянсько-афгансь-
кий кордон 25 грудня 1979 
року, а останній солдат зали-

шив Афганістан 15 лютого 1989-го.
Через горнило тієї неоголошеної війни 

пройшли  620 тисяч громадян СРСР. З них 
загинули: офіцерів – 1 979, прапорщиків 
– 691, сержантів – 3 166, рядових солда-
тів – 7 879, службовців Радянських армії – 
118. Всього в горах Афганістану загинуло 
13 833 військовослужбовців 40-ої армії, 
яка виконувала там «інтернаціональний 
обов’язок».  Окрім них, не повернулись 
до рідних домівок 613 працівників КДБ та 
МВС, які виконували там спеціальні зав-
дання, а також 180 військових радників, 
спеціалістів і перекладачів.

Обмежений контингент радянських 
військ в ході бойових дій втратив 147 тан-
ків, 1 314 БТР, БРДМ, 233 гармат і мінометів, 
114 літаків, 332 вертольоти.

Під час боїв у ДРА 6 669 радянських 
військовослужбовців та службовців ста-
ли інвалідами.

За мужність і героїзм, проявлені на тій 
війні, 200 153 військовиків удостоїлися 
державних нагород. З них 10 955 – по-
смертно.

Афганська війна не обійшла, зрозуміло, 
і Україну: на ній побували понад 160 тисяч 
українців, з яких 3 360 склали свої молоді 
голови, а 72 потрапили у полон або ж про-
пали безвісти. 

Старший лейтенант Сергій Пішоходько 
з нетерпінням очікував повернення на рід-
ну землю. І до цієї миті був, як мовиться, 
за кілька кроків. Та пілот вертольоту МІ-8, 
який здійснив понад 50 бойових вильотів, 
не раз буваючи під обстрілом «Стінгерів», 

загинув 2 лютого 1989 року, прокладаю-
чи маршрут виведення свого авіаційного 
полку на Батьківщину. Посмертно офіцер 
удостоєний ордена Леніна – найвищої на-
городи часів Радянського Союзу.

Війна і жінка – речі несумісні. Але в Аф-
ганістані поруч з чоловіками знаходились 
і представниці прекрасної статі. Так, вони 
не брали безпосередньої участі в бойо-
вих діях. Але й на їхні долі випало чима-
ло труднощів. Наприклад, Т. Рибальченко 
працювала медичною сестрою госпіталь-
ного відділення 56-ої десантно-штурмової 
бригади, яка  брала участь у  масштабних 
військових операціях проти повстанських 
формувань.

– Чимало наших військовиків діставали 
поранення, в тому числі і важкі, майже не-
сумісні з життям, – згадує полковник Сер-
гій Лісовий, який лейтенантом потрапив на 
цю неоголошену війну.  – Наші сестрички, 
траплялося, майже цілодобово не вихо-
дили з операційних. Своїми життями їм 
зобов’язані сотні наших солдатів. 

О. Гвоздєва, Л. Кривошей, О. Гусаков-
ська, десятки, сотні їхніх колег поїхали до 
Афганістану за власним бажанням.  Бага-
то хто з них був нагороджений високими 
урядовими нагородами.

Багатьом воїнам-«афганцям», яким по-
щастило вижити у пеклі війни, довелося 
пройти через ви-
пробування вже 
вдома. Напри-
клад, сержант Ві-
ктор Максимов,  
командуючи мо-
тос трілецьким 
відділенням,  діс-
тав важке пора-
нення. Після того, 
як його комісува-
ли, він  переніс 
девять складних 
операцій, повніс-
тю втративши зір. 
Проте молодий 
чоловік не ско-

рився  перед труднощами, закінчивши 
Київський національний університет ім. 
Т. Шевченка, а згодом і захистивши дисер-
тацію кандидата філософських наук. Понад 
20 років  мужньо боровся з наслідками 
важкого поранення, але сили виявилися 
нерівними: у 2007-му він пішов із життя. 
Матері, однополчанам про Валерія, який 
за мужність і героїзм був нагороджений 
орденом Червоної зірки та медаллю «За 
відвагу»,  нагадують фотографії, спогади 
його товаришів, які тут експонуються.

За відгуками людей, які воювали в Аф-
ганістані, знаю, що прості радянські солда-
ти, не маючи за плечима доброго військо-
вого вишколу, здобували досвід в боях. І, 
як мовиться, воювати уміли. Наприклад, 
старші сержанти М. Чепік, О. Мироненко 
– воїни-десантники, незважаючи на пере-
важаючі сили повстанців, до останнього 
набою прикривали відхід товаришів. А ко-
ли зрозуміли, що живцем їм не вибратись 
з оточення, підірвали себе гранатами. По-
смертно мужнім десантникам присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу. 

Молодший сержант В. Кулинський, єф-
рейтор О. Вакулюк, рядові О. Суботін, Т. 
Мазур, В. Лисенко, тисячі  їхніх бойових 
побратимів теж загинули, залишившись  
вірними військовій присязі, своїм одно-
полчанам. 

Відвідавши експозиції «Трагедія і доблесть Афгану” та «На чужих 
війнах», дізнаєтесь про що мріяли молоді українці, виконуючи так 
званий інтернаціональний обов'язок, побачите обличчя тих, хто 
назавжди залишилися 20-літніми

«ТАК ХОЧЕТЬСЯ ДОДОМУ,  
ПОБАЧИТИСЬ З РІДНИМИ І БЛИЗЬКИМИ…»

Ніна Стоноженко
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15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших країн

Сьогодні рішення про введення до Аф-
ганістану обмеженого контингенту радян-
ських військ назване не лише помилковим, 
а й злочинним. Але тоді, коли воно було 
прийнято, мало хто розумів чим обернеть-
ся його реалізація, а ті, що розуміли, воліли 
про це не говорити. Але, незважаючи на 
всю репресивність комуністичного режи-
му, були люди, які не мовчали.

 «Військові дії в Афганістані продовжу-
ються вже 7 місяців. Загинули, покалічені 
тисячі радянських людей і десятки тисяч 
афганців – і не лише партизанів, а голо-
вним чином мирних жителів: стариків, жі-
нок, дітей, селян. Понад 1 мільйон афганців 
стали біженцями.

Я прошу Вас повідомити мене про отри-
мання і розслідування цього листа за адре-
сою: м. Горький, 137, проспект Гагаріна, 
214, кв. 3».

Це – уривок з листа лауреата Нобелів-
ської премії миру, академіка Андрія Са-
харова, якого він написав, перебуваючи 
у засланні, Генеральному секретарю ЦК 
КПРС, Голові Президії Верховної Ради СРСР 
Леоніду Брежнєву. Датоване воно 7 липня 
1980 року, а його копія зберігається серед 
експонатів реліквійної виставки. «Дорогий 
Леонід Ілліч» не відповів всесвітньо відо-
мому академіку…

«Кремлівські мудреці» робили все мож-
ливе, аби приховати правду  про події, що 
відбувалися в ДРА, від власного народу. 
Цинізм партійних бонз не знав меж. Щоб у 
цьому переконатись, достатньо ознайоми-
тись зі змістом службових записок одного 
із засідань політбюро ЦК КПРС.

Михайло Суслов (головний ідеолог 
КПРС):

– Хотілось би порадитись. Товариш 
Тихонов представив записку в ЦК щодо 
увіковічення пам’яті воїнів, які загинули в 
Афганістані. Він пропонує виділяти кож-
ній сімї по 1 тисячі карбованців для вста-
новлення пам’ятників на могилах. Справа, 
звичайно, не в грошах,  в тім, що коли ми 

вже тепер будемо уві-
ковічувати пам'ять, бу-
демо про це писати на 
могильних обелісках, 
а на деяких кладови-
щах таких могил буде 
кілька, то з політичної 
точки зору це не зо-
всім правильно.

Юрій Андропов (се-
кретар ЦК КПРС, вхо-
див у найближче ото-
чення Брежнєва):

– Звичайно, ховати 
воїнів потрібно з по-
честями, але увікові-

чувати пам'ять  поки що рано.
Михайло Суслов:
Треба подумати і про відповіді батькам, 

діти яких загинули в Афганістані. Тут не мо-
же бути вільностей. Відповіді мають бути 
лаконічними і більш стандартними. 

Витоки реліквійної експозиції «Трагедія 
і доблесть Афгану» та «На чужих війнах» ся-
гають 1992 року. За час, що минув відтоді, її 
колектив виконав величезний обсяг робіт, 
пов’язаних з увіковіченням пам’яті україн-
ців, полеглих на тій неоголошеній війні.

Експозиції, про які наша розповідь, від-
відали кілька мільйонів людей.

  – Вражений побаченим, – каже 30-літ-
ній житель Хмельниччини Віктор. – Я, зви-
чайно, знав про участь українців у так зва-
ній афганській війні,  а сьогодні, побачив-
ши листи наших хлопців, у яких вони так 
мріяли повернутись до рідних домівок, 
побачитись з батьками, коханими, був до 
сліз зворушений.

– Я – колишній десантник 56-ої брига-
ди, – згадує ті далекі події Олександ, кия-
нин. –  Був учасником тих подій, про які тут 
розповідається. Чому прийшов сюди? Хо-
чу показати все своєму онукові Мишкові.

Є тут чимало 
експонатів, які 
розповідають і 
про участь наших 
співвітчизників у 
наданні військо-
в о ї  д о п о м о г и 
«братнім наро-
дам світу». Маю на 
увазі радянських 
офіцерів, які бра-
ли участь у бойо-
вих діях в інших 
країнах, про що 
мало хто знав. 
Зокрема, підпол-
ковник К. Попов 
командував зе-
нітно-ракетним 

дивізіоном  у Єгипті, відбиваючи нальоти 
ізраїльської авіації на цю країну. А старший 
лейтенант Є. Кравченко проходив у Єгип-
ті службу в якості льотчика-винищувача. 
Він, захищаючи від нальотів Каїр –  сто-
лицю Єгипту, а також Асуанську греблю, 
здійснив понад 30 бойових вильотів, за що 
нагороджений орденом Червоної зірки.

Полковник В. Павлинський, підполков-
ник М. Салій перебували в збройних силах 
Ефіопії на посадах військових радників. 
Салій, зокрема, займався підготовкою спе-
ціальних груп, на які покладалися розвід-
увально-диверсійні завдання в глибокому 
тилу ворога. Траплялося, що офіцеру до-
водилося брати в них участь разом з ефі-
опцями,  ризикуючи при цьому життям… 

Завітайте на експозицію «На чужих ві-
йнах» і відкриєте ще одну зі сторінок на-
шої історії, що розповідає про людей, які 
за тисячі кілометрів від рідного дому ви-
конували свій військовий обов’язок.

Коментар старшого наукового спів-
робітника експозицій “Трагедія і до-
блесть Афгану” та “На чужих війнах” 
Ніни Стоноженко:

– Сьогодні у суспільства неоднознач-
не ставлення до тієї  війни. Але ство-
рюючи на початку 90-х років минулого 
століття Музей радянських воїнів-інтер-
націоналістів «Твої, Батьківщино, сини. 
Обов’язок. Подвиг. Трагедія», на базі 
якого згодом  з’явилися сьогоднішні 
експозиції, ми намагалися вшанувати 
пам'ять людей, що, виконуючи наказ 
уже неіснуючої держави, склали  свої 
молоді голови за тисячі кілометрів від 
рідної землі. Я переконана, що хто б і 
що не говорив про афганську війну, а 
сьогоднішні, прийдешні покоління ма-
ють знати і про цю сторінку  в житті їх-
ніх батьків і дідів.

Сергій ЗЯТЬЄВ
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Нікопольщина – 
край козацький

Розповідь про цей навчальний заклад 
почну дещо незвично: хочеться хоча б 
кількома словами згадати  славне мину-
ле цього краю. Збереглися історичні до-
кументи, які свідчать, що він був центром 
запорізького козацтва, тут свого часу зна-
ходились п'ять з восьми Запорозьких Сі-
чей. Саме на Микитинській Січі у 1648 році 
Богдан Хмельницький був обраний гетьма-
ном, поблизу села Капулівка знаходиться 
могила славного кошового отамана Івана 
Сірка.

Південна частина Нікопольщини оми-
вається водами Каховського водосхови-
ща. На території району протікають річки 
Базавлук, Солона, Кам'янка, Ревун, а в її 
надрах залягають багаті поклади марган-
цевої руди, граніту. Весь час регіон розбу-
довувався та розвивався в різних галузях 
промисловості, вимагаючи фахівців, у тому 
числі і водіїв. Тож не дивно, що майже 55 
років тому тут був створений  автомото-
клуб ДТСААФ. За цей час пройшли навчан-
ня десятки тисяч громадян, які реалізували 
отримані знання та навички в різних сфе-
рах економіки і за кермом власних автівок.

І сьогодні нікопольчани, не зважаючи 
на труднощі,  намагаються працювати рит-
мічно над виконанням статутних завдань. І 
це їм вдається: збережено обсяг з підготов-

ки водіїв категорій «А1», «А», «В», «С1», «С» 
та професіональних категорій «D», «СЕ». 

– Наш підхід до кожного слухача виріз-
няється індивідуальністю, – говорить ди-
ректор школи Віктор Демиденко. – Наші 
підопічні не тільки вивчають Правила до-
рожнього руху, а й  приділяють – під керів-
ництвом наших інструкторів і майстрів – 
значну увагу техніці практичного водіння. 
Для цього маємо спеціальний навчальний 
автодром, розроблені схеми маршрутів 
дорогами міста і району. Завдяки злаго-
дженій праці дружної команди нашого за-
кладу, рейтинг «Кращого навчального за-
кладу» стійко закріпився саме за нашою 
школою.

Люди  
вирішують все

Успіх будь-якої справи 
залежить від людей, які її 
реалізують. Підготовка 
водійських кадрів не є 
виключенням: у цьому 
мав змогу переконатися 
багато разів. Тому більш 
детальну розповідь про 
Нікопольську автошко-
лу розпочну з людей – 
її працівників. А вони, 
за словами керівника, є  
взірцем сумлінного ви-
конання функціональних 

обов’язків. Насамперед, ветерани Товари-
ства, які віддали школі десятки років свого 
життя. Зокрема, викладач Паценко Юрій 
Захарович працює 35 років: у нього сьо-
годні навчаються вже сини й онуки тих, 
хто був його підопічним. Кот Марина Ві-
кторівна, Гаврилов Віталій Олександрович, 
Доброродній Сергій Григорович, Луговцов 
Микола Іванович, Смирнов Дмитро Олек-
сандрович пропрацювали трохи менше, 
але теж є старожилами школи. Своїми те-
оретичними знаннями, навичками вони 
діляться зі своїми молодшими колегами 
Іриною Демідовою, Станіславом Галайдою 
та іншими.

– Ми сповідуємо золоте, як на мене, 
правило: знаєш, умієш – поділись знання-
ми, умінням з тими, хто поруч, – каже Юрій 
Захарович. – Тоді і справа «клеїтиметься», і 
моральна атмосфера у колективі «не шку-
тильгатиме». Хіба ж не так?..

Головним бухгалтером-заступником 
директора з економічної роботи  працює 
Ольга Букат. Трудовий стаж цієї жінки у 
Нікопольській автошколі вимірюється 10 
роками. Термін начебто не такий вже й ве-
ликий. Натомість Ольга Анатоліївна має 
великий досвід роботи, розуміючись у всіх 
тонкощах бухгалтерської справи. Свідчен-

Так відгукуються про фахівців  Нікопольської 
автомобільної школи ТСО України, у якій жителі краю 
опановують водійське ремесло 

«ТУТ УМІЮТЬ НАВЧАТИ НА ВОДІЯ…»

Директор проводить оперативну нараду

Iнструктори з iндивiдуального навчання 
водiнню Гаврилов В.О. та Захаренко О.Ф. 
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ням цього може слугувати і той факт, що 
за весь цей час у керівництва школи не 
було жодних непорозумінь з фіскальни-
ми органами.

Виконуючи волю колективу, розповім і 
про директора автошколи. Віктор Володи-
мирович Демиденко нещодавно відзначив 
ювілей – 70 років з дня народження. Вік, по-
годьтеся, поважний. Але для нього він є не 
мінусовим, як кажуть в таких випадках,  а 
плюсовим: енергії, ініціативності, бажання 
працювати йому не позичати. У тепер вже 
далеких 70-х відслужив у Радянській Армії,  
закінчив Дніпропетровський металургій-
ний інститут, здобувши кваліфікацію інже-
нера-механіка автомобілів. В середині 80-х 
очолив Нікопольську автомобільну школу 
ДТСААФ  Української РСР. Згодом закінчив 
ще й Харківський автомобільно-дорожній 
інститут, здобувши  кваліфікацію  інженера-
економіста.

Одним із пріоритетних завдань для се-
бе Віктор Володимирович вважає покра-
щення навчально-матеріальної бази, пи-
тання господарської діяльності. Про те, 
що це дійсно так, красномовно свідчать 
успішні результати виробничої діяльності 
навчального закладу.

Якщо хтось скаже, що це не так вже й 
багато, то нагадаю, що на теренах Ніко-
польського і сусідніх районів є чимало 
приватно-комерційних закладів, з якими 
автошколі  – хочеш чи не хочеш – дово-
диться конкурувати. Не завжди ця конку-
ренція проходить чесно, оскільки підпри-
ємці, відкриваючи свої заклади, намага-
ються перш за все заробити грошей. Якість 
навчання для них не є головною… 

Для команди Демиденка заробляння 
грошей – не самоціль. Починаючи з 2016 
року, на пільгових умовах у стінах школи 
підготовлено 48 водіїв з числа ветеранів 
антитерористичної операції. Віталій Бер-
денко, Олександр Руденко, Віталій Добрик, 
Павло Гуртовий та їхні побратими зали-

шились задоволені 
рівнем знань, які тут 
отримали. Колектив 
навчального закладу 
надавав  фінансову до-
помогу Збройним Си-
лам, іншим військовим 
формуванням України. 
В район проведення 
АТО передали один 
автокран і 19 автомо-
білів, капітально відре-
монтованих і підготов-
лених до використан-
ня за призначенням.

До послуг тих, хто вирішив вивчитись 
на водія, чотири навчальних аудиторії. Для 
зручності городян орендується клас в од-
ній з будівель, розташованій у самому цен-
трі міста, та два у місті Покров. Не забува-
ють тут і про технічне оснащення школи: 
до послуг громадян, які тут навчаються, 10 
легкових автомобілів (KIA CERATO, FORD 
SCORPIO, CHERY QQ, DAEWOO MATIZ, по дві 
машини DAEWOO SENS, DAEWOO LANOS  і 
ВАЗ 2107), вісім вантажівок, автобус, мото-
цикл та мопед.

Окрім автомобільної школи, Віктор Де-
миденко очолює і Нікопольську об'єднану 
районно-міську організацію ГО «ТСО Украї-
ни». Незважаючи на заклопотаність повсяк-
денними справами навчального закладу, 
організовує і проводить різнопланову 
оборонно-масову, військово-патріотичну 
і спортивну роботу. Під егідою Товариства 
проводяться щорічні агітпоходи та авто-
пробіги по місцях Бойової слави. В школі 
діють спортивні секції з автомодельного 
спорту, фігурного водіння автомобіля та 
кульової стрільби. Спортсмени автошколи 
неодноразово посідали призові місця на 
першостях України та Дніпропетровської 
області.  З учнівською молоддю  профте-
хосвіти та середніх шкіл проводиться вій-
ськово-патріотична гра „Сокіл” („Джура”), 

а також  спортивні змагання  з фігурного 
водіння автомобіля,  з кульової стрільби, 
військового багатоборства та інше.

Віктор Демиденко – член Рад Правління 
Дніпропетровської обласної організації То-
вариства і  Правління ГО  «ТСО України». За 
багатолітню трудову діяльність, високі тру-
дові показники нагороджений «Почесним 
Знаком» ТСО України, медаллю «За спри-
яння Збройним Силам України».

Анатолій ТОКАР, 
заступник голови 

Дніпропетровської ОО

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

– Віктор Володимирович заре-
комендував себе грамотним і пра-
целюбним фахівцем,  вимогливим 
керівником. Добре знає вимоги 
керівних документів щодо органі-
зації навчального процесу і уміло 
керується ними в повсякденному 
житті, реалізує поставлені завдан-
ня. Демиденко вирізняється ініціа-
тивністю, творчим підходом до ви-
конання доручень, які він отримує.  
Зважаючи на ці риси, не дивно, що 
Нікопольська автошкола з року в 
рік виконує річні завдання з підго-
товки водіїв.

Від творчого колективу «Вісни-
ка ТСО України»:

– Сім років тому (№4(4)2011) ми 
вже розповідали на сторінках на-
шого видання про діяльність Ніко-
польської об’єднаної міськрайонної 
організації ТСОУ і автомобільної шко-
ли. Тож нам було приємно дізнатися, 
що колектив, очолюваний Віктором 
Демиденко, продовжує свої славетні 
традиції, високо несе звання кращо-
го навчального закладу регіону і про-
відного центру національно-патріо-
тичного виховання молоді.

Досвід 

Військово-патріотична гра «Джура». Стрiльби

Бiля пам’ятника Бойової слави та загиблим автомобiлiстам
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Професіонал 

Народився він у  мальовни-
чому куточку Київщини – у 
Тетіївському районі. А якщо 
точніше, то у селі Денихівка. 

Батько працював трак торис том у 
місцевому колгоспі, і хлопчина часто 
проводив свій вільний час у полі. Там і 
полюбив, як сьогодні зізнається, техніку, 
навчившись не лише керувати сталевим 
конем, а й «лікувати» його,  тобто ре-
монтувати. Тож по закінченні 8-го класу 
поступив до Таращанського технікуму 
механізації сільського господарства, який 
успішно закінчив у  1970 році,  отримавши 
спеціальність техніка-механіка. 

Незважаючи на зовсім юний вік, моло-
дому фахівцю – на самому початку трудо-
вої кар’єри –  довірили посаду керівни-
ка бригади, яка ремонтувала автотехніку! 
Хлопець ледь не заплакав, дізнавшись 
про це: вона знаходилась  у рідному селі. 
З головою пірнув у роботу, але ненадов-
го: призвали до війська. Служити випало 
в одній з частин ракетних військ стратегіч-
ного призначення, яка дислокувалася на 
теренах далекої Калінінградської області. 
Служив чесно і сумлінно, про що нагаду-
ють численні подяки і грамоти команду-
вання. Відслуживши належні два роки, у 

1972-му звільнився в запас. І почав пра-
цювати у  районному об’єднанні «Сільгосп-
техніка». Спочатку старшим диспетчером 
автопарку, потім начальником експлуата-
ції, старшим інженером-технологом з об-
слуговування машино-тракторного парку. 
Після створення у 1980 році районного 
об’єднання «Сільгоспхімія» трудився там: 
старшим механіком, начальником авто-
парку.

Зрозумівши, що бракує знань, без від-
риву від виробництва закінчив Українську 
сільськогосподарську академію, здобув-
ши спеціальність інженера-механіка. Зго-
дом його перевели на посаду провідного 
інженера з ремонту та техобслуговуван-
ня МТП Тетіївського агропромислового 
об’єднання. У жовтні 1986 року Миколу 
Трифоновича обрали секретарем парт-
кому колгоспу ім. Калініна,  а в  лютому 
1988 року – головою Тетіївського район-
ного об’єднання «Сільгоспхімія»,  де він  
працював до  осені 1989 року, допоки не 
перевели на посаду начальника інспекції 
Держтехнагляду Тетіївського району.

З 2002 року був, за сумісництвом, ви-
кладачем у Тетіївському спортивно-техніч-
ному клубі  ТСО України. У 2008 році колеги 
обрали  його директором. Подальші події 
показали, що люди не помилились, дові-
ривши Миколі Трифоновичу цю посаду, а 
за великим рахунком, і свої долі. В цих сло-
вах немає ніякого перебільшення.  Кожен, 
хто сьогодні проживає в таких провінцій-
них містечках, знає як багато важить наяв-
ність робочого місця. Бо хоч як тривіально 
це звучить, а саме воно, це місце, дозво-
ляє утримувати і себе, і рідних: знаю чима-
ло випадків, коли 
дружина чи чоло-
вік, який працює в 
навчальному за-
кладі Товариства, 
годує всю сім’ю. І 
не тому, що решта 
ледарі: бракує ро-
бочих місць.

– Колектив Те-
тіївського спор-
тивно-технічно-
го клубу, очолю-
ваний Миколою 
Лисяним, не ви-

живає у бурхливому сьогоденні, а живе 
повноцінним життям, – переконаний го-
лова Київської обласної організації ТСО 
України Віктор Довгань. – Люди тут над-
звичайно, працьовиті, що дозволяє цьо-
му закладу ритмічно працювати. Але ба-
гато залежить і від керівника. А він з тих, 
про кого кажуть: людина на своєму міс-
ці. Тому  СТК впродовж багатьох років є 
безумовним – за підсумками виробничої 
діяльності – лідером серед аналогічних 
закладів Київщини. А  у 2013 році  посів 
почесне п’яте місце серед СТК усього на-
шого Товариства!

– У чому ж секрет успіху? Чому в одних 
робота аж кипить, а в інших як мокре го-
рить? – запитую у Миколи Трифоновича.

– Та який там секрет? – посміхається він. 
– Просто кожен наш працівник намагаєть-
ся сумлінно виконувати свої функціональні 
обов'язки, розуміючи, що всі ми, образно 
кажучи, знаходимось в одному човні під 
назвою «Тетіївський спортивно-технічний 
клуб». Як мовиться, дружній череді вовк не 
страшний. Для підвищення рівня навчання  
щорічно  проводимо заняття з викладача-
ми Правил дорожнього руху, на яких зна-
йомимо їх з тими  змінами, що відбулися в 
них, після чого вони екзаменуються.

Директор клубу каже, що довіряє усім 
своїм колегам. Але, тим не менш, на авто-
мобілях, за кермом яких слухачі опанову-
ють водійське ремесло, встановлені віде-
ореєстратори, які дозволяють контролю-
вати навчальний процес.

– Коли виникає якась нештатна ситуа-
ція, саме відеорегістратор є безперечним 
фактором у з’ясуванні істини, – каже він. – 

Директор Тетіївського спортивно-технічного клубу, що на Київщині, 
Микола Лисяний все життя залишається відданим рідному краю 

ДЕ НАРОДИВСЯ, ТАМ І ПРИГОДИВСЯ
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В таких випадках так званий людський 
фактор повністю виключається.

Дбають  тут і про матеріально-техніч-
ну базу, від якої у значній мірі залежить 
ефективність усього навчально закладу. 
Вона складається з шести навчальних кла-
сів, двох лабораторій, автодрому площею 
1,3 га з комплексом елементів для відпра-
цювання вправ з водіння, гаражів для на-
вчального транспорту та ПТО. Останнім 
часом  придбали чотири автомобілі: ВАЗ-
2107 та два ЛАНОСИ, автобус MERZEDES-
BENS, три комп’ютери, в базу яких закла-
дено як екзаменаційні, так і навчальні  
програми з вивчення Правил дорожньо-
го руху та будови автомобілів. До послуг 
людей і кінопроектор, за допомогою якого 
проводять електронні уроки, зроблено 
ремонт навчальних класів, отримано дер-
жавний акт на право постійного користу-
вання земельними ділянками на автодром 
та під навчальними корпусами, присвоєно 
їм кадастрові номери.  

– Велике податкове навантаження зму-
шує мене як керівника вдаватись  і до не-
популярних заходів, – каже Микола Ли-
сяний. – Зокрема, ми скоротили трьох 
охоронників, поклавши їхні функції на  
відеокамери та датчики руху, встановле-
ні в усіх приміщеннях. Це дало нам змогу 
заощаджувати в рік значну суму коштів.

Сьогодні в Україні немає жодного ра-
йону, вихідці якого не понюхали б пороху 
на Донбасі, захищаючи Україну. Тетіївський 
район не став винятком. Тож у місцевому 
СТК намагаються допомогти своїм земля-
кам-воякам: щорічно на пільговій основі 
тут навчаються 5-6 чоловік з числа вете-
ранів АТО. Приблизно стільки ж проходять  
підготовку і за програмою  професійної 
реабілітації учасників бойових дій.

Плідні стосунки склалися у Лисяного з 
органами місцевої влади. Зокрема, з  ме-
тодичним кабінетом відділу освіти та цен-
тром позашкільної освіти. Всі змагання, де 
необхідна зброя, проводять  із врученням 
грамот ТСО України.

Під час нашого спілкування Микола 
Трифонович просив «не забути згадати 
добрим словом» кращих фахівців колек-
тиву. Що ж, виконуємо  це побажання. 

Отже, кращими працівниками Тетіївсько-
го СТК є майстри виробничого навчання 
водіння автомобіля Дробот Юрій Івано-
вич, Каян Андрій Сергійович, Родюк Сер-
гій Олександрович,  викладач  Мельничук 
Микола Анатолійович. Як керівник Микола 
Трифонович у захваті і від Алли Вікторів-
ни Бяловецької – головного бухгалтера, 
яку тут жартома називають міністром фі-
нансів: так оцінюють її професіоналізм і 
компетентність.

Микола Трифонович все своє життя 
провів у рідному поліському краї: лише 
служба в лавах Радянської армії розлучила 

його з ним на два роки. І хоча йому пропо-
нували залишитись у війську, були й інші 
варіанти трудової діяльності, він знав: його 
місце там, де народився і виріс, де зробив 
перші кроки у самостійне життя, де наза-
вжди залишились батьки. І він не зрадив 
своєму Поліссю, своїй Денихівці. На сьо-
годнішній день загальний трудовий стаж 
нашого героя становить 52 роки.   За сум-
лінну роботу в СТК, уміле керівництво на-
вчальним закладом Микола Трифонович  
нагороджений «Почесним знаком ТСО». 
Нещодавно «за вагомий внесок у соціаль-
но-економічний розвиток міста Тетієва» 
його прізвище занесено до «Книги Поша-
ни міста». 

Почувається щасливим і у особистому 
житті. Адже разом з дружиною, Ольгою 
Степанівною, з якою прожив у шлюбі 45 
років, виховали трьох дітей. Олександр 
працює лікарем-психіатром у Київській 
обласній клінічній лікарні, ростить сина 
Матвія.

Донька Світлана разом з чоловіком 
проживають за кордоном і виховують Ка-
ріма, Ясміну, Ліну, Мустафу і Амаль. Не так 
часто, як того хочеться дідусеві з бабусею, 
але навідуються на рідну Тетіївщину в гості.

Наталя, по закінченні  Національної 
аграрної академії, працює у Тетіївському 

відділку поліції. У неї підростає школяр-
ка Юля.

– Де народився, там і пригодився, – каже 
давнє українське прислів'я про тих людей, 
які все своє життя прожили у рідному краї. 
Микола Трифонович – один з них. Він не хо-
див манівцями у пошуках легкого життя, а 
чесно працював на благо людей, робив так 
як міг, щоб їм жилося краще. І йому не со-
ромно дивитись в очі своїм землякам. Тож 
побажаємо йому людського щастя, довгої 
життєвої ниви та усіляких гараздів.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Онуки Миколи Трифоновича

Зі своєю сім’єю
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В первинних осередках Товариства 

Біографія цього осередку по-
чалася  15 вересня 1972 року: 
саме цього дня, на загальних 
зборах вчителів і учнів,  ухва-

лили рішення про його створення. Голо-
вою обрали Віктора Ткаченка – вчителя 
фізкультури і військового  керівника шко-
ли. Багато води збігло відтоді: на календарі 
2019 рік. А Віктор Григорович і досі очолює 
первинну організацію.

Найбільше уваги тут приділяється вій-
ськово-патріотичній роботі. Наприклад, 
створено музей Бойової слави, який  став  
гордістю школи. 

– З часом наш музей  перетворився у 
центр патріотичної роботи, – говорить Ві-
ктор Григорович. – Адже тут  зібрані ма-
теріали про всіх ветеранів –   жителів се-
ла, які зі зброєю в руках боронили свою 
землю.

Незважаючи на поважний  вік, Віктор 
Ткаченко разом зі своїми вихованцями по-
бував – на велосипедах – в усіх населених 
пунктах району. Там вони зустрічалися з  
колишніми фронтовиками, сфотографу-
вали пам’ятники загиблим. Отримані мате-
ріали  зберігаються в музеї, відвідувачами 
якого є не лише учні школи і селяни, а й  
гості. Активісти музею не забувають віта-
ти ветеранів та дітей війни з Перемогою. . 
Віднедавна тут бувають і ветерани антите-
рористичної операції, які діляться з молод-
дю своїми спогадами. Традиційними ста-
ли уроки мужності, читацькі конференції, 
диспути, бесіди, лекторії, які пробуджують 
національну свідомість  молоді. Органі-
зована шефська допомога ветеранам ві-
йни, сім’ям загиблих воїнів. Координатор 
цієї роботи – завідувачка музею Ткаченко 
Жанна, яка усім серцем  вболіває за дору-
чену справу. Тому і тягнуться до неї діти та 
колеги, активно допомагаючи вирішувати 
питання героїко-патріотичної роботи.

Виховна робота у школі – у  центрі уваги 
всього педагогічного колективу. Перед по-
чатком кожного нового навчального року 

директор школи Галина Лигун  затверджує 
склад Ради з військово-патріотичного ви-
ховання, головою якої є заступник  з ви-
ховної роботи  Людмила Литвин. До Ради 
увійшли завідувачка музею Бойової слави, 
вчителі і учні. Проблеми виховання роз-
глядаються на загальних зборах первинної 
організації. Певний доробок до цієї робо-
ти додають уроки історії України, на яких 
Галина Лигун як вчитель розповідає про  
звитягу українського козацтва, тернистий 
шлях українців до незалежності.

– Уроки історії для підлітків  є надто 
важливими, – переконана Галина Воло-
димирівна. – Давно доведено: що посієш 
в серця і душі дітей, те й пожнеш. Якщо сі-
яти зерна правди про нашу трагічну, але 
й водночас героїчну історію, то наші діти 
ніколи не сприйматимуть напівфашистські 
ідеї так званого руського миру. Вони, коли 
виростуть, завжди зможуть, перепрошую, 
закрити пельку 
горлопанам-полі-
тикам, які намага-
ються маніпулю-
вати історичною 
правдою.

Поруч з уро-
ками історії чіль-
не місце посідає 
такий предмет як 
«Захист Вітчизни», 
який викладає Ві-
ктор Ткаченко. 
Сьогодні він ви-
різняється від по-
чаткової військо-

вої підготовки радянських часів. Але й тут 
формується  громадянська позиція молоді. 
Якщо, звичайно, вчитель докладає до цьо-
го достатньо зусиль.

– Уроки Віктора Григоровича прохо-
дять дуже цікаво, – каже  Харькавий Ві-
ктор, учень 11 класу. Принаймні для ме-
не і моїх друзів. Він добре обізнаний з іс-
торією Українського козацького війська, 
тими перемогами, які воно здобувало в 
битвах з ворогом. Про все це і розпо-
відає нам.

Про те, що Віктор Ткаченко на своєму 
місці, говорить досить промовистий факт: 
лише останнім часом десятки випускни-
ків Любимівської загальноосвітньої шко-
ли продовжили навчання у військових ви-
шах, чимало з колишніх його вихованців 
сьогодні командують частинами і обійма-
ють відповідальні посади у Генеральному 
штабі Збройних Сил України, в інших си-

Саме цією істиною керується Віктор Ткаченко – голова первинної 
організації Любимівської загальноосвітньої школи, що у 
Херсонській області, працюючи з учнівською молоддю 

СЬОГОДНІ – СТАРШОКЛАСНИК, ЗАВТРА – ЗАХИСНИК УКРАЇНИ
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лових відомствах: підполковники Володи-
мир Леонов,  Карпови  Віктор і Юрій, майо-
ри  Громаков Ігор,  Ткаченко Олег.  Йонда 
Аліна навчається у Харківській військовій 
академії імені Ярослава Мудрого – буде 
юристом.

До речі, шестеро жителів Любимівки 
брали участь у так званій афганській війні. 
Троє з них, Л. Амелін, Р. Бейко і В. Ведмідь,  
нагороджені орденом Червоної зірки. 

– Там, на війні, ми не раз згадували на-
шого наставника Віктора Григоровича Тка-
ченка, – кажуть вони. – Особливо вдячні за 
те, що навчив нас бути оптимістами навіть 
у найскладніших ситуаціях, а їх там було 
ой скільки,  вірними товаришами і готови-
ми допомогти тому, хто поруч. Такі уроки 
запам'ятовуються на все життя.

У школі під керівництвом Ткаченка 
проходять  змагання з фізичної підготов-
ки серед старшокласників на приз воїнів-
«афганців», місячники оборонно-масової 
роботи, приурочені до Дня захисника Ві-
тчизни, Дня Перемоги та Збройних Сил 
України, де обов’язковими є спортивні по-
єдинки «Веселі старти», «Козацькі забави», 
«Ми, хлопці браві!», "Джура". Успішно пра-
цюють оборонно-масові гуртки з кульової 
стрільби, військово-спортивного багато-
борства, які залюбки відвідують підлітки.

Щороку  школярі  беруть участь у ра-
йонних змаганнях зі стрільби, які прохо-
дять на базі Нововоронцовського СТК ТСО 
України, і завжди стають призерами чи пе-
реможцями. Також були учасниками об-
ласного конкурсу "Перед очима  моїми я 
бачу палаючий образ захисника Вітчизни", 
зайняли в ньому  третє місце.

Вже звичними стали легкоатлетичні 
кроси до місць бойової Слави, історич-
них місць, монументів, де вони поклада-
ють вінки і квіти.  Під час святкування Дня 
Перемоги учні стоять в урочистій варті бі-
ля меморіального комплексу, а старшо-
класники проходять стройовим маршем 
в рівнянні на ветеранів війни. Найбільш 

витривалі, спортивно підготовлені стар-
шокласники  здійснюють 25-кілометровий 
легкоатлетичний пробіг в селище Висо-
копілля: маршрут проходить через  села 
Миролюбівку, Вознесенівку, Добрянку та 
інші населені пункти. В них вони зупиня-
ються і покладають  квіти до пам’ятників 
полеглим воїнам.

Минулого року учні школи здійснили 
легкоатлетичний пробіг до пам’ятника 
Герою Радянського Союзу І.М. Бережно-
му, який знаходиться в Нововоронцовці, 
провели урочисту лінійку, присвячену дню 
народження славного земляка. Заслуго-
вують на увагу так 
звані кроси ми-
ру, учасниками 
яких, окрім учнів-
ської молоді, є їх-
ні вчителі на чолі 
з директором. На 
відкритті кросу 
завжди присут-
ні учасники бо-
йових  дій Другої 
світової, які наго-
роджують пере-
можців.

П’ятий рік по-
спіль чобіт росій-
ського найманця 
плюндрує україн-
ську землю, п’ятий 
рік поспіль гинуть 
українські вояки і 
мирні жителі. Чи-
мало земляків во-
ювали на Донбасі. 
Тож Віктор Ткачен-
ко організовує зу-
стрічі учнів з цими 
солдатами: у шко-
лі побували  учас-
ники АТО Дей-
кун Олександр, 
Ястреб  Сергій, 

Ястреб  Володимир,  які поділились спо-
гадами про цю так звану гібридну війну.

До системи виховання підростаючого 
покоління залучаються не тільки дорос-
лі, а й самі вихованці школи. Другий рік 
тут працює юнацька кіностудія, яка знімає 
фільми на військово-патріотичну тематику. 
Її засновники і режисери – учні старших 
класів. Продукуючи свої фільми, вони ви-
користовують історичні факти, пов’язані зі 
звільненням села від німецьких загарбни-
ків. Всі учасники дійства мають військову 
форму, макети зброї часів Другої світової. 
Студія популярна  серед школярів.

Надзвичайно цінним є те, що робота 
первинної організації щодо патріотичного 
виховання  юнаків знаходить своє відо-
браження у практичній діяльності вихо-
ванців школи – службі у Збройних Силах 
України. Красномовним свідченням цього 
є той факт, що голова первинної оборонної 
організації  постійно отримує листи-подя-
ки від їхніх командирів.

– Ці листи є своєрідним мірилом, підсум-
ком моєї роботи, – каже Віктор Григорович. 
– А також усього нашого педагогічного ко-
лективу. Особисто мені приємно усвідом-
лювати свою хоч і невеличку, але причет-
ність до сьогодення Українського війська.

Юрій НАУМЕНКО

Іван Сабадаш – голова Херсонської обласної організації 
ТСО України:

– Армія будь-якої держави світу сильна не лише сучасними 
технікою та озброєнням, а й духом, світоглядом її солдатів 
та офіцерів. Сьогодні багато хто критикує офіцерів за недолі-
ки, що є в Збройних Силах, прояви так званої дідівщини, абияке 
ставлення вояків до виконання своїх функціональних обов’язків 
тощо. Так, за це їх питати потрібно. А батьків, педагогів, які 
виховували цих солдатів, не потрібно? Адже молоді люди при-
ходять до війська вже із сформованим світоглядом, і спробуй-но 
його змінити у 18-28 років!

На мій погляд, викладачі предмету «Захист Вітчизни», ко-
трі, як правило, очолюють і первинні осередки в навчальних 
закладах, є першими помічниками майбутніх командирів своїх 
вихованців. Є, звичайно, і винятки, але у більшості випадків саме 
вони формують у потенційних захисників країни ставлення до 
виконання свого святого обов’язку. 
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Чи кожен читач «Вісника» знає, що 
таке  судномодельний спорт? Тож 
спробуємо коротко пояснити. Це 
технічний вид спорту, де проекту-

ють і споруджують самохідні, радіокеровані 
та інші моделі суден, кораблів і яхт різних 
класів для спортивних змагань. Реалістичність 
їх відтворення, швидкість, маневрування 
перевіряються під час змагань. Спортивні 
моделі діляться на 36 класів.

Даний вид спорту  не є олімпійським, але 
у нього є тисячі прихильників у нашій кра-
їні. Більш того, його розвитком  опікується 
Федерація судномоделізму та судномодель-
ного спорту України, очолювана Сергієм Де-
міденко... 

– Наш вид спорту  є  одним з найцікаві-
ших напрямків науково-технічної творчості, 
– каже Сергій Степанович. –  Адже саме під 
час  занять в гуртках підлітки отримують на-
вички роботи з кресленнями, інструментом 
та обладнанням. А ще у них розвивається 
технічне мислення, творча активність,  за-
няття в гуртках із судномоделювання спри-
яють у виборі майбутньої професії: їх  ви-
хованці з часом, після навчання у вишах, 

працюють інженерами-корабелобудівель-
никами.

Миколаїв вважається столицею україн-
ського кораблебудування: зі стапелів його під-
приємств зійшли  сотні океанських лайнерів, 
риболовецьких суден і танкерів. А ще це чудо-
ве південне місто можна назвати і столицею 
судномодельного спорту, оскільки миколаївці 
впродовж десятиліть  виборювали  призи як 
на всеукраїнських чемпіонатах, так і на пре-
стижних міжнародних першостях.

У травні 2018 року тут вкотре відбувся від-
критий чемпіонат із судномодельного спорту. 
Проходив він  в актовій залі інституту автома-
тики і електроніки Національного університе-
ту кораблебудування ім. адмірала Макарова 
у класах моделей-копій (секція «С»). У ньому 
взяли участь десять чемпіонів світу, що є свід-
ченням престижності заходу. Як засвідчують 
організатори чемпіонату, суддівство було над-
звичайно складним, бо є багато критеріїв, за 
яким оцінюють моделі. Наприклад, п'ять суд-
дів радяться між собою щодо вагомості кож-
ної моделі, яка бере участь у змаганнях. Вне-
сти корективи у їхнє рішення може головний 
суддя змагань, але дослуховуючись і до думки 

самих учасників. Ми поспілкувалися з одним 
зі співорганізаторів чемпіонату  Сергієм  По-
стикіним.

– Чемпіонат, що відбувся, підтвердив ви-
сокий професійний рівень його учасників, – 
каже Сергій Миколайович. – Тому боротьба 
була дуже напруженою.

Розповідаючи про цей захід, не можна 
оминути постать самого Постикіна. Він на-
родився у Дагестані, почавши захоплюва-
тись судномодельним спортом ще у далеко-
му  1965 році. Вступивши до Миколаївсько-
го кораблебудівного інституту, продовжив 
розвивати та вдосконалювати свій талант. І 
незабаром став досвідченим, титулованим 
спортсменом, десятикратним чемпіоном світу 
та дев’ятикратним чемпіоном Європи, май-
стром спорту міжнародного класу. На рахунку 
його чимало перемог, що дістались у нелегкій 
боротьбі з іменитими закордонними колега-
ми. І це при тому, що фінансові можливості у 
них суттєво відрізняються від наших.

– Дефіцит коштів, так необхідних для за-
нять цим видом спорту, який не з дешевих, 
українські спортсмени компенсують завзят-
тям і волею до перемог, – посміхається він. 
– Ну а що робити?

А як не розповісти про Сергія Пишнєва, 
який теж брав участь у чемпіонаті. Він – від-
мінник освіти України, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри морських технологій, 

Свою неперевершеність вони 
неодноразово доводили 
як на всеукраїнських, так 
і міжнародних змаганнях. 
Відкритий чемпіонат України 
із судномодельного спорту, що 
відбувся у Миколаєві,  зайвий 
раз підтвердив цю істину 

Спорт 

МИКОЛАЇВСЬКІ СУДНОМОДЕЛІСТИ – НАЙКРАЩІ В УКРАЇНІ
Майбутні судномоделісти
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завідувач кафедри дизайну Національного 
університету кораблебудування імені адмі-
рала Макарова. Це – його офіційні титули і 
посади. А є ще й неофіційні: Сергій Микола-
йович –  віце-президент Федерації судномо-
дельного спорту України, багаторічний голо-
вний суддя всеукраїнських змагань та чемпі-
онатів і Кубків України. Незважаючи на таку 
зайнятість, очолює ще й Миколаївське об-
ласне методичне об’єднання керівників суд-
номодельних гуртків області! Розповідь про 
Сергія Миколайовича буде неповною, 
якщо не сказати, що захопився він цим 
видом спорту ще у 1968 році, почавши 
відвідувати заняття у судномодельному 
гуртку, який діяв при Дніпропетровсько-
му заводі «Південмаш».

– Це захоплення з часом привело ме-
не до Миколаївського суднобудівного ін-
ституту, студентом якого я став, – згадує 
ті далекі роки мій співрозмовник. – Ні 
вік, ні повсякденні справи не змусили 
мене відмовитись від захоплення. Більш 
того, з часом почав вести гурток судно-
моделістів. Пишаюсь своїми вихованця-
ми, зокрема, Миколою Зайцевим, Дмитром 
Тихомировим, Андрієм Прокопенком, які до-
стойно виступають як на міських, обласних 
змаганнях, так і на першостях нашої країни.

Досвідчений наставник допомагає своїм 
підопічним у професійному самовизначен-
ні, сприяючи формуванню творчих особис-
тостей і – за великим рахунком –  розвитку 
інтелектуального потенціалу України. Його 
учні щорічно стають переможцями і призе-
рами обласних та всеукраїнських змагань з 
судномодельного спорту. Зауважу, що орга-
нізатори чемпіонату відзначили спортивні 
досягнення робітників макетної майстерні 
Національного університету кораблебуду-
вання ім. адмірала Макарова: у ній тривалий 
час ведеться копітка робота з історичного 
відродження обліку бойових кораблів, по-
будованих на миколаївських верфях. Навіть 
сьогодні, незважаючи на економічні труднощі 
в країні і відсутність будь-якої допомоги з її 
боку, команда судномоделістів міста Мико-
лаєва є однією з найсильніших у світі. Імена  
Юрія Казило, Олександра Меркушева, Юрія 

Зеленова, Володи-
мира Іщука, Павла 
Грішкова відомі 
далеко за межами 
нашої країни.  Звіс-
но, що їхні моделі 
заявляються на 
участь практично 
у всіх змаганнях.

– У чемпіона-
ті, який, вважаю, 
пройшов на до-
сить пристойному 

рівні, взяли участь 54 спортсмени з 11 ре-
гіонів України, – розповідає Сергій Пишнєв, 
заступник головного судді. – Серед них – де-
сять діючих чемпіонів світу, які представляли  
команди Києва, Одеси, Миколаєва Вінниці.

У командному заліку перемогли миколаїв-
ці: 11 моделей стали призерами. Друге місце 
вибороли столичні спортсмени: у семи номі-
націях вони отримали золото, срібло, бронзу. 
Третє місце за одеситами, котрі представили 
дев’ять моделей, клас яких трохи нижчий. В 

команді менше золотих, але більше срібних 
і бронзових медалей.

Сама по собі кількість медалей не визна-
чає рівень учасників. На чемпіонаті працюва-
ло 12 суддів. Родзинка об’єктивного суддів-
ства у тому, що оцінка кожного автономна й 
суб’єктивна. Існує спеціальна шкала оціню-
вання, яка складається з чотирьох розділів, 
саме вона й вирівнює шанси спортсменів на 
перемогу.

При оцінюванні кожної моделі суддівська 
колегія проводить невеличку нараду. Обго-
ворення тривають, 
поки буде досяг-
нуто консенсусу. 
Після цього оцін-
ки виставляються 
у протокол. Вислу-
ховуються заува-
ження головного 
судді, враховують-
ся думки самих 
учасників змагань.  
Золоті медалі ви-

бороли спортсмени, моделі яких судді оці-
нили в 95-97 балів. Для отримання срібних і 
бронзових достатньо було  90-95 і 85-90  ба-
лів відповідно.

– На сьогоднішній день  Україна входить 
у трійку світової першості, – говорить Сергій 
Пишнєв. – Система міжнародного суддівства, 
трапляється, інколи  опиняється на значно 
нижчому рівні, ніж в нашій країні.

Майстерність людей, які стали учасника-
ми Відкритого чемпіонату України з судно-
модельного спорту в класах моделей-копій 
(секція «С») «відточувалась» десятиліттями.  
Не помилюсь, коли скажу, що всі вони є на-
шим золотим фондом.

Судномодельний спорт – заняття копіт-
ке і трудомістке. На створення однієї моделі 
класу С-1 йде від двох до п'яти років. Але це 
того варто, адже хороша модель приносить 
поціновувачам величезну естетичну насоло-
ду і служить прикрасою будь-якої виставки 
чи музею.  

Упродовж кількох днів експонувалися мо-
делі морських суден різних епох і років. Тут 

були стародавні галери і сучасні ракетні 
катери; крейсери, імена яких навічно 
записані на сторінках історії; перші ві-
трильно-парові лайнери – десятки мо-
делей. Географія учасників чемпіонату 
дуже широка – вони приїхали до Ми-
колаєва з Києва, Одеси та інших міст і 
областей України. Такий факт: наймо-
лодшому було лише 12 років, найстар-
шому – 75! Змагання проводилися серед 
дорослих і юніорів, тож серед авторів 
моделей були як талановиті початківці, 
так і увінчані численними нагородами 
майстри спорту міжнародного класу.

Протягом усіх днів, доки тривали змаган-
ня, судді оцінювали відповідність моделей 
їхнім прототипам за кресленнями, фотогра-
фіями, описами, іншими матеріалами (в тому 
числі й архівними) реальних суден; повноту 
відтворення деталей, такелажу, розфарбуван-
ня, якість виготовлення моделей тощо – усьо-
го за п’ятьма групами критеріїв, визначених 
правилами Міжнародної федерації судномо-
дельного спорту. 

Лариса ЖАЙВОРОНОК

У майстерні

На виставці судномоделей
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Як о с ь  н а  з а с і д а н н я  Р а д и 
правління Кіровоградської 
обласної організації Товариства 
запросили керівника Центру 

оперативної тактичної підготовки «Ци-
тадель» Олега Ковальчука. Виступ Олега 
Васильовича, у якому він розповів про ро-
боту очолюваного ним Центру, настільки 
сподобалась присутнім, що незабаром 
підписали з адміністрацією «Цитаделі» 
угоду про співпрацю.

Трапляється і таке: ще не висохло чорни-
ло на документах, як люди, відповідальні за 

їхню реалізацію, забувають про що там йдеть-
ся. У нашому ж випадку склалася діаметраль-
но протилежна ситуація:  незабаром підопіч-
ні Олега Васильовича, на запрошення голови 
Знам’янської міської організації ТСО України 
Володимира Колебіденка, взяли участь у від-
критому чемпіонаті Центрального регіону 
України з військово-спортивних багатоборств. 
Учасниками цього заходу, що був присвячений 
пам'яті загиблих воїнів АТО, були вихованці на-
вчальних закладів та військово-патріотичних 
клубів і об’єднань.  

– Від нашого Центру виступали представ-
ники  шкіл міста Кропивницького №№ 18 і 1, а 
також місцевої школи-інтернату «Сокіл», – роз-
повідає Олег Ковальчук. – Відмінна організа-
ція заходу, яскрава программа, почесні гості, 
тепла атмосфера змагань, високий рівень під-
готовки учасників та підтримка Товариства 
сприяння обороні України – все це справило 
дуже позитивне враження на нас. А ще – спо-
нукало до більш тісної і якісної співпраці з об-
ласною організацією ТСОУ як структурою, що 
реально опікується військово-патріотичним 
вихованням нашої молоді. Неабияк пишаюсь 
і тим, що мої вихованці, вперше виступаючи 
на змаганнях з нестандартних для них дис-
циплін, показали високий рівень підготовки 
та командного духу. 

Незабаром спортсмени Товариства отрима-
ли зустрічне запрошення до участі у змаганнях, 
що проводяться Центром «Цитадель». 

– Перемогла дружба, – напівжартома ка-
жуть учасники тієї зустрічі, коли мова заходить 
про переможців.

До речі, з ініціативи голови обласного осе-
редку ТСО України Миколи Левченка до про-
грами  чемпіонату з військово-спортивного 
багатоборства включили виставки озброєння 
і військової техніки, показові виступи членів 
міського спортивного клубу службового соба-
ківництва зі своїми вихованцями.  Дресировані 
собаки виконували команди своїх господарів: 
затримували нападника, демонстрували вміння 
працювати, незважаючи на постріли…

Коли міський спортивний клуб організо-
вував відкриті обласні змагання серед клубів 
службового собаківництва, вже й сумнівів не 
виникало, кого ж запросити на відкриття чем-
піонату. Звичайно, що вихованців Центру опе-
ративної тактичної підготовки «Цитадель» – 
молодших інструкторів  А. Ісаєва, А. Шелеста, 
Г. Арчілія. Організатори не помилились: ті, як 
завжди, майстерно продемонстрували вправи 
зі зброєю, викликавши шквал оплесків при-
сутніх. Пообіцяли, що для наступних подібних 
багатолюдних заходів  підготують більш видо-
вищні заходи….

Співпраця, передбачена Угодою, продовжу-
ється. Під час святкування  у Новомиргороді 
Дня міста серед великого розмаїття офіційних 
та розважальних заходів глядачам особливо 
сподобались «кінологічний фейєрверк» та ви-
ступ «цитаделівців».

– Наша організація має чималий досвід вій-
ськово-патріотичного виховання молоді, про-
ведення спортивних та інших змагань, – гово-
рить Микола Левченко. – Але, ознайомившись 
з тими заходами, які проводить Центр опера-
тивної тактичної підготовки «Цитадель», під-

реалізуємо свої статутні завдання з національно-
патріотичного виховання підростаючого покоління

Військово-патріотичне виховання 

У СПІВПРАЦІ З «ЦИТАДЕЛЛЮ»

На війьсково-спортивному святі

Олег Ковальчук
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готовкою його інструкторів, зрозуміли: нам є 
чому повчитись у цих хлопців. Адже лише у  
квітні-травні цього року під їхнім керівництвом 
пройшли вишколи зі стрілецької, тактичної та 
вибухо-технічної підготовки, учасниками яких 
були молоді люди. Чи стали вони після цього 
вправними вояками, здатними виконувати за-
вдання за реальних бойових дій? Звісно, що ні. 
Натомість, підлітки тепер мають уявлення про 
тактичну підготовку вояка, отримали первин-
ні навички надання долікарської допомоги. А 

вони, погодьтеся, потрібні будь-якій людині. До 
змагань були включені ігри-квести та елементи  
військово-спортивного змагання «Кращий з 
кращих», які відбулися в рамках першого ета-
пу Всеукраїнської військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»). 

Розповідаючи про спільну військово-патріо-
тичну роботу кіровоградських оборонців і «Ци-
таделі», не можна оминути і Відкритий чемпіо-
нат міста Кропивницького  з військово-тактич-
них видів спорту та національного виду спорту 
«Хортинг». На початку серпня «Цитадель» ре-
алізувала ще один проект – вишкіл «Рейд», під 
час якого імітувалися бойові дії за допомогою 
страйкбольної зброї. Головна мета вишколу – 
реалістичність та ситуативна проробка можли-
вих сценаріїв розвитку з плануванням операції, 
передбачення форс-мажорів кожної дії, вико-
нання завдань розвідувально-диверсійного та 
охоронного спрямування, напрацювання на-
вичок роботи на імітаціях оборонних споруд.

Опановують наші друзі-«цитаделівці» новий 
напрямок – з повітряно-десантної підготовки та 
військово-прикладних видів спорту. І тут зна-
йшлися точки дотику: авіаційно-спортивний 
клуб ТСО України, де керівником Олександр 
Остапенко, передав Центру два парашути 
Д-5 для проведення навчально-тренувальних 
вправ. А ще в АСК навчатимуться  парашутній 
справі інструктори і курсанти: для цього тут є 
всі можливості.

Кілька слів про керівника «Цитаделі» та його 
однодумців.  Олег народився за тисячі кіломе-
трів від України – у казахстанському місті Актю-
бінську. Переїхавши на рідну землю, закінчив 

Кіровоградський 
педагогічний уні-
верситет. Потім про-
ходив службу у при-
кордонних військах, 
управлінні МВС об-
ласті. Звільнившись 
у званні майора, 
очолив «Цитадель». 
Водночас працює в 
кількох міських за-

кладах освіти, де 
веде гуртки «Сокіл», 
«Джура». Дітям, які 
їх відвідують, цікаво.

Олексій Боби-
шев про армію знає 
не з чужих слів: на-
родився і виріс в 
сім’ї військовос-
лужбовця. Він як 
інструктор Центру 
з тактичної підго-
товки проводить 
відповідні заняття з 

молоддю. Ірина Квінцерт має дві вищі освіти, 
була учасницею  норвезько-українського про-
екту з перепідготовки військовослужбовців та 
членів їхніх сімей. Незважаючи на зайнятість, 
навчає підлітків надавати першу медичну до-
помогу, є майстром спорту з хортингу.

Влітку цього року на базі Київського вій-
ськового ліцею імені Івана Богуна відбулися 
загальні збори Федерації військово-спортивно-
го хортингу України. Було презентовано нову 
програму розвитку цього виду спорту у безпо-
середній взаємодії з Міністерством оборони, 
ГО «ТСО України», військовими навчальними 
закладами, які  готують кадровий склад для 
ЗС України та МВС. 

– Метою військово-патріотичного вихован-
ня є становлення громадянина-патріота Укра-
їни, готового самовіддано розбудовувати та 
забезпечувати її національну безпеку, – переко-
наний Олег Коваль-
чук. – Кожна моло-
да людина повинна 
знати свої права і 
обов’язки, цивілі-
зовано відстоювати 
їх, сприяти єднанню 
українського наро-
ду, громадянському 
миру і злагоді в сус-
пільстві.

Щодо найближ-
чих планів Олега 
Васильовича та йо-
го колег: у тісній 
співпраці з кірово-

градськими оборонцями на базі  їхнього об-
ласного осередку  планується створити  музей 
військової справи, а також літній військово-
спортивний табір. У ньому, за словами пана 
Олега, школярі та студенти проходитимуть спе-
ціалізовану підготовку з військових дисциплін. 
Передбачається і співпраця з Національною по-
ліцією, зокрема, щодо спільного патрулювання 
міста та забезпечення охорони громадського 
правопорядку. Ну і, звісно, подальша участь у 
змаганнях з військово-спортивного та спортив-
ного хортингу, панкратіону. А також створення  
ще семи  тренувальних центрів.

Лариса ЛИМАРЕНКО

Коментар голови Кіровоградської 
обласної організації ТСО України 
Миколи Левченка:

– Ми плідно співпрацюємо з Цен-
тром оперативно-тактичної підготовки 
«Цитадель». Коли ця співпраця тільки-
но розпочиналася, деякі скептики ка-
зали, що вона як почалася, так і закін-
читься. Помилились. А все тому, що і у 
нас, і у Олега Васильовича та його колег 
є спільне бажання реалізовувати намі-
чені плани.

Впевнений: допоки у нашому місті є 
такі люди як Олег Ковальчук та його то-
вариші, військово-патріотична робота 
продовжуватиметься.

Перед заняттями
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Яна Бриль –  звичайна подільська 
дівчина, яка, пройшовши конкурс-
ний відбір, отримала фінансування 
від американського уряду в рам-

ках програми обміну майбутніх лідерів 
(FLEX). А після цього –  нагоду провести один 
академічний рік у місті Анкоридж. Яну ви-
брала сім’я американців інтернаціонального 
складу: батько – американець Пол Кул із ро-
дини емігрантів початку 30-х років минулого 
століття з Західної України, мати – Лісс родом 
з Канади, їхні три сини народились в Америці. 
Всі вони проживають в місті Анкоридж – го-
ловному адміністративному центрі  штату.

– Я розуміла, що, коли живеш на рідній 
землі, то все таке звичне, своє, миле. Але коли 
здійснюєш переліт: Бориспіль – Франкфурт-
на-Майні – Вашингтон – Чикаго – Анкоридж, 
тобто після Атлантичного океану перелітаєш 
через весь північно-американський конти-
нент і сходиш з трапу літака на березі Тихого 
океану, в затоці Кука, де розмістився Анко-
риджський міжнародний аеропорт, третій у 
світі за величиною, який називають «повітря-
ним перехрестям світу, то почуваєш себе у  
зовсім іншому вимірі, – згадує Яна.

1 серпня американська сім’я та куратор 
Дженіфер  зустрічали  українку в аеропорту 
з американським і українським прапорами 
і  великим плакатом «WELKOME, YANA!». Ді-
вчина відчула, що її чекали, їй раді. Особли-

во зраділа, коли дізналась, що голова сім’ї не 
тільки розуміє, а й говорить, правда з амери-
канським акцентом, українською мовою, якої 
навчила його бабуся – емігрантка з родини 
Куліїв. Біля їхнього дому, крім американсько-
го, майоріли ще два прапори – український 
і канадський.

Господар дому працює в Департаменті еко-
логії штату Аляска, а господиня – вчителює в 
школі, де навчалась Яна. Навчальний рік там 
розпочинався  21 серпня. А вже 24 серпня 
наша Яна прийшла в школу в українському 
вбранні, з віночком на голові і з синьо-жовтим 
прапором в руках. На американських школя-
рів, які майже ніколи не чули про Україну, це 
справило велике враження, а особливо коли 
Яна пояснила:

– У моїй державі Україні сьогодні святку-
ють День Незалежності. 

Ці слова викликали справжній фурор, і 
кожен хотів сфотографуватися на фоні укра-
їнського прапору, з захопленням приймали 
українські сувеніри, кольорові листівки, зна-

чки, прапорці та інші подарунки з української 
землі, смакували їм і українські  цукерки.

Дирекція школи зуміла розгледіти в Яні 
представника Європейської держави, націо-
нальну патріотку своєї країни і запропонувала 
зробити презентацію про свою країну у вели-
кому шкільному залі. Практично раз в місяць 
Яна  знайомила юних алясківців з своєю краї-
ною. Вона робила презентацію в різних номі-
націях: знайомила з історією України від часів 
Київської Русі до сьогодення; з культурою і 
мистецтвом, з історичними пам’ятками Укра-
їни і Тернопільщини,  з природними заповід-
никами і природою Карпат, з сучасністю міст 
Києва, Львова, Тернополя, навіть була номі-
нація, яка відображала побут і кухню України.

Слайди змінювались один за одним, а в 
душі  юної патріотки розцвітали українські 
чорнобривці, вона  випромінювала гордість 
за Україну.

Діти ділились своїми враженнями з бать-
ками, знайомими на своїх сторінках. А на 
адресу Яни приходили відгуки, в яких аме-

За часів колишнього СРСР про Україну мало знали у світі. Втім, 
і після зникнення з політичної карти світу радянської імперії 
тривалий час про появу на ній нової суверенної держави теж не 
скрізь знали, часто плутаючи українців з росіянами. Сьогодні 
слово «Україна», зважаючи на неоголошену Кремлем проти нас 
війну,  на слуху у багатьох політичних лідерів, більшає і пересічних 
громадян, які розуміють: українці – це не росіяни.

Сьогодні ми розповімо вам, шановні читачі, про дівчину, яка 
своїми скромними зусиллями сприяє цьому

«НА АЛЯСЦІ Я ЗНАЙШЛА БАГАТО НОВИХ ДРУЗІВ…»
Контакти

Яна Бриль

Ось така вона, Аляска!..
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риканці називали її: 
«Це справжня моло-
да Україна». Зокрема 
збільшилось таких 
відгуків, після того, 
коли Яна провела но-
мінацію: «Патріотична 
молодь України». А їй 
було що представи-
ти, адже дівчинка ще 
в третьому класі стала членом молодіжної 
скаутської організації «Пласт».

– Тут нас навчали розуміти історію, куль-
турні і національні традиції наших предків, 
жити на засадах християнської моралі. Саме 
«Пласт» виховав у нас вміння ставити перед 
собою високі вимоги у здійсненні пластових 
ідеалів і у розвитку своїх здібностей, – ка-
же Яна.

Головним кредо показу були слова: 
«Українські пластуни плекають любов до 
української спільноти і готові працювати 
для її добра, совісно виконувати громадські 
обов’язки, вчаться брати ініціативу в удоско-
наленні спільноти й ставати провідниками в 
суспільстві й державі».

Недарма Руслана Романівна Базунова – ди-
ректор Тернопільської ЗОШ № 16, де навча-
ється Яна, і  Неоніла Віталіївна Василенко – її 
вчителька англійської мови, в поданій харак-
теристиці під час відбору на програму (FLEX) 
і для оформлення документів в Посольство 
США, зокрема вказали:

– Яна вирізняється серед однокласників 
всебічним розвитком: інтелектуальним, сус-
пільним, емоційним, духовним, фізичним. 
Вона постійно працює над вдосконаленням 
свого характеру, старається здобути глибші 
знання самостійно..

Безперечним авторитетом для  Яни є бать-
ко – Юрій Леонтійович Бриль – людина нелег-
кої долі, який, попри всі негаразди, старається 
робити добро людям. В даний час безоплатно 
допомагає інвалідам, учасникам АТО у віднов-
ленні здоров’я. Він їх розуміє сповна, адже сам 

є інвалідом І групи 
по зору, прирівня-
ний до ветеранів і  
інвалідів війни. На 
жаль, жодна опера-
ція  в Одесі не до-
помогла повернути 
зір після страшного 
вибуху снаряда ча-
сів Другої світової 

війни. Пенсія інваліда стала довічною. Юрко 
зумів досконало оволодіти премудростями 
йогів, тонкощами тібетського масажу. Його 
руки стали його очима – скільком людям він 
дійсно допоміг стати на ноги, вселив надію на 
одужання, знімаючи напругу і біль тіла – давав 
відчути полегшення і спокій для мозку і душі.

Переймається проблемами і бідами людей, 
зокрема учасників АТО, і мама Яни – Людмила 
Петрівна Бриль, яка вже двадцятий рік пра-
цює в Тернопільському обласному центрі за-
йнятості, допомагаючи їм в працевлаштуван-
ні, навчанні і перекваліфікації.

Почуття відпо-
відальності за до-
лю України переда-
лось Яні, мабуть, і з 
розповідей бабусі 
Ніни про дідуся Ле-
онтія, учасника лік-
відації Чорнобиль-
ської аварії, який 
невдовзі помер від 
тяжкої хвороби, 
спровокованої ра-
діацією. Зауважимо, 
що долучились до 
її виховання і наші 
колеги – працівни-
ки Тернопільської 
обласної організа-
ції ТСО України  – 
члени первинної 
організації  ТСО 
України рідної шіст-

надцятої школи м. Тернополя, і апарат облас-
ної організації ТСО України, де її бабуся  Зіно-
вія Миколаївна  Кудрик  працює помічником 
голови ОО і в її обов’язки входить  військово-
патріотичне виховання молоді.

Оті струмочки національного патріотизму 
злились воєдино в душі юної і такої незви-
чайної Яни.  А досвід, здобутий в Сполучених 
Штатах, Яна активно застосовує в Україні. Во-
на – член учнівсько-студентського парламен-
ту м.Тернополя «Наснага», клубу обдарованих 
школярів м.Тернопіля, президії школи, орга-
нізатор, волонтер  та спікер різних проектів.

Вона продовжує удосконалювати вивчен-
ня англійської мови, спілкуючись по скайпу 
з американськими друзями, з сім’єю  П.Кул. 
Адже багато вражень залишилось в пам’яті 
про відвідування театрів, музеїв, природних 
заповідників Аляски. Про її участь у акції по 
збереженню природних багатств американ-
ська газета надрукувала фото Яни – україн-
ської дівчинки-патріотки.

Свої знання, набуті  на курсах з фотоспра-
ви, вона вміло застосовує на практиці, готуючи 
новий фотоальбом. А ще Яночка пише вірші  – 
душевні і ліричні, а також прозу на українській 
та англійській мовах. Зараз дівчина навчається 
у випускному класі, готується вступати до ви-
шу і не зупиняється на досягнутому. Вона  до-
водить своїм ровесникам, що не обов’язково 
мати впливові  зв’язки чи найвищий бал атес-
тата, щоб досягнути того, про що справді мрієш. 
Просто для реалізації мрій треба вперто і багато 
працювати, вчитись, самовдосконалюватись.        

Ким Яна стане – життя покаже, але те, що 
вона стане гордістю родини, школи, а може 
й міста – це точно.

Підготував до друку
Володимир ВІЖУНОВ

Серед американських друзів
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А по іншому і бути не могло.  
Афганістан навчив нас цінити 
і любити життя,  зберігати як 
щось святе і чисте ту, принесе-

ну із спекотної  країни, бойову дружбу, яка 
увійшла на все життя в наші мізки, м’язи, 
кістки і жили. Нещодавно  ми відзначили 
30-річчя виводу військ із Афганістану. За 
цей час  багато наших побратимів пішли з 
життя, чимало  не знайшли себе у мирному 
житті, теж трагічно полишивши цей світ.

І ми, колишні «афганці», завжди третій 
тост проголошуємо за тих, кого немає се-
ред нас.

Зауважу, що перший фестиваль «афган-
ської пісні» відбувся теж у столиці Слобо-
жанщини - влітку  2000 року. Головна ме-
та, яку ми, його учасники, визначили тоді 
перед собою, полягала  в об’єднанні всіх 
тих, хто пройшов спекотними – у прямому 
і переносному розумінні цього слова -  до-
рогами війни, а  також увічнення пам'яті 
загиблих на ній.

А майданчиками для  виконання своїх 
творів і ставали фестивалі, які проводили-
ся у різних містах України і за її межами.    
Всі фестивалі у місті Харкові проходили «на 
ура», але з часом через чвари серед самих 
«афганців»,  політичні погляди вчорашніх 
побратимів, політичну заангажованість 
деяких «афганських вождів» вони стали 
згасати, зійшовши врешті решт нанівець.

Та час підказував, що треба відновлю-
вати втрачені позиції. А ще,  хто міг поду-

мати, що московська міліта-
ристська машина спочатку 
анексує Крим, а потім і роз-
почне війну на Сході нашої 
держави.   І ось три роки 
назад волонтерські справи 
привели мене  до Харкова і  
волею долі я зустрівся з ке-
рівником Харківської спілки 
ветеранів Афганістану, ка-
валером ордена Червоної 
Зірки, офіцером, депутатом 
обласної ради, волонтером 
Віктором Миколайовичем 
Коваленко. За чаркою, як 
це буває, ми обмірковува-
ли різні питання, пов'язані з 
життям ветеранів тієї неого-
лошеної війни. Поговорили 
і про  відновлення Харків-
ського фестивалю. Я  пообі-
цяв Віктору своє  сприяння.

Перший – після забуття – фестиваль 
пройшов у 2015 році, а минулого року це 
вже був третій. На нього прибули послан-
ці з  різних куточків нашої країни, а також 
представники Молдови. Були і зовсім мо-
лоді люди, які знають про ту війну лише 
з кінофільмів і розповідей своїх батьків. 
Приїхали вони зі своїм репертуаром. Ме-
ні довірили бути членом журі, яке оціню-
вало виконавську майстерність учасників 
фестивалю. Його членами також стали Ле-
онід Мухін, В’ячеслав Купрієнко, заслуже-
ні діячі мистецтв Ніна Супруненко і Юрій 
Шкітун, заслужена артистка  України Ев-

генія Костенко, 
заступник голови 
Спілки ветеранів 
Афганістану Рес-
публіки Молдова 
Юрій Хмарний. Рі-
вень усіх виступів 
виявився надзви-
чайно високим, 
і важко було на-
звати перемож-
ців, нікого при 
цьому не обра-
зивши. Але після 
гарячих дискусій 
переможцем ви-

знали групу «Віват» з молдовського міста 
Бельци. А одне із перших місць у номінації 
«Кращий голос» одноголосно віддали де-
сятирічному хлопчику Віктору Ліси (Мол-
дова), який своїм виступом вразив і суд-
дів, і глядачів. Призові місця посіли також 
і представники  Одеси, Луцька, Києва, Лу-
ганська, Куп’янська і Харкова.

Хочеться сказати слова подяки вете-
ранам-афганцям, які, попри всі труднощі 
і проблеми сьогодення, дорожать своїю 
честю, вирізняються патріотичним став-
ленням до України у цей важкий для неї 
час. Це, зокрема, Віктор Миколайович Ко-
валенко, Биков Михайло Леонідович, Мар-
тиненко Володимир Вікторович, а також  
голова Харківської міської організації УСВА 
(воїнів -інтернаціоналістів) О. Борзов. Не 
можу не згадати добрим словом і колектив  
Харківського музею, де представлені ком-
позиції як так званої афганської війни, так і 
війни, розв'язаної Кремлем  на сході нашої 
держави. Є тут і експонати, присвячені на-
шому побратиму, Герою України Михнюку 
Олегу Івановичу. Він пройшов дорогами  
афганської війни, а з початком російської 
агресії виявився одним із перших «афган-
ців», які взялись до збрї і пішли боронити 
рідну землю від росіян.

Володимир ЩЕГЛОВ

Нещодавно у Харкові відбувся 13-й фестиваль афганської пісні 
«Солдати миру ХХI століття». Його учасників харків'яни зустріли 
надзвичайно привітно, аплодуючи кожному виступу

Пісні, написані на війні
Пісня поміж нас



Він, як і більшість його колег, народив-
ся і виріс у звичайній сім’ї: батько-фрон-
товик працював на одному з харківських 
підприємств. Мати була домогосподаркою.  
Навчаючись у старших класах, почав від-
відувати заняття у Харківському аероклу-
бі ДТСААФ Української РСР. До речі, в  по-
дібних закладах путівку в небо отримали 
десятки майбутніх підкорювачів Всесвіту.

Однокласник Валентина, Леонід Голен-
ко, пізніше так згадував той період їхньо-
го життя:

 «Ми з Валею навчались в 93-й школі. І от 
якось до нас прийшли інструктори з аеро-
клубу і запропонували вчитись на льотчи-
ків. Шість днів у школі, а сьомий, вихідний 
– в аероклуб. Зимові, осінні канікули – в 
аероклубі. Коли нам виповнилося по 16, 
почали літати».

По закінченні школи став курсантом 
Ворошиловградського вищого військово-
авіаційного училища. Та в силу різних об-
ставин навчання закінчував у Армавірсько-
му льотному. Яким він був курсантом? Від-
повідь на це запитання дає характеристика:

 «Сумлінний курсант. Любить літати, в 
польотах не втомлюється. Літає сміливо, 
грамотно і впевнено».

Офіцерську кар’єру розпочав  з посади 
старшого льотчика 868-го винищувально-

го полку 175-ї винищувальної авіадивізії, 
штаб якої дислокувався в Каунасі. Потім 
його призначили старшим льотчиком у 
43-й окремий авіаполк винищувачів-бом-
бардувальників. За спогадами однополчан, 
молодий офіцер «просто марив космосом, 
вважаючи, що рано чи пізно, але він там 
побуває». Як у воду дивися Валентин: 28 
квітня 1960 року,  тобто через три роки по 
закінченні училища, був зарахований до 
першого загону радянських космонавтів. У 
списку, який складався з 29 чоловік, він був 
четвертим. Маючи міцне здоров’я і мораль-
ну налаштованість  на підкорення Всесвіту, 
наполегливо готувався до польоту.  Одне 
з тренувань  стало для нього фатальним…

10-денне перебування в сурдобаро-
камері, у якій проходив випробування 
одинокістю і тишою, добігало кінця. Готу-
ючись полишити камеру, зняв закріплені 
на тілі датчики, протер місця їх кріплення 
тампоном, змоченим спиртом, після чого 
викинув його. Вата потрапила на спіраль 
розпеченої електроплитки, спровокував-
ши пожежу: в атмосфері чистого кисню 
вогонь швидко охопив камеру. Через ве-
ликий перепад тиску її  відразу не змогли 
відкрити. Коли ж, врешті решт, відкрили, 
тіло Валентина на 90 відсотків було обпече-
ним.  За його життя 
боролись кращі лі-
карі Москви, але 
поєдинок зі смертю 
виявився не на  їхню 
користь. 

Після трагедії ке-
рівництво науково-
дослідного центру, 
де готували космо-
навтів, переглянуло 
умови підготовки 
і правила техніки 
безпеки, зокрема, 
посилили правила 

протипожежної безпеки. Після цього ви-
падку за подібних умов не загинув жоден 
космонавт.

Указом Президії Верховної Ради СРСР 
старший лейтенант Валентин Бондаренко 
був нагороджений орденом Червоної зір-
ки. Посмертно. Після його загибелі  дружи-
на Ганна і син залишились жити у Центрі 
підготовки космонавтів, лише згодом пе-
реїхавши  до Харкова. 

Трагедія, що сталася з Валентином Бон-
даренком, у Радянському Союзі була засе-
кречена: вважалося, що в країні космічних 
першопроходьців апріорі не може бути 
будь-яких «НП», пов’язаних з космосом. Та 
час все розставив на місця. Сьогодні  іменем 
Бондаренка названо кратер  на Місяці, його 
прізвище носить одна з харківських шкіл.

- Валентин був напрочуд порядною лю-
диною, завжди готовий був допомогти, - 
згадував про нього перший український 
космонавт Павло Попович. – Сміливості, рі-
шучості йому було не займати: якось навіть 
врятував дитину, яка вилізла на підвіконня 
і ось-ось мала впасти з 5-го поверху. Люди, 
що зібрались внизу, не знали що робити. А 
Валя, побачивши хлопчину, що буквально 
завис над землею, швидко виліз по ринві 
наверх і якимось дивом зняв його.

На початку 80-х років на американському космодромі 
встановили стелу, на якій золотими літерами викарбували прізвища 
усіх космонавтів, які загинули під час польоту чи готуючись до нього. 
Відкривав цей сумний мартиролог харків'янин Валентин Бондаренко: 
він не дожив  якихось 19 днів до польоту Юрія Гагаріна. У Радянському 
Союзі про нього знали обмежене коло людей. Навіть на обеліску, 

встановленому на могилі Валентина, написали: «Від друзів-
льотчиків», дописавши слово «космонавтів» аж наприкінці 80-х…

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики 

«ВІН  МАРИВ КОСМОСОМ…»



 Два нових стенди прикрасили приміщення Правління ГО “ТСО УКРАЇНИ”, 
які відображають участь  наших працівників  в антитерористичній операції, 

а також спортивне життя Товариства.


