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 20 травня 2019 року на урочистому засіданні Верховної Ради України присягнув 
українському народові Президент України

 Володимир Зеленський.  

Від імені багатотисячного колективу оборонного Товариства вітаємо  
Володимира Олександровича зі вступом на пост Президента України і прийняттям на себе 

повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.
Запевняємо, що команда Президента України отримає від Всеукраїнської Громадської 
організації «Товариство сприяння обороні України» всебічну підтримку в його служінні 

українському народові, надійного партнера у національно-патріотичному вихованні 
населення, залученні громадян до технічних, прикладних та інших видів спорту, розвитку 
у молоді інтересу до технічної творчості, винахідницької і раціоналізаторської діяльності, 

підготовці призовників і спеціалістів з військово-технічних спеціальностей  
для Збройних Сил України та інших законних військових формувань України,   

кваліфікованих кадрів робітничих професій.
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Володимир Зеленський
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Так вже сталося, що звітно-
виборна кампанія в нашому 
Товаристві співпадає з вибо-
рами Президента України, а 

також народних депутатів всіх ступенів. 
Як відомо, керівними органами Товари-
ства є Загальні збори, Правління, Рада 
Правління і Контрольно-ревізійна комісія. 
Відповідно до діючого Статуту Товариства 
термін повноважень керівних органів 
всіх рівнів, обраних голів і заступників 
закінчується через чотири роки з дати 
проведення Загальних зборів. Але, зва-
жаючи на те, що нова редакція Статуту 
була прийнята під час каденції вже обра-
них керівних органів, позачерговий ХІV 
з’їзд ТСО України вирішив «підтвердити 
правомочність і легітимність всіх вибор-
них керівних органів Товариства та його 
Відокремлених підрозділів (місцевих 
осередків) в існуючому складі на період, 
визначений ХІІІ з’їздом ТСО України 
та звітно-виборними конференціями 
місцевих осередків».

13 березня цього року Рада Правлін-
ня розглянула і затвердила «План осно-
вних заходів з підготовки і проведення 
звітно-виборної кампанії в ГО «ТСО Укра-
їни» та його Відокремлених підрозділах у 
2019-2020 роках». Зокрема, цим планом 
передбачено звітно-виборні Загальні збо-
ри провести у Групах членів Товариства 
(первинних організаціях) до листопада 
2019 року, у Відокремлених підрозділах 
районного рівня – до січня 2020 року, у 
Відокремлених підрозділах обласного рів-
ня – до березня 2020 року. Цей план також 
зобов’язує працівників апарату Правління 
Товариства, голів Відокремлених підроз-
ділів обговорити завдання з підготовки і 
проведення кампанії у виборних керівних 
органах всіх рівнів; провести навчально-
методичний семінар із заступниками го-
лів (спеціалістами апаратів Правлінь Від-
окремлених підрозділів обласного рівня) 
з питань організаційно-масової роботи, на 
яких вивчити керівні документи, обгово-
рити методику підготовки і проведення 
звітно-виборної кампанії в організаціях ГО 
«ТСО України»; надіслати в органи влади, 
органи місцевого самоврядування і гро-

мадські організації інформацію про звітно-
виборні Загальні збори у Відокремлених 
підрозділах Товариства, запросити їхніх 
представників; затвердити на відповідних 
засіданнях Рад Правлінь Відокремлених 
підрозділів кандидатури, які будуть реко-
мендуватися на посади голів; організувати 
широке висвітлення в засобах масової ін-
формації, «Віснику ТСО України» і на сайті 
ТСОУ ходу звітно-виборної кампанії; уза-
гальнити критичні зауваження та пропо-
зиції, висловлені на звітно-виборних За-
гальних зборах, розробити і затвердити 
плани їх реалізації тощо.

Рада Правління закликає всіх членів 
Товариства, як штатних працівників, так 
і активістів всіх рівнів, відповідально по-
ставитись до участі в звітно-виборній кам-
панії. Мета її полягає не тільки в тому, щоб 
переглянути керівний склад Відокремле-
них підрозділів всіх рівнів і Товариства в 
цілому, хоча виважене вирішення саме 
цього питання має стати одним з найваж-
ливіших важелів забезпечення стабільної 
діяльності Всеукраїнської громадської ор-
ганізації, яка на сьогодні займає провідні 
позиції в суспільстві, насамперед у наці-
онально-патріотичному вихованні гро-
мадян України, розвитку неолімпійських 
(технічних і прикладних видів спорту), ак-
тивному сприянні Збройним Силам Укра-
їни та іншим силовим структурам у бо-
ротьбі з сепаратизмом та агресією з боку 
північного сусіди, підготовці фахівців ма-
сових робітничих професій. Сьогодення 
вимагає від членів Товариства зрозуміти 
ту відповідальність, яка буде покладена 
на плечі обраних ними керівних органів, 
забезпечити, щоб до них увійшли ті, хто 
дійсно користується повагою в колекти-
вах, хто має достатній досвід як життєвий, 
так і професійний, хто має і бажання, і на-
снагу служити інтересам держави, вико-
нуючи статутні завдання ГО «ТСО України». 
До Правлінь і Рад Правлінь вкрай необ-
хідно влити свіжі, молоді сили. Значним 
поштовхом в активізації національно-па-
тріотичної роботи повинно стати широке 
залучення до роботи солдатів, сержантів і 
офіцерів, які воювали в АТО і ООС, ветера-
нів військової служби. На Загальних збо-
рах мають бути детально обговорені всі 
напрямки статутної діяльності, відверто і 
принципіально викриті недоліки в органі-
зації цієї роботи, напрацьовані конкретні 
завдання з її активізації.

14 березня 2019 року члени Правлін-
ня ГО «ТСО України» затвердили рішення 
«Про скликання чергових Загальних збо-
рів Товариства та порядок проведення 
звітно-виборної кампанії ГО «ТСО Украї-
ни». Вищий виконавчий орган управління 
Товариства постановив:

1. Скликати чергові Загальні збори Гро-
мадської організації «Товариство сприян-
ня обороні України» 9 квітня 2020 року. 
Місце проведення – місто Київ, вул. Ва-
дима Гетьмана, 27, актова зала Київської 
міської організації Товариства. Початок 
об 11.00.

2. Запропонувати наступний порядок 
денний Загальних зборів:

1) Звіт Правління про діяльність Това-
риства за період з 2015 по 2020 рік та ви-
значення основних напрямів, чергових 
завдань і найважливіших питань життя і 
діяльності Товариства.

2) Звіт Контрольно-ревізійної комісії 
Товариства.

3) Про внесення змін до нової редакції 
Статуту ГО «ТСО України».

4) Вибори складу Правління Товари-
ства.

5) Вибори Контрольно-ревізійної комі-
сії Товариства.

3. Встановити норму представництва 
делегатів на Загальні збори в кількості 7 
(семи) членів Товариства від кожного Від-
окремленого підрозділу обласного рівня.

4. Делегатів Загальних зборів Това-
риства обрати на Загальних зборах Від-
окремлених підрозділів обласного рів-
ня відповідно до ст. 5.2.1 Статуту ГО «ТСО 
України». 

5. Доручити Раді Правління ГО «ТСО 
України» в разі необхідності переглянути 
дату скликання чергових Загальних збо-
рів Товариства.

Старт звітно-виборній кампанії Всеу-
країнської громадської організації «Това-
риство сприяння обороні України» нада-
ний. Тепер слово за вами, шановні колеги! 
Ми чекаємо від вас виваженості, життєвої 
мудрості і відповідальності. Пам’ятайте, 
що наше Товариство є важливою складо-
вою суспільного життя держави – працю-
ючи в Товаристві, ми працюємо і на всю 
Україну!

Відповідальний секретар 
Правління ГО «ТСО України»

Володимир ВІЖУНОВ

ЗВІТНО-ВИБОРНА КАМПАНІЯ 
В ТОВАРИСТВІ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ…
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Є ч и м  п и -
ш а т и с я 
с п о р -
тсменам 

То в а р и с т в а  з а 
п ідс умк ами ми-
н у л о г о ,  2 0 1 8 
року. Управління 
н а ц і о н а л ь н о -
патріотичної ро-
б о т и  та  с п о р т у 
забезпечило успішне проведення всіх 
чемпіонатів та Кубків України і  ГО «ТСО 
України», передбачених календарним та 
фінансовим планом. Всього на протязі 
року відбулося близько 10 тисяч змагань 
різного рівня, в яких взяли участь понад 
240 тисяч спортсменів. Збірні команди 
України з неолімпійських (технічних та 
прикладних) видів спорту, які на 98% 
складаються зі спортсменів Товариства, 
вибороли на міжнародних чемпіонатах і 
Кубках 299 медалей, в тому числі 96 золо-
тих, 89 срібних та 44 бронзових. 96 разів 
на спортивних площадках світу і Європи 
здіймався синьо-жовтий прапор і лунав 
гімн України на честь наших вихованців.

Наказом Міністерства молоді та спорту 
України, №539 від 01.02.2019 року, затвер-
джено рейтинг у 2018 році з неолімпій-
ських видів спорту, відповідно до якого 
наше Товариство посіло п’яте місце серед 
семи номінантів, випередивши ФСТ «Ко-
лос» та ЗСУ. Але якщо врахувати, що ФСК 
«Динамо», наприклад, яке отримало друге 
місце, набрало свої залікові бали із 40 ви-
дів спорту, а ми культивуємо лише 28, то 
маємо всі підстави пишатися почесним 
п’ятим місцем у рейтингу.

Вдало стартував і спортивний сезон 
2019 року. Незважаючи на брак коштів, всі 
заплановані на перший квартал чемпіона-
ти і Кубки Товариства пройшли успішно. 
Першими стартували в рамках Кубку ГО 
«ТСО України» радіоспортсмени-телегра-
фісти на коротких хвилях в місті Воловець, 
що на Закарпатті, чемпіонати України та 
Товариства зі спортивної радіопеленгації 
пройшли в Луцьку і Святогорську Доне-
цької області. В Києві, Миколаєві, Дніпрі 
та Стрию виступали автомоделісти, в Чер-
касах спортсмени Товариства змагалися 

з морського триборства. Проведено від-
криті чемпіонати ГО «ТСО України»: з мото-
кросу в місті Корець Рівненської області, 
з картингу – в Полтаві. Виставки та чемпі-
онати зі спорту з собаками проведено в 
Черкасах, Рівному, Кропивницькому.

Тріумфально відкрили спортивний се-
зон-2019 наші підводні плавці. У лютому 
місто Егер (Угорщина) приймало міжна-
родні змагання з плавання в ластах «Ку-
бок Європи юніорів з підводного спор-
ту». Спільна команда клубу та ДЮСШ 
«Аквалідер» – команда «Аквалідер-ЦСТК» 
міста Києва – на цих змаганнях завоюва-
ла 11 золотих, 7 срібних та 10 бронзо-
вих нагороди, зайнявши перше місце і 
залишивши позаду 84 клуби і команди. 
У квітні в місті Провансі (Франція) про-
йшли міжнародні змагання з плавання 
в ластах «III-й Етап Кубку Світу з підвод-
ного спорту», де наша команда, на чолі з 
головним тренером Євгеном Яковлевим, 
виборола вісім золотих нагород, три срі-
бла, дві бронзи. Софія Гречко встановила 
два національних рекорди на дистанціях 
100 і 200 метрів.

Схвальних слів заслуговує робота До-
нецької обласної організації з розвитку 
спортивної роботи; у Львівській області 
особливою популярністю користуються 
радіоспорт, автомобільний, автомодель-
ний; багато уваги розвитку та популяри-
зації технічних видів спорту приділяють 
у Миколаївській, Одеській, Івано-Фран-
ківській, Черкаській, Волинській, Рівнен-
ській, Полтавській, Кіровоградській об-
ласних організаціях. З оптимізмом і вірою 
в майбутнє працює Київський міський 
осередок, яка тривалий час посідає пер-
ші місця в рейтингу серед Відокремлених 
підрозділів обласного рівня.

Треба відмітити, що Календарний план 
цього року дещо відрізняється від минуло-
го. По-перше, він поповнився новим для 
нас видом – спортом із собаками. Наші фа-
хівці роблять все для того, щоб цей вид 
спорту став візитною карткою Товариства! 
Після дворічної перерви до Плану вклю-
чено змагання з фігурного водіння авто-
мобілів, значно розширено обсяг змагань 
з морського багатоборства та судномоде-
лізму. Вперше в історії України ми будемо 
приймати учасників чемпіонату світу зі 
спортивної радіопеленгації серед юніо-
рів, який заплановано провести у Вінниці.

Бойові дії на сході України негативно 
позначилися на економічній ситуації в 
країні, створили значні проблеми у про-
веденні спортивних змагань: значно по-
дорожчали паливно-мастильні матеріали, 
харчування, проїзд та проживання спортс-
менів. Тому ми плануємо у спортивній ро-
боті більше уваги приділяти проведенню 
змагань на міському, районному та облас-
ному рівнях, проводити їх разом з відпо-
відними управліннями молоді та спорту. 

Заняття технічними і прикладними ви-
дами спорту сприяє оволодінню молоддю 
різними технічними спеціальностями, які 
так потрібні і економіці України, і під час 
служби у Збройних Силах. Тисячі молодих 
людей мають можливість опанувати спор-
тивну майстерність під керівництвом до-
свідчених тренерів, інструкторів, керівних 
технічних гуртків та секцій Товариства. То-
му ми і надалі будемо прикладати макси-
мум зусиль для виконання свого статутно-
го обов’язку – сприяти розвитку технічних, 
прикладних та інших видів спорту.

Провідний фахівець зі спорту
Сергій МАЙБОРОДА

СПОРТИВНИЙ СЕЗОН-2019 СТАРТУВАВ!
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Порівнювати авіацію велику 
і малу в принципі неможли-
во: і мета, і правила, і рівень 
розвитку у них доволі різні. 

Мала авіація – це зовсім інші відчуття, 
інше сприйняття висоти і навколишньої 
дійсності. Її часто ототожнюють з романти-
кою, і хоча багато хто вважає, що ця сфера 
пов’язана з небезпекою, ризиком, рідко 
хто, хоч раз побувавши на аеродромі, не 
погодиться, що це, насамперед, – анти-
стрес і ковток свободи.

Ентузіасти, мрійники, окрилені небом 
авіатори назавжди ввели моду на польо-
ти. А розвитку широкого авіаційного руху 
в Україні ще з початку минулого століття ми 
зобов’язані в тому числі і Харківському ае-
роклубу. Це найстаріша авіаційна організація 
країни, яка у 2019 році входить в 94-й сезон 
своєї безперервної роботи.

На старті свого існування аероклуб кілька 
років вів тільки просвітницьку діяльність. У 
будівлі на площі Тевелєва (нині площа Кон-
ституції) початківці-авіатори конструювали 
і виготовляли планери, обладнали авіамо-
дельну майстерню, відкрили музей авіації 
і хімії, а через чотири роки приступили до 
практики. Відкрилася льотна школа, були за-
пущені пасажирські міжміські перельоти і 
вже у 1935 році, відзначаючи 10-річчя орга-
нізації, колектив аероклубу провів перший 
масштабний Фестиваль авіації.

В архівних документах значиться:  
«19 серпня на аеродром (на ХТЗ) з’їхалися 

тисячі гостей, свято в повітрі відкрив літак 
По-2, виконуючи фігури вищого пілотажу. За 
ними літак Р-5 взяв на буксир два планери і 
підняв їх на висоту 1500 метрів. Планери ви-

конали мертві петлі і складні віражі. Свято в 
повітрі тривало понад три години. Льотчиків 
змінили планеристи і парашутисти. З дев’яти 
літаків був виконаний груповий стрибок па-
рашутистів».

У 2015 році, відзначаючи 90-річчя клубу, 
традиція проводити масштабні авіаційні за-
ходи для населення відновилася, – відтоді 
Фестиваль авіації KharkivAviaFest став що-
річним. З 1948 по 1951 рік аеродром аеро-
клубу розташовувався в Помірках, а сьогодні 
базується на льотному полі в Коротичі. Утри-
мувати в порядку і належному стані 203 гек-
тари аеродрому з ґрунтовим покриттям – за-
вдання не з простих. Тут раз у раз підсаджу-
ють травичку, вирівнюють руліжні доріжки і 
злітну смугу. Свій захват майданчиком для 
приземлень неодноразово висловлювали 
іноземні парашутисти, вертолітники на ЧУ 
і льотчики машин важче – «антонівських» 
Ан-72 і Ан-26, які десантували тут парашу-
тистів і відпрацьовували навички польотів 
з непристосованих аеродромів.

У «Коротичі» базуються і використову-
ються для різноманітних польотів більше 30 
легких літальних апаратів. У їх числі: Як-52, 
Як-18Т, Л-29, ХАЗ-
30, Cessna, CTSW, 
Legacy, VIS3, L200-
Morava, Piper, Т-10, 
Т-10М, Су-31М, Мі-
2, АК-1-3 та інші.

Сьогодні Хар-
ківський аероклуб 
посідає перше міс-
це серед авіаспорт-
клубів Товариства 
сприяння обороні 

України. Щоб повною мірою відпрацювати 
сезон, життя кипить і в «нельотну погоду»: 
традиційно зима – не сезон для практики, 
але для теоретичних занять –  саме те, що 
треба. У проміжок з листопада по квітень в 
аероклубі відбувається начитка матеріалу 
для майбутніх пілотів, підготовка безпечної 
і безаварійної діяльності, вирішуються пи-
тання продовження льотної придатності, за-
вдання з обслуговування та приведення в 
порядок техніки, виконуються важкі форми 
технічного обслуговування, фахівці прохо-
дять медогляди, готуються приймати комісії, 
інспекції та перевірки.

Що ж готує новий сезон?

У Харківського аероклубу великий спи-
сок статутних завдань. Як і щороку, в новому 
сезоні увагу буде спрямовано на виконання 
основної мети. Насамперед  – це робота в 
інтересах національної безпеки та оборо-
ни України. Аероклуб традиційно має намір 
брати участь у тендері на навчання військо-
вих курсантів-льотчиків. Первинну підготов-
ку військових пілотів Харківський аероклуб 

Саме так можна 
охарактеризувати 
працівників 
Харківського аероклубу 
імені Валентини 
Гризодубової і тих, кому 
вони допомагають 
підкорювати п’ятий 
океан

ОКРИЛЕНІ МРІЄЮ І РОМАНТИКОЮ
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здійснює безперервно ось уже шість років 
поспіль на літаках українського виробництва 
– легкомоторних ХАЗ-30.

Ключові заходи спрямовані на патріо-
тичне виховання та прищеплення любові 
до авіаційно-спортивних видів підготов-
ки. У сфері малої авіації безліч захоплюю-
чих технічних і прикладних видів спорту, в 
яких можна успішно розвиватися і 
досягати вершин: авіамодельний, 
вертолітний, дельтапланерний, 
планерний, літаковий, парашут-
ний, повітроплавний, ракетномо-
дельний.

Важлива складова роботи 
будь-якої авіаційної організації, 
що спеціалізується на легких по-
вітряних судах – це застосуван-
ня в народному господарстві. 
Авіахімроботи, повітряні зйом-
ки, лісоавіаційні роботи, надання 
медичної допомоги населенню, 
польоти з метою проведення екс-
периментальних і науково-дослідних робіт, 
патрулювання нафтопроводів і ліній елек-
тропередач, пошуково-рятувальні роботи 
– все це в умовах повної відсутності під-
тримки держави і дорожнечі експлуатації 
авіатехніки не можна назвати масовим і ак-
тивним. Тим не менш, всі можливості для 
такої роботи є.

Ще одна лінія діяльності аероклубу – це 
підготовка льотного і технічного складу для 
цивільної авіації, техобслуговування пові-
тряних суден і підтримання льотної придат-
ності. Підготовка не тільки спортсменів, але 
й інструкторів та суддів. Організація і про-
ведення змагань, культурно-масових та про-
форієнтаційних заходів.

Щорічно розвивається такий напрямок, 
як туризм. Напрацювання міжнародних кон-
тактів і зв’язків завдяки участі українських 
спортсменів у світових змаганнях і рекордах, 
а також проведення на території аеродрому 
«Коротич» подібних івентів дозволяє підняти 
престиж і ширше показати привабливість 
країни за кордоном. 

Але розгляне-
мо діяльність ае-
роклубу по лан-
ках. Формула «Від 
моделі – до плане-
ру, з планера – на 
літак» стала од-
ним з непорушних 
законів авіації. Це 
гасло було дуже 
популярним ще в 
двадцятих роках 
минулого століт-
тя. Але не втрачає 
своєї актуальності 

і сьогодні.

Авіамодельна ланка

За період свого існування авіамодельний 
спорт пройшов ряд етапів розвитку. Сьо-
годнішні можливості крилатих моделей не-
зрівнянно вище, ніж у попередників. З ро-

ками змінилася система суддівства і фікса-
ції результатів на змаганнях різного рівня. У 
східній частині льотного поля авіамоделісти 
запускають свої кордові та радіокеровані 
моделі, проводять змагання та чемпіонати, 
на час яких розбивають намети, привозять 
меблі і буквально живуть небом. Традиційно 
велика тяга до цього роду авіаційної діяль-
ності у підростаючого покоління, що дозво-
ляє дорослим бути спокійними за розвиток 
авіаційної галузі в майбутньому. Авіамоде-
лізм вважається інтелекту-
альним видом спорту: він 
розвиває інженерно-техніч-
не мислення, акуратність і 
моторику, вдумливість і точ-
ність, відповідальність.

У сезоні-2019 на аеро-
дромі плануються заходи за 
участю моделей різних кла-
сів. Вже 11–13 квітня відбу-
деться 2-й Етап Кубка Укра-
їни «Кубок Харкова» з раді-
окерованих моделей F-3F 

серед дорослих і юніорів (ІІI ранг). В останні 
вихідні червня будуть проведені рейтингові 
змагання комплексу P-19, F-19, А-18 в рамках 
11-го Кубку «Крила Харкова».

У пілотів, які керують крилатими машина-
ми зсередини, – свої успіхи і плани. Щорічно 
в Харківському аероклубі зростає наліт, і за 
минулий сезон він склав 2287 годин в небі.

Вертолітна ланка

Серед гвинтокрилих трудівників аероклу-
бу – вертольоти Мі-2 і Ак-1-3. Завдання на 
новий сезон – це виконання ряду робіт в на-
родному і сільському господарстві. Мі-2 по-
летять на позакореневе підживлення озимої 
пшениці, десикацію пшениці та соняшнику. 
Авіахімроботи також будуть спрямовані на 
боротьбу з бур’янами і шкідниками.

Прояв спортивного духу для вертоліт-
ників в 2019-му – це можливість показати 
себе на «Відкритому чемпіонаті України з 
вертолітному спорту», який планується на 

початок червня в м. Запоріжжі. Від 
Харківського аероклубу в змаган-
нях візьмуть участь два екіпажі.

Але показати свою майстер-
ність сповна пілоти вертольотів 
зможуть на щорічному Фестивалі 
авіації в кінці серпня – на початку 
вересня. Для таких виступів у май-
стрів в запасі – пілотажні номери 
в складі пари, під час яких льот-
чики демонструють синхронне 
виконання фігур і видовищні по-
льоти. Традиційно в новому сезо-
ні для майбутніх пілотів вертольо-
ту на аеродромі пройде практика, 

а всі бажаючі гості зможуть здійснити озна-
йомлювальні польоти на авіатехніці.

Літакова ланка

Навчання пілотуванню почнеться  навес-
ні і для майбутніх пілотів літака. Ті курсанти, 
які опанували теорію і отримали допуск в 
небо, з квітня почнуть підніматися на висоту 
200 метрів для польотів по колу. Спершу – 
під наглядом інструктора в рамках вивізної 

Будні авіації
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програми, а після вже і самостійно. Налітав-
ши 45 годин, авіатори-початківці отримають 
пілотське свідоцтво рівня PPL, для виконання 
комерційних польотів їм доведеться продо-
вжити навчання.

До речі, з нових випускників курсу «при-
ватний пілот» троє курсантів вже придбали 
власні літальні апарати і базуються на ае-
родромі «Коротич» – це літаки Cessna 182, 
CTSW, Piper. На цій легкій авіатехніці пілоти 
долають відстані не тільки всередині країни, 
а й виконують міжнародні перельоти.

В аероклубі ведеться робота над тим, 
щоб у новому сезоні запустити тренажер-
ний комплекс: після відновлення та модер-
нізації приміщення там буде встановлений 
сертифікований тренажер літака Ан-2, а в 
перспективі – симулятори ХАЗ-30 та Л-29, 
що дозволить полегшити підготовку і пере-
навчання льотного складу. Тренування на 
ньому зможуть проводити як українські, так 
і іноземні пілоти.

Традиційний напрямок роботи аероклубу 
– ознайомчі польоти на всіх видах техніки, 
які є на аеродромі і мають таку можливість. 
У новому сезоні аероклуб запускає проект 
«Повітряні оглядові екскурсії» – це унікаль-
на можливість не просто випробувати піло-
тажні можливості повітряного судна під час 
польоту по колу або в зону, але і шанс по-
милуватися красотами Харківської області 
з висоти пташиного польоту.

Серед ознайомлювальних польотів най-
яскравішими визнані польоти на реактив-
ній техніці. Для того, щоб потрапити в задню 
кабіну Л-29 «Дельфін», гості з’їжджаються з 
усієї України та з інших країн – Америки, Ве-
ликобританії, Туреччини, Японії – оскільки 
на сьогодні пілотажна група Харківського 
аероклубу є єдиною, що діє в країні, і попит 
на такі польоти досить високий.

Незважаючи на те, що політати в Л-29 – 
задоволення не з дешевих, та й не кожен 
організм здатний з легкістю перенести 
перевантаження, кількість тих, хто бажає  
здійснити такий політ, з року в рік більшає. 
Професійні пілоти, колишні військові льот-

чики до кожного 
пасажира підхо-
дять індивідуаль-
но, з урахуванням 
особливостей ор-
ганізму. І 99% гос-
тей отримують 
надзвичайне за-
доволення, яскра-
ві спогади після 
такого дозвілля, 
адже для обивате-
ля летіти догори 
ногами і при цьо-
му не відриватися 

від крісла – це дуже незвично.
Швидкість таких польотів, як правило, у 

верхній точці – не нижче 180 км/год, в ниж-
ній – 650 км/год. Абсолютно здоровій людині 
авіатори пропонують як фігури простого пі-
лотажу, так і складного: спочатку пікірування, 
бойовий розворот, після цього – переворо-
ти, петлі, вертикальні вісімки, розвороти на 
вертикалі. Тобто все, що може виконати цей 
літак,  якщо людина нормально переносить 
перевантаження.

Разом із тим, робота льотчиків Л-29 – це 
виступи на різних заходах і фестивалях, для 
чого пілоти постійно вдосконалюють про-
граму, додають нові елементи і вигадують, 
як заповнити паузи і зробити свої польоти 
яскравими і досконалими.

Ведучий пілотажної групи – колишній 
військовий пілот, начальник Харківського 
аероклубу, льотчик Сергій Філатов, з ним в 
команді – найближчий напарник, льотчик-ін-
структор, колишній військовий пілот Сергій 
Комин, а також колишній військовий льотчик 
– досвідчений інструктор Анатолій Берна-
тович. Усі вони – випускники Харківського 
вищого військового авіаційного училища 
льотчиків.

Три роки тому до пілотажної групи з 
трьох реактивних Л-29 приєднався порш-
невий спортивний літак Су-31, який в швид-
костях значно поступається 
«дельфінам». Однак це скоріше 
перевага: в моменти, коли «елки» 
пропадають з поля зору публі-
ки, «сучок» заповнює своєю піло-
тажною майстерністю прогалини 
і паузи. Пілотажна майстерність 
Олексія Агиєвича вже давно по-
любилася глядачам. Разом з піло-
тами, які виконують синхронний 
груповий пілотаж на реактивній 
техніці, Олексій бере участь у но-
мерах. Наприклад, частина ви-
ступу, яку самі пілоти прозвали 
«шашлик» – це дуже видовищний 
і віртуозний пілотаж, коли трійка 
Л-29 на відстані 150 метрів один 

від одного зі швидкостями 700 км/год в ниж-
ній точці і 200 км/год у верхній робить петлі 
паралельно один одному, а уявну вісь цих 
петель димом малює Су-31 на швидкості до 
350 км/год.

Груповий вищий пілотаж широкому за-
галу в новому сезоні льотчики готують по-
казати на відкритті нового аеродрому під 
Івано-Франківськом – у селі Підгір’я, в рам-
ках музичного фестивалю. Крім нововведень 
програми, будуть і такі, що полюбилися гля-
дачам: «серце», розпуск «тюльпан». «Дель-
фіни» малюватимуть косі петлі і кубинські 
вісімки. Потім відбудеться ряд виступів на па-
рашутних заходах в Коротичі, а також в День 
авіації України, коли стартує KharkivAviaFest. 
Паралельно Олексій Агиєвич, який не зали-
шає і спортивну кар’єру, буде готуватися до 
змагань всеукраїнського та європейського 
масштабу. 

Парашутна ланка

За останні роки парашутизм в Україні вий-
шов на новий якісний рівень, продемонстру-
вавши світові нашу країну і своїми сильними 
спортсменами, і організаторськими можли-
востями. На аеродромі «Коротич» стали про-
водитися міжнародні збори парашутистів 
найвищого рівня. Тренують спортсменів на 
українському льотному полі капітани World 
Team.

Минуле літо стало для Харківського аеро-
клубу визначальною точкою розвитку – на 
аеродромі було встановлено чотири світо-
вих жіночих рекорди поспіль. Рекордсмен-
ками стали 87 парашутисток з усього світу. 
Слідом – стрибали найкращі спортсмени сві-
ту у відомому серед парашутистів проекті 
«Sequantial Games», зібравши представни-
ків 42 країн.

Крім того, завдяки проведеним в «Коро-
тичі» тренуванням поповнюється список до-
сягнень українських парашутистів: за останні 
п’ять років двадцять шість наших спортсме-
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нів стали рекордсменами світу, виконавши 
норматив майстра спорту України міжнарод-
ного класу.

За минулий сезон на аеродромі «Коро-
тич» виконано 11 251 стрибок з парашутом: 
«пірнають в небо» і новачки, і тандем-паса-
жири, і спортсмени за програмами АFF, RW, 
FF. При аероклубі працює парашутна ланка 
вищої спортивної підготовки, що спеціалізу-
ється на напрямку «Великі формації» – про-
тягом усього сезону в тренувальних Big Way 
Camp відпрацьовуються постановки малих 
формацій, секторів і великих формацій. 
На аеродромі «Коротич» практикують-
ся стрибки, починаючи від формацій 
2-way, 4-way, популярний напрям під-
готовки – робота в команді 16-way.

Більш-менш серйозно в спортивному 
парашутному світі скайдайверів почина-
ють сприймати, коли в  книжці спортсмена 
зазначено мінімум 100 самостійних стрибків. 
Тим же, хто давно мріє зробити крок в небо 
і спробувати вільне падіння, досвідчені па-
рашутисти нагадують, що парашутизм – най-
безпечніший вид екстремального спорту. До 
речі, швидкість падіння до розкриття куполу 
досягає приблизно 200 км/год.

Відкриває спортивний парашутний се-
зон-2019 традиційний, вже дев’ятий за ра-
хунком, захід Федерації парашутного спорту 
Харківської області «Зняти іржу» – це перші в 
новому сезоні тренувальні збори парашутис-

тів з побудови ве-
ликих формацій. 
Проводяться для 
відновлення на-
вичок і підтрим-
ки високого рівня 
стрибків у категорії 
«Великі формації з 
п е р е с т р о ю в а н -
ням». Стрибки ви-
конуються в рампу 
літака Ан-28 на ви-
соті 4200 метрів.

Влітку на аеро-
дромі «Коротич» 

відбудеться низка чемпіонатів України: з кла-
сичного парашутизму, купольної акробати-
ки (цей складний, але видовищний напрям 
підготовки в Федерації парашутного спорту 
України вирішили відроджувати і розвивати), 
з групової акробатики 4-way. Замахнуться 
парашутисти і на нові рекорди: на кінець 
липня намічені спроби встановлення рекор-

ду України з парашутної купольної акроба-
тики в класі «Великі формації» з побудовою 
ромба 9-way, а в серпні спробують зібрати і 
кілька разів перебудувати в повітрі 50-way.

У сезоні-2019 на аеродромі «Коротич» 
відбудеться кілька парашутних заходів між-
народного рівня. Продовжуючи традицію – 
збирати на харківському летовищі кращих 
парашутистів світу – капітани світових ре-
кордів, керівництво Харківського аероклу-

бу і Федерація парашутного спорту України 
проводять серію зборів з побудови і пере-
строювання великих формацій. 29 липня-2 
серпня пройде Sequantial Games – 100-way/ 
part 2 – щорічний спортивний захід, який 
збирає найкращих парашутистів зі Збірної 
світу для побудови і перестроювання най-
складніших великих формацій у вільному 
падінні. Капітанами виступають легенди па-
рашутного спорту: Патрік Пасс (Франція), Ді-
тер Кірш (Німеччина) і Мілко Ходкінсон (Ве-
ликобританія).

12-15 серпня буде проведено Big Way 
Camp 60-way, а 19-23 серпня льотне поле 
аероклубу знову прийме міжнародний про-
ект Ukrainian invitational 100-way – міжнарод-
ні запрошувальні збори парашутистів для 
підготовки до світових рекордів і досягнень 
в категорії «Великі формації».

Заходи

Кульмінацією сезону малої авіації тра-
диційно стане щорічний, вже VII Фестиваль 
авіації KharkivAviaFest-2019, який відбудеть-
ся 31 серпня і 1 вересня. Організатори змі-
нюють концепцію і планують додати низку 

нових пізнавальних локацій, а також дати 
можливість фахівцям і новаторам різних 
сфер продемонструвати свої напрацю-
вання в галузі науки і техніки.

Продовжує Харківський аероклуб роз-
вивати і екскурсійний напрямок, ведеться 

робота над тим, щоб виставкові зали авіацій-
ної техніки під відкритим небом поповнили-
ся новими експонатами. Зараз на музейній 
стоянці вісім зразків – літаки Ан-2, МіГ-21, 
МіГ-23, МіГ-27, Су-17, Су-27 і вертольоти Мі-
1, Мі-2.

Встигає колектив аероклубу вести і гро-
мадську роботу, розробляючи і впрова-
джуючи соціальні проекти та акції. Але го-
ловним завданням організації залишаєть-
ся комплексне питання: зробити аеродром 
візитною карткою регіону. Адже він давно 
став атмосферним місцем, де відчувається 
натхнення, краса і інтерес до життя. А той 
потенціал, який є в країні в частині функці-
онування аеродромів та злітно-посадкових 
смуг, дозволяє налагодити внутрішню систе-
му авіатранспорту і, за підтримки держави 
і громадськості, вивести авіацію загального 
призначення України на рівень розвинених 
європейських країн світу.

Детальніше ознайомитися з діяльністю 
цього авіаційного закладу ви можете через 
сайт нашого Товариства http://www.tsou.org.
ua у рубриці «Дружні сайти».

Ганна СИМОНЕНКО

Дякуємо Олексію Коновалову і Вадиму 
Бєлікову за фото на обкладинку
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Чи  н е  н а й б і л ь ш  п л і д н о  у 
цій царині попрацювали у 
Полтавській, Чернігівській, 
Кіровоградській обласних, 

Київській міській оборонній організаціях. 
Зважаючи на власний досвід, скажу 
відверто: успіх будь-якої справи у значній 
мірі залежить не лише від керівників 
обласного рівня, а й районного, які без-
посередньо контактують з керівниками 
місцевих органів влади, директорами 
шкіл, училищ, де навчається наша мо-
лодь, знають найбільш болючі проблеми 
їхнього світосприймання. І мені відрадно 
відзначити, що минулого року багато 
хто з них став приділяти цьому напрям-
ку роботи більше уваги. Наприклад, у 
співпраці з  викладачами предмету «За-
хист Вітчизни», які, як правило, очолюють 
первинні оборонні осередки. Хотілось би 
у цьому сенсі згадати добрим словом Во-
лодимира Колебіденка,  Григорія Довгаля, 
які очолюють Знам’янську та Охтирську 
міські організації, а також їхніх колег – Ро-
мана Роговського, Олександра Глушака, 
котрі керують Личаківським та Гадяцьким 
районними осередками.

Досить красномовними, на мій погляд, 
є слова, сказані з цього приводу Григорієм 
Довгалем – учасником бойових дій:

– У справі захисту Вітчизни  багато зале-
жить від того, як солдат озброєний, одяг-

нений і нагодований. Кажу так, опираю-
чись і на історичний, і на свій власний до-
свід. Але тільки невіглас не зважає на ще 
один чинник – світогляд людини зі збро-
єю  в руках. Наша сьогоднішня історія за-
свідчила: ті українці, що виховувались на 
справжніх національних цінностях, знали 
історію свого народу, не ставши манкурта-
ми, у грізному 2014-му добровільно при-
йшли до військоматів, бажаючи захистити 
свою країну. Принаймні, більшість. Але, 
разом з тим, знайшлися і такі «легені», що 
накивали п’ятами, злісно ухиляючись від 
виконання свого громадянського, чолові-
чого обов’язку.

Згідно Стратегії національно-патрі-
отичного виховання дітей та молоді на 
2016-2020 роки, яку затвердив Президент 
України, в Одесі створена міська цільова 
програма національно-патріотичного ви-
ховання дітей та молоді при адміністра-
ції міського голови. До її  складу  входить 
директор обласного стрілецького спор-
тивного клубу ТСО України Бабакін Сергій 
Григорович, до обласної координаційної 
ради –  голова обласної оборонної органі-
зації  Кавунов В.А. Стрілецький клуб надає 
допомогу в підготовці співробітників пра-
воохоронних органів, які відбувають в ра-
йон проведення Операції об’єднаних сил. 
А чого вартий славнозвісний «Пост № 1», 
який діє під егідою Приморської районної 
організації ТСО України. Оскільки про ньо-

го вже розповідалось зі шпальт «Вісника», 
то не повторюватимусь.

Велику роботу в плані патріотичного 
виховання молоді проводить і  Миронів-
ська РО, яку очолює Петро Кочерга. Знаю, 
що за це їй щиро вдячні і керівники райо-
ну, і пересічні жителі.

Вважаю не зайвим нагадати такий факт: 
колективом Українського інституту соці-
альних досліджень імені Олександра Яре-
менка –  на замовлення Мінмолодьспор-
ту – проведено Всеукраїнське опитуван-
ня. Тема –  вивчення думки громадськості 
щодо державних установ і громадських 
організацій, які опікуються вихованням 
підростаючого покоління. Опитування 
проводилося серед молоді 14-34 років. 
Перше місце посіла національна скаут-
ська організація України «Пласт» – близь-
ко 23 відсотків респондентів, а почесне 
друге –  ТСО України  – 20 відсотків. Ми 
проводимо національно-патріотичну ро-
боту в основному у військово-патріотич-
ному напрямку, що відображено у вимогах 
нашого Статуту. Більшість  обласних, ра-
йонних організацій гідно справляються з 
поставленою метою та завданням Статуту 
ГО «ТСО України»: практично всі обласні 
організації беруть участь в підготовці та 
проведенні Всеукраїнської дитячо-юнаць-
кої гри «Сокіл – Джура». До речі, між Това-
риством та Українським державним цен-
тром національно-патріотичного вихован-

На календарі – літо 2019-го. Підсумовуючи діяльність  нашого 
Товариства за минулий рік, хочу зупинитись на військово-
патріотичній роботі – напрямку, за який, згідно покладених на 
мене функціональних обов’язків,  відповідаю
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ня, краєзнавства і туризму укладено угоду 
про спільну участь в проведенні цієї Гри, 
а Голова нашого Товариства Сергій Кошин 
введений до головного штабу. 

Голови обласних, районних організацій 
є членами координаційних рад при дер-
жавних адміністраціях і не лише беруть 
участь в їх засіданнях, а й  проводять ак-

тивну роботу. Організовано пройшов Між-
регіональний турнір  з тактико-спеціаль-
ної підготовки на Кубок Юрія Оліференка 
в м. Миколаєві. У ньому взяли участь ко-
манди Одеської, Кіровоградської, Черні-
гівської обласних організацій ТСО Украї-
ни. Відбувся вишкіл і на  Полтавщині до 
Дня Збройних Сил України, організова-
ний  спільно з облдержадміністрацію, вій-
ськово-спортивним центром «Воїн» під 
назвою «Жіночий батальйон». Пройшли 
Дні вшанування пам’яті Героїв Крут для 
старшокласників гімназії в м. Луцьку, що 
на Волині: в його рамках було проведено 
низку практичних занять з основ меди-
цини тощо. Загалом, якщо говорити про 
наших правофлангових, то  в організації 
військово-патріотичної роботи у минуло-
му році  ними стали Київська міська,  Кіро-
воградська, Миколаївська та Полтавська 
обласні оборонні організації.

В травні 2018 року навчально-польові 
збори старшокласників в рамках облас-
ного проекту «Захисник Кіровоградщи-
ни» провела Олександрівська районна 
організація ТСО України, влітку 2018-го 
Київська міська організація ТСО Украї-
ни спільно з окремим регіональним цен-
тром Державної прикордонної служби 
України, КМДА провели з учнями профте-
хосвіти навчально-польові збори на базі 
військової частини. Рівненчани спільно  
з  Острозькою об’єднаною організацією 
ТСО України організували навчально-по-
льові збори (триденні) з юнаками стар-
ших класів в урочищі «Бір». У жовтні на 
Федорівському аеродромі Кіровоград-
щини пройшов захід «Громада – дітям», 
де вони ознайомилися з авіацією Това-
риства, побували на авіашоу.

Стосовно того, як поліпшити націо-
нально-патріотичної роботу: головне – це 
небайдужість працівників наших колекти-
вів, голів громадських осередків. Молодь 
вже звикла до одноманітних вправ,  які 
проводимо ми на своїх заходах та викла-
дачі в освітніх закладах: кидання гранат, 
розбірка  та збірка автоматів. Треба більш 

активно шукати нові методи для того, щоб 
зацікавити, навчити.  Наприклад  – тактиці 
ведення дій військової спрямованості, по-
ведінки в непередбачених ситуаціях, табо-
рування в непристосованих місцях. Знову 
наведу приклад роботи Знам‘янської ор-
ганізації ТСО України, де на будинку на-
вчального закладу за допомогою місцевої 
влади, представників громадських органі-
зацій міста встановили приладдя скеле-
дрому, спеціалісти провели інструктаж для 
працівників нашої організації та воєнруків 
шкіл міста. Це нове і цікаве! В той же час 
треба вміти берегти своє здоров’я, та й 
саме життя від будь яких загроз. А тут по-
трібні практичні рекомендації з надання 
першої медичної допомоги.

Минув п’ятий рік бойових дій на Сході 
України, війна забрала життя більш 10 ти-
сяч захисників, велика кількість отримала 
поранення. З цієї війни  офіцери і солда-

ти принесли не лише сум важких спога-
дів про втрати бойових побратимів, але й 
неоціненний досвід, який можна набути 
лише в умовах реальних бойових дій. Тому 
сьогодні вкрай необхідні зустрічі молоді з 
ветеранами, шефська робота, волонтер-
ство – все ті ж патріотичні заходи.             

Разом з тим, більшої активності в плані 
військово-патріотичної роботи потребу-
ють Хмельницька, Житомирська, Закар-
патська, Харківська обласні організації: їм 
потрібно більш активно втілювати в життя 
наше гасло «Ми виховуємо патріотів».

Зауважу, що про більшість проведених 
заходів та досвід організації роботи  можна 
дізнатись  з публікацій у «Віснику ТСО Украї-
ни» та його електронного додатку «Крилатий 
вісник». До речі, лише в період проведен-
ня місячників, присвячених Дню перемо-
ги, Днів вшанування ветеранів Афганістану, 
ветеранів АТО, Дня Збройних Сил України, 
зроблено чимало  публікацій на сайті, які 
дублюються в соцмережах – на Фейсбук.

Надія ТИТЕНОК,
заступник Голови ТСО України – 

начальник управління 
національно-патріотичної 

та спортивної роботи

Коментар Голови ТСО України 
Сергія Кошина:
– Героїчні і водночас  трагічні по-

дії, що відбуваються ось уже протягом 
останніх п’яти років на Українській зем-
лі, спонукають усіх нас поліпшувати вій-
ськово-патріотичне виховання молоді – 
нашого майбутнього, взяти шефство над 
родинами учасників АТО, насамперед 
тих, що склали свої голови за Україну. 
Серед проблемних питань також і онов-
лення наочної агітації, створення клубів 
військово-патріотичного виховання мо-
лоді, що передбачено Меморандумом, 
підписаним між Генеральним штабом 
Збройних Сил України та ТСО України. 
Хочу зауважити, що при багатьох на-
вчальних закладах  почали працювати 
волонтери, надаючи допомогу Зброй-
ним Силам України. Це стосується на-
самперед  Львівської, Кіровоградської, 
Чернігівської організацій, які допомага-
ють військовою технікою, її обслугову-
ванням та ремонтом.

Підсумовуючи роботу з патріотично-
го виховання у нашому Товаристві, хочу 
зазначити, що практично вся наша бага-
точисельна організація активно підклю-
чилася до неї. Не обходиться, звичайно, 
і без проблем. Але сподіваюсь, що всі 
невикористані резерви будуть задіяні 
і ця робота поліпшиться.
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Її  витоки сягають червня 1944 року: ще 
гриміли залпи Другої світової війни, 
а  люди, які об’єдналися у ній, викону-
вали функціональні завдання. Одним з 

найголовніших було розмінування: відкотившись 
на Захід, війна залишила в українських чорнозе-
мах мільйони смертоносних «сюрпризів» – мін, 
снарядів, гранат. Їх знешкодження велося сапе-
рами – вчорашніми фронтовиками, які, ризи-
куючи власними життями, щоденно виходили 
на «полювання» за ними. І за якихось півроку, 
як свідчать архівні дані, «вполювали» понад 5 
тисяч мін, 39 тисяч снарядів та 38 авіабомб. І 
якщо раніше жертвами цих вибухонебезпечних 
предметів ледь не щодня ставали люди, то вже 
під час  весняної посівної кампанії 1945 року в 
області не було жодного подібного прецеденту.

Окрім «війни» з ВНП, проводилась актив-
на робота зі створення оборонних осередків у 
звільнених районах області. Вони комплекту-
вались штатними працівниками. При цьому у 
створених навчальних закладах відбувалась і  
підготовка фахівців  для армії і флоту,  народно-
го господарства. Розповідати про минулі справи 
Херсонської оборонної організації можна ба-
гато – стільки, що ця розповідь не вміститься 
на шпальтах «Вісника». Але перейдемо до днів 
сьогоднішніх.

– Починаючи з кінця 1991 року на долю хер-
сонських оборонців випало багато труднощів, 
викликаних припиненням державного фінансу-
вання, – говорить голова Херсонської обласної 
організації ТСО України Іван Сабадаш. –  Але ми 
зуміли вистояти, при цьому ще й зберігши  базо-
ві структури, основний матеріальний і кадровий 

потенціал. А незабаром почалося і фінансово-
економічне зростання. Якщо ж говорити про дні 
сьогоднішні, то за останні три роки ми отримали 
понад 30 мільйонів прибутку. Від усіх видів нашої 
діяльності, передбаченої Статутом.

На теренах області функціонують 17 ра-
йонних осередків,16 навчальних закладів, на 
«озброєнні»  яких перебувають 138 одиниць 
автомобільної техніки групи «В», 68 навчальних 
кабінетів, десять автодромів, а також чотири май-
данчики для початкового водіння.   Працюють тут 
129  штатних працівників різного рівня,з яких 52 
відсотки мають вищу освіту. 

Не скажу, що сьогодні немає жодних про-
блем. Їх вистачає. Але ми навчились їх долати. 
Тож опановуємо новітні робітничі професії: трак-
торист-машиніст сільськогосподарського вироб-
ництва, продавець продовольчих і непродоволь-
чих товарів, продавець з лотка, водій маломір-
них суден та водій автотранспортних засобів усіх 
категорій. У читача може виникнути запитання: 
чому саме ці, а не якісь інші? Відповідаю: вони 
користуються попитом у жителів міста і нашого 
чудового краю. Наприклад, маючи «корочки» то-
го ж водія маломірного судна, легше знайти ро-
боту. На підтвердження сказаного наведу такий 
факт: лише минулого року нашими навчальними 
закладами підготовлено понад 5,5 тисяч фахівців. 
Як для державного сектору економіки України, 
так і приватного.

Разом з тим ми розуміємо, що є ще і  невико-
ристані резерви. Тож намагаємось їх задіяти. На-
приклад, сьогодні  педагогічними колективами 
навчальних закладів проводиться робота щодо 
удосконалення навчально-матеріальної бази. 
Здійснюється це відповідно до вимог Державних 
стандартів і нормативно-правових документів, 
які регламентують підготовку й перепідготов-
ку кадрів робітничих 
професій. Зважаючи 
на докладені у цьому 
напрямку зусилля, всі 
вони укомплектовані 
необхідною кількістю 
комп’ютерної техні-
ки – як стаціонарни-
ми персональними 
комп’ютерами, так і 
ноутбуками, підклю-
ченими до мережі 

Інтернет. А це дозволяє значно розширювати 
використанням навчальної бази, шукаючи не-
стандартні методи опанування Правил дорож-
нього руху.

В навчальних аудиторіях проводяться за-
няття з використання відеоуроків з ПДР і будо-
ви автомобіля, демонструються  «відеопоради» 
досвідчених водіїв щодо водіння і експлуатації 
автомобіля. З метою поглибленого вивчення ма-
теріалу використовуються підручники, методичні 
розробки та інша література із символікою ТСО 
України, розроблені та виготовлені в нашому 
Товаристві .

Звісно, що всі розуміють: без подальшого роз-
витку навчально-матеріальної бази та її збере-
ження підготувати водія , який би не скоював 
на вулицях наших міст і сіл ДТП, дуже складно. 
Для нас стало правилом звертати увагу на побу-
тові умови слухачів, естетику оформлення при-
міщень і класів: все це є передумовою успішного 
навчання. Кожен навчальний заклад самостійно 
урізноманітнює рекламну кампанію у пошуку 
кандидатів на навчання, в тому числі викорис-
товуючи Інтернет. Сучасна  реклама потребує 
додаткових фінансових витрат, але вони окупову-
ються своєчасним комплектуванням навчальних 
груп.  

Постійне вдосконалення навчально-мате-
ріальної бази – це піклування про подальше 
підвищення якості навчання, педагогічної май-
стерності викладачів та інструкторів з індиві-
дуального навчання водінню. Цю істину добре 
усвідомлюють у Новокаховській, Херсонській, 
Голопристанській, Каховській автошколах, які 
очолюють  Наталя Залітаєва, Вячеслав Котляр,  
Римма Лимарчук, Володимир Петренко.  А також 
у Н-Воронцовському, Генічеському,  Каланчаць-
кому спортивно-технічних клубах, де керівника-

Такої думки дотримуються у Херсонській обласній організації 
ТСО України, яка у червні цього року відзначає своє 75-річчя

А Й ПРИВІД ПРОАНАЛІЗУВАТИ ЗРОБЛЕНЕ І ВИЗНАЧИТИ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
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ми  Микола Непом’ящий,  Анатолій Чайковський, 
Василь Зв’ягін.

Справжньою скарбницею обласної організа-
ції є здобутки районних і міських Відокремлених 
підрозділів у героїко-патріотичному вихованні 
підростаючого покоління.

Вони базуються на відпрацьованій системі 
військово-патріотичного виховання молоді та 
залучення її до основ військової справи у тіс-
ній співпраці з органами влади, молодіжними, 
ветеранськими та громадськими організаціями. 
Особливо заслуговує на увагу досвід такої ро-
боти у Скадовській районній організації (голо-
ва Гончарський І. Л.), первинної ор-
ганізації Херсонського бавовняного 
комбінату (голова Михайловський 
К.В.), Нововоронцовської район-
ної організації (голова Непом’ящий 
М.М.), Голопристанської (голова Ли-
марчук Р.О.), Херсонського та Ново-
каховського міських осередків (голо-
ви Котляр В.М., Залітаєва Н.В.). Саме 
вони активно ведуть пошук нових ді-
євих форм військово-патріотичного 
виховання молоді, формування у неї 
почуття патріотизму та готовності до захисту 
своєї Батьківщини. Як приклад, у минулому році, 
команда «Гайдук» Скадовської районної органі-
зації ТСО України у регіональному турнірі з так-
тико-спеціальної підготовки «Захисник Вітчизни 
« посіла перше місце і здобула Кубок. 

Її візитною карткою  є музей краєзнавства та 
історії рідного краю, розташований у аграрному 
технікумі. На його базі проводяться різноманітні 
краєзнавчі, військово-патріотичні заходи, ви-
ставки, студентські спектаклі, комбіновані на-
вчальні заняття. До речі, представлена тут  екс-
позиція про історію ГО «ТСО України» допомагає 
відвідувачам музею краще зрозуміти її роль та 
діяльність  за всі роки свого існування. Районна 
організація успішно співпрацює і з військовими 
моряками наших ВМС.  Тут обладнано кабінет 
військово-патріотичної роботи, а також органі-
зовано клуб військово-патріотичного виховання 
молоді,згідно з Меморандумом про співпрацю 
між Генеральним штабом Збройних Сил Украї-
ни та ГО «ТСО України». Досить поширеними у 
нас є  автопробіги-естафети по місцях Бойової 
слави Херсонщини. 

 Досить цікавою залишається співпраця 
Нововоронцовської районної   організації (го-

лова Непом’ящий 
М.М.) та Новока-
ховської  міської 
організації(голова 
Залітаєва Н.В.) з ор-
ганізаторами  Все-
української дитя-
чо-юнацької, вій-
ськово-спортивної 
патріотичної гри 
Сокіл (“Джура”). Ста-

ло доброю традицією під час місячників, тижнів 
військово-патріотичної роботи на базі первин-
ної організації ХБК (голова Михайловський К.В.) 
проводити засідання Ради Правління обласної 
організації та стрілецькі змагання. Саме на цій 
базі юнаки Херсонського політехнічного коле-
джу – як група Херсонської міської організації 
ТСО України – отримують вагомі результати у 
стрілецькому спорті на міських змаганнях.

Розвиток спорту теж  є одним з  важливих 
напрямків діяльності Херсонської обласної 
організації. Наші спортсмени у складі збірної 
України на чемпіонаті Європи з радіоспорту 

на коротких хвилях, що проходив у Молдові, 
посіли І місце у командному заліку. Кращими з 
кращих виявились: Скорик Данило,  Дубинець 
Данило, Ліхтей Вікторія. На Всеукраїнських 
змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на 
коротких хвилях «Весняні молодіжні змаган-
ня ГС ВРЛ» молодіжна команда виборола Ш 
місце серед команд областей України. Друге 
місце дісталось херсонським радіозв’язківцям 
на відкритих Всеукраїнських змаганнях учнів-
ської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях 
«Зимовий міні-тест ЮГ» та  на Всеукраїнських 
змаганнях зі швид-
кісної телеграфії.  У 
червні 2018 року в 
м. Херсоні старту-
вав ІІ-й етап Куб-
ку України «Кубок 
Таврії» з судномо-
дельного спорту у 
класі моделей Міni  
Есо, Есо Ехреrt. Тре-
тє місце посів хер-
сонець Толмачев 
Іван. А в загально-
командному заліку 

юнацька команда спортсменів з  Херсона здо-
була друге місце.

Стало традицією щорічно  приймати чем-
піонати України з автомобільного спорту ралі-
рейд «Чумацький шлях», активно пропагуючи 
подальший розвиток технічних видів спорту. 
Ми пишаємося майстрами спорту України з ав-
томобільного спорту Андрющенком Федором та 
Бончуком Юрієм (Херсонська автошкола), вихо-
ванцями Скадовської районної організації ТСО 
України майстрами спорту з кульової стрільби 
Шоріком Євгеном та Губарем Олександром – 
призерами чемпіонату України з кульової стріль-
би, Оксаною Фоменко, яка виконала норматив 
кандидата у майстри спорту з радіозв’язку на 
коротких хвилях.

Поглиблюємо партнерські стосунки з гро-
мадською організацією «Асоціація повітряних 
зміїв», особливо щодо проведення змагань,   об-
ласною організацією Української спілки ветера-
нів Афганістану .

Зауважимо, що усіма успіхами і досягнен-
нями обласне оборонне Товариство завдячує 
членам правління, активістам та ветеранам То-

вариства. Ми щиро вдячні стар-
шому поколінню, яке самовіддано 
передає життєвий та професійний 
досвід підростаючому поколінню, 
штатним працівникам організації. 
Це, зокрема, Михайловська Вален-
тина Юріївна, Гладких Галина Дми-
трівна, Залітаєва Наталя Василівна, 
Гусак Іван Іванович, Григор’єв Во-
лодимир Миколайович, Петренко 
Володимир Сергійович, Бажанов 
Віктор Олександрович, Слободян-

ник Станіслав Михайлович, Непом’ящий Мико-
ла Миколайович,  Пащенко Віктор Миколайо-
вич, Каністратенко Вадим Семенович, Котляр 
В’ячеслав Михайлович, Звягін Василь Михай-
лович, Чайковський Анатолій Олексійович, Ку-
черук Юрій Михайлович, Дев’ятияров Сергій 
Сергійович, Денисенко Яків Васильович. Вони 
є для нас прикладом у виконанні статутних за-
вдань, цілеспрямованості, вірності традиціям 
оборонного Товариства.

Юрій НАУМЕНКО
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Наша область, як відомо, є однією 
з найменших – за розмірами – в 
країні, – говорить Володимир 
Іванович. – Тож сьогодні маємо    

лише технікум та 10 автомобільних шкіл, в 
стінах яких готують водіїв. Проте за попередні 
27 років, тобто з дня проголошення Україною 
незалежності,  підготували більш як шість ти-
сяч фахівців для Українського війська, а також 
понад 150 тисяч спеціалістів як для економіки 
держави, так і приватного сектора.

– Статут Товариства одним з головним 
напрямків нашої роботи визначає військо-
во-патріотичне виховання…

– Основними    заходами у цьому  плані є  
проведення місячників оборонно-масової 
роботи, спортивних заходів. Щодо останніх, 
то ми пишаємось, що виховали сім майстрів 
спорту , чотири майстри спорту міжнарод-
ного класу, а також 25 кандидатів в майстри 
спорту України. Незважаючи на складні умо-
ви сьогодення, вже постійними стали авто-
пробіги, спортивні свята, інші масові захо-
ди, в яких пропагується історія оборонного 
Товариства, його нинішня життєдіяльність,  
героїчні подвиги українського народу у 
роки Другої світової війни і сьогодні, коли 
українці протистоять путінській Росії,  про-
водяться зустрічі з учасниками антитеро-
ристичної операції.

Багато уваги приділяємо заходам, приуро-
ченим до вікопомних подій у житті держави, 

Товариства. Це, зокрема, військово-спортивні 
ігри «Джура», «Кордон»,  спартакіади допризо-
вної молоді, вікторина «Ну-мо хлопці» та інші. В 
їх реалізації беруть участь і керівники осеред-
ків Товариства, викладачі предмету «Захист 
Вітчизни».  Звичними для нас стали святкуван-
ня річниць визволення міст і сіл краю  у роки 
Другої світової війни, відвідування  підлітками 
військових   частин,   прикордонних   застав, 
коли  юнь  знайомиться   з   бойовою технікою, 
життям військовослужбовців. У цікавій, творчій 
атмосфері проходять   зустрічі з  працівниками      
військових      комісаріатів,      ветеранами ві-
йни та праці, Збройних Сил та оборонного То-
вариства, учасниками АТО, «афганцями»: цим 
людям є що розповісти підростаючому поко-
лінню. Особливо жваво ця робота проводиться 
у Хотинській, Сокирянській, Новоселицькій, 
Сторожинецькій, Вижницькій та Глибоцькій ра-
йонних  організаціях. Окрім перерахованих 
заходів, тут також – двічі на рік–  проходять 
спартакіади допризовної молоді, конкурси 
стройової пісні, стройової підготовки,  стріль-
би з малокаліберної гвинтівки. 

– Ви особисто і Ваші колеги переймали-
ся проблемами, пов'язаними з приведен-
ням документальної бази, яка регламен-
тує діяльність організації, до нових вимог 
чинного законодавства. Впорались?

– Так, цьому напрямку  було приділено ба-
гато уваги. Наприклад, установчі документи 
привели у відповідність до нового  Закону 
України «Про громадські об’єднання». Сьо-
годні більшість  районних осередків збе-
регли свою дієздатність і посідають чільне 
місце у  громадському житті 
районів.

Ми випускаємо бюлетень 
«Передове у практику робо-
ти», у якому узагальнюємо і 
поширюємо досвід кращих 
організацій, навчальних за-
кладів і фахівців. Матеріали 
друкуємо також і у «Віснику 
ТСО України»,  місцевій пре-
сі. Кращими у цьому плані  є 
Герцаївська Новоселицька, 
Глибоцька ,  Сторожинецька,  
Вінницька та Сокирянська ра-
йонні організації.

– Практично в усіх навчальних закладах 
Товариства навчаються учасники бойових 
дій на сході України. У Вас вони теж  є?

– За попередні роки водійське ремесло 
опанували майже 50 буковинців, які за зброєю 
в руках відстоювали наш суверенітет і тери-
торіальну цілісність.

– А з якими результатами завершили 
2017-2018 роки?    

– Сьогодні наша країна переживає склад-
ні часи, викликані різними чинниками. Чер-
нівецьку обласну організацію ТСО України 
вони теж не оминули. Але ми робимо все 
можливе, щоб їх мінімізувати і якісно ви-
конувати покладені на нас завдання. Мож-
ливо, це і дещо нескромно прозвучить, але 
скажу відверто: нам це вдається. У 2017 році 
наші навчальні заклади при плановому за-
вданні 5 805 водіїв зуміли підготувати майже 
11 тисяч. А це значить, що практично вдвічі 
більше від запланованого. Користуючись 
нагодою, хочу відзначити кращих з кращих. 
Це, зокрема, Герцаївська, Кельменецька, 
Кіцманська, Сокирянська, Новоселиць-
ка, Чернівецька та Глибоцька автомобіль-
ні школи. Очолюють їх люди, усім серцем 
віддані нашій справі, грамотні і працьовиті 
фахівці: Іван Іванович Карауш, , Микола Іва-
нович Хабуля, Аркадій Порфирович Карунт, 
Ілля Григорович Гнатюк. Як керівники вони 
зуміли згуртувати навколо себе людей – ви-
кладачів, майстрів виробничого навчання, 
визначити приорітетні завдання і, вислов-
люючись армійським сленгом, мобілізувати 
на їх виконання. Велике їм за це «Дякую»!..

Відтоді, як було створено Чернівецьку оборонну організацію, 
минуло 75 років. Про її історію, сьогодення, здобутки і проблеми  
ми попросили розповісти Володимира Кравченка – її очільника

ЩОБ НЕ СОРОМНО БУЛО ДИВИТИСЯ У ВІЧІ  НАЩАДКАМ
ПРАЦЮВАТИ ПОТРІБНО ТАК,
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Однією з умов успішного виконання за-
вдань є запровадження  нових форм і ме-
тодів навчання. Тому це питання  постійно 
розглядається на засіданнях Ради правлін-
ня, зокрема, впровадження іноваційних 
технологій в освітній процес, активізація 
підготовки за новими робітничими профе-
сіями, що користуються попитом на ринку 
праці. А також і проблеми щодо співпраці 
з органами державної влади, Територіаль-
ними сервісними центрами МВС України, 
центрами зайнятості населення, вивчен-
ня кон’юнктури ринку. В таких випадках 
запрошуємо  представників місцевих ор-
ганів влади і місцевого самоврядування, 
МВС України. 

Не забуваємо і про підвищення фахово-
го рівня керівного, педагогічного складу на-
вчальних закладів, запровадження передових 
і дієвих методів у проведенні занять  з викла-
дачами Правил дорожнього руху,  майстра-
ми індивідуального  навчання водінню тощо.

– Хотілось би, Володимире Івановичу, 
почути більше конкретики.

– Будь ласка. На курсах  підвищення квалі-
фікації керівних кадрів, що функціонують при 
ТСО України, протягом останніх пяти років 
професійно-педагогічний рівень підвищува-
ли всі без винятку керівники навчальних за-
кладів та їхні заступники.   Ми також атесту-
вали усіх педагогічних працівників, вкотре 
переконавшись, що вони відповідають тим 
посадам, що обіймають. Окрім зазначених 
курсів, всі вони підвищували кваліфікацію і 
на базі Кам’янець-Подільського Національ-
ного аграрного університету.

А хіба можна іг-
норувати той факт, 
що   75 відсотків  
моїх колег мають 
вищу освіту, у більш 
як 30 відсотків тру-
довий стаж у Това-
ристві складає 20 і 
більше років?

– Матеріально-
технічна база обо-
ронних осередків, 

автошкіл задовольняє Вас, Володимире 
Івановичу?

– Сьогодні на обліку у Чернівецькій облас-
ній організації ТСО України налічується 105 
комп’ютерів, 72 ноутбуки, 12 комплектів муль-
тимедійної апаратури , чотири лабораторії та 
багато інших технічних засобів навчання. Для 
якісної підготовки водіїв транспортних засобів 
є  80 легкових і  27 вантажних автомобілів, 14 
автобусів, інші транспортні засоби.

Три автошколи мають автодроми, до по-
слуг майбутніх водіїв 24 майданчики для по-
чаткового навчання водінню автомобіля різ-
них категорій, широко використовуються  в 
навчальному процесі комп’ютерні тренажери. 
Їх застосування дозволяє економити кошти.

В наших автошколах є 80 навчальних кла-
сів : зокрема, з вивчення будови двигуна, тех-
нічного обслуговування та експлуатації тран-
спортних засобів різних категорій, кабінети, 
де люди опановують Правила дорожнього 
руху та основи безпеки, з охорони праці і ме-
дичної підготовки, методичні кабінети та світ-
лиці, комп’ютерні класи. 

Технічне оснащення навчальних закладів 
у постійному полі зору керівництва органі-
зації. Наприклад, нещодавно Чернівецькою 
автомобільною школою придбано п’ять при-
строїв спостереження за рухомими об’єктами, 
які встановлені на навчальних автомобілях і 
дозволяють контролювати їх переміщення.  
Продовжується робота з дообладнання кла-
сів, лабораторій, методичних кабінетів, авто-
дромів та майданчиків для початкового во-
діння в автопарках, що передбачено новими 
нормативними документами. Ми не шкодує-

мо коштів на удосконалення матеріально-на-
вчальної бази наших автошкіл, витрачаючи 
значні кошти.

– На що саме?.. 
– Сьогодні в усіх регіонах нашої країни 

функціонують тисячі, якщо не десятки тисяч 
різних приватних фірм, де можна пройти курс 
водійського навчання. Зростає конкуренція 
на ринку попиту.  Керівники навчальних за-
кладів Товариства, зважаючи на цю обставину, 
змушені більше уваги приділяти  популяриза-
ції навчального процесу саме  у наших  авто-
школах. Наприклад, у обласному  та районних 
центрах, з використанням друкованих видань, 
електронних ЗМІ даються оголошення щодо 
набору слухачів на навчання, роз’яснюються 
умови і бонуси, отримувані нашими слухача-
ми. Широко практикується виїзд навчальних 
машин в села для агітаційної роботи з  набору 
навчальних груп.

Левову частку коштів «з'їдають» ремонт-
но-відновлювальні роботи, які проводяться 
час від часу в усіх автошколах. Так,  у Глибоць-
кій, Кіцманській автошколах останнім часом 
виконано великий обсяг робіт щодо облад-
нання кабінетів з Правил дорожнього руху: 
придбано нові столи та стільці, виготовлено 
настінні стенди, замінено вікна і двері на мета-
лопластикові. Багато зроблено  і в автопарку 
та паркових приміщеннях. В Новоселицькій 
автошколі переобладнано клас підготовки во-
діїв, відремонтовано класні столи, обладнано 
санвузол в адміністративному  приміщенні. 
Переобладнання класів проводиться і в інших 
навчальних закладах області: для слухачів, 
які вирішили вивчитись на водіїв саме у нас, 
повинні бути створені всі умови для цього.

Практично в усіх автошколах встановлено 
охоронні сигналізації, що дало змогу зменши-
ти фінансові витрати на їх охорону   втричі.

– Що ж, Володимире Івановичу, дозволь-
те подякувати Вам за змістовну розмову і 
побажати Вам і Вашим колегам подальших 
успіхів у виконанні статутних завдань нашо-
го Товариства, примноженні його успіхів!

Дякую.
Інтерв'ю провів  

Сергій ЗЯТЬЄВ

 Ювілей 



Її витоки сягають початку 1961 року, коли 
було створено автомотоклуб. Спочатку 
він знаходився у самісінькому центрі 
міста, в невеликому приміщенні. А його 

першим керівником став  Коростель Василь 
Йосипович, відомий на Рівненщині спор-
тсмен-мотогонщик. Але з часом школа ста-
ла потребувати розширення: у ній почалась 
підготовка спеціалістів для Збройних Сил 
вже не тільки із числа жителів Дубровиць-
кого, а  й суміжних районів: Зарічненського, 
Рокитнівського та Сарненського.

Тож за будівництво нової школи, яка б від-
повідала вимогам часу,  у 1987 році взявся 
Сергій Мефодійович Кошин – її новий керів-
ник. І за якихось 3-4 роки на пустирі, що роз-
кинувся  на околиці міста, господарським 
способом, завдяки титанічним зусиллям ди-
ректора та його колег  тут виросла трипо-
верхівка. Перші заняття в її аудиторіях роз-
почалися у 1991 році. Втім, перенесімось у 
сьогодення.

Протягом останніх дев’яти років Дубро-
вицьку автомобільну школу ТСО України очо-
лює Дубінець Іван – людина надзвичайно ко-
мунікабельна, енергійна і ділова. У кращому 
розумінні цього слова..

– Перш ніж розповісти про нашу життєді-
яльність, хочу згадати добрим словом своїх 
попередників, – говорить Іван Іванович. – І 
не лише з числа керівного складу, а всіх тих 
людей, які тут працювали. Адже кожен з них 
зробив посильний внесок у створення шко-

ли, її розвиток і завоювання авторитету. Ве-
лике їм за це спасибі! Сьогодні наш навчаль-
ний заклад,  підтримуючи давні традиції,  ко-
ристується популярністю серед населення 
північних районів Рівненської області. Такий 
красномовний факт: протягом останніх деся-
ти років ми зуміли підготувати  більше десяти 
тисяч водіїв різних категорій: А, А1, В, С, С1, Д, 
СЕ. Не помилюсь, коли скажу, що абсолютна 
більшість з них є відмінними фахівцями своєї 
справи, працюючи як у приватному секторі 
економіки, так і державному. Багато хто пра-
цює за кордоном.

За останні три роки кількість жителів Рів-
ненщини, які опанували у нас водійське ре-
месло, неухильно збільшується. Наприклад, 
у  2016-му ми підготували  596 чоловік,  2017-
му –  646, а минулого –  885. Для того, щоб 
виробничі показники були з року в рік ста-
більними, дбаємо про матеріально-технічну 
базу. Тож на сьогодні маємо  20 транспортних 
засобів. З них: десять – легкових автомобілів 
та п’ять вантажних.

Директор та колектив автошколи постій-
но працюють над вдосконаленням навчаль-
но-матеріальної бази закладу. За останні ро-
ки зроблено багато капіталовкладень щодо 
оновлення адміністративного приміщення, 
території автошколи, придбання автотран-
спорту. Витрати на це з року в рік теж зрос-
тають. За ці кошти, зокрема, було придбано 
п’ять транспортних засобів: три легкових  та 
два вантажних. А все тому, що і директор, і 
його колеги розуміють: для того, щоб бути 
успішним навчальним закладом, тобто мати 
слухачів, потрібно насамперед розвивати ба-
зу: вона є запорукою відповідної підготовки.

За ці ж роки ка-
пітально відремон-
товані адміністра-
тивне приміщен-
ня, бухгалтерія, 
навчальні класи, 
для них  придба-
но сучасні стенди, 
комп’ютери, теле-
візори, тренажер, 
кондиціонери. Не 
забули і про при-
ведення до на-
л е ж н о го  с та н у 
вбиральні, обла-

штування душової: всі ці «дрібниці» неаби-
як позначаються на настрої людей, які тут 
працюють, формують у них світогляд, що 
не може не позначатись на виконанні ни-
ми своїх функціональних обов’язків. У 2018 
році здійснили переобладнання системи 
опалення та встановили два твердопаливні 
котли, замінивши ще й  30 вікон на метало-
пластикові, а в  автомобільних боксах  двері, 
в окремих з них перекрито дах, зроблено 
оглядову яму.

Частина вільних приміщень здається в 
оренду. Це не лише приносить автошколі до-
даткові кошти: орендарі  обладнали трена-
жерну залу з сучасним обладнанням, у якій 
свій фізичний стан покращують і працівники 
школи. Її адміністрація уклала угоди з влас-
никами транспортних фірм, які здійснюють 
пасажироперевезення, щодо надання послуг 
з проведення медичного контролю водіїв 
перед виїздом на лінію та при поверненні 
на місце стоянки, технічного огляду тран-
спортних засобів.

В плані підготовки кадрів автошкола плід-
но працює із районним центром зайнятості 
та управлінням праці і соціального захисту 
населення. Особливо коли йдеться про учас-
ників антитерористичної операції. Напри-
клад, останнім часом щороку курс навчання 
у нас проходять –  за направленням район-
ного центру зайнятості – близько 15 чоловік. 
А за направленням соціальних служб району 
та області близько 10. Чи задоволені вони 
рівнем навчанням, ставленням з боку викла-
дачів і майстрів навчання індивідуального 
навчання водінню автомобіля? Поцікавитесь 
у хлопців і дізнаєтесь.

Так називають Дубровицьку автошколу ТСО України, що на 
Рівненщині, ті, хто опановував у її стінах водійське ремесло. І у 
цьому твердженні немає жодних перебільшень

КУЗНЯ ВОДІЙСЬКИХ КАДРІВ
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В навчальних закладах Товариства 



Ми скористались порадою Івана Іванови-
ча. І ось що почули з вуст вчорашніх фрон-
товиків.

Микола Томілович: 
– За інших «не розписуватимусь», але я 

особисто задоволений. Адже для того, щоб 
після навчання більш менш впевнено почува-
тись як учасник дорожнього руху, тут створені 
всі умови. Про персонал школи не говорити-
му: важко знайти слова, щоб охарактеризува-
ти їх і як людей, і як фахівців.

Олександр Яцута:
 – Як на мене, цей навчальний заклад є од-

ним з кращих не лише на Поліссі, а й в Укра-
їні. Кажу так тому, що маю знайомих, які на-
вчались в інших автошколах. Так ось, між тим, 
що розповідають вони, і тим, що бачимо тут,  
існує велика різниця. І вона на користь Ду-
бровицької автошколи.

Іван Іванович з гордістю розповідає про 
зміцнення навчально-матеріальної бази, ви-
робничі показники, які красномовніші за 
будь-які гарні слова. Та найбільше він пи-
шається людьми – трудовим колективом.

– У нас працюють лише 13 чоловік, – каже 
він.– З них троє викладачів, вісім інструкторів 
індивідуального навчання водінню автомо-
біля. Найбільшим авторитетом в колективі 
користуються ветерани Товариства. Це, зо-
крема, викладач Тренбач Леонід Михайлович, 
який працює з березня 1982 року, інструктори 
індивідуального навчання водінню автомо-
біля: Мозоль Василь Павлович – з 1983 року, 
Борсук Леонід Миколайович – з 1989 року, 
Гончар Йосип Йосипович – з 1990 року, голо-
вний бухгалтер Скаржинець Людмила Григо-
рівна – з 1994 року. 

Саме завдяки їхній наполегливій праці, 
їхньому досвіду ми сьогодні і маємо ті  показ-
ники у фінансово-господарській діяльності, 
про які я казав вам раніше.  За підсумками 
роботи у 2018 році ми на третьому місці се-
ред аналогічних навчальних закладів облас-
ті. І хоч часи зараз досить нелегкі, я сподіва-

юсь, що ми не лише не опустимось нижче, а й 
піднімемось вище. Принаймні бачу для цього 
поки що не задіяні як слід резерви. Словом, 
і далі гідно трудитимемось  на благо нашої 
України, Товариства.

Готуючи цей допис, поспілкувався і з 
працівниками Дубровицької автомобільної 
школи. 

– Пишаюся тим, що кілька десятиліть сво-
го життя віддав саме цьому колективу,– ка-
же вже згадуваний Леонід Тренбач. –  Наро-
дився я у родині медиків, але не пішов їхнім 
шляхом,  ставши викладачем, педагогом, на-
вчаючи людей дорожній грамоті. Найбільше 
зараз болить неграмотність і безвідповідаль-
ність окремих водіїв на дорозі, а водіння на-
підпитку вважаю неприпустимим злочином. 
Про це завжди наголошую своїм учням. Були 
різні часи і труднощі в роботі. Але я зі своїми 
колегами, які вже давно стали моїми товари-
шами, працюємо на результат, і сьогодні нам 
не соромно за свою роботу.

 Іван Іванович очолює і Дубровицьку ра-
йонну організацію Товариства. Працівники 
закладу,  члени організації  беруть  активну 
участь у спортивному і громадському житті 
району,  військово-патріотичних заходах. На 
сьогоднішній день сотні жителів Рівненщи-
ни пройшли нелегкими шляхами АТО. Тож 
при нагоді їх запрошують на зустрічі з мо-
лоддю нашого краю, де вони розповідають 

про життя-буття українського вояка в умо-
вах протистояння путінській Росії. Тут також 
щорічно проводяться районі заходи до Дня 
фізкультурника, дня Збройних Сил України, 
військо-патріотична гра «Джура», де районна 
організація та працівники автошколи серед 
організаторів і учасників.

До речі, колектив Дубровицької автошко-
ли свого часу власними силами капітально 
відремонтував і передав до складу Збройних 
Сил України близько 10 автомобілів. А на по-
чатку антитерористичної операції долучився 
до надання благодійно-гуманітарної допо-
моги нашим воякам, які так її потребували.

За активну життєву позицію, популяриза-
цію та утвердження ідеалів здорового спо-
собу життя, важливий внесок у військово-
патріотичне виховання молоді усіх гараздів.

Василь РУДИКА

Коментар голови Рівненської облас-
ної організації ТСО України Миколи 

Скиби:
– Люди, які працюють у цьому на-

вчальному закладі, цілком заслугову-
ють на те, щоб про них розповідати зі 
шпальт «Вісника» і щоб про них знало 
якомога більше наших колег – праців-
ників, активістів Товариства. Насампе-
ред тому, що вони надзвичайно сум-
лінно ставляться до виконання своїх 
обов’язків, щиро вболіваючи за стан 
справ у колективі. Кажу так тому, що 
буваю у Дубровиці, спілкуюсь з рядо-
вими працівниками автошколи. І завжди 
вражений їхньою життєвою, громадян-
ською позицією!

Скажу відверто: коли б усі громадя-
ни нашої країни, незважаючи на їхню 
приналежність до тих чи інших струк-
тур, були такими ж вболіваючими за 
стан справ у своїх колективах, держа-
ві, врешті решт, ми уникнули б багатьох 
проблем.

Користуючись нагодою, хочу подя-
кувати усьому колективу Дубровицької 
автошколи і побажати йому нових тру-
дових звершень.
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«Наша робота вимагає   
повної самовіддачі»…»

У тому, що цей заклад очолює справжній гос-
подар, відчуваєш, тільки-но опиняєшся на його 
подвір’ї.  Тут чисто, затишно, охайно, будь-який 
предмет знаходиться на своєму місці. Нічого за-
йвого, все продумано, укомплектовано для про-
ведення навчального процесу.

Усім відомо, що престиж навчального за-
кладу у значній мірі залежить від матеріальної 
бази, оснащення класів та наявності великого 
автопарку.   На даний час Тульчинський РСТК 
ТСОУ має сучасну навчально-матеріальну базу, 
досвідчені кадри та чітко налагоджену систе-
му підготовки водіїв транспортних засобів. На-
вчання відбувається у просторих та обладнаних 
інформаційними матеріалами, комп’ютерами, 
тренажерами і мультимедійними приладами 
класах. До речі, на закупівлю навчального об-
ладнання в Тульчинському РСТК ТСО України 
коштів не шкодують, усвідомлюючи, що витрати 
повертаються сторицею. Також в навчальному 
закладі наполегливо впроваджуються в навчан-
ня слухачів новітні технічні засоби, які дозво-
ляють проводити теоретичні заняття інтенсив-
но, роблять їх цікавими та змістовними. Всі ми 
знаємо, що всі бажаючі навчатися, як правило, 
звертають увагу на побутові умови, естетику 
оформлення приміщень і класів як закономір-
ні передумови для плідної роботи з надбання 
глибоких професійних знань. 

До деталей продумана організація практич-
ного водіння. Сьогодні на балансі РСТК знахо-
диться 17 одиниць техніки: легковики, ванта-
жівки, автобус, мотоцикл, причепи. Всі вони у 
робочому стані, готові навіть серед ночі виїхати 
на маршрути. За цим, як зізналися мені інструкто-
ри з водіння, слідкує особисто директор. Коли я 
зауважив, що йому як керівнику колективу, і так 
вистачає проблем, що потребують особистого 
втручання Юрій напівжартома відповів:

– Я довіряю своїм хлопцям. Але враховуй те, 
що я десятки років життя віддав службі в колиш-
ній державтоінспекції, надивившись людських 
трагедій, причиною яких часто ставав технічний 
стан автомобіля. І прискіпливість до нього у мене 
вже в крові. І нічого з цим не вдієш … 

До речі, життя і робота Юрія Миколайовича 
практично завжди була пов’язана з автомобіля-
ми. Так, по закінченні десятирічки  він опинив-
ся у Брацлавській автошколі, що у його рідному 
Немирівському районі. Непомітно промайну-
ли місяці навчання і додому юнак повернувся 
з водійським посвідченням. А незабаром вже 
проходив службу в одній з танкових частин, що 
дислокувалась на Буковині у якості механіка-
водія бронетранспортера! Відслуживши і маючи 
на руках прекрасні характеристики командуван-
ня,  без проблем поступив до Орловської школи 
МВС, де готували офіцерів Державтоінспекції. 
Тож на рідну українську землю повернувся ди-
пломованим фахівцем та ще й в лейтенантських 
погонах! Тут він проходив службу на різних по-
садах на теренах Кіровоградської, Львівської об-
ластей. Доля склалася так, що після звільнення з 
органів МВС, а сталося це у 2007 році, опинився  

у прекрасному подільському місті Тульчин, де 
згодом і очолив місцевий спортивно-технічний 
клуб, який став для нього сенсом життя. Юрій 
Касіяненко– член Ради Правління Вінницької 
ОО ТСОУ України та Правління ГО «ТСО України».

Про навчальний процес

З року в рік показники, що характеризують 
виробничу діяльність цього навчального закла-
ду, є доволі стабільними. Наприклад, минулого 
року тут було підготовлено 1152 фахівців, з них 
19 чоловік згідно замовлень Управління соці-
ального захисту населення Тульчинської РДА 
щодо здійснення заходів із соціальної та про-
фесійної адаптації учасників антитерористичної 
операції. Переважна більшість із них успішно 
склали іспити, не осоромивши ні себе, ні сво-
їх наставників. Загалом тут за останні 5 років 
підготовлено більше пяти тисяч водіїв. Отже, 
як бачимо,  Тульчинському РСТК  вдається не 
тільки залишатися «на плаву», але й ефектив-
но конкурувати на насиченому ринку послуг, 
де нові автошколи з’являються як гриби піс-
ля дощу.  Випускники РСТК працюють як на Ві-
нниччині, так і по всій Україні, можна зустріти їх 
за кордоном, деякі займаються міжнародними 
перевезеннями. 

А все тому, що для навчання тут створені всі 
умови. Один лише навчальний майданчик для 
початкового керування транспортними засоба-
ми чого вартий! Саме тут майбутні «господарі 
трас» вчаться долати пагорби, залізничні переїз-
ди, косогори, регульовані перехрестя, заїжджати 
і виїжджати з гаража, правильно паркуватись.         

Так вважає  Юрій Касіяненко  – директор 
Тульчинського районного спортивно-технічного 
клубу ТСО України, що у Вінницькій області 

Досвід 

НАША РЕПУТАЦІЯ — 
ЗАПОРУКА НАШОГО УСПІХУ
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Наявність майданчика для початкового на-
вчання регулюється діючим законодавством, а 
саме: наказом    № 255/369/132/344 від 05.04.2016  
«Про затвердження Вимог до закладів, що про-
водять підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації водіїв транспортних засобів, та квалі-
фікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють 
таку підготовку» та  розділу ПДР 24.4, де вказано 
що, початкове навчання водінню транспортного 
засобу повинно проводитися на закритих май-
данчиках, автодромах або у місцях, де відсутні 
інші учасники дорожнього руху. Зокрема, він 
призначений для відпрацювання в стаціонар-
них умовах перших двох вправ програми згідно 
постанови від   2 березня 2010 р. № 229 «Про 
затвердження Типової навчальної програми під-
готовки та перепідготовки водіїв транспортних 
засобів». Крім того, він використовується в якості 
початкового пункту при відпрацюванні будь-якої 
вправи з водіння автомобіля. 

Оглянувши цей сучасний майданчик, поці-
кавився чи не шкода тих коштів, які він «з'їв».

– По-перше, такими є нові вимоги, – відповів 
Юрій Миколайович, адже реконструкція і мо-
дернізація навчального майданчика була необ-
хідним критерієм для проходження державної 
акредитації навчального закладу у 2018 році в 
Головному сервісному центрі МВС України. –  А 
по-друге – і це найголовніше – це не той випа-
док, де потрібно економити: подібна заощадли-
вість не варта ризиків. Адже водія, який не має 
досвіду водіння, за певних умов вважаю потен-
ційним убивцею. 

Колектив Тульчинського РСТК ТСО України 
щиро вдячний Вінницькій ОО ТСО України та 

її навчальним 
закладам за те, 
що  вони вне-
с ли значний 
вклад в фінан-
сове забезпе-
чення будівни-
цтва сучасного 
і перспективно-
го майданчика.

«Люди – понад усе…»

Знайомлячи мене з інфраструктурою на-
вчального закладу, директор щоразу  підкрес-
лював, що без його колег вона нічого не варта.

– Залізо є залізо, – каже він. – А ось завдяки на-
шим фахівцям воно оживає, починаючи служити 
людям. Особисто я поважаю усіх наших спеціалістів  
без винятку.  Кращі з них: Пасічник Володимир Ми-
колайович, Мельник Віталій Пилипович, Сінкевич 
Володимир Іванович, Нарольський Віктор Яков-
левич. Найбільш перспективний у нас викладач – 
Олександр Олексійович Підопригора. Знаючи його 
тривалий час, скажу так: Правила дорожнього руху 
він знає як таблицю множення. Сумлінно працюють 
і його колеги. Зокрема, Ходак Анатолій Миколайо-
вич та Килівник Віктор Миколайович.

Майстер виробничого навчання Михайло 
Вершигора, почесний ветеран ТСОУ, відпрацю-
вав у нас 50 років, практично із дня заснування 
закладу! Багато знайдете таких людей у Товари-
стві? Вони є нашим золотим фондом!

Не можу не згадати у цьому контексті і Вікто-
рію Подоляк – головного бухгалтера. Це відпові-
дальна, трудолюбива і сумлінна жінка, яку у нас 
дуже поважають, як за професійні якості,  так і 
за людяність.

 

«Що далі?...»

Залишаючи прекрасне подільське місто Туль-
чин і гостинний трудовий колектив навчального 
закладу, поцікавився у Юрія Миколайовича пла-
нами на найближче майбутнє.

  –  Я вважаю, що першочерговим завдан-
ням сьогодення є  збереження, зміцнення своєї 
організаційної структури, розвиток фінансово-
економічного стану, оновлення і примноження 
матеріально-технічної бази.  А головне, ми пови-
нні зберегти основне наше надбання – відданих 
своїй справі, висококваліфікованих фахівців і 
спеціалістів. 

Сергій ЗЯТЬЄВ

Коментар начальника Тульчин-
ського територіального сервісного 
центру МВС України у Вінницькій об-
ласті Костянтина Качура:

 – Я знайомий з повсякденною діяль-
ністю багатьох аналогічних навчальних 
закладів. І впевнено  скажу, що цей, на 
території якого ми спілкуємось, є чи не 
найкращим у Вінницькій області. На базі 
тутешнього автодрому складають іспити 
з практичної їзди не лише жителі Туль-
чинського району, а й інших, зокрема, 
Немирівського, Томашпільського, Кри-
жопільського, Тиврівського та інших.

Як людина скромна Юрій Микола-
йович навряд чи зізнається у цьому, а 
я скажу: цей чудовий автодром з'явився 
завдяки насамперед йому, Юрію Касі-
яненку. Знали б скільки зусиль він по-
тратив для цього!
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Коли і з чого починається життя 
будь-якої людини? Правильно, з 
дня її народження. Тому, почина-
ючи нашу розповідь про Михай-

ла Вовка, відразу скажемо, що народився 
він у славному галичанському місті Рава-
Руська  Нестерівського району. І як будь-
який справжній юнак тих часів доросле 
життя розпочав з військової служби, про-
ходити яку випало в одній з частин  Групи 
радянських військ в Німеччині. На початку 
90-х звільнився  і повернувся на Рава-Русь-
кий спиртзавод, де вже працював. Та че-
рез кілька років підписав контракт з Дер-
жавною прикордонною службою України. 
Служив  у Львівському прикордонному 
загоні Західного регіонального управління 
ДПСУ.  Звільнившись у листопаді 2010-го, 
пробайдикував, як він сам жартує, «аж два 
місяці», після чого був обраний головою 
Жовківської оборонної організації. А бук-
вально за кілька тижнів наказом голови 
Львівської ОО ТСО України Василя Хамули 
був призначений ще й директором  рай-
онного спортивно-технічного клубу.

Ще під час служби в прикордонних вій-
ськах закінчив Луцький інститут  «Укра-
їна», а згодом і  Львівський університет 
внутрішніх справ. Спеціальність – юрист.

Перед тим, як розповісти про сього-
дення очолюваного Вовком навчального 
закладу, нагадаємо, що  у  2006 році, коли 
Михайло носив погони прикордонника,  
жителі Рава-Руської виявили йому висо-
ке довір’я, обравши депутатом до  міської 
ради. Побутує думка, що народні обранці 

місцевого рівня ні на що не впливають, 
маючи – у порівнянні зі своїми колегами 
з Верховної Ради України –  обмаль по-
вноважень. Звісно, що стратегічних, доле-
носних рішень в масштабах держави вони 
не ухвалюють. А ось чимало проблем міс-
цевого рівня розв’язувати їм – за рідким 
винятком – цілком під силу. Це видно на 
прикладі депутатської роботи пана Вов-
ка. Наприклад, за його активного спри-
яння було встановлено нічне освітлення 
кількох міських вулиць. При чому силами 
громадян і без залучення коштів місцево-
го бюджету!.. А ще – відремонтовано геть 
розбиті дороги і навіть провулки, на які 
десятиліттями не ступала нога дорожни-
ка-ремонтника.

Заручившись підтримкою депутатів як 
районного, так і обласного рівнів, Михай-
ло Володимирович надавав допомогу ба-
гатьом землякам, що належать до незахи-
щених категорій населення і неспроможні 
були навіть сплатити за лікування. Тож не 
помилюсь, коли  скажу, що його досі зга-
дують добрим словом сотні людей.

А ось  як відгукуються про нього ко-
леги – викладачі, майстри виробничого 
навчання:

– Завжди уваж-
ний до людей. 
Грамотний фахі-
вець і водночас 
вимогливий та 
с п р а в е д л и в и й 
керівник. Своїми 
вчинками, відно-
шенням до вико-
нання посадових 
обов'язків довів, 
що цілком заслу-
жено обіймає ке-
рівну посаду.

З не меншою 
повагою і він від-
гукується про тих, 
з ким його звела 
доля і з ким пра-
цює – головного 

бухгалтера Віру Задорожну, викладачів, 
майстрів та інструкторів, техпрацівників:  
Курія  Євгена Ярославовича,  Вільчинсько-
го Андрія Сильвестровича, Щербакова 
Анатолія  Миколайовича, які є ветерана-
ми Товариства. 

 – Всі свої знання, практичні навички, 
набуті за десятиліття роботи,  вони залюб-
ки передають молодшим колегам, – каже 
Михайло Вовк. –  Зокрема, Олегу Борису, 
Катерині  Савлик, Ользі  Худяковій, Рома-
ну Тереху, Павлові  Хомутнику, Олексію 
Худякову. Зважаючи на особисті мораль-
но-ділові якості молоді, скажу так: на змі-
ну ветеранам прийдуть грамотні фахівці.

Якщо говорити за весь колектив, яким 
довірено мені керувати, то всі мої колеги 
працюють творчо і натхненно, щиро вболі-
ваючи за стан справ. Свідченням цього мо-
жуть слугувати численні дипломи, подяки 
та нагороди, отримані від керівництва ТСО 
України, голови Львівської оборонної ор-
ганізації  Василя Хамули, Міністерства обо-
рони України, голів районних та обласних 
державних адміністрацій.

Тут під час навчального процесу з під-
готовки-перепідготовки та підвищення 
кваліфікації водіїв  намагаються якомога 

Так відгукуються про голову Жовківської районної організації ТСО 
України – директора Жовківського та Рава-Руського спортивно-
технічних клубів, що на Львівщині, Михайла Вовка всі, хто його знає

«УВАЖНИЙ ДО ЛЮДЕЙ,  
ГРАМОТНИЙ КЕРІВНИК...»
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В районних осередках 

ширше використовувати новітні підходи і 
методи. Наприклад, широко практикують-
ся  відеоуроки, які допомагають слухачам 
краще «розібратись» у Правилах дорож-
нього руху. По закінченні теоретичних за-
нять вони можуть перевірити свої знання 
у спеціалізованому комп’ютерному класі. 
Як, між іншим, і водійську майстерність: 
для цього є автотренажер. 

Дбають у цій автомобільній школі і про 
поповнення технічного парку. Тому остан-
нім часом  придбали два легковика, три 
мотоцикли, автобус і кілька вантажівок.

– Всі вони у відмінному стані, і нам не 
доводиться «гратись» з ними після кожно-
го практичного заняття, – каже майстер 
виробничого навчання  Андрій Вільчин-
ський. – Задоволені і слухачі.

Восени цього року Жовківський спор-
тивно-технічний клуб ретельно інспекту-
вали: начальник управління координації 
діяльності навчальних закладів ТСО Укра-
їни Сергій Сухарєв та голова Львівської 
обласної організації Товариства  Василь 
Хамула. І залишились задоволені почу-
тим і побаченим, на власні очі переко-
навшись, що тут уміють працювати, до-
лаючи численні труднощі, 
на які так щедре наше сьо-
годення. У Рава-Руському 
міському спортивно-тех-
нічному клубі  капітально 
відремонтовані  навчаль-
ні аудиторії, практично всі 
приміщення перейшли на 
автономне опалення, для 
чого встановили твердопа-
ливні котли.  Жовківський 
РСТК пройшов переакре-
дитацію на період 2018-
2023 роки та отримав сер-
тифікат на всі категорії під-
готовки водіїв. 

Михайлові Вовку та колективу, який він 
очолює, доводиться працювати за умов 
жорсткої конкуренції: у  районі знахо-
дяться Дублянський аграрний універси-
тет,  Рава-Руський професійний ліцей, в 
стінах яких теж готують водіїв. І, слід ска-
зати, непогано готують. Але бажаючих на-
вчатись саме під орудою колег пана Вовка 
вистачає..

У Жовківській районній організації не 
забувають і про військово-патріотичну 
та спортивну роботу, яка є одним із го-
ловних наших статутних завдань. Тут, на-
приклад, постійно працює стрілецький 
гурток, сформований в лютому 2014 року 
як один з осередків патріотичної роботи 
Львівської обласної оборонної організа-
ції. Традиційно – за сприяння районного 
відділу освіти та особисто його керівника 
Михайла Коваля – проводяться змагання 
серед молоді загальноосвітніх шкіл району 
зі стрільби. Завдяки особистому сприянню 
Михайла Вовка встановились тісні зв’язки 
з військовим комісаріатом Жовківського 
району, яким керує майор Михайло Ми-
ханцьо. Не оминає громадські заходи в 
організації  і допомагає у їх проведенні 
голова Жовківської районної державної 
адміністрації Надія Щур спільно зі своїм 
заступником Юрієм Дубневичем.

 – Так сталося, що жоден наш працівник 
не був мобілізований до війська і не вою-

вав на сході України, – говорить Михайло 
Володимирович. – Але ми намагаємось 
не бути сторонніми спостерігачами того, 
що там відбувається: коли особовий склад 
Жовківського райвідділу національної по-
ліції відбував – для виконання спеціаль-
них завдань – в район  антитерористичної 
операції, то  ми придбали для них ліки та 
перев’язочний матеріал. На всяк випадок 
і власним коштом…

За час ведення на Донбасі бойових дій їх 
учасниками стали чимало жителів Жовків-
ського району. Згідно чинного законодав-
ства, всі вони користуються пільгами при 
опануванні водійського ремесла: навчаль-
ний процес оплачує держава. При цьому 
хлопці вільні у виборі навчального закладу. 
Але понад 60 учасників антитерористич-
ної операції віддали перевагу саме Жовків-
ському РСТК.  Це, зокрема, Ігор Кметь, На-
зарій Лособик, Микола Каштан, Ігор Курій 
та багато інших. Чому вирішили навчатись 
саме у цьому навчальному закладі?

 – Тут працюють справжні професіона-
ли, – лаконічно відповідає Юрій Сейфу-
лін. – А це багато вартує!..

– Юрко має рацію, – підтримує бойо-
вого побратима його земляк Богдан По-
лець. – Мені порадили йти сюди вчитись. 
І буквально після кількох занять я переко-
нався, що не помилився у виборі.

Валерій ЛОЗИЦЬКИЙ

Надія Щур,
голова Жовківської районної державної адміністрації:
– Михайла Вовка знаю як умілого організатора, що вболіває за ту ділянку робо-

ти, на якій йому сьогодні доводиться працювати. Судячи з відгуків жителів міста і 
району, які опановували тут водійське ремесло, навчальний процес добре налаго-
джений, а викладачі, майстри виробничого навчання є справжніми професіоналами.

Майор Михайло Миханцьо, 
військовий комісар Жовківського району:
– Особисто я поважаю Михайла Вовка за те, що, попри всі труднощі і складнощі, 

яких у нього вистачає, він знаходить можливості і для проведення військово-патрі-
отичної роботи на теренах району. А вона, зважаючи на реалії сьогодення, конче 
нам потрібна.
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Витоки
Вперше про цей навчальний заклад я ді-

знався на початку 80-х років  від  свого зна-
йомого, який тут навчався, а після цього слу-
жив на Тихоокеанському флоті колишнього 
СРСР.

  – Яка може бути морська школа у місті, 
що знаходиться за сотні кілометрів від мо-
ря? – не повірив йому, подумавши, що це 
плід його фантазії. Та згодом, проживаючи 
вже у столиці України, переконався, що вона 
дійсно існує.  Тож при нагоді вирішив позна-
йомитись з цією школою ближче.

Розповідь почну з коротенької історич-
ної довідки. І відразу відкрию її «день наро-
дження»: 1949 рік. Тут  готували водолазів, 
судноводіїв, трюмних машиністів, машиністів 
компресорних установок, мотористів елек-
тростанцій, радіомайстрів, секретарів-рефе-
рентів тощо. Як для народного господарства 
країни, так і її Збройних Сил. Загалом за ра-
дянських часів різні спеціальності під дахом 
школи отримали понад 300 тисяч громадян. 
Відразу зауважимо, що левова частка з них 
служила на кораблях Військово-Морського 
Флоту СРСР. І служила, як свідчать листи-по-
дяки їх командирів, надісланих на адресу ке-
рівництва школи, відмінно, проявляючи не 
лише високий професіоналізм, а й мужність 
при ліквідації різних «нп».

 Багато хто з матросів, віддавши Флоту 
належних 3 роки і маючи відповідні спеці-
альності, непогано працевлаштовувалися 
і у цивільному житті. Мій товариш, напри-
клад, про якого згадував вище, досі працює 
судноводієм на Дністрі.

Після проголошення Україною держав-
ного суверенітету цей навчальний заклад 
не змінив свого профілю, правда, довелось 
адаптуватись до нових реалій. Якщо раніше 
він отримував фінансову допомогу з держав-
ної кишені, то відтепер потрібно було розра-
ховувати виключно на власні сили.

Сьогодення

– Незважаючи на зміни, що сталися у дер-
жаві і Товаристві, безліч проблем, ми не лише 
вистояли, а й налагодили у рекордно короткі 
терміни  навчальний процес,– говорить ди-
ректор школи Олександр Андрощук. – При 
чому опираючись виключно на власні сили. 
Відверто кажучи,  на цьому шляху довелось 
здолати чимало перешкод.

Сьогодні  співпрацюємо з   обласними 
центрами зайнятості, місцевими органами 
влади – Дніпровською районною і Київською 
міською держадміністраціями. Нашими парт-
нерами є різні державні і приватні структу-
ри. Це, зокрема,аварійно-рятувальні загони 
спеціального призначення у Вінницькій, Во-
линській, Київській, Хмельницькій, Черкась-
кій та інших областях. Співпрацюємо також 
з Київськими комунальним і державним під-
приємствами  «Плесо» та  «Енергоатом», сто-
личними рятувально-водолазними служба-
ми, іншими структурами міста.

Ми зуміли зберегти добротну матеріаль-
но-технічну базу, яка сповна використову-
ється для  підготовки робітничих кадрів: на-
вчальні класи, виробничі приміщення, комп-
ресорну станцію,  плавзасоби. Так, всі вони є 
«старожилами», але, зважаючи на дбайливе 
відношення до них, не лише мають респек-
табельний вигляд, а й цілком придатні для 
якісного використання. Для проведення 
практичних занять є також власний водо-
лазний теплохід, на 
якому встановлені 
барокамера, комп-
ресори, електро-
станції, вантажо-
підіймальні меха-
нізми, обладнання 
для розмиву ґрун-
ту та  зварювання, 
моторні та гребні 
човни. Їх залучен-
ня дозволяє моде-
лювати ситуації, які 
можуть виникнути 
у реальному житті.

Навчальні кабінети забезпечені необхід-
ними меблями, технічними засобами, при 
допомозі яких і відбувається навчальний 
процес, матеріально-технічна база кабіне-
тів та майстерень постійно поповнюється і 
оновлюється стендами, макетами, схемами, 
різноманітними пристосуваннями. Все це, 
звичайно, робиться власним коштом.

Якщо порівнювати з радянськими часами, 
то кількість професій, які можна тут опану-
вати, трохи зменшилась. Тим не менш про-
довжують готувати  водолазів всіх класів і 
груп спеціалізації водолазних робіт, а також 
судноводіїв малих(маломірних) суден, матро-
сів-рятувальників, машиністів компресорних 
установок-наповнювачів балонів, водіїв на-
вантажувачів, операторів медичного устатку-
вання і навіть…ліфтерів. Протягом 2008-2018 
років відповідні посвідчення отримали 4 350 
водолазів, чотири тисячі операторів медич-
ного устаткування, 3 550 судноводіїв малого 
судна, 950 водіїв навантажувача і матросів-ря-
тувальників, а також 230 операторів-ліфтерів.

Коли  Олександр Андрійович озвучував 
цю статистику, я не втримався і поцікавився 
скільком  колишнім слухачам, які опанову-
вали ці спеціальності, вони допомогли пра-
цевлаштуватись.

– Відповідної статистики ми не ведемо, – 
відповів. Олександр Андрощук. – Але знаю, 
що багатьом. Скажу й інше: чимало людей 
приходять до нас після спілкування зі свої-
ми друзями, знайомими, які вже навчались 
тут. До речі, для учасників антитерористич-

У Київській морській школі ТСО України бажаючі можуть опанувати 
близько 10 спеціальностей, що користуються на ринку праці попитом

ТУТ І ВОДОЛАЗІВ
ГОТУЮТЬ, І ЛІФТЕРІВ
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ної операції, а також членів первинних ор-
ганізацій нашого Товариства ми встановили 
знижки при оплаті за навчання – 10 відсотків 
від його вартості.

– Незважаючи на той факт, що термін на-
вчання не такий вже й великий, я отримав 
знання, які дозовлили мені пройти випробу-
вальний термін в одному з комунальних під-
приємств Києва і сьогодні працюю за отрима-
ною спеціальністю, – каже Анатолій Дримко. 

– Я придбав моторного човна і вивчав у 
школі правила плавання та інші дисци-
пліни, – приєднується до розмови кия-
нин Віталій. – І, на відміну від деяких сво-
їх товаришів – власників подібних човнів, 
ніколи не потрапляв у  халепи на Дніпрі.

Втім, тут не лише навчають, а й нада-
ють певні послуги усім, хто їх потребує. 
Це, зокрема, водолазні, підводно-технічні 
роботи тощо. Назвемо лише деякі з них. 
Так, водолази школи впродовж кількох 
років проводили обстеження та ремонт 
підводної частини сліпу, добудованої на-

бережної і причальної стінки Київського суд-
нобудівного і судноремонтного заводу, ре-
монтували підводну частину судно-спускного 
пристрію. Подібні послуги надавали і Перво-
майському водоканалу, ПАТ «Рівнеазот», а для 
Полтавського гірничо-збагачувального комбі-
нату готували колодязі шахтного водозабору, 
нарощували фільтруючу дамбу, обстежували 
шпунтовий ряд причальної набережної, пірсу 
з пішохідним містком та виконували порміри 
глибин акваторії порту.

«Мої колеги – моє багатство…»

Олександр Андрощук, який сьогодні очо-
лює Київську морську школу, свій трудовий 
шлях розпочав на київському заводі «Вега», 
потім працював на відомій «Ленінській кузні» 
робітником, майстром і начальником дільни-
ці, закінчив Київський політехнічний інститут. 

У 1996-му обійняв сьогоднішню 
посаду. За словами колег, багато 
зробив для поліпшення навчаль-
но-матеріальної бази, а отже, і по-
кращення навчального процесу.

Під час нашої розмови він час-
то  згадував тих, з ким працює ба-
гато років.

– Перефразовуючи відомого спі-
вака, скажу, що ці люди – моє ба-
гатство, – каже Олександр Андрійо-

вич. – Без них наша школа пере-
твориться у звичайну будівлю. Всі 
вони наділені не лише високими 
морально-етичними рисами, а й  
професіоналізмом, сумлінно став-
ляться до виконання своїх функці-
ональних обов'язків. Наприклад, 
Сергій Александров – ветеран 
школи, професіонал з великої 
літери. Він викладає водолазну 
справу, якій присвятив все своє 
життя: ще у 1986-му брав участь 
в роботах, пов'язаних з підніман-
ням із царства Нептуна теплохода 
«Адмірал Нахімов», якимй зато-

нув у Чорному морі, забравши з собою чимало 
людських життів.

Леонід Романенко очолює відділ підвод-
них робіт, а за сумісництвом ще й капітан о 
боту і викладач курсу «судноводіння». Ви хоч 
в одному навчальному закладі нашого Това-
риства бачили доктора наук? Їх навіть у серед-

ніх спеціальних навчальних закладах не 
знайдеш. А у нас він є:  Євген Васильович 
Моісеєнко – лікар-фізіолог, який захистив 
дисертацію з проблем медицини.

  У нас  він читає  такий предмет як 
вололазна медицина. А кажучи іншими 
словами, вчить своїх підопічних правилам 
поведінки під водою – при виконанні тих 
чи інших робіт.

 А як не згадати добрим словом інспек-
тора з кадрів Зінаїду Михайлівну Васи-
лець, яка працює вже понад 30 років у 
нас, заступників Олександра Павловича 

Цигана, Наталю Миколаївну Дворніченко та 
Юлію Гуріну? Всі вони вирізняються сумлін-
ним ставленням до роботи, професійним під-
ходом до вирішення багатьох проблем. І за 
це я їм щиро вдячний.

Окрім морської школи,Олександр Андро-
щук очолює також і Дніпровську районну 
організацію ТСО України. За показниками 
робота вона теж є лідером у столиці. І це не 
дивно, оскільки під її егідою у районі часто 
відбуваються різні спортивно-масові заходи, 
місячники, присвячені Дням Перемоги у Дру-
гій світовій війні, Збройним Силам України, 
захиснику України та іншим вікопомним да-
там в нашій історії. Багато уваги приділяєть-
ся спорту, зокрема, плаванню в ластах (під-
водному). Олександр Андрощук пишається 
тим фактом, що під керівництвом тренера 
Марини Годованої, яка теж є членом колек-
тиву школи, підготовлено чимало знаних в 
Україні спортсменів. 

Сергій ЗЯТЬЄВ

Коментар голови Київської міської організації ТСО України Ольги Ніколаєнко:
– Серед десятків наших навчальних закладів Київська морська школа посідає 

провідне місце – є, як раніше казали, правофланговою. І це протягом багатьох 
років! У чому полягає секрет успіху? Як на мене, то насамперед у ритмічній і сум-
лінній роботі усього трудового колективу, у тому, що кожен працівник школи по-
чувається, переступивши її поріг, членом однієї великої родини, турбується про 
кінцевий результат роботи.

Абсолютна більшість людей працюють тут десятиліттями, не шукаючи місця під 
сонцем в інших організаціях та установах. Причин багато. Чи не найголовніша – ста-
більність: вони впевнені у завтрашньому дні, знаючи, що не опиняться без роботи. 
Я щиро вдячна Андрощуку Олександру Андрійовичу, який зумів згуртувати свій ко-
лектив і  веде його  до нових перемог у своїй повсякденній діяльності.

В навчальних закладах  Товариства 
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В навчальних закладах Товариства 

Це обумовлено не лише тим 
фактом, що вона розташована 
у самісінькому центрі міста: в її 
стінах готують як  фахівців для 

різних сфер економіки країни, так і навча-
ють водійському ремеслу усіх бажаючих. 
Причому випускники цього навчального 
закладу – після здачі іспитів – отримують 
водійські посвідчення практично усіх 
категорій. Зауважимо, що доброї слави  
цей заклад нажив ще за радянських часів, 
слугуючи  кузнею водіїв для Радянської 
Армії та народного господарства. В яких 
лише військах і армійських гарнізонах не 
проходили службу хлопці!

А  скільки кіровоградців працювали на  
просторах колишнього Радянського Со-
юзу, дбаючи про його економічну велич? 
Тисячі. Окрім цього напрямку діяльнос-
ті, автошкола ( до 1974 року –Кіровоград-
ській  автомотоклуб ДТСААФ) брала ак-
тивну участь в розвитку авто-мотоспорту 
України: при ній ще на початку 1960-х ро-

ків була створена секція мотоциклетного 
спорту, керівником якої став заслужений 
майстер спорту СРСР, заслужений тренер 
СРСР, суддя міжнародної категорії з мото-
спорту, член федерації мотоспорту СРСР 
Чорний Л.М.

Ще у ті часи тут існувала потужна мате-
ріально-технічна база, зокрема, діяла ав-
торемонтна майстерня та майстерня з ре-
монту електродвигунів. Також працювали  
філії автошколи. Це, зокрема, Бобринець-
ка, Вільшанська, Гайворонська, Доброве-
личковська, Долинська, Кам'янечеська, Но-
воукраїнська, Ульянівська. Словом, вироб-
нича діяльність цього навчального закладу 
охоплювала  ледь не всі райони області. В 
1969-му  Кіровоградський  автомотоклуб 
провів повну підготовку для   участі  в про-
веденні етапу чемпіонату світу з мотокро-
су. На початку 70-х на базі цього закладу 
розпочали перше експериментальне  як 
в Україні, так і в  СРСР  навчання водіїв 
мотоцикла з числа глухих та глухонімих 
громадян.

У  1974 році колектив автошколи перей-
шов   на   підготовку слухачів за спеціаль-
ністю «механік компресорної установки 
на УКС-400, яку опановували  насамперед 
юнаки призовного віку.  І армійську службу 
проходили на теренах усього колишнього 
Союзу та за його межами. Якщо «поритись» 
в архівах автошколи, то можна побачити 
листи-подяки від їхніх командирів за «ви-
соку професійну підготовку».   

Після здобуття Україною незалежності 
Кіровоградська автошкола  продовжувала 
готувати кадри для Збройних Сил України  
та водіїв  різних категорії, маючи відмінну 
матеріально-технічну базу та автомототех-

ніку. Зважаючи на так звану оптимізацію 
Українського війська, яка зводилась до 
бездумного скорочення його чисельнос-
ті, Міністерство оборони з часом  відмо-
вилось від послуг з навчання фахівців, яке 
відбувалось у навчальних закладах нашо-
го Товариства. Проте навчальний процес 
продовжувався: бажаючих вивчитись на 
водія «Ланоса» чи  «КАМАЗА» ніколи не 
бракувало.

Якщо говорити про сьогодення авто-
школи, то потрібно насамперед сказати 
про її матеріально-навчальну базу. Напри-
клад, класи, де проходить теоретична під-
готовка майбутніх водіїв,  добре обладнані, 
у тому числі і мультимедійними системами, 
що неабияк впливає на якість навчального 
процесу.  Сучасний водій  повинен  добре  
знати не лише правила дорожнього руху, 
а й  устрій автомобіля, і не тільки з під-
ручників, а й завдяки макетам  двигунів 
та ходової частини. Тож у навчальних ау-
диторіях представлені й двигуни, з якими 
знайомляться слухачі.

– Заняття проходять досить цікаво, – го-
ворить Олександр Танюк, житель Кропив-
ницького. – Люди, які ведуть навчальний 
процес, вчать практичній їзді, є фахівця-
ми своєї справи. Це відчувається з перших 
хвилин як теоретичних, так і практичних 
занять.

Останнім часом тут багато зроблено 
для зміцнення матеріально-навчальної 
бази, зокрема, капітально відремонтова-
но аудиторії для занять, придбано кілька 
легковиків. І не з числа тих, що вже експлу-
атувалися, а з автосалону. Словом, керів-
ництво школи розуміє: лише дбаючи про 
осучаснення навчального процесу,  трудо-

У місті Кропивницькому, яке є «столицею» Кіровоградської 
області, не знайти жителя, який би не знав про 
Кіровоградську автомобільну школу ТСО України 

БІЛЬШІСТЬ ВИПУСКНИКІВ  
ЩИРО ВДЯЧНІ ЗА ОТРИМАНІ ЗНАННЯ… 
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вий колектив не виживатиме за сьогодніш-
ніх умов, а житиме. Повноцінним життям.

У 2014 році, коли почалася повзуча 
російська агресія, власними силами були 
капітально відремонтовані і передані до 
підрозділів, що тримали на сході оборону, 
14 вантажних автомобілів. Колектив школи 
також долучався до надання допомоги на-
шим воякам, підтримуючи зусилля кропив-
ницьких волонтерів у вирішенні проблем, 
пов’язаних з матеріально-технічною допо-
могою Збройним Силам, іншим військовим 
формуванням.

Сьогодні існує велика конкуренція на 
ринку підготовки водіїв: у Кропивницькому, 
наприклад,  вистачає таких бізнес-структур. 
Але проблема у тому, що навчальний  про-
цес під їх дахом відбувається  часто на до-
сить низькому рівні, і люди, отримавши 
водійські посвідчення, не вирізняються 

фаховістю. Ні щодо знань Правил дорож-
нього руху, ні навичками водіння. А це 
призводить до збільшення   дорожньо-
транспортних пригод. Натомість у школі, 
про яку мова, до підготовки водія став-
ляться дуже ретельно і відповідально. Ви-
кладачі  грамотні, нестандартно та цікаво 
проводять заняття.   Інструктори індиві-
дуального навчання мають  багаторічний  
досвід роботи, наприклад,  інструктор Іс-
кра Анатолій Максимович має вже 38 років 
трудового стажу, а  механік колони Доній 
Петро Степанович працює у АШ 50 років!... 
З 1991 року трудиться головний бухгалтер 
Зінаїда Анатоліївна Яковлєва: саме завдяки 
цій чарівній жінці у навчального закладу 
ніколи не виникає проблем з фіскальними 
органами, люди вчасно отримують свою 
заробітну платню. Майже 35 років навчає 
жителів Кропивницького і прилеглих на-
селених пунктів водійській грамоті Воло-

димир Ілліч Ферман – інструктор практич-
ного навчання водінню автомобіля.

За словами цього чоловіка, колек-
тив автошколи за цей час став для 
нього майже другою сім'єю.

Десятиліття свого життя віддав 
Товариству і директор автошколи 
Юрій Костюк, почавши – по закін-
ченні вишу – трудову біографію в 
Ульяновському автомотоклубі ДТСА-
АФ Української РСР, вивівши його в 
число найкращих закладів обласного 
Товариства. Потім доля привела його до 
Кіровоградської автошколи, яку він очо-
лив у 2011 році.

– Юрій Мефодійович не лише успішно 
керує своїм колективом, досягаючи висо-
ких виробничих показників, а й надає ме-
тодичну і практичну допомогу своїм коле-
гам, – говорить Петро Доній. – Він завжди 

прагне вникнути 
в суть будь-якої 
проблеми, після 
чого дасть мудру 
пораду чи надасть 
практичну дпомо-
гу у її вирішенні.

З а  м о р а л ь -
но-ділові якості, 
професіоналізм, 
людяність і пова-
жають його коле-
ги та керівники. 
Свідченням цього 
можуть слугувати 

численні подяки і грамоти  від керівництва 
Кіровоградської обласної ради і облдер-
жадміністрації, Кіровоградської обласної 
оборонної організації, «Почесний знак 
ТСО України». Як 
активіст Товари-
ства він неодно-
разово обирався 
делегатом з’їздів 
ТСО України, кон-
ференцій, є не-
змінним членом 
Ради Правління 
обласної органі-
зації ТСО України.

До речі, під час 
першої в Україні 
акредитації на-
вчальних закла-
дів, які проводять 
підготовку водіїв, 

Юрію Мефодійовичу єдиному серед керів-
ників навчальних закладів було довірено  
вносити дані до реєстру навчальних закла-
дів Департаменту ДАІ. В ході проведення 
чергової акредитації 2015-2016 років він  
брав активну участь у підготовці матеріалів 
для навчальних закладів,  надавав консуль-
тативну допомогу під час перереєстрації 
транспортних засобів. У стінах Кіровоград-
ської автомобільної школи протягом остан-
ніх п’яти років підготовлено 2 670 водіїв. 
Серед її випускників  є чимало учасників 
антитерористичної операції. Зокрема, по-
слугами навчального закладу скористались  
Мінченко Антон Олегович, Мінченко Сергій 
Олегович, Шудря Сергій Сергійович та чи-
мало їхніх побратимів. Судячи по відгукам, 
всі вони задоволені, що для навчання об-
рали саме цей заклад, а не якийсь інший. 
До речі, свого часу тут готували водіїв для 
потреб тих армійських підрозділів, які були 
задіяні в АТО.

Лариса ЛИМАРЕНКО

Голова Кіровоградської обласної організації ТСО України Микола Левченко:
– Автошкола, про яку ви розповідаєте на шпальтах  «Вісника ТСО України, є однією з кращих навчальних закладів нашого об-

ласного Товариства. Причому вже досить тривалий час. Трудовий колектив, попри труднощі сьогодення, впевнено, з року в рік 
є визнаним лідером практично за всіма тими показниками, за якими оцінюється діяльність подібних закладів.
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Людина на своєму місці

«Я в Україну повернусь…»
Володимир Валерійович – кадровий 

військовий: влітку 1992 року закінчив Там-
бовське вище військове командне учили-
ще, де готували офіцерів військ радіацій-
ного, хімічного та біологічного захисту. 
Коли отримав диплом, держави, якій при-
сягав, вже не існувало на політичній кар-
ті світу. Йому запропонували залишитись 
в Російській армії, мовляв, і службовою 
драбиною рухатимешся швидко, і грошо-
ве забезпечення не те, що в українських 
офіцерів. Проте Володимир не купився на 
солодкі обіцянки, пам’ятаючи, де його рід-
на земля. Вплинули на остаточне рішення 
лейтенанта і батько з дідом – полковники, 
учасники бойових дій у Афганістані та у 
роки Другої світової війни.

У Міністерстві оборони України, куди 
звернувся з проханням визначити місце 
подальшої служби, відправили до 17-ої 
танкової дивізії, яка дислокувалась у місті 
Кривий Ріг. Командиром окремого взводу 
радіаційного, хімічного та біологічного за-
хисту. Через три роки обійняв посаду на-
чальника служби РХБЗ реактивної бригади 
«Смерч», яка дислокувалась у Запоріжжі. 
У 2004-му закінчив Національну академію 
оборони України, а також курси арабської 
мови при Національному університеті ім. 
Тараса Шевченка. Після цього, у 2004-му, 
відбув – у складі Українського миротвор-
чого контингенту – до Іраку, де спільно з 
військовослужбовцями інших країн нала-
годжував мир. У якості перекладача відді-
лу урядових структур.

– Побутує хибна думка, що люди, які 
їдуть у так звані гарячі точки, робили це 
лише заради грошей, – говорить Воло-
димир. –  У певній мірі це так: українські 
офіцери – особливо у ті часи – були не 

настільки заможними, щоб нехтувати 
такою можливістю. Але, разом з тим, 
заробітчанство не було головним чин-
ником, який підштовхував до участі у 
миротворчих місіях. Принаймні для ме-

не і моїх побратимів. Адже, врешті решт, 
існувала реальна ймовірність повернутись 
додому не з кількома тисячами «баксів», а 
у цинковій труні…

Після Іраку я продовжив службу у 55 
артилерійській дивізії м. Запоріжжя, всту-
пивши згодом  до Запорізького Національ-
ного університету, де студіював юриспру-
денцію. Врешті решт звільнився з війська 
у 2010 році з посади начальника групи 
радіаційно-хімічного та біологічного за-
хисту відділу оперативного забезпечення 
штабу 6-го армійського корпусу, у зван-
ні полковника. Знявши погони, займався 
юридичною практикою, а з грудня 2014-го  
працюю в ТСО України.

«Керівник наш уміє досягати 
поставленої мети…»

У 2015 році Володимир Валерійович 
був призначений директором Жовтнево-
го (Олександрівського) районного спор-
тивно-технічного клубу. За час, що минув, 
він зумів підняти виробничу діяльність 
цього навчального закладу на якісно но-
вий рівень, зокрема, покращити техніч-
ний стан навчальних аудиторій, гаражів, 
де знаходяться автомобілі. Тож сьогод-
ні всі вони мають пристойний зовнішній 
вигляд, завжди технічно готові виїхати на 

маршрути.  У будь-яку пору року і доби, 
як жартують тут. Класи, де слухачі опано-
вують як правила дорожнього руху, так і 
будову автомобільних двигунів, оснащені 
всім необхідним. 

До речі, автівки до приходу директо-
ром СТК Володимира Костинського були 
практично у непрацездатному стані, через 
що практичні заняття з водіння проводи-
лись лише на одній – «Нексії», що побувала 
у дорожньо-транспортній пригоді і «ди-
хала на ладан». Тож перше завдання, яке 
він поставив перед собою як керівником 
і своїми колегами, стало відновлення тех-
нічного парку.

За останні чотири роки в Жовтневому 
СТК підготовлено більш 300 курсантів, з 
них четверо є учасниками антитерорис-
тичної операції. Це, зокрема, Гордик Олег, 
Добрєв Владислав, Момат Роман,  Філімо-
нов Михайло.

У колективі, про який наша розповідь, 
знають: для того, щоб стабільно почува-
тись, кошти, отримані від навчального 
процесу, потрібно витрачати не лише на 
заробітну платню, а й вкладати у матері-
ально-технічну базу, яка і є – у значній мірі 
– запорукою стабільності. Тому за останні 
чотири роки, тобто за час, коли СТК очо-
лює Костинський, тут проведено ремонт: 
замінено покриття підлоги, вікна, відне-
давна на подвір’ї навчального закладу 
з’явилась  зручна парковка для автома-
шин. Окрім цього, проведена заміна ста-
рих труб, якими подається вода, відремон-
тували головний вхід до приміщення СТК, 

Вступаючи наприкінці 80-х до військового вишу, а згодом 
і Національної академії оборони України, Володимир 
Костинський не знав, що очолюватиме не лише армійські 
підрозділи, а й навчальний заклад ТСО України

«АРМІЙСЬКЕ ЗАГАРТУВАННЯ
 ДОПОМАГАЄ І СЬОГОДНІ...»

В.Костинський (крайній зліва)
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виклали плиткою ґанок, замінили елек-
тропроводку на більш сучасну і потужні-
шу. Задля економії коштів замінили також 
прилади обліку води та світла. Не забули, 
звичайно, і оновити навчальні аудиторії, 
методичне забезпечення, яке використо-
вується при навчанні слухачів.

– Ще не досягли європейських стандар-
тів, але все у нас попереду, – посміхаєть-
ся директор. – Головне – ставити перед 
собою реальні завдання і наполегливо 
працювати над їх реалізацією. Тоді успіх 
буде: особисто я не раз у цьому пере-
конувався.

Колектив Жовтневого СТК тісно 
співпрацює з владою, громадськими 
організаціями, навчальними заклада-
ми Олександрівського району. Для за-
лучення бажаючих навчатись тут  про-
водяться різноманітні акції, ( «приведи 
друга», «отримай знижку», «отримай во-
дійське свідоцтво до свят» тощо). Колектив 
СТК постійно бере  участь у військово-па-
тріотичному вихованні молоді, допомагає 
в проведенні спортивних змагань серед 
молоді району. 

– Я пишаюся, що і після звільнення зі 
Збройних Сил доля звела мене з прекрас-
ними людьми, які щиро вболівають за до-
ручену справу, – каже Володимир Вале-
рійович. – Всі вони є професіоналами ви-
щого ґатунку, з великим досвідом роботи, 
такими, що ніколи не підведуть. Я не уяв-
ляю себе без цих людей і дуже вдячний 
їм. Всі вони різні за віком, уподобаннями, 
але про жодного не можу сказати погано-
го слова як про людину чи професіонала.

З більш досвідчених спеціалістів, хоті-
лось би відзначити майстрів виробничо-
го навчання водінню автомобіля Якушева 
Максима Юрійовича та Мальченка Івана 
Івановича: вони є справжніми фанатами 
своєї справи, завжди готовими підставити 
плече допомоги. А як не згадати добрим 
словом викладача Золотухіна Генадія Ва-
сильовича, який навчає підопічних більше 
40 років! Незважаючи на те, що він давно 
вже пенсійного віку, бажання ділитися сво-
їми знаннями та досвідом беруть верх над 
бажанням спокійно відпочивати. Весь на-

вчальний матеріал  подає 
у зрозумілій формі, уміючи 
донести до людей суть то-
го чи іншого предмету, за 
потреби може  кілька ра-
зів роз’яснювати одну й ту 
ж саму проблему, загалом 
вирізняється толерантним 
ставленням до своїх підо-
пічних. 

Також заслуговує на до-
бре слово головний бух-
галтер  Варкентин Олена 

Олексіївна, яка працює з 2014року. Вона 
сумлінно виконує свої службові обов’язки, 
відповідальна за доручену ділянку роботи 
і завдяки її професіоналізму у нас ніколи 
не виникають проблеми з фіскальними 
органами.

Чимало років життя віддали нашому 
колективу бухгалтер Котельникова Вікто-
рія Сергіївна,  методист Сердюк Людми-
ла Миколаївна, які вже на заслуженому 
відпочинку, але підтримують з нами до-
брі стосунки, ми завжди раді їх бачити у 
нашому колективі.

Запоріжжя – місто велике. Тож і на-
вчальних закладів, де можна опанувати 
водійське ремесло, вистачає. Та, незва-
жаючи на велику конкуренцію, щороку 
у нас навчаються близько 100-120 чо-
ловік, отримуючи 
водійське посвід-
чення категорії 
«В». У нас скла-
лися  партнерські 
стосунки з орга-
нами державної 
влади, громад-
ськими організа-
ціями, що діють 
на теренах краю 
і спільно з якими 
реалізуємо захо-

ди з військово-патріотичного вихован-
ня молоді.

Свідченням того, що працівники Запо-
різького Жовтневого (Олександрівського) 
РСТК є відмінними фахівцями своєї справи, 
може служити той факт, що навчальні ау-
диторії тут ніколи не пустують. Випускники 
виходять зі стін автошколи підготовленими, 
впевненими в собі водіями, здатними без-
печно пересуватися по дорогах незалежно 
від погодних умов і обстановки, вміти швид-
ко реагувати на будь-які дорожні ситуації. 
Прищеплення цих якостей кожному слухачу 
– святий обов’язок колективу автошколи, го-
ловна мета. При цьому викладачі та інструк-
тори підходять індивідуально до кожного 
слухача. Наприклад, для тих,  хто потребує 
додаткової допомоги, організовуються за-
няття з урахуванням індивідуальних поба-
жань. Під час навчання постійно звертається 
увага не тільки на важливість безумовного 
дотримання Правил дорожнього руху, а й на 
культуру водіння, а також численні потенцій-
но небезпечні ситуації, які можуть статися у 
подальшому на автошляхах. 

– Наш директор так зумів налагодити 
роботу, що ми не виживаємо за сьогодніш-
ніх надскладних умов, а живемо повно-
цінним життям, впевнені у завтрашньому 

дні, – кажуть працівники клубу. – Навчаль-
но-матеріальна база час від часу оновлю-
ється, бажаючих опанувати водійську науку 
вистачає. Отже, є робота, яка дає нам ста-
більний заробіток і можливість утримувати 
сім’ї. Керівник знає про всі наші проблеми 
і намагається хоч якось допомогти. Коли 
морально, а коли і матеріально. Тож хіба 
ми можемо не поважати такого керівника?. 

Володимир Валерійович – людина, за-
кохана в справу. Кожне починання, кож-
ну справу він завжди доводить до кінця, 
виконуючи їх з високою якістю. А ще він 
уміє повести за собою колектив. Відпо-
відальність за доручену справу, сумлін-
ність у ставленні до своїх функціональних 
обов’язків, порядність у стосунках з людь-
ми – ось далеко не повний перелік чеснот 
цього чоловіка.

Юрій ШАТАЛО
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Український рахунок війни
Через десятки років по закінчен-

ні Другої світової з'явилися «історики-
експерти», які намагаються переписати 
український внесок у розгром нацизму. 
Головним «вченим» у цій сфері виступив 
Володимир Путін, заявивши, що росіяни 
і без нас, українців, перемогли б Гітлера. 
Шкода, що пан Путін, перебуваючи кілька 
разів у Києві, не знайшов часу, щоб  тут 
побувати. Тоді б дізнався багато чого ціка-
вого. Наприклад, на підставі документів, 
фотознімків, пожовклих свідчень учасни-
ків тих подій довідався б, наприклад, про 
те, що протягом  35 місяців на теренах 
України велися активні бойові дії регу-
лярних військ. У них було задіяно близько 
60 відсотків дивізій вермахту і 50 відсо-
тків частин Червоної армії.  У воєнні ро-
ки з України було мобілізовано майже 7 
мільйонів осіб, тобто понад 20 відсотків 
особового складу радянських Збройних 
сил. Маршали і генерали, українці за по-
ходженням, очолювали майже половину 
з 15 фронтів, серед генералітету періоду 
війни – близько 300 українців. Вражають 
безповоротні людські втрати України. За 
деякими оцінками, вони сягають від 8 до 
10 млн осіб.

У багатьох людей, які знайомляться  з 
експонатами Національного музею,  на 
очах виступають сльози. Бо   хіба можна 
спокійно дивитись на ті ж книги обліку по-
мерлих в’язнів концтабору «Грос-лазарет», 
що функціонував на Хмельниччині і в яко-
му знайшли свою смерть понад 150 тисяч 
військовополонених?  

Чи залишать 
байдужими  інші  
свідчення най-
тяжчих злодіянь 
проти людства, 
які чинили гітле-
рівці на окупова-
них територіях? 
Наприклад, гіль-
йотина з тюрми 
гестапо, машина, 

на якій кати дробили кістки в'язнів Янів-
ського табору смерті, переробляючи їх у 
добрива і відправляючи до Німеччини?

Про звірства, що коїлися в Бухенваль-
ді, Дахау, Освенцимі та інших концтабо-
рах третього рейху, знає все людство. 

Але ще були тисячі таких собі міні-табо-
рів, «мешканці» яких теж  перебували в 
нелюдських умовах. Наприклад, у тому ж 
«Грос-лазареті» люди отримували  до 200 
грамів ерзац-хліба. На добу. На території 
табору не було жодної травинки – всю її 
поїли люди. Таке «харчування» призводило 
до елементарної дистрофії, тяжких кишко-
во-шлункових захворювань, які найчасті-
ше закінчувались смертю. 

Але і в цих жахливих умовах люди не 
корилися перед ворогом. Про це свідчать 
документи, що знаходяться в музеї. З них 
можна довідатись, що в таборі діяли під-
пільні групи, час від часу організовувались 
втечі. Зокрема, 23 листопада 1943 року 
через проритий підкоп вдалося втекти 

Історична довідка
У жовтні 1973 року тодішній перший секретар ЦК КПУ Володимир Щербицький 

звернувся до ЦК КПРС з листом, в якому просив дозволу на спорудження в Києві 
музею, який би став «центром патріотичного й інтернаціонального виховання тру-
дящих, особливо молоді, на бойових та трудових традиціях радянського народу, 
де були б сконцентровані  реліквії бойової і трудової слави  радянського народу в 
роки Великої Вітчизняної війни». 

Москва дала такий дозвіл, і вже 12 березня 1974 року  ЦК КПУ і Рада Міністрів 
УРСР прийняли постанову про створення Українського державного музею історії 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Не переповідатиму всі подробиці, пов’язані зі спорудженням цього величного 
пам’ятника, а скажу лише, що на церемонію його відкриття, яка відбулася  9 травня 
1981 року, прибув сам Леонід Брежнєв – Генеральний секретар ЦК КПРС…

 У червні 1996 року Указом Президента України  Меморіальному комплексу на-
дано статус Національного. Сьогодні це Національний музей історії України у Дру-
гій світовій війні. Перед тим, як завершити свій невеличкий екскурс в історію його 
створення, наведу кілька цікавих, на мій погляд, фактів. 

Так ось, висота «Батьківщини – Матері», яка є головною його скульптурою, сягає 
102 метрів, а вага сталевих каркасів становить  понад 400 тонн. На саму скульптуру 
було накладено  майже 30 кілометрів зварювальних швів. Щит, що в руках «матері», 
має ширину 8, а висоту – 13 метрів. Вага – близько 14 тонн. Сам меч важить 11 тонн. 
На щиті є оглядовий майданчик. 

Та головна цінність Національного музею –  експонати, що відображають геро-
їчну і водночас трагічну історію українського, інших народів колишнього Союзу в 
роки війни. 

– Побувавши тут, наче повертаєшся у пекло тієї страшної війни, – говорить вете-
ран Другої світової Федір Сторожук.  

І це не дивно: фонди Музею складаються із сотень тисяч експонатів. Якщо гово-
рити про їх структуру, то вони поділяються на речові, образотворчі, письмові та фо-
тодокументи. За час, що минув з дня його відкриття, тут побували мільйони людей.

Експонати Національного  музею історії України 
у Другій світовій війні одних повертають у їхню 
фронтову  молодість, а іншим нагадують про ті 
жахіття, які випали на долю їхніх батьків і дідів 

9 травня – День перемоги 

«ПОБУВАВШИ ТУТ, НАЧЕ ПОВЕРТАЄШСЯ 
В ПЕКЛО ТІЄЇ СТРАШОНОЇ ВІЙНИ...»
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15 в’язням на чолі з Романом Лопухіним, 
які згодом стали  бійцями партизансько-
го загону, що діяв на теренах тодішньої 
Кам’янець-Подільської області. Є припу-
щення, що саме вони й винесли з табору 
книги обліку померлих. Завдяки титаніч-
ним зусиллям працівників Музею  вдалося 
віднайти десятки родичів тих, хто закінчив 
свій земний шлях у цьому таборі. 

Чимало експонатів Національного му-
зею історії України в роки Другої світової 
війни  розповідають про  вивезення людей 
на примусові роботи до Німеччини: понад 
два мільйони українців на власних долях 
відчули всю «принадливість» життя в гіт-
лерівській Німеччині, де їх перетворили 
в безправних рабів. Важливим джерелом 

інформації про життя українських «остар-
байтерів» стали їхні листи, які вони писали 
своїм рідним і близьким.

 « І де наш люд зараз не страждає, де 
його тільки нема… де не глянь і куди не 
глянь, і все «ОСТ» – це нас тут позначили 
як овець, щоб не забрели, куди не треба», 
– писала своїм батькам Марія Єфименко із 
села Лехнівки, що на Київщині. Подібних 
листів тут – тисячі.

Але більшість експонатів, розміщених 
в Музеї, розповідають про героїзм і муж-

ність українців, 
представників ін-
ших народів на 
фронтах Великої 
Вітчизняної війни 
та в тилу ворога. 
Чимало з них є  
унікальними. На-
приклад, прапор, 
встановлений 26 
квітня 1945 року 
над берлінським 
аеродромом «Тем-
пельхоф», осо-
бисті документи 
й речі маршалів 

Георгія Жукова, 
Костянтина Ро-
косовського, Іва-
на Якубовського, 
генерала армії  
Миколи Ватуті-
на, повних ка-
валерів ордена 
Слави Івана Дра-
ченка, Михайла 
Кузнецова.

П р а ц і в н и к и 
музею доклали і 
докладають ба-
гато зусиль, щоб 
його фонди по-
повнювалися новими експонатами, які б 

відображали жит-
тя, бойовий шлях 
не лише знаних 
полководців, а й 
простих трудів-
ників фронту. На-
приклад, у 1987 
році під час екс-
педиції по місцях 
оборонних боїв 

неподалік села Ві-
нницькі Стави, що на 
Київщині, були зна-
йдені рештки літака 
ДБ-ЗФ 100-го даль-
нього бомбарду-
вального полку 35-ої 
авіаційної дивізії. Не 
переповідатиму всю 
ту роботу, яку вони 
провели для цього, 
а скажу лише, що во-

ни з’ясували, що до його екіпажу входили 
сержант С. І. Калінін, молодший сержант Г. 
П. Зацеркляний. Рідні майже півстоліття 
не знали про їхню долю, роблячи запити 
до архівів. І, врешті решт, вся правда їм 
відкрилась…

Замість епілогу

На календарі – 2019 рік. Коли кілька 
років тому розпочалася декомуніза-
ція, дехто побоювався, що згаданий 
музей зазнає дискримінації. Особливо 
зловтішалися з цього приводу росій-
ські журналісти, стверджуючи у своїх 
телесюжетах, що «українські солдати, 

які визволяли рідну землю, переверта-
тимуться в трунах від діянь декомуні-
заторів» (цитую мовою оригіналу). Та 
не так сталося, як їм гадалося: окрім 
зміни назви, музей практично не за-
знав жодних змін. І це цілком законо-
мірно: боротьба за історичну правду 
не передбачає наруги над захисниками 
рідної землі.

Сергій ЗЯТЬЄВ



№ 2 (34) 2019 28

У газеті «Правда» 28 січня 1944 року 
було надруковане інформаційне 
повідомлення про черговий Пленум 
ЦК ВКП(б), який розглянув пропозиції 

Раднаркому СРСР «Про розширення прав со-
юзних республік у галузі оборони та зовнішніх 
відносин». А 1 лютого Верховна Рада одно-
стайно ухвалила закони, у тому числі «Про 
утворення військових формувань союзних 
республік та про перетворення у зв’язку з цим 
Народного комісаріату оборони із загальносо-
юзного в союзно-республіканський народний 
комісаріат». Несподіваним у цих рішеннях було 
майже все, тим більш у розпал війни. Адже цей 
час не є найкращим для внутрішніх реформ.

У цей період в сталінській національній по-
літиці Україна посідала особливе місце. У своїх 
спогадах президент США Рузвельт поділився, 
як Сталін зізнався йому, що почуває свою по-
зицію в Україні важкою і непевною, але голос 
України в ООН є необхідним для збереження 
єдності СРСР. Пригадаймо, що продовж усього 
1944 року у Західній Україні палахкотіла поже-
жа партизанської війни, яка, незважаючи на 
застосування там великих військових контин-
гентів, не тільки не згасала, а ще й більше роз-
дмухувалася. То ж нема сумнівів, що прийняття 
нових законів було більшою мірою замислено 
як поступка національним почуттям у радян-
ських республіках. Насамперед, в Україні!

Військова реформа викликала жваве заці-
кавлення як в самому СРСР, так і за кордоном. 
А. Гарріман назвав її чудовим методом підви-
щення інтересу до служби в Червоній армії і в 
підтримці цієї армії місцевим населенням. Сталін 
вважав, що утворення нових військових форму-
вань у союзних республіках ще більше зміцнить 
Червону армію та увіллє до її лав нові бойові си-
ли. В українській пресі досить виразно почала 
звучати тема відродження бойових традицій 
українського народу. Проте багато хто замис-
лювався, як, наприклад, будуть створюватися 
у багатонаціональних республіках військові 

з’єднання – за національною чи за якоюсь ін-
шою ознакою; де будуть служити неукраїнці з 
України; чи не створить національне розшару-
вання в армії загрози для єдності СРСР?

Наркомом оборони України було призначе-
но генерал-лейтенанта В.П.Герасименка. Май-
бутній нарком народився в 1900 році у родині 
полтавського селянина, яка під час Столипін-
ської аграрної реформи переїхала на Кубань. 
У 1918 році вступив до Червоної армії, вою-
вав на Північному Кавказі, на півдні країни. 
Після війни керував стрілецькими підрозді-
лами, навчався в академії Фрунзе. Сталінські 
репресії щасливо обминули його. З перших 
днів війни командує арміями Західного фрон-
ту. З вересня 1942 – командувач 28-ю армією, 
яка відзначилася у Сталінградській битві. Саме 
тут познайомився із членом Військової Ради 
фронту Хрущовим, якому імпонували могутня 
козацька постать, пишні вуса, відкритий і щи-
рий характер генерала. І коли постало питання 
про вибір кандидатури для наркома оборони, 
Перший секретар ЦК КП(б)У вибрав Герасимен-
ка, який відразу ж після призначення нарко-
мом, при активній співдії Хрущова, розробив 
структуру майбутнього НКО УРСР. Вона перед-
бачала дати Україні повнокровні збройні сили 
з усіма основними родами та видами військ. 
Хрущов та Герасименко не бачили ніяких за-
вад до створення Української Червоної армії, 
вірили, що це справа близького майбутнього. 
Проте у Москві було зовсім інше уявлення про 
зміст та призначення НКО УРСР.

23 червня 1944 року Головне Управління 
формувань та укомплектування підготувало 
основний документ, що мав регламентувати 
права та обов’язки республіканських нарко-
матів оборони. Але серед різноманітних прав, 
наданих Наркомам Оборони Союзних респу-
блік, не було найголовнішого – права керувати 
військами, що дислокувалися на республікан-
ському терені. НКО республік мали здійсню-
вати своє керівництво через Військові Ради 
округів, тобто стати проміжною ланкою між 
округами та НКО СРСР. По суті, республікан-
ські наркомати оборони перетворювалися на 
«п’яте колесо» союзного наркомату, а з респу-
бліканських наркомів оборони створювалися 
справжні «весільні генерали». У своєму листі до 
Сталіна Герасименко і Хрущов зазначили, що 
Генштаб не урахував особливості Української 
СРСР, де є чотири військові округи, а подвійне 
підпорядкування ускладнить умови їх роботи. 
Вони пропонували підпорядкувати Наркома 

оборони УРСР безпосередньо Наркому СРСР 
та Раді Народних комісарів УРСР, а йому під-
порядкувати усі війська та органи місцевого 
військового управління, що розташовані на 
території республіки, за винятком військ ді-
ючої армії та Резерву Ставки. 

Проте ні схвалення, ні критики «українсько-
го проекту» не отримали. Однак, Москва пішла 
на деякі поступки, 4 червня 1944 року розпо-
рядившись утворити канцелярію при Нарко-
мі оборони України у кількості ... 11 чоловік – 
шість військових і п’ять вільнонайманих.

Нерегламентованість прав та обов’язків 
наркома стала позначатися на його стосун-
ках із керівництвом округів. Це стало причи-
ною того, що Герасименко насмілився ще раз 
привернути увагу Сталіна з проханням хоча б 
частково регламентувати його посадовий стан 
як Наркома оборони та чітко окреслив конту-
ри тієї компетенції, яку він вважав за доцільне 
отримати від центру. Цікаво, що цього листа 
він писав уже особисто від себе. Хрущов його 
не підписав. І не випадково. Настирний нар-
ком почав викликати у Сталіна роздратування. 
Проте наприкінці війни було не до нього. Але 
вже у липні 1945-го Герасименка було позбав-
лено єдиних важелів його влади – командуван-
ня округом. Офіційно не позбавляючи посади 
наркома, у жовтні 1945 року перевели на зна-
чно нижчу посаду – заступника командувача 
Прибалтійським військовим округом по вузах.

Канцелярія Наркома оборони України про-
існувала без свого наркома аж до травня 1956 
року, а потім справи здали в архів, печатки зни-
щили. Так завершив свою «діяльність» Нарко-
мат оборони України, хоча формально він існу-
вав до прийняття Конституції СРСР 1977 року: 
у 1946 році його стали називати Військовим 
міністерством УРСР, а з 1953-го – Міністерством 
оборони УРСР.

Підготував до друку Володимир ВІЖУНОВ

Історія 

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ОБОРОНИ УРСР:
НАРКОМАТ, ЯКИЙ НІКОЛИ НЕ ІСНУВАВ
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Як людина обирає професію? По-
різному: наслідуючи приклад 
батьків, улюблених кіногероїв 
тощо. Але інколи  їй доводиться  

змінювати професію. Теж з різних  причин. 
Наприклад, зрозумівши, що помилилась, 
беручи за приклад тих же кіногероїв чи 
близьких людей. Ігор Федосенко якраз 
належить до таких. Втім, все по порядку.

Народився хлопець, як він сам каже, у 
найпрекраснішому місті світу,  Чернігові. 
У звичайній сім’ї: батько, Василь Микола-
йович, і мати, Лідія Олексіївна, десятиліт-
тя свого життя віддали на благо держави 
і суспільства. Сьогодні є ветеранами праці. 
Якщо скласти докупи їхній трудовий  стаж, 
то вийде майже 100 років!...

По закінченні десятирічки вступив до 
Чернігівського державного педагогічно-
го університету, де протягом пяти років 
опановував професію вчителя фізичного 
виховання і предмету «Захист Вітчизни».

- Мені подобалось працювати з дітьми   
і підлітками, - зізнається сьогодні Ігор. – Та 
й вони, здається, прихильно ставились до 
мене. Але так склалося, що з часом вирі-
шив податись у прикордонники. І не остан-
ню роль у моєму виборі зіграв двоюрід-
ний брат-прикордонник, з яким я багато 
спілкувався і наслухався його розповідей 
про життя-буття «зелених кашкетів». Тож 
у 2012-му і я приєднався до них.

Службу розпочав у Чернігівсько-
му прикордонному загоні Державної 
прикордонної служби України. Посада 
– інспектор прикордонної служби – ін-
структор. Згодом його «перекинули» до 
Мостицького загону, що на Львівщині, а 

потім до Херсонського, де і застала ві-
йна. У квітні 2015-го  перевели до Луган-
ського прикордонного загону, місцем 
дислокації якого – після окупації Луган-
ська – стало місто Старобільськ. Разом зі 
своїм  чотирилапим другом  лабрадором 
Арнольдом старший сержант Ігор Федо-
сенко ніс службу на контрольному пункті 
в'їзду-виїзду громадян, які перетинали так 
звану лінію розмежування, що розділила 
українську землю на дві частини: нашу, 
тобто підконтрольну українській владі, 
і окуповану, де поки що господарюють 
різні покидьки під російськими триколо-
рами. Всі, хто перетинає КПВВ, проходять 
обов'язковий контроль. До функціональ-
них обов'язків Ігоря входила перевірка 
людей на наявність у них набоїв, стрілець-
кої зброї, наркотиків та інших подібних 
предметів. Тривалість зміни – 10-12годин. 
Як коли. За цей час через контрольний 
пункт проходили сотні людей – інколи і 
400-500. І всі вони повинні були пройти, 
як сьогодні жартує Федосенко, тест на від-
сутність поганих намірів.

– Не всі його проходили, - каже старший 
сержант запасу. – Досить часто ми знахо-
дили у зловмисників зброю, набої до неї, 
вибухівку. В таких випадках вони намага-
лись усіляко викручуватись, мовляв, не-
чистий поплутав, підкинули. Тож щоб він 
більше їх не плутав і щоб ніхто не підкидав 
їм ті ВНП, ми передавали цих «добродіїв» 
під опіку представників спецслужб. Скіль-
ки таких було – важко сказати. Але рахунок 
йшов на сотні.

Окрім служби 
на КПВВ, доводи-
лось виконувати 
й інші, не менш 
відповідальні за-
вдання в різних 
районах на лінії 
розмежування: в 
Попаснянському 
районі, в населе-
них пунктах Щас-
тя, Трьохізбенка, 
Станиця Луган-
ська, Золоте-4. 
Наприклад, коли 
поступала опера-
тивна інформація, 

що у такому-то будинку у господарів збе-
рігається зброя чи вибухівка, то у складі 
груп, що виїздили за вказаною адресою, 
обов'язково повинен був бути кінолог зі 
своїм помічником – собакою: вона, натре-
нована на пошук подібних «сюрпризів», за-
вжди сумлінно виконувала своє завдання.

– Ігор Федосенко був прикладом зраз-
кового виконання своїх обов'язків, - гово-
рить про свого колишнього підлеглого на-
чальник кінологічної служби Луганського 
прикордонного загону старший лейтенант 
Олексій Захарченко. – Не пригадаю випад-
ку, коли б довелось йому робити якесь за-
уваження. А ще Ігор вирізнявся своїм про-
фесіоналізмом, незважаючи на молодість 
і відсутність великого досвіду, він виявив 
чимало порушників правил перетинання 
лінії розмежування. Цим самим – за ве-
ликим рахунком – врятував чимало люд-
ських життів: якщо людина намагається 
провезти на нашу територію вибухівку чи 
зброю, то хіба вона з добрими намірами 
це робить? Ні. 

Так склалося, що у 2017-му Ігор зали-
шив лави «зелених кашкетів». Доля при-
вела його до нашого Товариства. І він не 
жалкує про це, обіймаючи посаду інструк-
тора-кінолога Центрального клубу соба-
ківництва. Правда, інколи не вистачає йо-
му бойових побратимів, з якими виконував 
відповідальні завдання в районі бойових 
дій. Тоді він бере до рук телефон і набирає 
до болю знайомі номери…

Валерій СЕМАК

У цьому переконаний інструктор-кінолог Центрального 
клубу собаківництва ТСО України Ігор Федосенко, який 
разом зі своїм чотирилапим другом – лабрадором 
Арнольдом кілька років провів у зоні АТО 

УКРАЇНСЬКІ ПРИКОРДОННИКИ ВЖЕ НЕ ТІ, ЩО БУЛИ РАНІШЕ...
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Наші люди

Що людині  потрібно 
для того, щоб почу-
в ати с ь  щ а с л и в о ю ? 
Здоров'я,  благопо-

луччя, впевненість у завтрашньому 
дні – ось стандартний набір більшості 
відповідей, які отримаєте від будь-якої 
людини, поставивши їй це запитання. 
Микола Костянтинович – не виняток. 
Але до них він обов'язково додасть ще 
й можливість займатись улюбленою 
справою.

– Більшість людей мають хобі, яке 
жодним чином не пов'язано з робо-
тою, – каже мій співрозмовник. – А у 
мене так склалося життя, що автомо-
біль є і засобом заробляти на життя, 
і захопленням, без якого мені важко 
уявити себе.

Народився він на Рівнещині – в 
сім’ї військовослужбовця колишньої 
Радянської Армії. Хлопчиною разом 
з батьками переїхав на Кубань, куди 
перевели тата – Костянтина Юхимови-
ча. З часом повернулись на рідне По-
лісся, де він і закінчив середню шко-
лу. Шлях до сьогоднішньої посади у 
юнака почався  у 1976 році: саме тоді 
він вперше переступив поріг цього 
навчального закладу. За порадою зна-
йомої дівчини Ольги, яка працювала у 
обласному комітеті комсомолу.

– Знаєте, коли б не вона, то невідо-
мо як би склалась моя доля, – зізна-
ється сьогодні ветеран Товариства. – 
Я, звичайно, не міг не прислухатись 
до її поради і вже за кілька днів був 
у автошколі.

Отримавши водійське посвідчен-
ня, був призваний до лав Радянської 
Армії. Проходив її у складі колишньої 
Групи радянських військ у Німеччині, 
побував і на Кубі, де, як він сьогодні 
жартує, «виконував завдання партії і 
уряду». Змінивши армійський одно-
стрій на цивільний костюм, вкотре 
прийшов до автошколи, де йому за-
пропонували навчати слухачів прак-
тичним навичкам водіння.

– Серед них були як мої ровесники, 
так і люди, значно старші  за віком, – 
згадує ті часи ветеран Товариства. – 
З ними я трохи ніяковів, але нічого, 
з часом почувався досвідченим на-
ставником.

Працюючи в автошколі, захопився 
автоспортом. Виступав на різних зма-
ганнях, зокрема, на першостях Рівнен-
ської області, чемпіонатах України і 
навіть Радянського Союзу. Повертався 
як з нагородами, так і без них, але як 
би не траплялося, ніколи не опускав 
рук, знаючи, що не все і не завжди за-
лежить від майстерності спортсмена. 

Але завжди вірив, що наступного ра-
зу здобуде перемогу. А ще – ніколи 
не заздрив тим, хто отримував спор-
тивні трофеї.

Микола Костянтинович, маючи по-
важний вік, пенсію, вже давно міг би 
знаходитись на заслуженому відпо-
чинку. Але ветеран продовжує пра-
цювати. І не лише через те, що сьо-
годні на одну лишень пенсіію складно 
жити: тримає його на цій посаді і за-
коханість у автомобілі, спілкування як 
з колегами, так і своїми підопічними. 

– Я навіть не уявляю ні себе, ні наш 
колектив без Костянтиновича, – ка-
же Валерій Якушевський, який теж 
віддав цій автошколі десятки років 
життя. – І фахівець вищого гатунку, 
і людина золота, з якою не лише за-
вжди знайдеш спільні теми для роз-
мов, а й яка завжди допоможе тобі 

впоратись з проблемою. 
– Знаєте, на таких людях як Микола 

Костянтинович тримається будь-який 
трудовий колектив, – ділиться свої-
ми враженнями директор автошколи 
Юрій Адамович Богданович. – Адже 
він не лише сумлінний, фаховий пра-
цівник, до якого ні у мене, ні у наших 
слухачів ще жодного разу не було пре-
тензії як до фахівця, а й прекрасна, ве-
ликої душі людина.

Наш герой почувається щасливою 
людиною не лише тому, що десятиліт-
тя займається улюбленою справою. 
Для цього у нього є й інші причини. 
Наприклад, майже півстоліття про-
жив з коханою дружиною Ольгою Ва-
силівною, народивши і виховавши си-
на Ігоря. 

– Я досі вдячний їй за ту давню по-
раду, – посміхається Микола Костян-
тинович. – А найбільше – за сина Іго-
ря, який  успадкував мою любов до 
автомобіля і автомобільного спорту: 
разом зі мною виступає – у ролі авто-
штурмана – на спортивних першостях. 
Маю добру невістку, улюблену онуку 
Ганну. Що ще потрібно для щастя лю-
дині? Не вистачає лише миру, за яким 
так скучила вся Україна.

Василь РУДИКА

М и ко л а  О ме л ьчу к  в п е р ш е  п е р е с т у п и в  п о р і г  Р і в н е н с ь ко ї 
а втомо б і л ь н о ї  ш ко л и    у  д а л е кому  1 9 7 6 - му.  О б і й н я в ш и  з годом 
п о с а ду  і н с т ру к то р а  п р а к т ич н о го  вод і н н я  а втомо б і л я ,  в і н  н а вч и в  
вод і й с ь кому  р е ме с лу  де с ят к и  т и с яч  ж ите л і в  м і с та  і  о б л а с т і 

«БЕЗ АВТОМОБІЛЯ НЕ УЯВЛЯЮ СВОГО ЖИТТЯ...»
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Співпраця

Оборонне Товариство, як і 
вся наша країна, єдине. Не-
зважаючи на політичні та 
релігійні  погляди керівників 

організацій та їх працівників, вони єдині 
у прагненні покращувати свою статутну 
діяльність. А ще -  вчитись у своїх колег, 
переймаючи їхній досвід роботи. Тому 
практично кожна обласна організація 
щороку відряджає свої делегації до  
іншої. Нещодавня поїздка оборонців 
Київщини на Львівщину – зайве тому 
підтвердження. А поїхали вони туди 
не для того, щоб лише ознайомитись зі 
Львовом – прекрасним у будь-яку пору 
року галицьким містом: вирушаючи у 
неблизьку дорогу , прагнули ознайоми-
тись з досвідом львівян щодо реалізації 
тих завдань, що стоять перед усім Това-
риством загалом і Львівським обласним 
зокрема. А ще -  можливості перейня-
ти у колег все найкраще. Схоже, це їм 

вдалося. Втім, про все по 
порядку.

- З дозволу Голови 
ТСО України Сергія Ко-
шина ми впродовж кіль-
кох днів вивчали досвід 
роботи наших колег, - 
розповідає Віктор До-
вгань – голова Київської 
ОО Товариства. – Зокре-
ма, ознайомились з ма-
теріально-технічною ба-
зою Львівської автошко-
ли, Кам'янко-Бузького і 
Жовківського районних 
спортивно-технічних 
клубів, а також відвіда-
ли Львівський авіацій-

но-спортивний клуб. Скажу відверто: 
тільки-но переступивши поріг будь-
якого з цих закладів, розумієш, що 
тут працюють сумлінні люди. Адже всі 
приміщення впорядковані, навчаль-
ні класи оснащені комп'ютерами, на-
очними матеріалами, які допомагають 
у вивченні Правил дорожнього руху 
тощо.

Головний оборонець Галичини Ва-
силь Хамула детально розповів про 
сьогодення очолюваної ним організа-
ції, існуючі проблеми і ті, які вже вирі-
шено. При цьому поділився досвідом 
подолання труднощів. Головний бух-
галтер Львівської ОО Богдана Загайко 
зупинилась на аспектах фінансово-гос-
подарської діяльності, зокрема, щодо 
складання кошторису, заохочення пра-
цівників грошовими преміями. Насампе-
ред майстрів виробничого навчання та 
інструкторів індивідуального навчання 

водінню автомобіля. Під час відвідуван-
ня авіаклубу зі всіма бажаючими були 
проведені заняття на тренажері з керу-
вання літаком.

- Здавалось би, чому я міг здивува-
тись у цій поїздці? – каже директор Обу-
хівської автошколи Віктор Волошко. – А 
коли побував у кількох навчальних за-
кладах Львівщини, поспілкувався з їх 
керівниками, то зрозумів: дещо варто і 
у своєму запровадити. Наприклад, мою 
увагу привернуло технічне оснащення 
навчальних закладів. Звісно, що сліпо 
копіювати все, що побачив, не збира-
юсь. Але певні корективи у повсякденну 
роботу все ж внесу.

Побували гості і в Національній ака-
демії ім. Петра Сагайдачного – головній 
і єдиній кузні наших Сухопутних військ. 
Те, що вони там побачили, вразило їх.

- Останнім часом багато говорилось 
про те, що наша армія далеко не та, 
якою була ще років п'ять тому, - гово-
рить директор Миронівського спортив-
но-технічного клубу Петро Кочерга. – 
Чесно кажучи, інколи сумнівався, що це 
так. Тепер, ознайомившись з підготов-
кою майбутніх командирів десантних, 
механізованих підрозділів, я у захваті 
від побаченого!..

Господарі не забули і про культур-
но-просвітницьку програму для гостей. 
Тож організували їм оглядово-ознайом-
чу екскурсію історичним центром міста, 
відвідання собору Святого Юра – голов-
ного греко-католицького храму міста. 
Тепер оборонці Київщини чекатимуть 
галицьких оборонців.

                                       
 Валерій СЕМАК

Керівники обласних осередків ТСО України обмінюються  досвідом роботи 
ОБМІНЯЛИСЯ ДОСВІДОМ
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Незважаючи на поважний вік, а  
Юрію Олександровичу виповнив-
ся 81 рік, він  проводить активну 
роботу з розвитку підводних 

видів спорту: з  1965 року  очолює 
Миколаївський підводний спортивно-
технічний клуб «Інгул», є кандидатом 
у майстри спорту, суддєю НК, тренує 
команду «Інгул»-«Зоря», яка є непере-
можним чемпіоном України та основою 
національної збірної з підводних видів 
спорту. А ще він є, чим дуже пишається, 
членом ГО «ТСО України». Його вихованці 
достойно представляють наше Товариство 
на Всеукраїнських та міжнародних зма-
ганнях. За ініціативи ТСО України у 2013 
році Юрій Олександрович нагороджений 
Почесною Грамотою Міністерства молоді 
та спорту України.

Ветеран-спортсмен так відгукується про 
співпрацю з Товариством:

- Оборонне товариство є куратором під-
водних видів спорту. Нашій команді допо-
магає фінансово, а також виділяє техніку, 
оформлює нормативні документи. Словом, 
ми знаходимося «під крилом», під прапором 
ТСОУ.

А починалося все у далекі 50-ті роки. На-
тхнені художнім фільмом «5-й океан», який 
розповів про підводний світ, кілька ентузі-
астів, зокрема, Євген Саунін, Володимир Ко-
тенко, Йосип Гончаров почали займатись но-
вими видами спорту: підводною стрільбою 
по мішенях та підводним полюванням. За-
хоплення мрійників-романтиків підтримала 
Миколаївська обласна організація  ДТСААФ і 
профком заводу «Зоря», на якому працювали 
спортсмени. У 1975 році в Миколаєві відбули-
ся перші обласні змагання з підводних видів 
спорту. За їх результатами формувались ко-
манди для участі у республіканських та все-
союзних чемпіонатах.

Згодом спортсмени Миколаївського під-
водного спортивно-технічного клубу «Інгул» 
почали виступати на чемпіонатах світу, Євро-
пи. У 80-х роках на перших Всесвітніх іграх 
з видів спорту, що не входять до олімпій-
ської програми, миколаївці стали чемпіо-
нами світу.

Сам Юрій Редьков приїхав до Миколаєва 
з Одеси, щоб вступити до Миколаївського  
кораблебудівного інституту. Тут і прийшов у 
команду підводного спорту, яку тренував  Йо-
сип Гончаров, а з 1965 року сам її очолив. На 

заводі спортсмени самі розробили спеціальні 
форми й випускали необхідне обладнання. 
Тренувалась команда, виїжджаючи на річ-
ки Південний Буг та Інгул. Взимку - у басейні 
спорткомплексу «Зоря». Юрій Олександрович 
з гордістю відзначає, що підводними вида-
ми спорту захоплюються фанати. Цей спорт 
вимагає дотримання суворого режиму, тому 
ніхто із членів команди не курить та не зло-
вживає алкоголем.

Сьогодні найкра-
щі досягнення у під-
водній стрільбі по 
мішенях мають мико-
лаївські спортсмени 
Антон Жихарєв, Ві-
ктор Гожий, Дми-
тро Ісайченко, Єв-
ген Турчанович. Се-
ред жінок лідирують 
Альона Редькова, 
Світлана Майорова, 
Катерина Росинська.

Щорічно, у кінці березня, напередодні дня 
визволення Миколаєва, проходять змагання з 
підводної стрільби по мішенях «Меморіал 68-
ми Героїв-десантників», у якому беруть участь 
кращі спортсмени України. Організатор зма-
гань – клуб «Інгул» під патронатом профкому 
ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» та за підтримки 
Миколаївської ОО ТСО України. Спортсмени 
змагаються у трьох дисциплінах: «точність», 
«біатлон» та «естафета». Особливу зацікавле-
ність викликають змагання з підводного полю-
вання. Вони проходять на акваторії відкритих 
водоймищ. Це супер-цікаво і для спортсме-
нів, і для вболівальників. Насамперед тому, 
що  спортсмени стріляють не по мішенях, а по 
живій рибі. Щоб спорт не став «варварським 
заняттям», є певні обмеження. За умовами 
змагань, підстрелену рибу підводні мисливці 
представляють суддям живою. За кожну впо-
льовану рибину учасникові нараховується 500 
балів, але вага її не повинна перевищувати 
12,5 кг. Дається окремий приз за найбільшу 
впійману рибину, але на результати змагань 
він не впливає. І ще одна умова – крім сумар-
ної ваги здобичі команди враховується і така 
норма: 3 кг на одного спортсмена.

Сьогодні миколаївські спортсмени ко-
ристуються зброєю власного виробництва 
та рушницями серійного випуску. За міжна-
родними правилами для участі у змаганнях з 
підводної стрільби по мішенях та підводного 
полювання допускається тільки така. Україн-
ські правила дозволяють використання са-
моробної зброї, але для неї теж є відповідні 
стандарти.

Лариса ЖАЙВОРОНОК

Спортивні досягнення передбачувані, коли не лише віриш в успіх, а й 
докладаєш зусиль. Саме до такого висновку приходиш, спілкуючись 
із керівником секції підводного спорту Державного підприємства 
Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-
«Машпроект» Юрієм Редьковим  

ПІДВОДНИЙ СПОРТ У МИКОЛАЄВІ:
ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Спорт 



2017 року ми надрукували і розповсюдили плакат «ГЕРОЯМ УКРАЇНИ – СЛАВА!».
За час, що минув, ще шестеро наших захисників отримали високе
звання Героя України. 
На жаль, четверо з них відзначені посмертно.

ГЕРОЯМ УКРАЇНИ – СЛАВА!

Євгеній (Євген) Михайлович 
Пікус 

 полковник Державної 
прикордонної служби України. 

Герой України
(посмертно)

(26 квітня 2018 р.)

Андрій Анатолійович  
Конопльов 

старший сержант Збройних сил 
України. Герой України(посмертно)                                         

(12 грудня 2018 р.)

Олег Іванович 
Довгий 

лейтенант Збройних сил 
України. Герой України 

(посмертно)
(23 серпня 2018 р.)

Іван Іванович 
Віннік 

підполковник 
Збройних сил України, 

Герой України
(6 березня 2019 р.)

Володимир Миколайович 
Соснін 

лейтенант Збройних сил 
України. Герой України

(23 серпня 2018 р.)

Ігор Федорович
Момот

генерал-майор Державної 
прикордонної служби України.

Герой України
(посмертно)

(29 квітня 2019 р.)



В організаціях Товариства пройшов місячник
військово-патріотичної роботи на честь
Дня пам’яті та примирення,
74-ї річниці Перемоги над нацизмом


