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В номері

19 серпня 1991 року. Українці, увімкнувши радіоприймачі 
і телевізори, почули й побачили балет  «Лебедине озеро» Пе-
тра Чайковського.

– Спочатку подумав, що хтось із кремлівських довгожи-
телів віддав Богу душу, – згадує ті дні Петро Шуляк, житель 
Києва. – Та незабаром довідався, що через хворобу Михайла 
Горбачова  обов'язки президента СРСР виконуватиме віце-
президент Геннадій Янаєв…

– Після прийняття   у липні 1990 року Декларації про держав-
ний суверенітет  вищим органом влади  в Україні була Верховна 

Рада, – розповідає 
колишній народ-
ний депутат Роман 
Круцик.  – Але ре-
альних важелів, які 
дозволили б впли-
вати на ситуацію, у 
неї не було. А орга-
ни МВС, КДБ, армія 
взагалі контролю-
валися і викону-
вали вказівки ви-
ключно з Москви. 
Це прекрасно ро-
зумів тодішній го-
лова парламенту 

Леонід Кравчук. Мабуть тому він і не підтримав заколотників, і не 
засудив, проявивши виваженість. За це згодом йому перепало на 
горіхи від наших демократів… 

Непомітним пройшов і приїзд до Києва  генерала Валентина Ва-
ренникова, якого Янаєв уповноважив провести з українською вла-
дою «відповідну роботу»!  Правда, окремі високопоставлені парт-
функціонери, які останнім часом принишкли, 
посмілівішали, намагаючись знову відчути  
себе «господарями життя». Проте  особливої 
ініціативи щодо підтримки заколотників не 
проявляли, очікуючи куди хитнуться терези.  
Як би розвивались події у подальшому – важ-
ко спрогнозувати:  вже наступного дня, 20 
серпня, у Москві почалося «братання наро-
ду» з військовослужбовцями. Коли ж  через 
кілька днів до Москви повернувся Михайло 
Горбачов – президент колишнього СРСР, ста-
ло зрозуміло: заколот провалився...

Після цього, вранці 24 серпня,  під купо-
лом Верховної Ради зібралися народні де-
путати. Мета – дати  оцінку останнім подіям 
і визначити подальший курс України. – 

– Ситуація була дуже гострою – здавалось, що ось-ось вона вибух-
не, – згадує ті дні Володимир Яворівський, який був безпосереднім 
учасником тих подій.  – Депутати мали кілька проектів акту проголо-
шення незалежності України. Наприклад,  Левко Лук’яненко у своє-
му проекті наполягав на формулюванні «відновлення державності 
України», а Дмитро Павличко – на «проголошенні незалежності». 
Але того дня  Рада змогла лише припинити діяльність парткомів у 
органах прокуратури, міліції, КДБ та «інших державних установ та 
організацій». Рішення про призупинення діяльності КПУ було ухвале-
но   наступного дня – після того, як Президія парламенту  отримала  
документи про участь партійних органів у путчі.

Після довготривалих дебатів на розгляд народних депутатів бу-
ло винесено проект постанови,  яка передбачала  проголошення 
незалежності України. Зробити це депутатів досить емоційно за-
кликав і Лео-
нід Кравчук. З 
ним більшість 
присутніх по-
годилася. Як 
з г а д у в а в  з 
часом Леонід 
Мак арович, 
п і дтр и м а л и 
його і ті, на 
кого він менш 
за все споді-
вався…

Врешті решт після емоційних дебатів голова Верховної Ради 
Леонід Кравчук зачитав Акт проголошення незалежності України, 
поставивши його на голосування. Коли на табло висвітлилася 
цифра «321», зала вибухнула бурхливими оплесками, депутати, 
не приховуючи емоцій, що зашкалювали, почали обніматись 
і цілуватись. Того ж дня парламентарі прийняли рішення про 
створення власних Збройних Сил і Міністерства оборони. Після 
цього депутати  зібралися біля трибуни та заспівали гімн Укра-
їнських січових стрільців «Ой, у лузі червона калина». Мітингу-
вальники, що продовжували залишатись під парламентом, теж 
підхопили цю пісню...

Так завершився у Верховній Раді України день 24 серпня 1991 
року – день, з якого починався відлік новітньої історії суверенної 
Української держави.    До цього дня Україна йшла віками, втра-
тивши мільйони своїх синів і доньок.

«ТО БУЛИ ТРИВОЖНІ ДНІ І НОЧІ…»



Законом України «Про фізичну 
культуру і спорт» передбаче-
но, що «Основним завданням 
фізичної культури і спорту є 

постійне підвищення рівня здоров`я, 
фізичного та духовного розвитку на-
селення, сприяння економічному та 
соціальному прогресу суспільства, а також 
утвердження міжнародного авторитету 
України у світовому  співтоваристві».    У 
вирішенні цих питань важливе значен-
ня мають неолімпійські, тобто технічно-
прикладні види спорту, розвиток яких є 
одним із завдань  Товариства сприяння 
обороні України. Відразу зауважимо: це 
досить непроста справа, оскільки вони 
є затратними і потребують   відповідної 
техніки та спортивних споруд.

Хочу розповісти про те, як ці види спор-
ту «прижилися» у нашому Волинському 
краї, як вони розвиваються, про успіхи на-
ших спортсменів. А також і ті проблеми, 
які теж існують.

Крига, нарешті,  
починає скресати?..

Я не випадково процитував «спортив-
ний» закон: хочу нагадати, що державні 
мужі, ухвалюючи його, правильно розста-
вили акценти. Та чи знаємо ми  про те, що 
одна із його статей  передбачає надання  
громадським організаціям,  у діяльності 
яких спорт посідає чільне місце,  фінан-
сової допомоги? З боку держави, що, до 
речі, раніше так  і було: технічні і прикладні 

види спорту, які завжди  культивувались 
оборонним Товариством, підтримувались 
за рахунок державного бюджету. Не ска-
жу, що держава взагалі забула про взяті 
на себе і закріплені законодавчим шляхом 
зобов'язання. Сьогодні  існують спортивні 
товариства «Динамо», «Колос», «Спартак» 
тощо. І вони відчувають цю підтримку.  А 
ось наше Товариство, яке теж є громад-
ською організацією, урядовці  чомусь «не 
бачать». 

У нас є обласний спортивно-стрілець-
кий тир, на балансі якого більше 400 оди-
ниць малокаліберної зброї. Але з різних 
причин він   практично не працює. Голо-
вна – брак коштів. Тим не менш ми зму-
шені утримувати цю установу, хоча  це об-
ходиться  у солідну копійку –  170 тисяч 
гривень.  

Не краща ситуація і з  мототрасою, що 
у місті Ковелі. Вона європейського рівня. 
Та її утримування у належному стані теж 
вимагає колосальних – як для нас – фінан-
сових вливань.  Через неможливість це 
робити змушені були відмовитись від неї.  
Зважаючи на викладені факти, вважаю, що 
коли б нам виділяли хоча б якісь незна-
чні кошти, то ситуація була б діаметрально 
протилежна тій, яку маємо сьогодні. 

Прикро, що навіть найсильнішим 
спортсменам у прикладних і технічних ви-
дах спорту не передбачені з боку держави 
стипендії, хоча вони виборюють медалі на 
чемпіонатах Європи і світу, які проводять-
ся на різних континентах. Але ж ці люди, на 

честь яких піднімається Державний пра-
пор, працюють на імідж Української дер-
жави, не шкодуючи – під час щоденних ви-
снажливих тренувань – ні моральних, ні 
фізичних сил!..

Деякі види спорту в нашій країні  аж ні-
як не дихають не ладан. Наприклад, фут-
бол. Хоча національна збірна і не досягає 
великих успіхів на чемпіонатах світу і Єв-
ропи, футболісти живуть непогано. Насам-
перед завдяки підтримці з боку держави 
і різних спонсорів, яким вигідно вклада-
ти в них гроші. А ось технічні види спорту 
ледь животіють. Адже держава ними не 
опікується, а знайти людей, які б не по-
шкодували кілька тисяч «зелених» хоча б 
на спорядження команди і її відправку до 
місця проведення турніру, дуже складно.

Такий приклад. На чемпіонаті світу, що 
проходив у  Південній Кореї, повинні були 
виступити два  волинських спортсмени – 
Мельник Христина і Долинський Ігор. Але 
не виступили.  Причина банальна – від-
сутність коштів: а  потрібно було усього 
1,5 тисячі євро. На кожного.  

Можна довго ще ремствувати на труд-
нощі, негаразди, які нам заважають. Але 
не будемо цього робити: про них і так всім 
відомо. А скажемо, що крига, схоже, почи-
нає скресати. Принаймні у нашій оборон-
ній організації: передбачається, що вже у 
поточному році відділ фізичної культури і 
спорту Волинської  облдержадміністрації 
при підведені підсумків спортивного року 
буде враховувати здобутки нашого облас-

ного оборонного Товариства. І виділить 
певні грошові суми. Зрозуміло, що астро-
номічними вони аж ніяк не будуть, але, 
погодьтеся, все ж сприятимуть вирішенню 
найбільш наболілих проблем.

Під лежачий камінь  
вода не тече…

Втім, ми не опустили рук і не 
завмерли в очікуванні «доброго 
дядька», який прийде, і як каз-
ковий чарівник, вирішить всі 
наші проблеми. Незважаючи 
на труднощі, у Волинській 
області сьогодні  технічни-
ми видами спорту займаєть-
ся більше 5 тисяч чоловік в 
32 спортивних секціях, які 
функціонують при навчаль-
них закладах Товариства та 
393 спортивно-технічних сек-
ціях, які діють під дахом загаль-
ноосвітніх шкіл. Найбільше  культи-
вується спортивна радіопеленгація і 
зв'язок на КХ і УКХ, мотоциклетний, стрі-
лецький, автомобільний спорт, судно– та 
ракетомодельний. 

Ми надаємо посильну допомогу нашим 
спортсменам. Її вистачає на проїзд на зма-
гання. Ну а щодо розв’язання інших про-
блем, то їм доводиться  крутитись, як білці 
у колесі, щоб не лише прожити 3-4 дні, а 
ще й перемогти. І перемагаємо!..

Минулого року  ми делегували на чем-
піонат світу, що проходив у Чехії, трьох 
спортсменів: Аліну Лотоцьку, Катерину 
Демчук, Віктора Разуна. І вони, всупереч 
усім труднощам, що довелося перед цим 
здолати, здобули шість срібних і одну зо-
лоту медаль! І це при тому, що учасника-
ми змагань були 15 країн.  Зауважу, що 
поїздка  кожного з них обійшлася лише  
в 230 євро. Хіба це так багато, зважаючи 
на те, що про Україну вкотре почули ти-
сячі людей – представників майже всіх 
континентів?

Для подальшого удосконалення 
спортивної роботи, зокрема спортив-
ної радіопеленгації, керівництво Волин-
ської оборонної організації скористало-
ся  програмою розвитку спорту в міс-

ті Луцьку. І створило громадську 
організацію – Федерацію радіос-
порту міста. Маємо свій рахунок 
у Держказначействі. Кожен рік ми 
проводимо відкриті міські зма-
гання, матчеві зустрічі зі спортс-
менами спортивного клубу «Ази-
мут» м. Замосць республіки Поль-
ща. У травні цього року команда 
Волинської області, яку очолював 
майстер спорту Ігор Долинський, 
брала участь у чемпіонаті Украї-
ни з радіопеленгації на подовже-
них дистанціях, який проходив в 
м. Святогірську Донецької області. 
На гірських трасах. Переможцями 
стали команди з Києва, Донецька, 
Сумської, Вінницької, Волинської, 
Хмельницької областей.

В особистому заліку вдало виступили 
наші спортсмени. Наприклад, Долинський 
Ігор в кат. Ч21 виборов три бронзових ме-
далі, Мельник Христина в кат. Ж19 – од-
ну золоту та дві срібних медалі, Лотоцька 
Аліна в кат. Ж16 – дві срібні та бронзову, 
а Джигалюк Мар`яна, Чилій Дмитро, Іщук 
Владислав та Мироненко Максим – по од-
ній бронзовій медалі.  По закінченні зма-
гань відбулась тепла товариська зустріч 
Волинської команди з представниками 
Донеччини.

Наші спортсмени брали участь у Між-
народних змаганнях, що відбувалися в 
Республіці  Польща на Кубок Росточа. 
Двадцять клубів з Польщі, Молдови та 
України змагались в трьох видах про-
грами: спринт та дві класичні дистанції 
на 3,5 мгц та 144 мгц. В загальнокоманд-
ному заліку наша команда посіла друге 
місце. 

До речі, всі  міські, обласні змагання, а 
також  участь у чемпіонатах, які проходять 
на території області, висвітлюємо в пресі, 

додатку «Вісник ТСО України», показує-
мо в спортивних програмах місцевого 

телебачення. На всі спортивні захо-
ди запрошуємо керівників міста та 

області.
Щодо радіоспорту. Необхідно 

відзначити, що команда області 
складається  із 30 чоловік, віком 
від 12 до 40 років. Ми виростили 
у 2018-2019 роках двах майстрів 

спорту, шість кандидатів у май-
стри спорту. Волинські спортсме-

ни  брали  участь у змаганнях, що 
проходили у  Польщі, Чехії, Словач-

чині, Литві, а також на теренах України. 
За останніх два роки завоювали 25 золо-
тих, 26 срібних та 23 бронзових медалей.

Напередодні ювілею – 80-річчя з дня створення нашої організації – хочу поділитись з 
читачами «Вісника» успіхами волинських оборонців у царині спорту, а також зупинитись і 
на деяких проблемах, характерних, до речі, і для інших оборонних осередків

Голова Волинської обласної організації ТСО України Анатолій Долинський:
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Колосальна підготовка
Вінницьку школу радіопеленгації очолює 

заслужений тренер України Сергій Зеленський, 
переселенець із Донецьку. Він розповів, що 
перед змаганнями була виконана колосальна 
технічна і тактична підготовка:

– Двоє із трьох наших учасників вже брали 
участь у змаганнях найвищого рівня. Напри-
клад, Аліна Солоненко займається п’ятий рік. 
Вона прийшла до мене маленькою дівчинкою, 
але вже тоді я бачив в її очах азарт. Через рік 
тренувань Аліна претендувала на місце в на-
ціональній збірній. Вона втретє бере участь в 
світових форумах, де в її активі особиста брон-
за. Також дівчина була призеркою чемпіонату 
Європи.

А ось Володимир Ляхович несподівано уві-
рвався до збірної. Зі скромного хлопчика він 
став справжнім спортсменом. На другий рік 
занять увійшов до збірної України, в складі якої 
на особистому чемпіонаті світу виграв особис-
те золото і бронзу, а також переміг у команд-
ному заліку. 

Артем Степаніщев займається другий рік. 
Він також готовий до виступу на чемпіонаті 
світу. Лише попрацюємо над психологічною 
підготовкою наших спортсменів. На виїзних 
стартах можна найти виправдання невдачам, 
а ось вдома – інша ситуація.

Чемпіон підтвердив клас

Загалом у чемпіонаті стартували близько 
сотні спортсменів із 11 країн. У перший день 
вони змагалися на класичній дистанції у діа-
пазоні 3,5 МГц. Бігали у лісі неподалік селища 
Вороновиця (Вінницький район). Долали трасу 
на час від 36 хвилин до близько двох годин, в 

залежності від майстерності.Вінничани висту-
пили чудово. В заліку серед юнаків до 14 років 
Володимир Ляхович завоював золото,  Артем 
Степаніщев – срібло. Завдяки цим результатам 
українцям вдалося виборити командне золото 
в цій категорії.  Аліна Солоненко виборола ко-
мандне срібло серед дівчат до 16 років. 

Володимир Ляхович торік був чемпіоном 
світу. Тож він зараз підтвердив це досягнення. 

– Я прагнув перемогти, аби порадувати сво-
го тренера і рідних. Першу «лисичку» взяв на 
сьомій хвилині, другу – на 14-й, третю – на 20-
й. Тоді зрозумів, що потрібно швидко бігти за 
останніми (їх загалом було п’ять), бо у мене є 
чудові шанси на перемогу. На фініші побачив, 
що маю гарний час, тож перегнати мене буде 
важко. Так і сталося, – розповів Володимир. 

Спринт у Лісопарку

Другий день чемпіонату був особливо видо-
вищним і цікавим. Адже він проходив на цен-
тральній галявині Лісопарку обласного центру. 
Спортсмени змагалися у спринті, тому змаган-
ня вийшли нетривалими. Учасники проходили 
дистанцію за 12 –20 хвилин. За присутності дру-
зів і пересічних вболівальників 
наші учасники прагнули проде-
монструвати свої кращі якості, 
і це у них вийшло. Володимир 
Ляхович завоював срібну ме-
даль,  Артем Степаніщев посів 
п’яте місце. Аліна Солоненко 
залишилася сьомою. 

Артем Степаніщев радіопе-
ленгацією займається лише дру-
гий рік.Каже, що у Вороновиці 
йому сподобалося більше, ніж 
у Вінниці, бо там посів призове 

місце. Хоча у Лісопарку виступати легше. Адже в 
спринті головне – це вибухова швидкість. 

– На другий день я не потрапив до індивіду-
ального п’єдесталу, хоча й старався: чемпіону 
програв лише хвилину. В перший день посів 
друге місце із невеликим відставанням від пер-
шого. Думав, що багато програю лідерам. Біг з 
останніх сил, сподіваючись на медаль. Адже під 
час перегонів неможливо порівняти результати 
спортсменів, – каже Артем.

Медалі у заключний день
Останній змагальний день знову проходив 

у Вороновиці. Боролися за першість на класич-
ній дистанції у діапазоні 144 МГц. І знову наші 
учасники показали блискучі результати. Артем 
Степаніщев посів друге місце в особистому за-
ліку, а Володимир Ляхович завоював бронзу. В 
командному заліку наші хлопці знову отримали 
золоті медалі! Аліна Солоненко стала четвертою 
серед дівчат (це був її улюблений вид програ-
ми) і перемогла в командному заліку. Аліна ви-
ступала втретє на чемпіонатах світу. Каже, що у 
Вінниці все було організовано, дистанції цікаві. 

– Конкуренція серед дівчат до 16 років була 
високою. Команди багатьох країн – дуже сильні 

і швидкі. Головними нашими суперницями вияви-
лися спортсменки Чехії і Литви. Але Україна – все 
одно найсильніша, – каже Аліна Солоненко.  – Не 
думаю, що команди інших країн мали перевагу 
у технічному оснащенні. Апаратура у всіх була 
різною, переважно – саморобною. Приміром, 
мій радіоприймач виготовив київський тренер.

Аліна Лотоцька  стала призеркою світу серед 
дівчат до 16 років у різних видах програми. 

– Я вдруге беру участь в планетарних чемпіона-
тах. Торік здобула срібло, а зараз показала схожий 
результат. Дуже подобається вінницький Лісопарк – 
гарне місце для перегонів, – прокоментувала Аліна.

Україна випередила всіх
Отже, загалом в доробку вінничан на світово-

му форумі шість золотих, чотири срібних і брон-
зова медаль. Тренер Сергій Зеленський сказав, 
що результати земляків є очікуваними.

– Всі наші сили були спрямовані на досягнення 
мети. Традиційно сильними були суперники із Че-
хії, Словаччини, Польщі, Литви, Німеччини, Румунії. 
Вони регулярно здобували призові місця на чем-
піонатах світу та Європи. Але нашим спортсменам 
вдалося показати свої кращі якості, – каже він.

Тренер звернув увагу, що радіопеленгація – 
індивідуальний вид спорту. Навіть зустрівшись на 
дистанції, спортсменам заборонено розмовляти 
між собою. Але в командному заліку складаються 
результати кращих збірників. Таким чином на-
ціональна збірна України за кількістю медалей 
посіла перше загальнокомандне місце. Разом із 
нею трійку призерів склали Чеська Республіка 
(фаворит № 1, на думку бога-
тьох експертів) і Білорусь. 

Відмінна організація

Головним суддею чемпіона-
ту світу працював Віктор Цен-
ков (Болгарія). Раніше він був 
організатором двох чемпіонатів 
світу і п’яти чемпіонатів Європи. 

– Організацію змагань у Ві-
нниці вважаю відмінною. Всі ви-

моги Міжнародної федерації виконані. Зокрема, 
щодо проживання учасників, трас для бігу, тех-
нічного та інформаційного забезпечення під час 
змагання. Вдало обрані місця для старту і фінішу, 
– каже Віктор Ценков. 

На думку пана Ценкова, присутність у Лісо-
парку вболівальників не заважала спортсменам. 

– Всі вони досвідчені і знають справу. А на-
явність глядачів навіть допомагає учасникам, 
надихає їх на боротьбу. А також підвищує по-
пулярність нашого виду спорту, – каже Віктор.

Довідка RIA

Спортивна радіопеленгація, або «полювання 
на лисиць», зародилася в Данії і Англії відра-
зу після Другої світової війни. Це змагання між 
спортсменами у віці від 6 до 90 років (за віко-
вими групами). Вони за допомогою карти місце-
вості (як правило, використовується масштаб 1: 
15000), компаса і спеціального радіоприймача, 
оснащеного антеною спрямованої дії (радіо-
пеленгатора), повинні знайти радіопередавачі 
(«лисиці»). Ті працюють в радіоаматорських діа-
пазонах частот 3,5 або 144 МГц і розташованих 
в лісі, на пересіченій місцевості. Мета змагання 
– знайти задане число «лисиць» (як правило, 
п'ять) за найменший час. 

Подяка партнерам
Співорганізатор 3-го чемпіонату світу зі спор-

тивної радіопеленгації – президент Федерації 
радіоспорту Вінницької області Василь Коло-
дяжний висловлює вдячність партнерам, які ак-
тивно сприяли проведенню змагань: заступнику 
голови Вінницької ОДА Олександру Крученюку, 
голові  обласної організації Товариства сприян-
ня обороні України Анатолію Кацаю, заступнику  
міського голови Галині Якубович, начальнику 
управління з питань фізичної культури та спор-
ту ОДА Сергію Чернявському, голові комітету по 
фізичній культурі і спорту міської ради Сергію 
Краєвському, директору міської дитячо-юнаць-
кої спортивної школи № 2 Максиму Фільварківу, 
президенту медіа-корпорації «RІА» Олександру 
Човгану, керівнику центру оперативного друку 
“Документ принт” Юлії Кушнір, ТМ «Рудь» та її 
офіційному представнику Володимиру Дячуну, 
завдяки якому учасники чемпіонату на фініші 
поласували смачним морозивом. 

Коментар Василя Колодяж-
ного – президента Федерації 
радіоспорту Вінницької облас-
ті, майстра спорту України між-
народного класу з радіоспорту, 
полковника у відставці, члена  
ТСО України:

– Організатори 3-го чемпіонату 
світу зі спортивної радіопеленгації 
серед юнаків висловлюють вдяч-
ність всім, хто сприяв та долучився 
до організації і проведення цих між-
народних змагань, у першу чергу, 
голові Товариства сприяння оборо-
ні України Кошину Сергію Мефоді-
йовичу та голові Вінницької облас-
ної організації ТСОУ Кацаю Анатолію 
Олександровичу.

Головний суддя чемпіонату світу 
Віктор Ценков (Болгарія), який рані-
ше був організатором двох чемпі-
онатів світу і п’яти чемпіонатів Єв-
ропи, вважає організацію змагань 
у Вінниці відмінною. З його слів, 
всі вимоги Міжнародної федерації 
(IARU) виконані, у т.ч. щодо прожи-
вання учасників, трас для забігів, 
технічного та інформаційного забез-
печення під час змагань. Вдало бу-
ли обрані місця для старту і фінішу.

Зауважу, що радіоспорт в на-
шій країні добре розвинений. Свід-
ченням цього є досягнення наших 
спортсменів. Але ми дивимось у 
майбутнє. І сьогодні доросла та 
юніорська збірні команди України 
зі спортивної радіопеленгації  готу-
ються до участі у чемпіонаті Європи, 
який відбудеться на початку верес-
ня у м. Рогла (Словенія). 

Звичайно, радіоспорт буде роз-
виватися і надалі, адже він має вій-
ськово-прикладне значення і віді-
грає важливу роль у підготовці мо-
лоді до служби у Збройних Силах 
України та підвищенні рівня наці-
онально-патріотичного виховання. 
Сподіваємось, що керівництво ТСО 
України, відповідно до Статуту, і в 
подальшому приділятиме належну 
увагу розвитку радіоспорту, у т.ч. 
шляхом сприяння в організації чем-
піонатів України, придбання новіт-
ньої радіоапаратури, відрядження 
спортсменів і тренерів збірної ко-
манди України для участі у міжна-
родних змаганнях.

З 90-х років у Вінниці не проводилися змагання такого рівня: востаннє 
це був планетарний шашковий форум серед жінок. А цього літа 

нашому місту довірили провести третій чемпіонат світу 
серед юнаків зі спортивної радіопеленгації. І сталося 
це невипадково і не за щасливим збігом обставин. 
Адже синьо-жовта збірна «полювальників на лисиць» 
традиційно є однією з кращих на планеті. А Вінниччина – 
одним із базових, найсильніших регіонів у цьому виді 
спорту. Не дивно, що до збірної України, яка брала участь 
у чемпіонаті світу, увійшло троє наших земляків. Загалом 
у ній було 20 спортсменів – повний склад.

Спорт 
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УКРАЇНСЬКІ РАДІОСПОРТСМЕНИ 
ВИГРАЛИ ЧЕМПІОНАТ СВІТУ!.. 

Перед відкриттям чемпіонату

Суддя С. Майборода (ліворуч)

На маршруті

Учасники чемпіонату



В 67-й раз, 15 червня розпочався 
чемпіонат України з планерного 
спорту у відкритому класі планерів. У 
ньому взяли участь спортсмени Цен-

трального аероклубу ім. О.К.Антонова ТСОУ  та 
Вінницького АСК ТСОУ. ЛАК-12, ЛАК-17А, Янтар-
2Б, Вентус-2Б, DG-400 – стільки типів планерів 
було задіяно в чемпіонаті. DG-400 з Німеччини 
привіз Михайло Кругляков. Михайло колись був 
спортсменом Дніпропетровського АСК, нині він 
проживає в Німеччині, але залишається гро-
мадянином і патріотом України. А для занять 
планерним спортом в Німеччині величезні пер-
спективи. Країна – лідер в світі за виробницт-
вом планерів, за кількістю планерних клубів і 
планеристів.

На жаль, кілька спортсменів за різних обста-
вин не змогли взяти участь у всіх восьми вправах 
чемпіонату. В іншому випадку турнірна таблиця в 
багатоборстві виглядала б, звичайно, по-іншому. 

Перша вправа була розіграна тільки на 3-й 
день після відкриття чемпіонату. У польоті за 
маршрутом довжиною 359 км зі швидкістю 
102,2 км/год переміг майстер спорту України 
Олег Бондарчук. Не всі виявилися настільки 
швидкими: розрив в швидкостях польоту між 
суперниками склав більше 30 км/год. І якщо пе-
ремога досвідченого спортсмена нікого з учас-
ників не здивувала, то наступний день приніс 
несподіванку. Переможцем в другій вправі став 
М.Кругляков. І хоча максимальну швидкість в цей 
день 120 км/год показав О.Михайленко, але у 
планера М.Круглякова був менший гандикап, і 
він на 12 очок випередив суперника. Проте не-
сподіванки на цьому не закінчилися. 

Третій льотний день практично позбавив 
шансів на перше місце Ігоря Гапановича. На 
планері відмовили обидва прилади, які ве-
дуть запис польоту, змагальний політ втра-
тив сенс, і Ігор після старту змушений був по-
вернутися на аеродром. Це була швидкісна 
вправа, тобто спортсмени могли відзначитись 
в будь-якій точці 3-х заданих областей, мак-
симальна можлива дистанція у вправі була 
440 км. І якщо погода на півночі була з кром-
кою хмар понад дві тисячі метрів і потоками 
3-4 м/с, то на півдні вона погіршилася. І тим 
не менше швидкість переможця склала 112 
км/год. 

На четвертий льотний день О.Михайленко 
пройшов максимальну дистанцію на цьому чем-
піонаті – 435,9 км і виграв вправу зі швидкістю 
99,8 км/год. На жаль, О.Бондарчук, який лідиру-
вав після трьох вправ, за сімейними обстави-
нами змушений був відмовитися від подальшої 
участі в чемпіонаті.

У п'ятий змагальний день 
спортсмени показали досить 
стабільні результати, розрив 
в швидкостях польоту між лі-
дерами і аутсайдерами став 
скорочуватися. Виграв впра-
ву зі швидкістю 104,4 км/год 
І.Гапанович.

П'ять днів поспіль з 18 по 
22 червня з гарною погодою 
і швидкостями понад 100 км/
год налаштували спортсменів 
на високі спортивні результа-
ти і далі. Але, на жаль, у дру-

гий тиждень змагань погода погіршилася. Шос-
ту вправу виграв МСУ Сергій Гришенчук, сьому 
– М.Кругляков.

Однією з найдраматичніших стала остання 
на чемпіонаті, восьма вправа. Погода довго не 
дозволяла учасникам злетіти, північно-західний 
вітер на висоті польоту досягав 45 км/год. Було 
дано швидкісний маршрут на 2 ч. 30 хв. через зо-
ни, з мінімальною дистанцією 204 км. Стартували 
спортсмени тільки після 15 години, до першої 
зони треба було подолати 78 км, вітер не давав 
просуватися вперед, будь-яка помилка – зупинка 
в слабкому потоці – коштувала кількох кіломе-
трів дистанції. Тільки три спортсмена досягли 
зони першого поворотного пункту, інші повер-
нулися на аеродром, і тільки двоє – І. Гапанович 
та Р. Кривобок – пройшли весь маршрут.

Чемпіоном України став МСУМК О.Михайленко, 
друге місце зайняв М.Кругляков, третє – ЗМСУ 
В.Топорова. Нормативи на присвоєння звання 
МСУ виконали О.Моргун і М.Кругляков.

Другий чемпіонат України цього року в стан-
дартному класі планерів через погодні умови 
було перенесено на один тиждень і фактично 
він відбувся з 21 липня по 4 серпня.

Навіть ті пять вправ, які відбулися на чемпіона-
ті, дали гарне тренування спортсменам. А участь 
в чемпіонаті багаторазового чемпіона України 
О.Михайленка дозволила спортсменам порівню-
вати його і свої польоти, краще розуміти, де були 
зроблені помилки, як працювати над їх усуненням. 
Всього в чемпіонаті взяли участь сім спортсменів.

Перша вправа відразу виділила четвірку пла-
неристів, які мали поборотися за призові місця. 

Спортсмени літали гоночний маршрут через 
чотири поворотних пункти довжиною 306,4 км. 
Передбачувано, зі швидкістю 93,2 км / год, пе-
реміг О.Михайленко. В другій вправі пройдена 
дистанція була майже вдвічі коротша, тому що 
на виконання швидкісної вправи, через обме-
ження з використання повітряного простору, 
було відведено лише 1 год 45 хв. Друге місце в 
цих двох вправах посів спортсмен Рівненського 
АСК Василь Довбенчук.

Третю швидкісну вправу на три години по-
льоту було задано в хороший льотний день, зі 
стабільною ширяючою погодою в районі по-
льотів, кромка хмар з 1200 м піднялася до 1500 
м в розпал термічної активності. Здавалося, що 
день не віщує сюрпризів, але все виявилося 
не так просто. 2 км не долетівши до фінішної 
лінії, близько 16-ї години сів поза аеродромом 
В.Довбенчук, майже в той же час, але на відстані 
10 км до аеродрому, сів на майданчик поза ае-
родромом О.Михайленко, за 20 хвилин до цьо-
го Антон Воронін вже прилетів на аеродром, 
виконавши польотне завдання. Він і став пере-
можцем  льотного дня. Друге місце, також вико-
навши завдання, зайняла Олена Якимчук. І як-
що О.Михайленку вистачило запасу очок, щоб 
зберегти загальне перше місце, то В.Довбенчук 
виявився на 4-му місці.

Четверту і п'яту вправу спортсмени літали 
по гарній погоді, сюрпризів вже не було. Обидві 
вправи виграв О. Михайленко. За максималь-
ну швидкість, показану на чемпіонаті в п'ятій 
вправі 99,2 км/год, спортсмен був нагородже-
ний перехідним кубком Федерації планерно-
го спорту України ім. Євгена Руденського. Всі 
місця на п'єдесталі пошани зайняли спортсме-
ни ЦАК: перше – МСУМК О.Михайленко, друге 
та третє – подружжя: майстри спорту України 
О.Якимчук та А.Воронін.

Тр а д и ц і й н о  в 
серпні на ЗПМ Сутис-
ки Вінницького АСК 
проходив чемпіонат 
України в клубно-

му класі планерів. У змаганнях брали участь 
спортсмени трьох клубів України. Було розі-
грано вісім вправ. Переможцем у шести  став 
О.Бондарчук (ЦАК). Після двох наступних ста-
ло зрозуміло, що боротьба буде вестись лише 
за друге місце. До останнього було неясно, 
як розподіляться місця, починаючи з друго-
го. МСУ С.Гришенчук (ЦАК) виграв дві вправи, 
але з-за помилок у початку змагань відставав 
у загальному заліку. МСУ Руслан Найбородін 
(ВАСК), який майже весь чемпіонат входив в 
трійку призерів, в останній вправі поступив-
ся призовим місцем. Перше місце з величез-
ним відривом, 1338 очок, посів О.Бондарчук, 
друге – МСУ Ігор Мисловський (ВАСК), третє – 
С.Гришенчук.

У планерному спорті України цього року від-
булася ще одна знакова подія. Спортсмен ЦАК 
Михайло Гриценко взяв участь у 20-му чемпіо-
наті Європи з планерного спорту, який прово-
дився на аеродромі м. Прьєвидза (Словаччина) 
у липні, у 3-х класах планерів: 15-метровому, 
стандартному та клубному. М.Гриценко літав у 
клубному класі планерів на планері Янтар-ст. 
3. Всього в змаганнях взяли участь 82 спортс-
мени з 21 країни Європи, в клубному класі 31 
спортсмен з 18 країн.

Один з найбільш гостинних планерних клу-
бів і в цей раз виправдав надії спортсменів. 
Не підвела і погода: на змаганнях було розі-
грано 12 вправ. М.Гриценко перший раз брав 
участь у змаганнях такого рівня. Завдяки йо-

го ентузіазму та бажанню літати, Україна, яка 
з 2014 року не брала участь у міжнародних 
планерних змаганнях, була представлена на 
чемпіонаті Європи. Невеликий досвід участі 
у змаганнях, складна (гориста) місцевість, ви-

сокоякісне обладнання більш 
сучасних планерів суперників 
та іноді складні погодні умови 
не дозволили спортсмену за-
йняти високе місце у змаган-
нях. Але набутий їм досвід, 
велика увага до цих змагань 
української планерної гро-
мадськості, знайомство з май-
страми польотів на планерах 
з інших країн,– принесе свої 

плоди, буде служити позитивним прикладом і 
стане поштовхом для відновлення участі укра-
їнських спортсменів у міжнародних змаганнях 
і подальшого розвитку планерного спорту в 
Товаристві та Україні.

Закінчилося літо і з ним такий короткий 
планерний сезон. Загальні підсумки будуть 
підведені наприкінці року, проте головні події 
вже відбулися: ЦАК ім.О.К.Антонова організу-
вав два чемпіонати України (командир ланки 
О.Михайленко, пілот-інструктор В.Спасіченко), 
Вінницький АСК (начальник В.Коваленко, за-
ступник А.Кушнір, головний суддя змагань 
С.Ковальчук) організував чемпіонат України, 
допомагав клубам в підготовці техніки та під-
готовці пілотів, Рівненський АСК (начальник 
О.Кособуцький, командир ланки Р.Талащук) під-
готував 14 новачків-планеристів.

Управління авіації ТСОУ (начальник 
Ю.Прокопчук, головний інженер І.Гусєв, голо-
вний інспектор М.Киян) та Федерація планер-
ного спорту України (президент Л.Козаченко) 
уважно слідкують за розвитком планерного 
спорту, допомагають у вирішенні питань, та 
бажають українським планеристам подальших 
успіхів у такій прекрасній справі – польотах 
на планерах!

 Валентина ТОПОРОВА, 
заступник начальника управління авіа-

ції та авіаційних видів спорту ТСО Украї-
ни – Заслужений майстер спорту СРСР з 

планерного спорту

Що потрібно для успіхів в змаганнях з планерного спорту? Хто знає цей секрет, той і перемагає. Як і в будь-якому 
іншому виді спорту, окрім спеціальних знань, спортсмену потрібен характер, настрій, удача і суперники, які 
помиляються. А ще, звичайно, хороші висхідні потоки. У довгих польотах за маршрутами тривалістю 3, 4 і 
більше годин перемагає той, хто робить менше помилок, хто ризикує, уважно слідкує за погодними умовами, 
набираючи висоту в найсильніших висхідних потоках, і швидко летить на переходах між ними

Спорт 

В Україні успішно пройшов 67 чемпіонат з планерного спорту,  
участь у якому брали як імениті спортсмени, так і новачки 

ПЛАНЕРНИЙ СПОРТ – СПОРТ МУЖНІХ
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Під час закриття чемпіонату

Фінішує О.Михайленко,планер ЛАК-12, аеродром Бузова

М.Гриценко на дольоті, аеродром Прьєвидза

Фото на пам’ятьЮ.Прокопчук зачитує протокол змагань



Основними завданнями будь-
якого клубу є підготовка служ-
бових собак, ведення племінної 
діяльності та іншої кінологічної 

роботи. Якщо говорити про наш клуб, який 
я маю честь очолювати, то слід зазначити, 
що тривалий час він функціонував як до-
бре відлагоджений годинниковий механізм: 
проводились змагання, виставки собак 
та інші заходи, передбачені статутною 
діяльністю. Але останнім часом ця структу-
ра – в силу різних причин – відсторонилась 
від свого засновника, тобто Товариства. 
Керівництво почало порушувати Статут ГО 
«ТСО України», довівши клуб  майже до при-
пинення його існування. Тому в листопаді 
2018 року Радою Правління ТСО України 
було прийнято рішення про зміну його 
керівника. При цьому затвердили і  нову 
редакцію статуту.

Основними нашими завданнями поста-
ли  питання юридичного оформлення (як 
самого Центрального клубу, так і клубів в 
регіонах), виконання статутних вимог То-
вариства, виведення на якісно новий рі-
вень підготовки службових собак,  форму-
вання єдиної їхньої бази, фахівців та інше. 
Наразі всі юридичні процедури успішно 
завершено, зокрема, ухвалено  типовий 
статут для клубів службового собаківни-
цтва в областях.

14 березня 2019 року рада Правління 
ТСО України ухвалила також рішення про 
створення нових клубів  у різних регіонах 
країни. Зокрема, у  Вінницькій, Одеській, 
Київській, Полтавській, Дніпропетровській 
областях, а також у  місті Нікополі. Наразі  
тривають консультації щодо налагодження 
подібної  роботи  в Харківському та Доне-
цькому регіонах.

Зауважимо, що в новостворених клу-
бах на посади керівників приходять фа-
хівці з багаторічним досвідом, учасники 
Антитерористичної операції та Операції 
об'єднаних сил – люди, які уміють не тіль-
ки практично виконувати свою роботу, а 
ще й чудові організатори.

В деяких вже існуючих клубах були про-
ведені кадрові зміни. Наприклад, в Київ-
ському міському клубі призначено нового 
керівника – Подзубанову Валерію Сергіїв-
ну. Команда клубу разом з провідним фа-
хівцем Кюрчевим Олександром вже брала 
участь в декількох заходах оборонного 
Товариства.

Якщо говорити про сьогодення, то 
основними нашими завданнями є роз-
виток службового собаківництва, вій-
ськово-патріотичне виховання молоді 
в кінологічній сфері Товариства, співп-
раця з силовими структурами, ветеран-
ськими організаціями. А також  прове-
дення семінарів та зборів з вітчизня-
ними та міжнародними фахівцями, що 
сприятиме підвищенню рівня майстер-
ності фахівців та службових собак. Тому 
намагаємось якомога більше проводити 

змагань, кубків, семінарів, тренувальних 
таборів та інше.

Також активно проводиться  кіноло-
гічна робота серед молоді та юнацтва за 
програмою «Юний кінолог». Наприклад, у 
цьому році заплановано проведення Від-
критого чемпіонату Товариства в місті За-
поріжжі, який є центром підготовки юних 
кінологів. 

Користуючись нагодою, хочу відзначи-
ти окремі обласні клуби службового со-
баківництва, які працюють під егідою на-
шого Товариства. Наприклад, Черкаський 
обласний клуб службового собаківництва 
ТСО України на чолі з Кривоколінською На-
талією Миколаївною. Він був створений ще 
у 1969 році і завжди вважався найкращим. 
Тут, зокрема,  проводиться патріотичне 
виховання молоді, кінологічні заходи та 
показові виступи фахівців і членів клубу 
зі своїми підопічними для школярів, ді-
тей-сиріт. Також клуб впроваджує новий 
напрямок роботи з собаками – каністера-
пію: це допомога діткам з особливостями 
розвитку. Клуб активно і результативно 
виконує статутні завдання з підготовки 
службових собак та виступів на чемпіо-
натах Товариства, де його представники 
завжди виборюють призові місця. В клубі 
активно проводиться племінна робота, ви-
ставки та племінні огляди..

Не можу не згадати і Запорізький об-
ласний клуб службового собаківництва 
ТСО України, заснований в 1972 році. Він, 
завдячуючи  своєму керівнику Михайлову 
Євгену Васильовичу, є визнаним лідером у  

кінологічній роботі, яка прово-
диться серед дітей та юнацтва. 
Програма «Юний кінолог», яку 
започаткував одинадцять років 
назад  Євген Михайлов, успіш-
но готує юних спортсменів для 
Товариства. Також юні кіноло-
ги із Запоріжжя беруть активну 
участь у дорослих чемпіонатах 
ГО «ТСО України» зі службового 
дресирування, на яких створю-
ють неабияку конкуренцію на 
змаганнях та виборюють при-
зові місця. Клуб багато років 
поспіль передає цуценят ро-

бочих ліній розведення до кінологічних 
підрозділів силових структур та відомств 
України. Тільки в цьому році клуб передав 
трьох цуценят.

Кропивницький клуб під керівництвом 
Палія Миколи Климовича також серед лі-
дерів за всіма показниками в кінологічній 
роботі. Члени клубу зі своїми чотирилапи-
ми друзями є учасниками всіх кінологічних 
заходів, що проходять під егідою Товари-
ства, постійно завойовуючи призові місця. 
А все тому, що тут працюють фахівці ви-
сокого рівня, які готують не тільки призе-
рів, а й патріотів, котрі зі своїми собаками 
присутні на всіх військово-патріотичних 
заходах області, організовують показові 
виступи. Також клуб в цьому році прово-
див у себе відкритий чемпіонат Товариства 
зі службового дресирування.

Рівненський обласний клуб, який очо-
лює Дичко Валентин Федорович, створе-
ний у травні 2017 року. Він досить моло-
дий, але за короткий проміжок часу завдя-
ки плідній роботі фахівців клубу має  гарні 
результати: виступи членів клубу зі своїми 
службовими собаками на чемпіонатах та 
кубках ГО «ТСО України», загальне пер-
ше командне місце на Кубку Товариства у 
2018 році за програмою «Загальний курс 
дресирування». Також клуб проводить по-
казові виступи, організовує кінологічні за-
ходи зі службового дресирування та інші. 

Цього року щорічний кінологічний та-
бір ГО «ТСО України» проходив з 24 по 28 
липня  на базі авіаційно-спортивного клу-
бу ТСО України м. Воронів за сприяння Рів-
ненської обласної організації ТСО Украї-
ни. По приїзді спортсменів – кінологів до 
місця призначення одразу кинулись у очі 
гарна атмосфера авіаційного клубу, ма-
льовнича природа, чудові умови для  роз-
міщення та проживання, дресирувальні 
майданчики, клас для теоретичної підго-
товки, відмінна кухня та локації для відпо-
чинку. В зборах взяли участь спортсмени 
– кінологи з Центрального клубу собаків-
ництва, Київського міського, Черкаського, 
Запорізького, Нікопольського, Одеського, 
Рівненського клубів та гості  з інших ре-

гіонів України. Кінологічні збори 
почались урочисто, а саме з ви-
конання Статутних завдань – пе-
редачі  цуценяти німецької вівчар-
ки робочих ліній згідно умов до-
говору від 14 червня 2019 року 
укладеного між Адміністрацією 
кримінально – виконавчої служби 
та ГО «ТСО України». Хочеться від-
значити, що це не перше цуценя,  
яке було передане Рівненським 
клубом службового собаківництва 
ТСО України до силових структур. 

Згідно плану кінологічних збо-
рів заняття проводились двічі на день: те-
оретичні та практичні, в індивідуальному 
порядку та в групах. В перші дні зборів те-
оретичну та практичну частину викладав 
Борис Ілліч Томшинський, відомий в Укра-
їні фахівець з багаторічним досвідом, який 
виховав не одну плеяду фахівців та підго-
тував велику кількість собак за різними 
програмами та призначенням. Всі учасни-
ки зборів з великим задоволенням працю-
вали під орудою Бориса Ілліча: змістовні  
лекції, поради з власного багаторічного 
досвіду та особиста участь у практичних 
заняттях – все це сприяло продуктивному 
навчанню та роботі. Також теоретичні та 
практичні заняття проводили Подзубано-
ва Валерія (керівник Київського міського 
клубу собаківництва), Черлат Віталій (ке-
рівник Одеського клубу собаківництва), 
фахівці Центрального клубу собаківництва 
Корольков Олексій та Буковська Вікторія. 
Провідний фахівець Київського міського 
клубу Кюрчев Олександр провів майстер-
клас в захисному розділі та за програмою 
мондіоринг та прочитав лекцію з ветери-
нарії.

Кілька слів про ще один цікавий захід, 
який влаштувало керівництво Черкасько-
го клубу –  Парад чемпіонів та продемон-
струвало ефектні показові виступи своїх 
собак. Тож весело і цікаво було не лише 
дітям, а й дорослим, які стали учасниками 
розважальної анімаційної програми, май-
стер-класів з розпису аквагримом тощо.  А 
скільки конкурсів відбулося! «Дитина і со-

бака», модне дефіле для собак, «Хто най-
кращий їдок?», і ще багато-багато різного. 
Було безліч призів і, безумовно, вибір най-
кращого і найрозумнішого чотирилапого 
учасника виставки. Черкащанам ця подія 
запам’ятається надовго! До речі, активісти 
цього клубу  Вікторія Придатченко, Андрій 
Лімін та їх вухаті вихованці – лабрадор Тер-
рі, німецька вівчарка Топаз та вельш-коргі 
Ріккі активно долучаються до благодійних 
заходів на День святого Миколая.

Хочеться ще сказати декілька слів про 
Нікопольський клуб собаківництва. Незва-
жаючи на те, що клубу декілька місяців, 
він під керівництвом Гребінюка Сергія Іва-
новича активно бере участь у діяльності 
Товариства: вже проведено декілька се-
мінарів для фахівців та власників собак, 
показові виступи та інше. Також були ви-
конанні статутні завдання Товариства в 
кінологічної діяльності – передано цуце-
нятко німецької вівчарки до Бердянського 
прикордонного загону. 

В майбутньому плануємо удосконалю-
вати практичну та теоретичну роботу, вій-
ськово-патріотичне виховання в кіноло-
гічній сфері, виконувати та реалізовувати 
умови договорів про співпрацю з силови-
ми відомствами, роботу з молоддю та юна-
цтвом, залучення ветеранських організа-
цій до кінологічної роботи в ТСО України, 
продовження співпраці з міжнародними 
відомствами та організаціями для підви-
щення загального рівня результативної 
роботи та розвитку кінології в ТСО України.

Протягом десятиліть службове собаківництво є одним із  напрямків діяльності 
ТСО України.  Про те, у якому стані воно перебуває сьогодні, про життєдіяльність 
клубів,  їх проблеми і досягнення розповідає Ірина Володимирівна Івахова – 
директор Центрального клубу собаківництва ТСО України
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Кінологія

І. Івахова зі своїм улюбленцем

Тренувальний процес

Їхнє захоплення – собаки

Команда-переможниця змагань



У день вишиванки створено 
військово-патріотичний клуб

Уже стало доброю  традицією на Яр-
молинеччині у День вишиванки органі-
зовувати святкування за участю учнівської 
молоді. Цьогоріч, за ініціативи управлін-
ня освіти, молоді та спорту райдержад-
міністраціі та Будинку дитячої і юнацької 
творчості відбувся флешмоб під назвою 
"Український віночок". Близько 350 дітей 
вишикувались із шестиметровим сим-
волічним рушником "Ярмолинеччина за 
мир", утворивши український віночок з ко-
льоровими стрічками. 3 вітальним словом 
до присутніх звернувся керівник апарату 
РДА Олександр Цісар: 

– Надзвичайно приємно спостерігати, 
що вишиванка заслужено повертає свою 
популярність не лише як святковий, але й 
як повсякденний одяг. Сьогоднішнє свято 
показує, що вишиті сорочки та вишиван-
ки будуть оберігати нас, наділяти силою 
рідної землі". 

Святкування прикрасили "Попурі укра-
їнських пісень" у виконанні Катерини Ква-
сюк та хореографічні композиції колективу 
"Калинове намисто" школи мистецтв, де 
керівником Юлія Акулінушкіна. 

Урочистості продовжилися відкриттям 
військово-патріотичного клубу "Молодіж-
на козацька Січ Ярмолинеччини" районної 
організації Товариства сприяння обороні 
України, яку очолив учасник Майдану та 
антитерористичної  операції Федір Про-

нак. Федір Анатолійович про ідею відкрит-
тя організації розповідає: 

– Коли я пішов на війну, то перший раз 
в руках тримав зброю, до володіння якою 
не був підготовлений. Повернувшись з АТО 
вирішив, що потрібно молодь виховувати 
не лише морально, але й фізично. Щоб, не 
дай Бог,  якщо їм колись доведеться, могли 
гідно постояти за свою Батьківщину. 

І саме ця позиція підштовхнула колиш-
нього вчителя музики створити такі моло-
діжні організації на Дунаєвеччині, а згодом 
і у Ярмолинцях. Під час урочистостей хви-
линою мовчання учасники дійства вшану-
вали пам'ять загиблих на сході України. 
Почесне право провести відкриття вій-
ськово-патріотичного клубу було надано 
голові районної організації ТСО України 
Миколі Трембачу. Він відзначив, що для 
нашого району – це нова форма патріо-
тичного вихован-
ня шкільної моло-
ді. Адже неодно-
разово районна 
організація ТСОУ 
разом з відділом 
освіти, молоді та 
спорту райдер-
ж а д м і н і с т р а ц і ї 
проводять різно-
манітні заходи на 
військово-патріо-
тичну тему. А ство-
рення військово-
п а т р і о т и ч н о г о 

клубу дозволить об’єднати усі ці заходи 
в єдину систему.

– Ми ставимо собі за метy поєднати па-
тріотизм із опанування навичків вишколу 
школярів старших класів, – сказав Мико-
ла Іванович. Також він відзначив головну 
роль у створенні клубу його керівника 
Федіра Пронака, який, отримавши пора-
нення в зоні АТО, за станом здоров'я не 
зміг повернутися на фронт. Тому і вирішив 
бути корисним в питаннях патріотичного 
виховання дітей та молоді. 

Слова вдячності Микола Трембач ви-
словив тим, хто допоміг у відкритті моло-
діжної організації: директорам ТОВ «ВВТ 
Грейн» Івану Макуху, СТОВ "Хорост Плюс" 
Анатолію Козаку, Хмельницького цегель-
ного заводу Олексію Кривдику, ДП "Ярмо-
линецьке лісове господарство" депутату 
обласної ради Івану Кирилюку, голові Яр-

молинецькоі райдержадміністрації депу-
тату обласноі ради Андрію Шутяку; коман-
диру військової частини А2730 полков-
нику Василю Буряку; голові СФГ "Вікторія 
Л" депутату районної ради Леонтію Побе-
режному, приватним підприємцям Вади-
му Ковальчуку, Людмилі Швець, Валентині 
Мужило, Миколі  Швецю, Михайлу Шкля-
руку, Михайлу Козинцю, Михайлу Хомину, 
волонтерці із міста Дунаївці Майї Гадлев-
ській, начальнику відділу освіти, молоді 
та спорту Ярмолинецькоі РДА Валентині 
Хоптовій та методисту Віктору Посікері, ди-
ректору Ярмолинецького НВК Володимиру 
Постовіту та голові Хмельницької ОО ТСОУ 
Петру Шубіну. Усі вони отримали Подяки 
та пам'ятні подарунки – книги "Гетьмани 
України", закуплені районною організацією 

ТСОУ. Дійство продовжилось урочистою 
ходою вихованців організації під керівни-
цтвом їхнього наставника. 

Двадцять два учні 8-10 класів Ярмоли-
нецького НВК протягом двох місяців про-
ходили навчання із рукопашного бою, 
стрільби з різних видів зброї, стройової 
підготовки та інше. А того дня вони скла-
ли присягy та показали свою військову 
майстерність. Присутні оглянули частину 
експонатів з музею АТО, який організував 
Федір Пронак у місцевій школі Підлісного 
Мукарова, що на Дунаєвеччині. Більшість 
експонатів музею атовець привіз з війни. 

Головною подією на урочистостях ста-
ло вручення квитка члена військово-патрі-
отичного клубу "Молодіжна козацька Січ 
Ярмолинеччини" та значка члена Товари-
ства сприяння обороні України. Першими 
членами клубу стали Вадим Курятнік, Іван 
Нечеснюк, Максим Керстенюк, Роман Бас, 
Богдан Данильчук, Роман Заярний, Давид 
Кравчук, Олександр Клембовський, Діана 
Побожна, Елизавета Шиповалова, Сергій 
Козачок, Діана Цвітлюк, Артем Петров, Та-
рас Керстенюк, Олег Скульський, Анаста-
сія Дідик, Павло Чаплій, Ростислав Чорний, 
Ярослав Щербатюк, Денис Мамчур, Максим 
Лісовський та Олександр Тарасов. Привіта-
ли юних патріотів методист Ярмолинецько-

го відділу освіти 
Віктор Посікера, 
голова ради ве-
теранів району 
Петро Коцюба, 
директор Під-
лісно-Мукарів-
ської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Олександр 
Онищук, голова 
спілки ветера-
нів АТО Ярмо-
линецького ра-
йону Олександр 
Ковалевський. 
Програму свята продовжили художні но-
мери у виконанні членів молодіжноі органі-
заціі та їхніх друзів – учнів Ярмолинецького 

НВК. Вразив своїм 
виступом присут-
ніх керівник клубу 
Федір Пронак, ви-
конавши власну 
патріотичну пісню. 
Варто відзначити, 
що Федір Анатолі-
йович вміло грає 
на різних музич-
них інструментах. 
Саме таке наці-
онально-патріо-
тичне виховання, 

на думку організаторів та учасників свята, є 
основою формування ціннісного ставлення 
особистості до українського народу, Бать-
ківщини, держави, нації. 

Юні ярмолинчани взяли
участь у смолоскипній ході

У лютому центром столиці пройшла 
смолоскипна хода на честь 125-ї річниці 
громадської організації "Сокіл". До заходу 
долучились ветерани АТО, а також пред-
ставники патріотичних молодіжних орга-
нізацій з різних регіонів України. Приємно 
відзначити, що в заході взяли участь наші 
земляки, представники новоствореної гро-
мадської організації "Молодіжна Козаць-
ка Січ Ярмолинеччини" під керівництвом 
свого наставника Федора Пронака. Під час 
заходу вони палили смолоскипи, вигуку-
вали патріотичні гасла і пройшлися коло-
ною по Хрещатику. А на початку березня 
патріотична енергетика, вогонь сердець 
та смолоскипів на славу Героя України Ро-
мана Шухевича пронеслись сивочолим 
Кам'янцем-Подільським. Активісти розпо-
чали ходу на проспекті Грушевського, да-
лі рушили вулицями Данила Галицького, 
Гагаріна, Огіенка. Колона пройшла через 
усю центральну частину міста і закінчила на 

Майдані Відродження, де, вишикувавшись, 
активісти прочитали молитву Українського 
націоналіста. Всього марш налічував по-
над 500 учасників, серед яких було багато 
представників громадських організацій та 
простих жителів, які прийшли вшанувати 
пам'ять славетного Провідника, адже Ро-
ман Шухевич – приклад патріотизму, який 
треба завжди пам'ятати! 

Гарні, дружні обличчя... Діти, молодь і 
старше покоління... Всіх об'єднала любов 
до України та ії Героїв. 

В Ярмолинцях юних патріотів 
навчали як боротися 
з терористами

Керівник військово-патріотичного клу-
бу "Молодіжна козацька Січ Ярмолинеччи-
ни" Федір Пронак практикує проведення 
активних форм занять зі своїми вихован-
цями з метою покращення їх військової 
підготовки. Наприкінці березня, під його 
керівництвом та наставництвом, було ор-
ганізовано страйкбольну гру, в ході якої 
молодь відпрацьовувала уміння та нави-
чки, необхідні для проведення операції по 
звільненню заручників.

Віктор ГОРДЄЄВ

На площі 600-річчя Ярмолинець відбулося святкування Дня 
вишиванки та урочисте відкриття військово-патріотичного 
клубу “Молодіжна козацька Січ Ярмолинеччини"

ДВА СВЯТА – 3 УКРАЇНОЮ У СЕРЦІ
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Виховуємо патріотів

Кроком руш!..

Перед початком урочистостей

Нагороджується...

Ознайомлення з військовою технікою



Микола Лобушко,
голова Сумської 

обласної організації 
ТСО України

– Сьогодні ко-
жен українець, 
завдяки прого-
лошеній неза-
лежності, є віль-
ною людиною. 
Яких би політич-
них, релігійних 
поглядів він не 

дотримувався, громадянин не ризикує 
зазнати переслідувань з боку держави. 
Якщо, звичайно, ці погляди не є екстре-
містськими і не протирічать українському 
законодавству: подібна практика існує в 
усіх цивілізованих країнах світу.

Обов'язок кожного з нас – працювати 
на свою країну, розбудовувати її.

Юрій Мартинцов,
сержант, 

головний сержант роти,
 учасник АТО

– Я народився вже у незалежній Укра-
їнській держа-
ві, а сьогодні 
проходжу вій-
ськову служ-
бу за контр-
актом,  не раз 
бував у зоні 
АТО. І готовий 
будь-якої миті 
знову відбути 
в район бойових дій. Адже потрібно за-
хищати свою країну. Україна для мене – це 
моя Одеса, де я народився і виріс і де жи-

вуть мої батьки, моя дружина  і син Рос-
тислав. Кому як не мені усіх їх захищати?

Сергій Соловей,
заступник голови Київської 

міської організації ТСОУкраїни
-Для мене назалежна Україна – це 

можливість жити на рідній землі, віль-
но спілкуватися 
рідною мовою, 
не бути «молод-
шим братом». 
А ще –  гаран-
тія того, що ми, 
українці, більше 
не будемо вико-
нувати різні «ін-

тернаціональні обов'язки», проливаючи 
свою кров за чужі інтереси.

Сьогодні наша країна переживає 
вкрай складні часи, протистоячи росій-
ським найманцям на східних рубежах. 
Обов’язок кожного працівника Товари-
ства, активіста своїми справами зміцню-
вати Українську державу. Лише так може-
мо її зберегти, не дозволивши Російській 
імперії реалізувати сценарій 20-х років, 
коли Україна потрапила у її ярмо.

Надія Титенок,
заступник Голови ТСО України

– Для мене Українська держава почи-
нається не з якихось абстрактних речей, а 
з  друзів, рідного 
міста, людей, які 
у ньому живуть. 
Україна – це ти-
сячі її синів, які зі 
зброєю в руках 
захищають нас з 
вами від лютого 

ворога, їхні батьки, діти і дружини. Диву-
юсь їхній мужності, готовності жертвувати 
власними життями заради неї, України.

Не можу не згадати добрим словом і 
наших колег – працівників Товариства, 
які були мобілізовані до війська і теж во-
ювали за нашу країну. Слава Богу, всі вони 
повернулись до рідних домівок живими 
і здоровими.

Роман Круцик,
голова Всеукраїнської громадської 

організації «Меморіал»
– Для мене не-

залежна Україна 
– це можливість 
бути вільною лю-
диною, свобода 
пересування, ві-
росповіданн я, 
висловлювання 
своїх поглядів 
стосовно будь-
яких подій. А ще – спокій за себе і своїх 
близьких, впевненість, що тебе не оголо-
сять «ворогом народу» і не  відправлять 
на Колиму.

Я багато років займаюсь відновлен-
ням історичної правди щодо нашого не 
такого вже й далекого минулого. Зокрема, 
спільно з колегами ми знайшли на Терно-
пільщині кладовище людей, яких напере-
додні німецького вторгнення розстріляли 
чекісти. Ми зуміли встановити не лише 
імена їхніх жертв, а й прізвища  душогубів. 
Коли я стояв над залишками цих нещас-
них людей, розумів: коли б вони жили у 
своїй країні, то цієї трагедії не сталось би.

Бліц-опитування провів
 Сергій ЗЯТЬЄВ

Д
вадцять вісім років тому, у серпні 1991-го, Верховна Рада про-
голосила Україну суверенною державою. Інколи можна по-
чути, що сталося це випадково, мовляв, завдяки недолугості 
тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, який через 

особисті чвари з Борисом Єльциним «прогавив» Україну. 
Ті, хто так вважає, воліють не помічати інших фактів. Зо-

крема, того, що лише у минулому столітті за волю віддали 
життя десятки тисяч українців. Маю на увазі часи Української 
Народної Республіки, яку більшовицька Росія втопила в крові, 
рух спротиву у подальші роки, коли українців оголошували 
ворогами народу і відправляли до радянських концтаборів, а 
згодом і психлікарень. Скільки людських життів було покла-
дено на вівтар нашої державності? Хто зна….

І сьогодні ми гинемо, відстоюючи право бути господарями 
на своїй  землі. А не наймитами у «старших братів”. Напередодні проголошення Україною державного суверенітету я 
зустрівся з представниками різних верств населення і задав їм одне запитання:  що значить для них Україна.

«У СВОЇЙ ХАТІ СВОЯ ПРАВДА, І СИЛА, І ВОЛЯ...»
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24 серпня – День незалежності України Мужні люди

Вперед, Україно!...

Сьоме червня. Звичайний робочий день, 
ясний і по-льотному погожий.  Екіпаж 
перевіреного часом літака Ан-2, 
що належить ТСО України і 

місцем «приписки» якого є аеродром 
«Чайка», готувався до виконання пла-
нового польоту. Коли всі регламентні 
роботи були закінчені, льотчики 
підняли літак в повітря. Але на 20-й 
хвилині польоту зненацька  двигун 
почав давати збої. Терміново потрібно 
було приземлятись. Стало зрозумілим і 
те, що до «Чайки» аж ніяк «не дотягнеш». 
Ситуація ускладнювалась ще й тим, що марш-
рут польоту проходив над лісосмугою  і в разі 
падіння повітряного судна могли б постраждати члени 
екіпажу та виникала загроза лісової пожежі.

 На щастя, за кілька секунд льотчики помітили  озеро – штучне 
водоймище. Щоб запобігти великих руйнувань та можливих тяжких 
екологічних наслідків екіпажем миттєво було прийнято рішення що-
до приводнення літака.

 Завдячуючи майстерності пілотів, точним розрахункам і 
ретельно виконаній посадці, літак не зазнав критичних по-
шкоджень, а саме головне – не було порушено герметичності 
паливних баків, чим попереджене витікання пального у водо-
йму. Таким чином вдалося вберегти господарство рибгоспу від 

екологічного забруднення та значних матеріальних 
збитків, а навколишнє середовище від можли-

вих тяжких наслідків.
Одному з членів екіпажу вдалося ви-

братись з кабіни і він, допливши до 
берега, зателефонував до рятуваль-
ників та повідомив про ситуацію, що 
склалася. Незабаром на березі озе-
ра вже були рятувальники Головно-
го управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій у місті Києві та 
рятувальні служби Святошинського ра-

йону, котрі швидко і професійно здійснили 
евакуацію членів екіпажу та надали першу 

необхідну допомогу. 

Коментар заступника Голови ТСО України – начальника 
управління авіації та авіаційних видів спорту ТСО України 
Юрія Прокопчука:

 – Відразу зауважу, що екіпаж складався із найбільш досвідче-
них пілотів – Говорухіна О.О. та Кияна М.І.  Вони, коли сталася ця надзвичайна пригода,  проявили професійну майстерність, швидко 
оцінивши загрозливу ситуацію і прийнявши єдино правильне рішення щодо місця посадки літака. 

Першими серед тих, хто в найкоротший термін від часу повідомлення прибув на місце здійснення аварійної посадки літака, були 
командири та бійці Головного управління ДСНС України в м. Києві та рятувальники Святошинського району. Вони оперативно розгор-
нули необхідні рятувальні сили і плавзасоби, здійснили евакуацію членів екіпажу з борту літака АН-2 та надали їм першу допомогу. 

Надалі було проведено ряд спільних робочих нарад з фахівцями ТСОУ, представниками інших структур з вивчення і оцінки реальної 
ситуації та відпрацьоване планування заходів щодо можливостей евакуації літака АН-2 з водойми, на котрих ключову роль відігравала 
професійна думка і досвід фахівців ДСНС України. Саме тому, вперше в Україні, 13-го червня 2019 року була успішно здійснена унікаль-
на операція евакуації літака з водоймища. 

Об’єднаними і злагодженими діями, із застосуванням спеціальних засобів, що перебувають в арсеналі рятувальників, літак був по-
вернутий на колеса шасі і витягнутий на берег для технологічного розстикування елементів крила та подальшої евакуації на аеродром 
«Чайка». 

Нещодавно до столичного  ГУ ДСНС України завітали заступники голови ТСО України – Надія Титенок та Юрій Прокопчук. Від імені 
керівництва, активістів  нашої Всеукраїнської громадської організації  вони висловили рятувальникам, задіяним у рятуванні льотчиків, 
щиру подяку. А також вручили  відзнаки Товариства, які, за словами одного з нагороджених, завжди нагадуватимуть їм про цей над-
звичайний випадок, що трапився з екіпажем АН-2, і врятовані людські життя.

Керівництво Товариства сприяння обороні України висловлює готовність до подальшої співпраці з ДСНС України за напрямками 
своєї діяльності в питаннях підготовки фахівців та використання об’єктів ГО «ТСОУ» для проведення тренувань. 

ДЯКУЄМО ЗА ВРЯТОВАНІ ЛЮДСЬКІ ЖИТТЯ…
Влітку цього року  рятувальники Головного 
управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацйї  України у місті Києві врятували трьох 
льотчиків  Товариства, літак яких зазнав 
аварії, «приземлившись» на столичному озері
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Дата і місце народження – 
невідомі…

Історики досі не можуть їх встанови-
ти: за одним із припущень він був сином 
українського шляхтича Федора Богуна і 
народився близько 1618 року. При цьо-
му  всі сучасники, у тому числі й польські, 
описують його як високоосвічену людину, 
розумну та хитру, яка має неабияку хоро-
брість і талант полководця. Переконливом 
аргументом на користь цих тверджень мо-
же слугувати Берестейська битва 1651 ро-
ку. В ній  Богун командував невеликим за-
гоном. На протязі двох днів перевага була 
на боці козаків. Проте у вирішальний мо-
мент, коли, здавалось, від козацької шаблі 
ось-ось поляже останній ворог,  вдача їм 
зрадила: поляки зібрали всі залишки сво-
їх сил та вдарили по лівому флангу, який 
тримали татари. Ті ганебно втекли з поля 
бою, полишивши козаків наодинці з по-
ляками. Богдан Хмельницький почав  на-
здоганяти татар, сподіваючись оброзумити 
союзників і повернути назад. Та вони  не 
лише не повернулись, а й захопили геть-
мана у полон. 

Козаків, які звикли бачити «батька Хме-
ля»  серед своїх лав у найтрагічніші мо-
менти, охопила паніка. Але оговтались і  
обрали своїм ватажком Івана Богуна, за 
наказом якого  бої продовжились. Про-
те сили були нерівними: поляки, зважаю-
чи на переважаючу чисельність війська, 
оточили козаків з трьох сторін. Правда, і 
самі зазнали великих втрат. Тож  почались 
переговори. Польські шляхтичі вимагали, 
щоб козаки склали зброю та прапори, а та-
кож здали своїх воєначальників. Ці умови, 
звісно, не подобались Богуну. І він, усіляко 
затягуючи переговорний процес, почав 
шукати вихід з безнадійної, здавалося б, 
ситуації. І знайшов: рядові козаки почали 

поширювати чутку, що ніби-то Хмельниць-
кий  разом з Гіреєм – татарським ханом – 
ось-ось мають повернутись, розпочавши 
наступ. А щоб поляки більше повірили в 
це, наказав створити у козацькому таборі 
атмосферу свята – грати на литаврах та 
сурмах. Оскільки татари могли прийти на 
допомогу лише з боку ріки, то поляки від-
правили туди значні сили, залишивши у 
своєму таборі  кілька сотень вояків, яких 
козаки і перебили…

Зрозумівши, що їх обдурили, поляки 
вирішили  збудувати дамбу, щоб зато-
пити та знищити козацький табір. Проте 
полковник Богун не здався. Змайстру-
вавши переправу, козаки вирвалися з 
польського оточення. 

Іван Богун – 
вінницький полковник

Так і досі називають Богуна. Пояснення 
просте: багато  переможних боїв він провів 
саме у цьому подільському краї. Талант ко-
зацького воєначальника проявився, коли  
його загін вирушив назустріч польському 
магнатові Лянцкоронському, який рухав-
ся у напрямку Вінниці із загоном добір-
ної кінноти. Зійшовшись у бою на березі 
Південного Бугу, після нетривалої сутич-
ки козаки в удаваній паніці почали відсту-
пати до  монастиря, який знаходився на 
протилежному березі ріки. Поляки так за-
хопились переслідуванням богунців, що 

    Іван Богун – одна з найяскравіших постатей часів національно-
визвольної боротьби українців проти польської шляхти. Вінницький 
полковник  відзначався особистою хоробрістю і військовим талантом, 
його любили  козаки і смертельно ненавиділи вороги, він був 
найближчим соратником Богдана Хмельницького, але противився союзу 
з Росією, називаючи  його «ярмом для українців на цілі століття». 

    Богун володів шістьма іноземними мовам, якими не лише 
розмовляв, а й писав і читав. У нього були дружні стосунки з унікального 
таланту людиною – генеральним писарем Івана Виговського Юрком 
Немиричем, який закінчив чотири університети в Європі. А ще він  
мріяв про велику українську державу і не відмовлявся від такої 
форми як конфедерація – Польща, Україна, Литва. Відомий польський 
історик зазначав, що «... з 80 діячів часів Хмельницького Іван Богун – 
найпрекрасніший. Він поєднував у собі розум, незалежність характеру, 
не заплямував себе жорстокістю, відзначався високою моральністю і 
вірністю ідеалам...»

не помітили, як їхня кіннота опинилася на 
скованій морозом річці. Але посеред Бу-
гу на них чекала заздалегідь підготовлена 
пастка  – притрушені сіном і снігом опо-
лонки.  Опинившись на цьому «мінному 
полі»,  кінна шляхта почала провалюватись 
у воду.  Лянцкоронський, за свідченням су-
часників, дивом  врятувався від  смерті…

Але на цьому, як стверджує письменник 
Олександр Дмитрук – активний дослідник 
життя уславленого полковника і автор іс-
торичного роману «Іван Богун-полковник»,  
сюрпризи для нападників не закінчилися:

– Захисники міста заздалегідь облили 
вали водою, і коли розлючені жовніри піш-
ли на штурм, то ковзалися на них, як діти 
на гірці. Кілька разів вони йшли на приступ 
валів, але відкочувалися назад. Тоді части-
на каральної експедиції вирішила вдарити 
біля села Якушинці. Але й тут наразилися 
на люту відсіч потужних козацьких загонів, 
до яких входили і селяни. Деякі дослідники 
облогу Вінниці називають першою козаць-
кою обороною, що не здолав ворог.

Навесні 1653-го його загони  виступили 
проти армії Стефана Чарнецького, який, 
захопивши Липовець, Погребище та інші 
подільські міста, рухався  вглиб України. 
Маючи значно менші військові сили, Бо-
гун відступив на територію Брацлавщини. 
21 березня поляки оточили місто, відразу 
приступивши до штурму. Та козаки відби-
ли атаку. Наступні спроби захопити Брац-
лав теж не увінчалися успіхом. Проте роз-
лючений Чернецький не полишав намірів 
увійти до міста і поквитатись з козаками. 
Та, діставши важке поранення, на деякий 
час втратив контроль над своїм військом.  
Богун непомітно вивів більшість козаків з 
міста. Опинившись за межами населено-
го пункту, частина козаків переодяглася 
у  завчасно припасений  татарський одяг 
і атакувала ворога. Інша частина, на чолі 
з Богуном, вдарила з тилу. Поляки, поба-
чивши «татар» і розцінивши це як підкрі-
плення, почали втікати. Та незабаром їм 
надійшла підмога на чолі з  гетьманом Ка-
линовським. І знову почався штурм.  Але 
безуспішно.

«Ніякої дружби з Москвою…»

8 січня 1654 року в місті Переяславі була 
скликана військова рада, на якій ухвалили  
рішення про возз'єднання України і Росії. В 
літописах, документах тієї пори зберегли-
ся свідчення, що вінницький полковник 
відмовився присягати на вірність москов-
ському цареві: на знак протесту навіть по-
ламав шаблю, обстоюючи принцип: «Ні до 
Варшави, ні до Москви, ні до Стамбула, ні 
до Бахчисарая». 

– З московита-
ми, хлопці, нам не 
по дорозі, – гово-
рив він, звертаю-
чись до гетьмана і 
його найближчого  
оточення. – Хіба ж 
можна добровіль-
но йти у ярмо?...

Після підписан-
ня угоди і москов-
ський цар Олек-
сій Михайлович, і 
польський король 
Ян Казимир II – ко-
жен по-своєму – 
намагалися схилити  Богуна на свій бік, 
даруючи йому  грамоти і посилаючи пиш-
номовні листи. А він не бажав змінювати 
«королівські пута на царське ярмо». Пись-
менниця 0лена Апанович у книзі «Україно-
Російський договір 1654 року. Міфи і реаль-
ність» пише:

 – Категорично не прийняв ідеї Переяс-
лавської ради полковник Іван Богун, якого 
вважали після Богдана Хмельницького ко-
зацьким стратегом номер один. Не даремно 
коронний обозний Андрій Потоцький по-
відомляв короля, що  «Богун із тих козаків, 
для яких найвищий інтерес –  не бути ні під 
вашою королівською милістю, ні під царем». 

Навіть після возз'єднання України з Ро-
сією шляхетська Польща продовжувала 
зазіхати на Україну, кинувши свої війська 
на Поділля. А згодом в Україну вторглись 
і татарські орди.  Вони, зокрема, оточили 
Умань, захистом якої керував Іван Богун. 
Задля порятунку міста Богун звелів обли-
вати вали водою, перетворивши на слизькі 
крижані гори. Доки татари міркували як об-
хитрити козаків, на  допомогу їм прийшли 
загони  Б. Хмельницького.

По  смерті Богдана  Хмельницького геть-
маном України, усунувши від влади його 
сина Юрка, став Іван Виговський. Він був 
слухняним ставлеником польської шляхти і 
намагався  схилити на свій бік і Богуна, який 
користуввся  серед козаків великою пова-
гою. Зауважимо, що Богун підтримував курс 
Івана Виговського на розрив з Москвою, 
але не схвалював його надмірної дружби 
з Варшавою. Виговський знав про це, але, 
зважаючи на авторитет Івана Богуна серед 
козацтва, не наважувався позбутись його. 
Натомість оточив польськими шпигунами. 

У 1662 році під час повстання проти 
польської влади на Правобережній Укра-
їні, Богун був заарештований шляхтою та 
ув’язнений. 1663 року, організовуючи но-
вий похід на завоювання Лівобережної 
України, Ян Казимир звільнив Івана Богуна 
з полону і призначив наказним гетьманом, 

намагаючись скористатись довірою україн-
ців до його імені і  заручитися їх підтрим-
кою. Проте у полковника були інші плани: 
він замислив скористатися цим призна-
ченням та знищити поляків об’єднаними 
силами лівобережних козаків і російських 
військ. Але доля розпорядилася інакше. Се-
ред козаків був зрадник, який замість пере-
дати листа Богуна російському командую-
чому Ромодановському, віддав його поль-
ському королю. 17 лютого 1664 року Іван 
Богун був заарештований та згодом страче-
ний за вироком військово-польового суду.

Видатна донька українського народу, 
щира патріотка України Олена Теліга, ви-
ступаючи у 1937 році перед українськими 
студентами у Варшаві, сказала:

– Богун був тим героєм, якого неспо-
кійний дух живе і досі і пекучим вогнем 
вривається в душу молоді. Він був найя-
скравішим представником типу тогочасних 
українців, що зі сміхом зустрічали небезпе-
ку, не розв'язували вузли, а розрубували 
їх, не жебрали, а здобували, що вважали 
потрібним здобути.

Сергій ЗЯТЬЄВ

«З МОСКОВИТАМИ, ХЛОПЦІ, НАМ НЕ ПО ДОРОЗІ…»
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14 жовтня – День Українського козацтва 

Бій козаків з поляками

Пам’ятник Івану БогунуКозаки вирушають у похід
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Династії 

Кожен житель цього селища, від 
малого до старого, знає, де зна-
ходиться місцевий спортивно-
технічний клуб ТСО України. 

Правда, замість абревіатури «ТСОУ» люди 
вживають іншу –  «ДТСААФ». Не тому, що  
не сприймають зміни назви організації: так 
історично склалося, що ця будівля, зведе-
на ще  в далекому 1975 році, стала справж-
ньою окрасою невеличкого волинського 
містечка і кузнею з підготовки водіїв, а й  
центром спортивно-масової роботи та 
військово-патріотичного виховання.

Шумщина підтримує давні традиції во-
єнного ремесла. Мабуть тільки тут поєд-
нують, здається, непоєднане: пам'ять про 
піонера-героя часів другої світової війни 
Васю Шишковського і пам'ять про воїнів 
Української Повстанської Армії. Насампе-
ред її бережуть в славнозвісних Антонів-
цях – селі, яке за адміністративно-тери-
торіальною ознакою  входить до складу 
Шумського району Тернопільської області, 
а за географіфчною – до Волині. Цей на-
селений пункт вороги зрівняли з землею 
лише  за те, що саме тут, у цьому краю, во-
сени 1943-го народилась  УПА.

Втім, повернімось до  Шумського СТК. І 
відразу зауважимо, що працюють тут справ-
жні патріоти нашої країни і Товариства, які 
понад усе люблять свою землю, своїх зем-
ляків. Всі свята, а особливо великі спор-
тивні змагання, насамперед районна гра 
«Сокіл»(«Джура»), воєнізовані  спартакіади 
проходять обов’язково за участі колекти-
ву СТК.  Цьому сприяє співпраця його  ди-
ректора  – голови районної організації ТСО 
України Валерія  Борщевського  з  Шумською  

територіальною 
об’єднаною гро-
мадою, органами 
місцевого само-
врядування. Зо-
крема, завідуючим 
відділом освіти і 
спорту  райдер-
ж а д м і н і с тр а ц і ї 
Ю.В.Мамчур, Шум-
ським районним 
військкоматом, 

який очолює підполковник І.П.Кадун, голо-
вами первинних організацій (груп) ТСО Укра-
їни. А також , головою районної організації  
ветеранів о праці  К.А.Самойлович, керівни-
ками агрофірм і підприємств, зокрема ди-
ректором райгазпостачу О.М.Григоренком 
та іншим активом району.

Авторитет цього маленького трудового 
колективу, який складається лише з пяти 
чоловік,  це теж заслуга  його керівника. 
Бо ж Валерій Михайлович зумів створити 
у ньому дружну атмосферу, привити кож-
ному колезі почуття поваги до того, хто по-
руч. Словом, Борщевський людина дійсно 
унікальна. Тому хочеться хоч декілька слів 
про нього сказати окремо. Він народився, 
виріс і весь час проживає в чудовому сво-
їми краєвидами і лісами селі Кордишів, що  
за сім кілометрів від Шумська. Тут його рід 
з діда – прадіда, тут зарита і пуповина обох 
його синів – Юрія і Віталія.

Шлях до оборонного Товариства у Ва-
лерія розпочався відразу по закінченні  
Шумської десяти-
річки, коли юнак  
став курсантом 
Кременецької ав-
тошколи ДТСААФ. 
В її стінах отримав  
водійське посвід-
чення відразу 
кількох категорій 
–  А,В,С.Сталося  
це у 1978 році. А 
наступного, 1979-
го, поступив до 
Ровенського ав-
тотранспортного 

технікуму. Після навчання,  одержавши 
спеціальність техніка-механіка, був при-
званий до лав Радянської Армії. Служити 
випало у 23-й танковій дивізії, яка дисло-
кувалася на Житомирщині. Водієм, а зго-
дом начальником контрольно-технічного 
пункту комендантської роти, у якій налічу-
валося понад 50 автомобілів!..

Змінивши армійський однострій на 
цивільного капелюха,  сержант Борщев-
ський  працевлаштувався  в Шумському 
спортивно-технічному клубі ДТСААФ. По-
сада –  майстер виробничого навчання 
водінню автомобіля. Відтоді жодного ра-
зу не полишав місця роботи. Як згадують 
ветерани, справу свою знав і любив, по-
стійно працював над підвищенням свого 
професійного рівня. І це не залишилось 
непоміченим керівниками: навесні 1989 
року, тобто після п'яти років роботи у СТК, 
молодий спеціаліст був призначений ке-
рівником цього навчального закладу. Го-
лова Тернопільської оборонної організації 
А. Новгородський зумів розгледіти в ньому 
справжню людину, ентузіаста і дбайливо-
го господаря, перспективного керівника.

Впродовж всього цього часу Валерій 
Борщевський жодного разу не зробив хиб-
ного кроку,   прислухаючись до мудрих по-
рад голови обласного оборонного осеред-
ку, проявляв розумну ініціативу і вивів очо-
люваний колектив в передовики. За усіма 
показниками. Лише минулого року в стінах 
цього навчального закладу підготовлено 
близько 300 водіїв різних категорій.

Перше, що кидається в очі, коли завітаєш 
до цього СТК, добротна матеріально-технічна 
база. Всі приміщення капітально відремонто-
вані, навчальні аудиторії оснащені мульти-
медійними системами, що значно покращує 
опанування слухачами навчального матері-
алу. Тому й не соромно було перед колегами  
під час проведення на базі цього навчально-
го закладу обласних навчально-методичних 
зборів: всі захоплювались побаченим.

– Як показують огляди-конкурси, має-
мо найкращу матеріально-технічну базу,– 
говорить з гордістю директор. – А чого 
вартує лише майданчик початкової їзди 
з усіма його елементами. Скільки праці і 
уміння тут вкладено!...

Батьковим шляхом пішли і сини – Юрій 
та Віталій. Вони,успішно закінчивши один 
із вишів міста Рівне, вирішили починати 
свій трудовий шлях у цьому ж навчаль-
ному закладі.  Як і колись батько –  май-
страми виробничого навчання водінню 
автомобіля. Робота, за відгуками хлопців, 
їм подобається.

– Приємно чути слова вдячності від 
підопічного, який успішео склав усі іспи-
ти і отримав водійське посвідчення, – каже 

Юрій. – В такі хвилини розумієш, що й ти 
робиш щось корисне для людей.

На запитання чи непросто керувати 
таким сімейним підрядом, директор СТК 
відповідає: 

– Ні, навпаки: у на-
шій родині звикли, що 
хтось мусить бути стар-
шим, а всі решта мають  
прислухатись і викону-
вати. Ми, до речі, майже 
не витрачаємо коштів 
на утримання і удоско-
налення навчальної ба-
зи. Все робимо дружно 
і своїми руками. Зокре-
ма, ремонти в службових 
приміщеннях  і навчаль-
них класах. Наші хлопці 
і будівельники, і покрівельники, і зварю-
вальники, і плиточники, і ремонтники ав-
томобілів. Словом, на всі руки майстри!...

– На таких людях, як Валерій Михайло-
вич, як ціла династія Борщевських – три-
мається  держава, наше Товариство. Він 
стільки душі і праці вклав у цей спортивно-
технічний клуб,  привчив до відповідаль-
ності своїх синів, що можна з впевненістю 
сказати – цей навчальний заклад живе не 
тільки сьогоднішнім днем, а й впевнений у 
своєму майбутньому, –  каже голова облас-
ної організації  Анатолій Новгородський. 

– Мені завжди приємно сюди приїжджа-
ти: знаю, що від спілкування з людьми, від 
побаченого і почутого тут настрій відразу 
підніметься…

До речі,  саме за ініціативи голови об-
ласної оборон-
ної організації в 
Шумському СТК 
почали реалі-
зовувати давню 
мрію місцевих 
с п о р т с м е н і в . 
В підвальному 
приміщенні, яке 
досі не вико-
ристовувалось, 
зробили капі-
тальний ремонт, 
стіни оббили  за-
тіняючою сіткою, 

підлогу покрили ковроліном і штучною 
травою, обладнали сучасними рухомими 
мішенями сектор для стрільби. Так почав 
діяти сучасний  тир для стрільби з пневма-
тичної гвинтівки. Тут же обладнали  окрему 
кімнату для проведення інструктажу перед 
змаганнями і для відпочинку спортсменів. 
В ній для агітаційної мети розміщені пла-
кати початкової військової підготовки для 
допризовників, окремо – про контрактну 
службу  в Збройних Силах України, а також 
плакати з відображенням однострою воя-
ків Української армії різних епох.

Звичайно, всі хочуть навчатись стрі-
ляти з новітньої зброї. В СТК  придба-
ли п’ятизарядні пневматичні гвинтівки 
нового зразка. Адже в тирі в стрілецьку 
секцію входять старшокласники з пер-
винних  організацій   ТСО України  Шум-
ських ЗОШ №1, №2, ліцею, коледжу. В 
період звітно-виборних зборів, згідно 
затвердженого графіку, Борщевський  
планує привозити з первинних органі-
зацій (груп) учнів на змагання в тир, на-
городжувати переможців, обов’язково 
вручати значок Товариства «Влучний 
стрілець», відзначаючи голову групи 
грамотами і пам’ятними кубками. Потім 
в приміщені СТК, після оглядової лекції, 

голові  первинної організації легше буде 
і прозвітувати про виконану роботу, і на-
креслити плани на майбутнє.

А ще авторитет Товариства підносити-
муть нові форми одягу працівників СТК з 
шевронами, однакові і стильні. При цих 
словах усміхаються не тільки брати  Бор-
щевські, але й викладач СТК  Юрій Демчук  
і  головний бухгалтер Тетяна Іванівна Ям-
польська. За кожним задумом, за кожним 
словом відчувається гордість Валерія Ми-
хайловича за те, що він, його сім’я, малень-
кий колектив причетні до великих справ 
Товариства сприяння обороні України.

Зіновія  КУДРИК,
помічник голови 

Тернопільської ОО ТСО України,
член Національної Спілки 

журналістів України

«НА ТАКИХ, ЯК БОРЩЕВСЬКІ, 
ТРИМАЄТЬСЯ ВСЕ НАШЕ ТОВАРИСТВО…»

Валерій Борщевський вперше переступив поріг Шумського СТК, що на 
Тернопіллі, у 1984 році. У статусі майстра виробничого навчання водінню 
автомобіля. Тоді він і думки не мав, що не лише згодом очолить цей 
навчальний заклад, а й поруч з ним працюватимуть і його сини

Юнь вчиться стріляти

Перед виходом на маршрут У навчальній аудиторії

Автомістечко

У тирі СТК
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«Діти й онуки додають мені 
наснаги в роботі»

Світлана Гончарук тут головна: вона – 
директор цього навчального закладу. На 
посаді керівника вже тринадцять років, а 
в Товаристві – двадцять.

– У далекому 1999-му мені запропонува-
ли посаду бухгалтера в автошколі, і я  пого-
дилася, –  згадує Світлана Григорівна. 

– Згодом зрозуміла, що це моє. Тож і по 
сьогодні працюю.  Чи виникала думка змі-
нити місце роботи? Жодного разу. Я бачу 
результати своєї праці, коли наші підопічні 
успішно складають іспити на право отри-
мання водійського посвідчення, підходять 
і дякують за отримані знання і практич-
ні навички водіння автомобіля. Колектив, 
яким керую, прекрасний! Всі мої колеги є 
людьми з великої літери, у нас ніколи не 
буває не те що конфліктів, а й навіть не-
порозумінь.

За  час, що працюю в оборонному То-
варистві, багато чого змінилося – країна, 
життя і я сама. Чомусь пригадалося, як ме-
ні запропонували очолити організацію. 
Вельми хвилювалася, були думки, що не 
впораюся, та в мене повірили й підтри-
мали. І ось під новий рік, а саме 30 грудня, 
я стала директоркою. Аж не віриться, що 
відтоді стільки часу минуло!..

Красива й сильна жінка – незаміжня. 
Не склалося двічі, зате має двох доньок – 
Альону, юриста за освітою, і Марію, еконо-
міста. І зятів – Віктора та Олександра, яких 
не лише поважає, а й любить. Вони ж пла-

тять тещі такою ж монетою, завжди допо-
магаючи у розв’язанні життєвих проблем. 

А ще у Світлани Григорівни є власний 
будинок, про який мріяла все життя: три-
валий час  довелося  винаймати кварти-
ру. Зять порадив придбати у селі стару 
дерев’яну хату, обкладену цеглою, й пе-
ревезти її в Сосницю. Послухала, домови-
лася, перевезла, склала. 

– Можливо, для когось власна оселя це 
дрібниці, а для мене – гордість. Я пишаюся, 
що у сорок п’ять років маю свій будинок, 
де почуваюся щасливою, – говорить про 
свій здобуток пані Світлана.

 Біля її будинку – земельна ділянка, де 
жінка вирощує городину. Посадила сад і 
тепер планує облаштувати зони для від-
починку – дитячий майданчик для двох 

онуків, – Сашка та Дмитрика, і гамачок для 
себе. Вона, як справжній чоловік,  посади-
ла дерево, збудувала будинок, виростила 
сина, у її випадку – доньок.

– Люблю свою роботу, людей, життя. І 
хоча інколи дуже важко і морально, і фі-
нансово, та духом не падаю, вірю, що все 
буде добре! – такий девіз Світлани Григо-
рівни.

«Наш колектив  
як одна дружня родина…»

Друга людина в організації – вимогли-
ва до себе та роботи – головний бухгал-
тер Ірина Козацька. Закінчила місцевий 
технікум бухгалтерського обліку, працю-
вала 10 років за спеціальністю у сільсько-
му господарстві. У цьому РСТК трудиться 

вже  десять років. Каже, що робоче гасло 
невеличкого колективу: «Ми не боїмося 
директорки – ми боїмося її підставити або 
не виправдати довіри». Пані Ірина наро-
дилася та виросла в Сосниці, після заміж-
жя переїхала у Новгород-Сіверський, має 
двох синів – Олега і Антона. Олег свого 
часу закінчив юридичний виш, але в силу 
життєвих обставин змушений був податись 
до Польщі: на заробітк и. Заради власного 
житла. Після того, як над головою з’явився 
власний дах,  одружився, але знову ж таки 
за тими ж життєвими обставинами довело-
ся перекваліфіковуватись у будівельника. 
Має намір отримати другу освіту.  Антон, 
молодший, закінчив Сосницький техні-
кум, за освітою  економіст. Теж працював 
у Польщі, а сьогодні проходить строкову 
службу в Збройних Силах України.  

Сьогодні Ірина Козацька проживає 
одна. Самотність скрашують телефонні 
дзвінки хлопців, а також домашній улю-
бленець – кіт Тимофій.

Роботі жінка віддає весь 
свій час. Залюбки займаєть-
ся озелененням подвір’я ав-
тошколи, з колегами ремон-
тує та прибирає приміщення. 
Коли є вільна година – їде за 
місто або займається улю-
бленою справою – рукоділ-
лям, в’яже джемпери, шап-
ки, шарфи, туніки. Також 
обожнює кімнатні рослини, 
особливо ті, що буяють зе-
ленню. Клумба біля її будин-
ку потопає у трояндах, ліліях, 
піоніях, уже відцвіли тюльпа-
ни, нарциси, іриси, а цього-
річ купила юку садову, чекає 
поки зацвіте.

Кожен день 
розписаний по 
хвилинам

Ви багато бачили пред-
ставниць прекрасної статі в статусі викла-
дачів Правил дорожнього руху? Отож. А 
ось у  Сосницькому СТК цю дисципліну 
допомагає майбутнім водіям 
опанувати молода матуся, 
тендітна та цілеспрямована 
Зоя Грось. Її історія цікава та 
по-своєму романтична.

– Після закінчення техніку-
му, а потім інституту економі-
ки та управління, роботи не 
було, – розповідає Зоя Воло-
димирівна. –  Тож працювала 
багато де, навіть у Сосниць-
кій районній газеті прийма-
ла оголошення та привітання. 
Хоча ще з дитинства мріяла 
стати вчителькою початко-
вих класів. Якось промайну-
ла ідея отримати  водійське 
посвідчення. Адже і автівка 
у  чоловіка є. Прийшла в цей 
навчальний заклад, вивчила-

ся, успішно склала тести, а потім Світлана 
Григорівна запропонувала мені викладати 
правила. Дуже хвилювалася, зважувала чи 
впораюся, але подумки заспокоювалася, 
адже це майже те, про що мріяла. Наразі 
це вже в мене одинадцята група. Готуюся 
до кожного уроку, постійно вдосконалюю 
себе, продумую, як доступніше пояснити 
ту чи іншу тему.

Роботу обожнюю і вже не уявляю себе 
без неї. Попри те, що мій день розписаний 
похвилинно, бо маю активного й допит-
ливого синочка, якому трохи більше двох 
років, знаходжу час і для себе – ввечері 
із задоволенням бігаю. А у вихідні всією 
сім’єю відпочиваємо на природі.

Отакі жінки працюють в Сосницько-
му районному спортивно-технічному 
клубі. Скажете, що звичайні? Так, але 
віддані своїй справі, вимогливі в роботі,  
докладають  максимальних зусиль для 
розвитку усього нашого Товариства, йо-
го іміджу, і в той же час такі симпатичні 
та елегантні!

  Олена ШЕРЕМЕТ

Ігор Бизган, 
голова Чернігівської обласної організації ТСО України:
– На сьогоднішній день в лавах нашого обласного Товариства поруч з чоловіками трудяться і жінки. Вони обіймають різні по-

сади – від керівників навчальних закладів до прибиральниць. Як керівник обласної оборонної організації, буваю в усіх районних 
осередках, спортивно-технічних клубах, спілкуюсь з їх керівниками і працівниками. І ні від кого з них жодного разу не чув на-
рікань на жінок – їхніх колежанок. Навпаки, лише позитивні відгуки, слова вдячності за сумліне ставлення до виконання своїх 
функціональних обов'язків, бажання примножувати своєю працею здобутки трудових колективів тощо.

Щодо Сосницького СТК, який впродовж тривалого часу очолює Світлана Григорівна Гончарук, то скажу наступне. Коли тут 
буваю, поринаю в стан справ, спілкуюсь зі слухачами, вкотре переконуюсь: твердження, що жінка належить до слабкої статі, є 
дуже  хибним. Адже цей навчальний заклад працює, як швейцарський годинник. Свідченням цього може слугувати той факт, що 
минулого року тут підготовлено 318 водіїв, а за шість місяців 2019-го – 137. У цьому навчальному закладі до послуг слухачів три  
легковика, одна вантажівка, автобус, два скутери, мотоцикл. Люди, які тут опановують водійське ремесло, задоволені ставлен-
ням до них з боку викладачів та майстрів виробничого навчання.

Жінка на своєму місці 

В Чернігівській обласній організації 
ТСО України працюють переважно 
чоловіки. Адже традиційно вважається, 
що виховувати патріотів, навчати 
водійському ремеслу –  не жіноча справа. 
Проте колектив Сосницького районного 
спортивно-технічного клубу доводить 
протилежне. Три жінки, три мами, одна 
вже й бабуся: керівник навчального 
закладу, головний бухгалтер та викладач 
Правил дорожнього руху 

ЇХНІ ПОСМІШКИ НЕ ЛИШЕ ЗАЧАРОВУЮТЬ
А Й ДОДАЮТЬ НАСНАГИ У РОБОТІ…

Ірина Козацька з сином

Світлана Гончарук

Жінки Сосницького РСТК

Зоя Грось
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«Не треба економити гроші…»
Сьогодні цей СТК є одним з кращих в Хер-

сонській оборонній організації. Щоб зайвий 
раз у цьому переконатись, достатньо озна-
йомитись з його виробничими показника-
ми, навчальним процесом. І будете вражені 
побаченим: кожен предмет на своєму місці, 
скрізь чисто і охайно, а навчальні автомобі-
лі – у відмінному технічному стані. А ще кра-
ще – поспілкуватись з працівниками,  людь-
ми, які опановують тут водійське ремесло.

І тоді ви дізнаєтесь, що лише минулого 
року тут пройшли навчання понад 300 жи-
телів міста і району, що на 50 чоловік – у по-
рівнянні з 2017-м – більше. Це, погодьтесь, 
досить непогані результати. Особливо, якщо 
взяти до уваги той факт, що зовсім поруч 
функціонують інші навчальні заклади, де за 
бажання теж можна вивчитись на водія. Та 
ще й за менші гроші!.. Але якщо раніше туди 
стояли черги, то сьогодні все більше грома-

дян віддають перевагу саме цьому навчаль-
ному закладу.

– Тут значно кращий рівень викладання 
Правил дорожнього руху, вивчення матері-
альної частини автомобіля, – пояснює свій 
вибір Юрій Глимак. – Про це мені розповіли 
знайомі, які навчались тут. Тепер і я переко-
нався у щирості їхніх слів.

– Ніколи не погоджусь з тими, хто в по-
дібних випадках віддає пріоритет дешево-
му навчанню, – погоджується з ним Арсеній 
Ярчук. – Адже такий «розумний вибір» потім 
може дорого коштувати.

    Анатолій Чайковський не приховує за-
доволення від того, що подібні погляди спо-
відують все більше його земляків.

– Отримати  водійське посвідчення, яке 
дає право на кермування транспортним 
засобом,  це лише півсправи, – каже він. – 
Головне –  бути добре підготовленим як у 
професійному сенсі,  так і морально-пси-
хологічно: не лякатись складних погодних 
умов,  уміти швидко реагувати на будь-які 
дорожні ситуації. За наявності таких якостей 
можна почуватися більш менш впевнено, 
виїхавши на дорогу. Кажу так, опираючись 
на власний досвід.

В центрі уваги –  
майбутній водій

Одним з приорітетних напрямків робо-
ти  колективу Генічеського СТК є індивіду-
альний підхід до кожного слухача. Тож за-
няття організовуються з урахуванням їхніх  
персональних пропозицій та побажань, які, 
звичайно, не повинні суперечити навчаль-
ній програмі і, врешті решт, здоровому глуз-
ду.  Наприклад, увага слухачів акцентується 

не лише на безумовному дотриманні Пра-
вил дорожнього руху, а й на культурі во-
діння: вони  вчаться  уникати  потенційно 
небезпечних ситуацій, що можуть статись 
під час пересування на дорогах, бути – за 
великим рахунком – галантними стосовно 
інших учасників руху. Кожен водій може 
назвати безліч ситуацій, коли його колега, 
не порушуючи Правил, не вирізнявся цією 
галантністю. Найчастіше цим «грішать» водії 
великих фур, «крутих» джипів, демонстру-
ючи хто на дорозі є «господарем». А так не 
повинно бути.

   Викладачі Правил дорожнього руху 
Баранов Володимир Олександрович, Кол-
басенко Віктор Леонідович є  досвідчени-
ми фахівцями своєї справи.  Як і    інструк-
тори індивідуального навчання водінню 
автотранспортних засобів Сосновський 
В'ячеслав Олександрович, Маслаківський 
Олександр Альбінович, Мартинець Павло 
Васильович, Савчак Володимир Романович. 
Всі вони  пропрацювали тут багато років,  
користуються у свого керівника і слухачів 
неабияким авторитетом.

Досвідченим, добре «підкованим» фахів-
цем є і головний бухгалтер Катерина Михай-
лівна Сосновська.

–  Ці люди є  золотим фондом,  обличчям 
нашого клубу, – говорить Чайковський. –  
Кажу це не просто так, а зважаючи на   від-
ношення до виконання функціональних 
обов’язків, професійну підготовку і відгуки 
їхніх підопічних.

Вони теж цінують свого директора, вва-
жаючи, що з ним «неабияк пощастило». За 
їхніми словами, Анатолій Олексійович є не 
лише грамотним і вимогливим  керівником, 
а й вирізняється толерантним ставленням 
до них.

Добротна база – 
якісне навчання

Цю істину Анатолій Чайковський теж до-
бре усвідомлює, вважаючи, що  на одній 
лише теоретичній підготовці далеко не за-
їдеш – вона потребує матеріального під-
кріплення. Наприклад, як викладач Пра-
вил дорожнього руху може «читати» свій 

предмет, не маючи під руками  відповідно-
го матеріального супроводження? Тому всі 
класи, де студіюють ПДР, комп'ютеризовані. 
Якщо говорити про автопарк, то сьогодні 
на озброєнні клубу перебуває сім легкових  
та два вантажних автомобілів, мотоцикл і 
мопед. Для порівняння: коли він тільки-но 
очолив СТК, то тут був лише один легковик!...

Всі автомобілі  у відмінному технічному 
стані і обладнані згідно існуючих вимог. До 
речі, вся матеріально-технічна база знахо-
диться під охороною управління поліції і  
відповідає Вимогам до закладів, що прово-
дять підготовку, перепідготовку і підвищен-
ня кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Практичне водіння слухачів здійснюється 
на маршрутах з умовами різної складності, 
затверджених у ТСЦ (територіальному сер-
вісному центрі). Мета  – навчити їх  впев-
неному водінню. Отримані  знання і прак-
тичні навички вони гідно демонструють на 
екзаменах у Сервісному центрі. Тому і добра 
слава про цей навчальний заклад  законо-
мірно поширюється на  просторах Херсон-
ської області. 

Кілька слів про директора. Народився 
він на Херсонщині. По закінченні серед-
ньої школи поступив до Ново-Каховського 
сільськогосподарського технікуму, де про-
тягом кількох років опановував спеціаль-
ність «гідромеліоратор». Потім була служба 

в Радянській Армії. 
Звільнившись, за-
вершив навчання 
і працював на бу-
дівництві Ново-
Девичанської зро-
шувальної системи 
у Приморсько-
му краї!... Повер-
нувшись на рідну 
українську зем-
лю, розбудовував 
Каховську зрошу-
вальну систему, 
трудився на інших 
об'єктах. А у 2004-

му очолив Генічеський спортивно-технічний 
клуб.  За час, що минув відтоді, зарекомен-
дував себе  ініціативним, цілеспрямованим 
керівником. Ще однією характерною  рисою  
Анатолія Чайковського є відповідальне став-
лення до виконання посадових обов’язків 
і піклування про подальший розвиток на-
вчального закладу. 

За  його ініціативою тут проводяться «Дні 
відкритих дверей», до організації яких залу-
чаються і  колишні слухачі. Тож кожен жи-
тель Генічеська і району, завітавши сюди, 
має змогу не лише переконатись у наявності 
добротної навчально-матеріальної бази, а й 
поспілкуватись з людьми, які навчались тут. 
Під враженням почутого і побаченого багато 
хто з таких «екскурсантів» згодом приходить 
сюди і опановує водійське ремесло. Сьо-
годні у цьому спортивно-технічному клубу 
навчається близько 100 чоловік, які по за-
кінченні навчального процесу отримають 
водійські посвідчення, що дають право на 
кермування транспортними засобами чо-
тирьох категорій!

Разом з дружиною, Любов’ю Федорівною, 
виховали двох прекрасних доньок –  Ольгу і 
Аллу, які подарували їм четверо онуків: Ан-
дрія, Олександра, Анастасію і Артема.

– Вони є найбільшою моєю втіхою, – по-
сміхається Анатолій Олексійович. – Зустрічі 

з ними, спілкування знімають після напру-
женого робочого дня втому, додають і мо-
ральних, і фізичних сил.

Патріотичне виховання 
ніхто не відміняв

Окрім СТК,  Анатолій Олексійович очолює  
районну організацію ТСО України.  Вона є  
взірцем у виконанні статутних завдань То-
вариства: кожен з первинних  осередків, що 
входить до її складу, бере активну участь у 
проведенні заходів військово-патріотичного 
спрямування. Особливо під час місячників 
оборонно-масової роботи. Активісти-обо-
ронці виступають організаторами тематич-
них вечорів, зустрічей з учасниками антите-
рористичної операції, спортивних  заходів. 
За сприяння Анатолія Чайковського отриму-
ють підтримку і розвиваються стрілецький, 
радіотехнічний, автомобільний види спорту. 
Генічеські спортсмени часто виступають на 
різних змаганнях, що проходять за межами 
міста і району, посідаючи призові місця. На 
обласних змаганнях з автомобільного ралі  
інструктор індивідуального навчання водін-
ню автотранспортних засобів Володимир 
Савчак посів друге місце. 

   Свою роботу Анатолій Олексійович 
оцінює досить скромно, зауваживши, що 
«почувається  відповідальним за подаль-
шу долю навчального закладу і намагаєть-
ся сумлінно виконувати покладені на ньо-
го обов’язки». Що ж, скромність, як відомо, 
прикрашає людину. Проте, за поданням Ради 
Правління Херсонської обласної організації 
Рада Правління ГО «ТСО України» нагоро-
дила його «Почесний знаком ТСО України».   
Колеги Анатолія  Олексійовича щиро вітають 
його  з цією  нагородою. І зичать йому міц-
ного здоров’я, людського щастя,  добробуту, 
подальшої творчої наснаги у реалізації усіх 
планів і мрій.

Юрій НАУМЕНКО,
начальник відділу 

Херсонської ОО ТСО України

Так скромно оцінює свою роботу Анатолій Чайковський – директор Генічеського спортивно-
технічного клубу, що на Херсонщині.  Але результати  діяльності цього 
навчального закладу свідчать: з керівником колективу пощастило

 Досвід кращих 

«Я НАМАГАЮСЬ СУМЛІННО ВИКОНУВАТИ  
СВОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ…»

Анатолій Чайковський
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Спадкоємність 

«Мрію погуляти  
на весіллі правнучки…»

Зіновій Гавришко народився у липні 
1940 року в селі Тадані Кам’янка-Бузького 
району Львівської області. У звичайній  
сім’ї: батько, Микола Дмитрович, трудив-
ся на залізниці, а матір, Ганна Антонівна, 
«працювала» домогосподаркою. Сім’я бу-
ла багатодітною: окрім Зіновія, найстар-
шого, підростали ще шестеро дітей. Тож 
хлопчині змалечку доводилося допома-
гати батькам поратись по господарству та 
доглядати молодших братиків і сестричок.

-Батьки привчали всіх нас до праці, – 
згадує сьогодні Зіновій Миколайович. –
Дивлячись на тата з мамою, ми вчились у 
них бути відповідальними за свої вчинки, 
поважати старших і тримати перед ними 
дане слово. Правда, не завжди це вдава-
лось…

По закінченні десятирічки хлопець пі-
шов навчатися до Львівського залізнич-
ного училища № 2, яке закінчив у 1957 
році, а з січня 1958 року здобував знання 
у Львівському автоклубі ДТСААФ. Після 
закінчення навчання був призваний до 
лав Радянської армії. Звільнився у груд-
ні 1962 року. Знявши армійський одно-
стрій, з 1963 року працював в Кам’янка-
Бузькому райкомі партії водієм і одно-
часно навчався у Стрийському технікумі 
механізації та електрифікації сільського 
господарства.

Зважаючи на професійний вишкіл, пра-
целюбність у 1967 році Зіновія Миколайо-
вича Гавришка призначили начальником 

Кам’янка-Бузького спортивно-технічного 
клубу. Минуло два роки, і його обрали го-
ловою районного комітету ДТСААФ. Ве-
терани Товариства, яким довелося пра-
цювати з ним у ті часи, досі згадують, що 
молодий керівник був не по роках роз-
судливою людиною, умів приймати вива-
жені рішення, радився з людьми – своїми 
колегами. Відчуваючи потяг до знань, став 
студентом Львівського сільськогосподар-
ського інституту, де опанував спеціаль-
ність «механізація сільського господар-
ства». У 1987 році йому присвоїли квалі-
фікацію інженера-механіка.

Втім перенесімось у сьогодення. Остан-
нім часом у навчальному закладі сталися 
разючі зміни. Зокрема, придбано 12 оди-
ниць техніки: чотири вантажівки, шість 
легковиків і два причепи. До послуг тим, 
хто вирішив опанувати водійське ремес-
ло, є комп’ютерний клас, обладнаний 
мультимедійними системами. Минулого 
року в стінах цього спортивно-технічного 
клубу підготовлено 440 водіїв.

Практично всі приміщення СТК капі-
тально відремонтовані, пофарбовані стіни 
в класах, замінені вікна на металопласти-
кові, оновлена сантехніка

– Зміцнювати матеріальну базу вкрай 
важливо, – каже Зіновій Миколайович. – 
Адже від її стану – у значній мірі – зале-
жить успішність навчального процесу і, 

звісно, безпека на українських автошля-
хах. Коли я спілкуюсь зі слухачем, я бачу в 
ньому не просто пересічного громадяни-
на, який хоче вивчитись на водія, а учас-
ника руху, з яким мене чи моїх дітей може 
звести на дорозі доля…

Та найголовнішим нашим скарбом є 
не матеріальні цінності, а люди, які пра-
цюють у нас: головний бухгалтер Марія 
Павлівна Кубицька, викладачі – ветерани 
ТСО України – Ян Ярославович Лапка, який 
трудиться з 1982 року, Євген Дмитрович 
Сеніцкий, працює з 1978 року, інструктори 
індивідуального навчання водінню авто-
мобіля Орест Семенович Позунь, Ігор Єв-
генович Сьомко, Василь Павлович Мусій, 
Андрій Ігорович Кіщук. Вони працюють в 
організації більше двадцяти років і є, по-
вірте,  відмінними фахівцями своєї справи.

Сумлінне ставлення до виконання  
функціональних обов'язків, намагання 
поліпшити навчальний процес не зали-
шились непоміченими керівництвом на-
шого Товариства: Зіновію Миколайови-
чу присвоєно почесне звання «Ветеран 
Товариства сприяння обороні України», 
він  нагороджений медаллю «Захиснику 
Вітчизни», з гордістю носить на лацкані 
піджака «Знак пошани», отриманий з рук 
міністра оборони України.

Зіновій Миколайович почувається щас-
ливою людиною. Його дружина, Уляна Ва-

силівна, відгукується про свого чоловіка, 
з яким вони прожили більше 50 років, як 
про надзвичайно добру, чуйну до чужого 
горя людину.

– За все наше життя я не почула від 
нього жодного грубого слова, – каже жін-
ка. – Ба більше, він ніколи не підвищив го-
лосу ні на мене, ні на дітей. Я щаслива, що 
багато років тому доля звела нас…

Подружжя Гавришків народили і ви-
ховали двійко дітей – Ларису і Олега, які 
подарували їм трьох онуків: Любомира, 
Назара та Ярослава. Є у них і правнучка 
Олівія. – Найзаповітніша моя мрія – погу-
ляти на її весіллі, – сміється дідусь. – А тоді 
вже й помирати не страшно… 

Сьогодні Зіновій Миколайович на за-
служеному відпочинку.

«Мої дитячі мрії 
реалізувалися…»

Володимир Долинюк на сьогоднішній 
день не працює у Товаристві. Але розпо-
вісти про цю непересічну людину варто: 
Володимир Ярославович віддав нашій ор-
ганізації 49 років життя. Втім, про все по 
порядку.

Народився Володимир у важкому піс-
лявоєнному 1947 році. У невеличкому га-
лицькому селі з красивою назвою Дуб’є, 
що у Бродівському районі. Досі не може 
пояснити чому з ранніх літ почав тягну-
тись до колгоспної сільськогосподарської 
техніки, але по закінченні десятирічки пої-
хав до Львова. Вступати до автодорожньо-
го технікуму, обравши спеціальність «тех-
нічне обслуговування та ремонт автомо-

білів». Непомітно 
промайнули роки 
навчання, і юнака 
призвали до лав 
Радянської Армії. 
Служити випало у 
місті Львові, у ба-
тальйоні зв’язку.

Навесні 1970-го 
звільнився в запас, 
і постало питання 
працевлаштуван-
ня. Цю проблему 

він вирішив, обійнявши у Лопатинській 
автошколі посаду майстра виробничого 

навчання. З часом його перевели на іншу 
– викладача. У березні 1990-го довелося 
вже змінювати і місце 
проживання, переїхав-
ши до Бродів, де почав 
викладати у місцевому 
спортивно-технічному 
клубі. До 2004 року, 
коли йому довірили 
очолити цей навчаль-
ний заклад і оборонну 
організацію району.

То були нелегкі ча-
си. Зокрема, СТК він 
прийняв у жалюгідно-
му вигляді: дах на бу-
дівлях протікав, тех-

нічний стан більшості автівок був нікудиш-
нім. Навчальний заклад не виконував у 
повній мірі статутні завдання і терпів від 
цього збитки. Та з часом, опираючись на 
розуміння, всебічну підтримку трудового 
колективу, проблем цих вдалося позбу-
тись; і дах відремонтували, і три нових – з 
автосалону – автомобілі придбали, а також 
мотоцикл і скутер. В навчальних аудито-
ріях з’явилися коп’ютери. Незабаром ви-
робничі показники «пішли вгору», люди 
почали отримувати стабільну зарплатню.

Володимира Долинюка, як і його коле-
гу, теж можна віднести до успішних, щас-
ливих людей. Адже разом з дружиною 
Стефанією Миколаївною виховав двох 
достойних дітей – Марію та Ярослава, 
давши їм вищу освіту: донька навчалася 
в Івано-Франківському педагогічному ін-
ституті, а син у Львівському національно-
му аграрному університеті за спеціаль-
ністю «автомобільний транспорт». Марія 
сьогодні викладає англійську мову, ну а 
Долинюк-молодший очолює Бродівську 
районну організацію ТСО України і Бро-
дівський районний спортивно-технічний 
клуб ТСО України.

Має трьох внуків, які є радістю для ньо-
го та його родини. Володимиру Ярославо-
вичу Долинюку присвоєно почесне зван-
ня «Ветеран Товариства сприяння обороні 
України», за роки праці був неодноразово 
відзначений нагородами та грамотами. 

Валерій ЛОЗИЦЬКИЙ

Коментар голови Львівської обласної організації ТСО України Василя Хамули:
– Я неодноразово бував у Кам’янка-Бузькій та Бродівській організаціях, добре знайомий з виробничою діяльністю цих на-

вчальних закладів ТСО України. І повинен  сказати, що і Зіновій Миколайович Гавришко, і Володимир Ярославович Долинюк 
відпрацювали чесно та сумлінно. Їм не соромно дивитись у очі ні своїм колишнім колегам, ні своїм землякам. Якщо ви завітаєте 
до цих селищ і поцікавитесь у людей думкою про них, то почуєте лише схвальні відгуки.

Сьогодні колективи, якими донедавна вони керували, очолили їхні сини – Олег Зіновійович Гавришко та Ярослав Володими-
рович Долинюк. Скажете, це не випадково, мовляв, татусі посприяли? Згоден, що не випадково. І що посприяли. Адже вирос-
тили достойних хлопців, слугуючи для них прикладом, навчивши працювати і поважати оточуючих людей, рахуватись з їхньою 
думкою. Зустрічаючись з Гавришком і Долинюком – сьогоднішніми очільниками Камянко-Бузького і Бродівського СТК, згадаю 
слова з пісні Назарія Яремчука: «У дітях ми себе лишаєм, себе продовжуєм в житті...». 

«У ДІТЯХ МИ СЕБЕ ЛИШАЄМ, 
СЕБЕ ПРОДОВЖУЄМ В ЖИТТІ...»

У цьому дописі хочу розповісти про два навчальних заклади 
Львівської обласної організації ТСО України – Кам’янка-Бузький 
і Бродівський спортивно-технічні клуби. А також людей, які їх 
донедавна очолювали – Зіновія Миколайовича Гавришка та 
Володимира Ярославовича Долинюка

У навчальній аудиторії 60-ті роки

В. Долинюк у молодості

В. Долинюк сьогодні

Зіновій Гавришко

Колектив Кам’янка-Бузького СТК. У центрі – голова Львівської ОО ТСОУ В. Хамула
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Наші люди 

Розповідь про цю неординарну 
людину почну з того дня, коли 
він з'явився на світ Божий: стала-
ся ця подія влітку 1948-го, коли 

Україна ще заліковувала рани, нанесені 
їй Другою світовою. Батько Іванка, Мігаль 
Яношович, працював лісорубом, а мати, 
Марія Яношівна, трудилася дояркою. Пра-
цювали Мареки тяжко з раннього ранку 
і до пізнього вечора. Хлопчина змалку їм 
активно допомагав: випасав худобу, при-
ганяв додому, нагодовував. В середині 
50-х батьки переїхали до Ужгорода. Коли 
хлопчині виповнилося дев'ять років, він за-
хопився акробатикою, а згодом футболом, 
змінивши його у п'ятнадцятирічному віці 
на мотоциклетний спорт.

 – Тоді я не думав, що він супроводжува-
тиме мене все життя, – зізнається сьогод-
ні Іван Михайлович. – А обрав його тому, 
що хотілось випробувати себе на витрива-
лість – моральну і фізичну. 

Тренувався хлопець наполегливо, при-
свячуючи мотоциклу весь вільний час і 
жертвуючи іншими справами. Вже у 1964 
році став чемпіоном зимової першості  

Ужгорода, а також чемпіоном обласних 
змагань у класі мотоциклів 125 см. куб., 
що проходили у місті Хусті. Радощам, як 
згадує сьогодні ветеран мотоциклетного 
спорту, не було меж. Ще б пак! Адже вда-
лося обійти  знаних спортсменів: саме тоді 
прийшла впевненість у власних силах, у 
тому, що не помилився, обравши такий екс-
тремальний вид спорту. А наступного року 
вже нові здобутки: Марека стає чемпіоном 
України і срібним призером колишнього 
СРСР з мотокросу, про нього пишуть газе-
ти краю, розповідають в радіопередачах, 
а на вулицях Ужгорода з ним вітаються зо-
всім незнайомі люди. Та головокружіння 
від успіхів, як це інколи трапляється, не-
має: хлопець, незважаючи на молодість і 
спортивну славу, що так неждано і нега-
дано звалилася на нього, усвідомлює, що 
потрібно працювати, працювати і ще раз 
працювати. Адже вона, спортивна слава,  
пані примхлива: сьогодні є, а завтра...

– Батьки, особливо тато, неабияк пи-
шалися моїми першими успіхами, – згадує 
Іван Михайлович. – Але я і досі пам'ятаю 
настанови батька, який просив не зади-
рати носа.

Про спортивні успіхи Івана Михайлови-
ча можна розповідати багато: зважаючи на 
спортивний шлях, кількість перемог, здобу-

тих у важких, інколи просто виснажливих 
поєдинках, шпальт видання не вистачить. 
Тому скажемо лише, що протягом кількох 
десятиліть Іван Марека 24 рази виборю-
вав першість серед спортсменів-закар-
патців, які боролися за перемогу на зма-
ганнях краю, став 16-кратним чемпіоном, 
І0-кратним – срібним та 5-кратним брон-
зовим призером України. На Спартакіадах 
народів СРСР з багатоборства та іподрому, 
що відбулися у 1967-му і 1975-му роках, 
завоював першість. У 1979-му, незадовго 
до закінчення спортивної кар'єри, вкотре 
виборов пальму першості на Спартакіаді 
народів СРСР.

За словами товаришів-спортсменів, за-
вжди залишався досить скромною люди-
ною: з честю виконав настанови батька. 
При цьому завжди допомагав їм порадами, 
а інколи і практичними діями.

Івана Мареку знали не лише на Закар-
патті і в Україні: він входив до збірної СРСР 
з мотокросу та багатоборства, неодноразо-
во виступав, захищаючи спортивну честь 
України, на всесоюзних змаганнях. І рідко 
коли повертався додому без спортивних 
трофеїв.

Розповідь про Івана Мареку буде непо-
вною, якщо не згадаємо його вихованців. 
Адже не кожен іменитий спортсмен мо-

же пишатись, що до-
поміг спортсменам– 
початківцям досягти 
значних висот. А ось 
Іван Михайлович на-
лежить саме до таких, 
підготувавши 14 май-
стрів спорту СРСР, де-
сятки майстрів і кан-
дидатів у майстри 
спорту України. Це, 
зокрема, Марія Газуда, 
Євгенія Луп’як, Віталій 
Кудрявцев, Тиберій Ференчик, Борис Про-
копенко, Андрій Полюхін, Віктор Стегура, 
Василь Крічфалушій, Микола Сич, Андрій 
Янцо та інші.  

– Іван Михайлович може пишатись не 
лише спортивною майстерністю і умінням 
досягати бажаних результатів, – каже Ві-
ктор Стегура, а й педагогічним хистом, 
умінням знаходити такі слова, після яких, 
стиснувши зуби, ти готовий гори зверну-
ти. Чимало його вихованців своїми пере-
могами зобов’язані саме тим настановам, 
які вони отримували за кілька хвилин до 
старту: кажу так, опираючись на власний 
досвід.

Доклав Іван Михайлович Марека зу-
силь і до перемог збірної Закарпаття, 
яка ставала переможцем на багатьох 
престижних змаганнях. Такий факт: за 
час його тренерської кар'єри закарпат-
ці за підсумками виступів з мотоциклет-
ного кросу, іподрому, шосейно-кільце-
вих перегонів, спідвею, багатоборства, 
військово-прикладного багатоборства 
на власних мотоциклах,  а також, під час 
перегонів на льодовій доріжці  73 рази 
посідали призові місця. А сам Іван Михай-
лович впродовж 2005, 2006, 2007 років 
визнавався кращим тренером Закарпаття.

Мої роки – моє багатство

Починаючи з 1963 року (з 15 років) Іван 
Михайлович почав працювати, спочатку 
слюсарем, в цеху дитячих колясок, а зго-
дом слюсарем по ремонту газового устат-
кування у міжобласній конторі зрідженого 
газу. Проходив військову службу у Зброй-
них Силах СРСР (спортивний клуб Армії у 
м. Львові). З грудня 1969 року по теперіш-
ній час працює в ДТСААФ – ТСО України.

У  1975 році було створено Закарпат-
ський обласний навчально-спортивний 
центр ДТСААФ Української PCP. Зі здобут-
тям Україною незалежності на базі цього 
закладу та Ужгородського міського комі-
тету створили Закарпатський об'єднаний 
навчально-спортивний центр оборонно-
го Товариства з правом міського комітету 

оборонного Товариства. Очолив його пан 
Марека. У 1993-му, в процесі реорганізації 
ТСО України, цей заклад ліквідували, ство-
ривши на його місці Ужгородський міський 
об'єднаний навчально-спортивний центр 
ТСО України. Керувати ним вкотре довіри-
ли Івану Михайловичу.

– Зважаючи на всі ці заходи, що довело-
ся пережити за незначний проміжок часу, 
мені і моїм колегам було «весело», – посмі-
хається Мерека. – Але нічого, витримали, 
на власному досвіді зрозумівши чому ки-
тайці своїм недругам бажають пожити у 
час змін-перемін...

Сьогодні під дахом Центру готують во-
діїв транспортних засобів десяти катего-
рій, проходять тут і перепідготовку. Лише 
минулого року спеціальність водія отри-
мали 1400 осіб. Для навчання тут створе-
ні прекрасні умови, зокрема, до послуг 
слухачів понад 50 транспортних засобів, 
аудиторії, де вони опановують ремесло 
водія, комп'ютеризовані, обладнані нови-
ми меблями. Щоб читач краще зрозумів 
як директор піклується про покращення 
матеріально-навчальної бази, скажу, що 
протягом останніх п’яти років для цього 
витрачено сім мільйонів гривень. Та осо-
блива гордість керівника Центру – люди, з 

якими він працює багато років. Наприклад, 
викладачі Олександр Пуравець, Ярослав 
Томинець, Олександр Вадаський, Михайло 
Суддя, Христина Данко.

Вони, судячи по їхнім відгукам про ди-
ректора, теж поважають його, вважаючи, 
що з керівником їм неабияк поталанило.

Окрім виконання основного завдання, 
тобто підготовки водіїв, у цьому навчаль-
ному закладі працюють п'ять спортивних 
секцій: з мотокросу, автоспорту, стрілець-
ка, авіамодельна і радіо, які відвідують чи-
мало юних закарпатців.

– Розумію, що не всі з них стануть у май-
бутньому відомими спортсменами, – зі-
знається Іван Михайлович. –  Натомість 
хлопчаки не стануть заручниками вулиці, 
не потраплять під вплив різних пройдис-
вітів. Принаймні мені хочеться в це вірити. 
Вихованці Центру беруть активну участь у 
проведенні різноманітних спортивних за-
ходів, що відбуваються на теренах краю, 
Зокрема, у обласних спартакіадах, змаган-
нях Всеукраїнської дитячо-юнацької вій-
ськово-спортивної гри «Джура» («Сокіл»).

За підсумками 2017 року учбово-спор-
тивний центр посів третє місце в Україні за 
показниками серед навчальних закладів 
ТСО України. Неодноразово Іван Михай-
лович Марека та Ужгородський міський 
об’єднаний учбово-спортивний центр за-
охочувались керівництвом Товариства.

Насамкінець, завершуючи розповідь 
про Івана Михайловича та його здобутки 
на спортивній ниві, скажемо, що спільно 
з дружиною, Мартою Юріївною, вони ви-
ховали прекрасну доньку Ярославу. Вона 
подарувала їм двох, не менш прекрасних 
онуків – Андрія і Марію. Вони для дідуся і 
бабусі найбільша гордість.

              Володимир ВІЖУНОВ
Сергій ЗЯТЬЄВ

Іван Марека – багаторазовий чемпіон України з мотоциклетного спорту, 
переможець Спартакіад України і народів колишнього Радянського 
Союзу. Він підготував і виховав десятки іменитих спортсменів, які 
є спортивною гордістю України, а команда Закарпатської області, 

яку він тренував, 73 рази ставала чемпіоном і призером 
Всеукраїнських змагань. Сам Іван Михайлович тричі 
визнавався кращим спортивним наставником Закарпаття

СПОРТИВНА СЛАВА ЗАКАРПАТТЯ

Іван Марека перед стартом

Нагородження переможців змагань

Іван Марека

Іван Марека
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Цей рік видався щедрим на 
чемпіонати та Кубки, на 
яких виступали українці, – 
розповідає Сергій Сте-

панович. –  Наприклад, вже пройш-
ли Всеукраїнські відкриті змагання 
учнівської молоді, Кубки України, у 
яких брали участь моделі секцій «S», 
«SSR M».

Зокрема, у  квітні  відбувся Кубок 
України, де змагалися швидкісні радіо-

керовані моделі, а учасниками змагань  ста-
ли близько 60 спортсменів – 26 дорослих і 
31 юніор, які представляли девять регіонів 
країни. Організаторами цих Кубків виступили 
міністерство молоді та спорту України, Чер-
каська, Київська,  Полтавська організації ТСО 
України  і наша  Федерація.

– Впевнений: згадані Вами абревіатури 
ні про що не говорять пересічному читачу. 
Тож «розшифруйте» їх, будь ласка.

– Секція «С» – моделі-копії – це точно ви-
конані і правильно розраховані в масштабі 
моделі кораблів і човнів. Секція «А/В» – швид-

кісні кордові моделі – моделі довільної кон-
струкції, що мають власну плавучість, осна-
щені ДВЗ, які приводять в рух гребний або 
повітряний гвинт. Моделі за допомогою кор-
ду кріпляться до кордової щогли і проходять 
дистанцію, що є кругом, з найбільшою мож-
ливою швидкістю;

Секція «NS; Е» – це точно виконані і пра-
вильно розраховані в масштабі моделі кора-
блів і човнів. Секція «NS(F-NS)» – радіокерова-
ні на відстані моделі кораблів, здатні рухати-
ся, які під час змагань керуються на відстані 
учасниками змагань; E– самохідна модель, 
яка може пересуватися в надводному і під-
водному  положенні. Вона оснащена допус-
тимим приводом. 

Це може бути 
як точна копія іс-
нуючого корабля 
або такого, який 
існував раніше, 
так і судно довіль-
ної конструкції. 
Секція «FSR» – ра-
діокеровані мо-
делі групових пе-
регонів, які осна-
щені двигунами 

внутрішнього згоряння. Секція «М» – радіо-
керовані  моделі вільної конструкції з елек-
тродвигунами та двигунами внутрішнього 
згоряння групових та індивідуальних гонок.

Секція «S» – моделі вітрильних яхт – раді-
океровані вітрильні моделі, які для свого ру-
ху використовують тільки енергію вітру. Всі 
моделі, які беруть участь у змаганнях, ділять-
ся на шість категорій: «S» – радіокеровані мо-
делі яхт, «NS» – радіокеровані моделі «копії», 
«FSR» – радіокеровані моделі групових гонок 
з двигунами внутрішнього згоряння, «A/B» –  
кордові швидкісні моделі, «М» – радіокеровані 

моделі групових та індивідуаль-
них гонок з електродвигунами і 
двигунами внутрішнього згорян-
ня, «С» – стендові моделі «копія». 

– У якому стані сьогодні 
знаходиться судномодельний 
спорт в нашій країні? Хто допо-
магає йому триматись «на пла-
ву»? Адже виготовлення моде-
лей різнопланових суден не є 
дешевою справою…

– Сьогодні навіть тим видам 
спорту, які входять до програм 
Олімпіад, держава не в змозі при-

діляти достатньо уваги. З різних причин, зокре-
ма, фінансово-економічних. Тож нам, спортс-
менам-судномоделістам, доводиться чекати 
кращих часів. Але, як би там не було, в Украї-
ні щороку проводяться чемпіонати, Кубки, ми 
їздимо і на міжнародні першості. Як саме, не 
отримуючи фінансової підтримки від держав-
них інститутів? Скажу так: викручуємось – у 
кращому розумінні цього слова – як можемо. 
Наприклад,  знаходяться люди, структури,  які 
надають нам хоч і невелику, але допомогу.

– Наше Товариство не стоїть осторонь 
ваших проблем?

– ТСО України, як відомо, не належить до 
надто заможних інституцій. Але його Голо-

ва Сергій Кошин з розумінням ставиться до 
сьогоднішніх труднощів судномоделістів і на-
магається допомагати. 

– Ми розмовляємо з Вами у майстер-
ні,  де «народжуються» моделі кораблів, 
яхт різних класів. А знаходиться вона в 
Українському державному центрі поза-
шкільної освіти.  Тут Ви ведете ще й гур-
ток судномоделізму, у якому займаються 
підлітки…

– Під дахом Центру функціонують чима-
ло гуртків, які відвідують сотні дітей і під-
літків. Вік наших гуртківців коливається в 
межах 12-14 років. Тут вони під моїм ке-
рівництвом виготовляють, вірніше, вчаться 
виготовляти різнопланові моделі. І справа 
навіть не у тому, щоб з часом всі вони стали 
іменитими спортсменами: судномоделю-
вання і судномодельний спорт є одним із 
найцікавіших напрямів науково-технічної 
творчості учнівської молоді. Оволодіння 
знаннями читання й виконання креслень, 
формування умінь і навичок роботи із сто-
лярним та слюсарним інструментом, виго-
товлення та запуск складних, трудомістких 
судномоделей, вивчення будови суден та 
теорії суднобудування – основні завдан-
ня діяльності гуртка. Для вихованців тут 
робиться усе, щоб цей вид технічної твор-
чості був цікавим і захоплюючим. Він не ли-
ше розвиває у дітей інженерні навички, а й 
допомагає їм набувати знань з фізики, хімії, 
креслення та інших дисциплін. Гуртківця-
ми проектуються і виготовляються моде-
лі судів різних класів, які беруть участь у 
змаганнях, конкурсах і виставках різного 
рівня. Ми пишаємось багатьма своїми ви-
хованцями.

Окрім цього гуртка веду також секцію ви-
щої спортивної майстерності у  Київському 
міському спортивно-технічному клубі Київ-
ської міської організації ТСО України. Там-
тешні мої підопічні є людьми дорослими і вже 

досягли певних висот 
у цьому виді спорту: 
беруть участь у пре-
стижних міжнародних 
змаганнях, де стають 
чемпіонами Європи 
і світу. Лише на чем-
піонаті світу, що про-
ходив у Румунії, вони 
завоювали чимало 
золотих,  срібних ме-
далей. 

Кращими з кра-
щих, як кажуть в таких 
випадках, є майстер 
спорту міжнародно-
го класу Олександр 
Осташевський, Воло-
димир Гукало, Євген 
Яременко.

Користуючись нагодою, хочу зі шпальт 
«Вісника» подякувати голові Київської місь-
кої організації ТСО України Ользі Ніколаєн-
ко за її всебічне сприяння у функціонуван-
ні нашого гуртка. Адже Ольга Миколаївна 
завжди знаходить можливість підтримати 
нас фінансово.

– Віднедавна перелік судномоделей, 
які беруть участь у різних першостях, по-
повнила модель підводного човна. У яких 
номінаціях вона братиме участь?

– Відразу зауважу, що ця новина не зди-
вувала нас. Справа у тому, що за часів ко-
лишнього СРСР у змаганнях судномоделіс-
тів брала участь і модель субмарини, хоча у 
світовій практиці такого не було. Ну а тепер 
буде. Щодо номінацій. Модель човна зану-
рюватиметься, заходитиме у док, проходи-
тиме шість контрольних воріт тощо. Щодо 
глибини, то вона не регламентується: може 
бути будь-якою. Достатньо і того, щоб модель 
повністю була покрита водою. 

– Ви є учасником багатьох спортивних 
змагань, на яких часто перемагали, по-
бували зі своїми вихованцями і колегами 
в багатьох країнах світу, де проходили ці 
першості. А коли, за яких обставин розпо-
чався Ваш шлях у судномодельний спорт?

– О, ти задав, Сергію, досить цікаве за-
питання… Справа у тому, що народився я і 
виріс у сімї військового моряка – Демиденка 
Степана Федоровича, який у складі Дніпров-
ської флотилії захищав у 1941-му Київ, потім 
відступав, щоб згодом наступати і визволя-
ти рідну українську землю. У післявоєнний 
час тато служив у різних регіонах колиш-
нього СРСР, а у 1958 році вся наша родина 
повернулась до Києва. Тоді ж я прийшов до 
міського Будинку піонерів, під дахом якого 
функціонували десятки гуртків. Мені чомусь 
сподобався судно-модельний, і я записався 
до нього.

Заняття у цьому гуртку визначили, за вели-
ким рахунком, всю мою подальшу долю. Закін-
чивши школу, вступив до Київського річкового 
технікуму, а потім і до Севастопольського ви-
щого військово-морського інженерного учи-
лища. Службі у ВМФ СРСР я віддав десятки 
років життя, полишивши її у званні капітана 
2-го рангу. Незважаючи на повсякденну за-
вантаженість службовими справами,  продо-
вжував займатись судномодельним спортом, 
за що і сьогодні вдячний своїм командирам, 
які створювали для цього більш менш при-
йнятні умови…

–  Поділіться, Сергію Степановичу, пла-
нами українських судномоделістів на най-
ближче майбутнє.

– Вони досить прості – як і у всіх спортс-
менів: брати участь у змаганнях і перемагати. 
Ну а якщо більш конкретно, то попереду нас 
чекають чимало спортивних баталій. 

Інтерв'ю провів 
Сергій ЗЯТЬЄВ

Наша довідка
Судномодельний спорт – це техніч-

ний вид спорту, в якому проектують і 
споруджують самохідні, радіокеровані 
та інші моделі суден, кораблів і яхт різ-
них класів для спортивних змагань.  Під 
час турнірів оцінюються  реалістичність 
їх відтворення, швидкість, маневруван-
ня тощо. Загалом спортивні моделі ді-
ляться на 56 класів, розбиті в свою чер-
гу на 6 окремих секцій.

В нашій країні цей вид спорту не є 
олімпійським, а його представники не 
беруть участь у Всесвітніх іграх та Олім-
піадах, тобто не представлені на цих най-
більших мультиспортивних змаганнях 
планети. Але чемпіонати світу, Європи 
із судномодельного спорту проходять 
регулярно, а наші спортсмени є їх ак-
тивними учасниками. Більш того, рідко 
коли повертаються без спортивних тро-
феїв. На міжнародному рівні судномо-
дельний спорт керується Міжнародною 
федерацією судномоделізму та судномо-
дельного спорту (World Organisation for 
Modelshipbuilding and Modelshipsport– 
NAVIGA), яка розробляє правила, класи-
фікацію моделей і порядок проведення 
змагань міжнародного рівня.

Президент Національної федерації судномоделізму і судномодельного спорту –
старший тренер Київського МСТК ТСО України Сергій Деміденко:

СУДНОМОДЕЛЬНИМ СПОРТОМ ЗАЙМАЮТЬСЯ ТІ, ХТО ЗАКОХАНИЙ У НЬОГО

Спорт

Сергій Деміденко
Перед стартом

Народження моделі

Сергій Деміденко біля власноруч виготовленої моделі Українська команда – призер змагань
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Народився я  у Запоріжжі.  У  мого 
діда Миколи, якого я дуже лю-
бив і поважав, був  мопед. І 
коли мені виповнилося шість 

років,  я вперше спробував опанувати цю, 
дуже серйозну, як на мене, малого хлопчи-
ни,  техніку. Дідусь не лише не перечив, а 
й  залюбки допомагав осідлати  «залізного 
коника», дозволяючи у позашкільний час 
на ньому їздити. Оскільки тоді автівок на 
дорогах було небагато, рідні  хоч і хвилю-
вались за мене, але все-таки дозволяли 
потроху кататись. Незабаром я просто 
марив мопедом, поспішаючи додому 
після уроків. На той час пальне коштувало 
копійки і проблем з тим, щоб зайвий раз 
поїздити,  не виникало. Батьки, побачивши, 
що я «прикипів» до дідового «коника», не 
перечили моєму захопленню. Тато навіть 
якось сказав, спостерігаючи за моєю їздою:

 – Може, це на все життя захоплення?..
Перше знайомство з командою запо-

різьких мотоспортсменів «Мотогони» від-
булося, коли мені виповнилось 13 років. 
Якось разом зі своїм шкільним товаришем 
потрапили на тренування спортсменів з 
мотокросу, що проходили в Осипенків-
ській балці. І саме там ми вперше побачи-
ли справжній кросовий мотоцикл та всю 
красу цього видовищного спорту. Йшов 
дрібний дощ, траса намокла, а ми все про-
довжували дивитись та насолоджуватись 
видовищем, навіть не помічаючи, що до 
самих кісток промокли. Спостерігаючи за 
спортсменами, які виробляли на трасі та-
кі викрутаси, що аж дух перехоплювало, 

я твердо вирішив стати части-
ною цього спорту. Влітку 1977-
го вперше переступив поріг  
мотосекції Ленінського спор-
тивно-технічного клубу ДТСА-
АФ. Головним тренером на той 
час був Володимир Федорович 
Бубнов. Подивившись на мене, 
він спитав:

 – А ти зможеш підтягнутись 
на перекладині разів десять?..

Якого-якого, а такого запи-
тання я не очікував: до чого тут 

перекладина, якщо я прийшов опанову-
вати мотоцикл? Але не розгубився, відпо-
вівши, що зможу і навіть більше. Мабуть, 
моя відповідь була переконлива: до під-
тягування  справа так і не дійшла. З того 
самого дня моє життя   тісно пов’язане з 
оборонним Товариством. У старших класах 
ми відвідували навчально-курсовий комбі-
нат. За розподілом я опинився в групі, де 
навчали на токаря, але ця професія мені 
не дуже подобалась і я після занять від-
відував ще й курси автомобілістів. Заняття 
проходили один раз на тиждень, по поне-
ділках. Тож кожен перший день тижня був 
для мене справжнім святом.

Навчаючись у старших класах, брав 
участь у багатьох змаганнях, об'їздивши 
чимало українських міст. Не завжди фор-
туна удачі посміхалась: інколи доводи-

лось повертатись до рідного міста і без 
спортивних трофеїв.  Разом з атестатом 
зрілості отримав і  водійське посвідчен-
ня. Тож після того, як пролунав шкільний 
останній дзвінок, відразу влаштувався на 
роботу. Посада – слюсар-авторемонтник. 
У рідному Ленінському спортивно-техніч-
ному клубі. Згодом  мене чекала військова 
служба: 10 травня 1982 року я вже був на 
обласному призовному пункті, звідкіля від-
був з десятками своїх земляків до Закав-
казького військового округу. Служити ви-
пало у самісінькому центрі Тбілісі – столиці 
Грузії. У підрозділі, який охороняв штаб 
округу. Керівництво спортивного клубу ар-
мії, що знаходився у Баку,  знаючи про моє 
спортивне минуле, запропонувало  продо-
вжити службу у  СКА. Та не склалося: ко-
мандир підрозділу, майор, сказав, що такі 
хлопці, як я, потрібні йому тут, у Тбілісі. Я, 
звичайно, хотів поїхати до столиці Азер-
байджану, але що міг вдіяти пересічний 
солдат, якщо його бажання не співпада-
ло з бажанням командира?  Через півро-
ку отримав звання молодшого сержанта і 
став командиром відділення військових 
регулювальників.  У моєму розпоряджен-
ні знаходилися три важких мотоцикли, на 
яких були встановлені двигуни з К-750, а 
коробки –  від «Дніпра». Вони мали вихід 
з диференціалом та приводом на колесо 
коляски. На навчаннях наше відділення 

забезпечувало вільний прохід колон вій-
ськової техніки. У 1984 році, за півроку 
до звільнення в запас, отримав відпустку. 
Приїхавши додому, звичайно, зайшов до 
мотосекції, а там посередині боксу стояв 
ящик з новим мотоциклом ЧЗ – 250 см.куб. 
Мій тренер Володимир Бубнов  показав 
рукою на нього і сказав:

– Дивись, новий отримали, стоїть, че-
кає на тебе…

Після армії влаштувався працювати на 
завод спеціального технологічного устат-
кування, у транспортний цех. Водієм ав-
тонавантажувача. Підприємство знаходи-
лось неподалік від мого будинку, зміна по-
чиналась з 7.20, а о 16.00, по її закінченні, 
ми разом з братом поспішали у мотосек-
цію. Хочу згадати добрим словом  тодішніх 
керівників заводу: знаючи про наше захо-
плення, вони дозволяли використовувати 
виробничі потужності  для модернізації 
мотоциклів, в тому числі і зварювальний 
апарат. Загалом близько 80 відсотків мо-
тоциклів нашої секції проходило через це 
підприємство. 

Начальником Ленінського спортивно-
технічного клубу ДТСААФ на той час був 
Козиряцький Іван Іванович, полковник у 
відставці, автомобіліст, дуже поважна лю-
дина. Саме завдяки йому працювала секція 
мотоспорту, купувалися нові мотоцикли, 
проводились змагання. Він згуртував та 
всіляко підтримував спортсменів районно-
го клубу: за рахунок Ленінської районної 
оборонної організації для участі в змаган-
нях  надавалась  техніка, частково фінансу-
вались як тренування, так і самі змагання. 

За роки незалежності України з’явилось 
багато автошкіл різної форми власності, де 
усіх бажаючих навчають умінню керувати 
автомобілем. Якщо для приватних фірм го-
ловним є заробляння грошей, то  наш клуб  
ТСОУ не лише надає затребувану в державі 

професію, а  й під-
тримує спорт та 
здоровий спосіб 
життя наших гро-
мадян. 

Мотокрос на-
дав мені чудову 
можливість спіл-
кування з відоми-
ми спортсменами 
України й світу. 
Зокрема, Анато-
лієм Черніковим, 
Віктором Керіен-
ко, Олександром 
Гайдаром, Вале-
рієм Тімченко. На 
чемпіонаті Украї-
ни, що проходив 

у місті Луцьку, змагався з призером чем-
піонату світу з мотокросу Володимиром 
Кавіновим. У спілкуванні з ним я був вра-
жений його простотою, отримавши багато 
корисних порад, вкотре переконавшись, 
що вчитись, переймати чийсь досвід ніко-
ли не пізно і не соромно.

Так вийшло, що жага до спорту в мене 
та моєї родини у крові. Прикладом того 
є мій старший брат Микола Криворучко: 
ми разом брали участь в перегонах, ра-
зом тренувались в одного і того ж трене-
ра. Він, правда, трохи раніше прийшов у 
секцію. Разом зі мною входив до збірної 
Запорізької області і ми разом виступали   
на першостях України. Сьогодні працює 
водієм автобуса Запоріжжя-Одеса.

Старший син Віталій народився в серед-
ині 80-х, коли спорту приділяли значно 

менше уваги, аніж  тоді, коли я тільки-но 
починав свій шлях у спорт. Але я взяв його 
під свою опіку і згодом разом з ним їздив 
на змагання у класі «Піонер» 50 кубічних 
см з коробкою передач. Коли підріс Саш-
ко, молодший син, почав і його заявляти 
на першості у  класі  «Піонер Н».  У цей час 
Віталій перейшов у юнацький клас СZ125: 
протягом п'яти років ми їздили по Вищій 
лізі чемпіонату України. З часом, в силу не-
залежних від нас причин, припинили…

Я пишаюсь своїми синами. Віталій закін-
чив Запорізький технічний університет, а 
Олександр – Класичний приватний універ-
ситет. Старший син тривалий час працював 
у нашому СТК викладачем у вечірній час, 
а вдень навчав водійському ремеслу слу-
хачів. Сьогодні трудиться у будівельному 
бізнесі, у Києві. Молодший, Олександр, ке-
рує мережею ресторанів «Макдональдс». Я 
допоміг йому придбати мотоцикл КТМ і він 
їздить на ньому на  змагання.

Весь цей час моєю підтримкою, на-
тхненником усіх моїх перемог була і є моя  
дружина Алла. Маю онуку Віталію і трьох 
онуків – Микиту, Тимура і Павла. Ким їх ба-
чу у майбутньому? Скажу відверто: справ-
жніми людьми. Для мене головне, щоб ні 
діду з бабусею, ні батькам не доводилось 
червоніти за їхні вчинки. Сьогодні я прак-
тично не виступаю на спортивних змаган-
нях. Але при першій нагоді намагаюсь «по-
кататись» на мотоциклі, який, до речі, зі-
брав власними руками. Правда, друзі теж 
посприяли цьому. Знаєте, я вже не уявляю 
свого життя без свого двоколісного друга. 

Юрій ШАТАЛО

Готуючи цей допис, ми поцікавилитсь думкою людей, яка давно знають на-
шого героя. І ось що почули:

Ігор Павлей,
голова Запорізької ОО ТСО України:
– Доля Олександра та його перемог нерозривно пов'язані з рідним містом Запо-

ріжжям, рідним клубом ТСО України  та друзями-спортсменами, які його оточують.  
Олексій Єгорушкін,
інструктор індивідуального навчання водінню автомобіля Дніпровського 

СТК:
–  У Олександра світла голова і золоті руки. Справа у тому, що він «доглядає» ав-

тівки, які використовуються для навчання практичній їзді слухачів. Тож не важко 
здогадатись, що і до двигуна, і до ходової частини потрібно часто заглядати і при-
водити їх у порядок. Свою роботу він завжди робить на «відмінно», за що і я, і мої 
колеги дуже вдячні.

Віталій Криворучко,
син Олександра, кандидат у майстри спорту з картинг-спорту:
– Батько завжди слугував для мене прикладом. І як людина, і як спортсмен, і як 

працівник.  
Віктор Кірієнко,
кандидат у майстри спорту з мотокросу, товариш  Олександра Криворучко:
– У подальшому бажаю своєму другові життєвих і спортивних перемог,  відмін-

ного тиску у шинах і жилах, щоб ніколи кермо не гнулось. Якщо ви поспілкуєтесь з 
людьми, які давно його знають, то переконаєтесь, що це людина з великої літери.

Друкуючи цей допис, хочемо познайомити читачів з великим фанатом 
мотоциклетного спорту, автослюсарем Дніпровського спортивно-технічного клубу 

ТСО України, що у місті Запоріжжі,  Олександром Криворучко. 
Напередодні свого 55-річчя, яке він святкує раз у чотири 
роки – народився 29 лютого 1964 року – Олександр 
Григорович розповів нам про своє спортивне життя:  

«БЕЗ МОТОСПОРТУ НЕ УЯВЛЯЮ СВОГО ЖИТТЯ…»

Захоплення

Алла Криворучко з синами – Віталієм та Олександром

Олександр Григорович з онуками

О. Криворучко зі своїм сином
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Свою невеличку розповідь про 
цю прекрасну жінку розпочну з 
того дня, коли вона народилася: 
сталася ця неординарна подія у  

напрочуд мальовничому селі Радіонівка, що 
в Акимівському районі Запорізької області. 
Там вона провела своє дитинство, пішла до 
школи, закінчила 9 класів. Після цього по-
ступила до Мелітопольського культурно-
освітнього училища. На режисерсько-на-
родне відділення. 

Якщо заглянемо у  диплом, то відразу 
зрозуміємо, що навчалася Люба  відмінно, 
маючи професійні здібності. По закінченні 
училища працювала у Заводському клубі м. 
Мелітополя. Її ровесники досі пам'ятають 
усміхнену, привітну дівчину, яка, окрім при-
родньої краси, яку їй дали Бог і батьки, ви-
різнялася ще й неабиякими організатор-
ськими здібностями Там дівчина зустріла 
свого майбутнього чоловіка – на концерті. 
І хоч як їй подобалась робота, змушена була 
полишити її, поїхавши з Володимиром на 
його історічну Батьківщину – до Росії. Але, 
сумуючи за своєю рідною Батьківщиною, у 
1976-му разом із судженим повернулись 
до України. А якщо точніше, то до  Михай-
лівки – районного центру, де він працев-
лаштувався головним інженером колгоспу 
«Прапор комунізму», а вона – інструктором 
районного комітету ДТСААФ. Багато робо-
ти тоді було:  Любов Тихонівна  з колегами 
проводили місячники, присвячені різнома-
нітним святам, зустрічі з ветеранами війни і 
праці, учнівською молоддю. співпрацюючи 
з усіма школами району. До речі, жінка і до-
сі працює у цій же оборонній організації.

І хоча  обсяги роботи вже не такі масш-
табні, проте справою, якій вона віддала по-
над сорок років свого життя, займається 
активно. Зокрема, є організатором і вико-

навцем все тих же оборонних місячників, 
бере участь у багатьох громадських захо-
дах як представник районного оборонно-
го осередку, влаштовує зустрічі місцевої 
молоді  з учасниками антитерористичної 
операції тощо.

Любові Тихонівні все вдається. Пере-
конливим доказом цього можуть слугу-
вати численні грамоти, подяки як від То-
вариства сприяння обороні Україні, так 
і Запорізької об-

ласної ради, гро-
мадських органі-
зацій та рухів, що 
діють на теренах 
нашого славного 
козацького краю. 
Але найголовні-
ша нагорода, за 
словами нашої ге-
роїні, є Почесний 
знак ТСО України, 
отриманий кілька 
років тому. 

–  Усміхнена, 
привітна жінка, за-
вжди допоможе, 
дасть пораду, як-
що потрібно, пра-
цювати з Любов’ю Тихонівною є великим 
задоволенням для кожного, – так сьогодні 
відгукуються про нашу  героїню  колеги, які 
й досі з нею спілкуються, хоча давно вже 

разом не працюють. Поважає цю жінку і  ке-
рівництво. Ось що говорить про неї дирек-
тор районного спортивно-технічного клубу 
ТСО України Микола Петрович Шеховцов:

– З Любов'ю Тихонівною Бабешко ми ра-
зом пропрацювали 43 роки. Сказати про 
неї можу тільки хороше. Наприклад, на неї 
завжди можна покластися, знаючи, що не 
підведе. Вона, незважаючи на поважний 
вік, завжди енергійна, відповідальна, вчас-

но і якісно виконує свої обов'язки, словом, 
професіонал. 

До речі, Любов  Бабешко разом з чоло-
віком виховали двох прекрасних дітей – 
сина Олександра і доньку Яну. Кілька ро-
ків тому він помер. Тож Любов Тихонівна 
віддає всю себе  своїм чарівним онучкам  
– Маргариті і Владиславі. І сьогодні  її му-
зичний хист стає в нагоді: дівчатка – музи-
канти, грають на флейті і на гітарі. Любов 
Тихонівна щиро радіє за успіхи своїх ма-
леньких дівчаток, пишається ними. Коли 
ми розмовляли, вона з непідробною щи-
рістю сказала, що хоч зараз і працює, та 
все одно увесь свій вільний час приділяє 
їм. Тож свою невеличку розповідь про цю 
прекрасну жінку завершу побажаннями їй 
наснаги і натхнення, міцного здоров'я і ще 
багато років працювати на благо України, 
оборонного Товариства і пишатися здо-
бутками своїх дітей та онуків. 

Руслана ЦЕХОВСЬКА  

Рідні, близькі, знайомі знають Любов Трохимівну Бабешко 
як люблячу матусю, турботливу бабусю і активістку нашого 
Товариства. Нещодавно вона  відсвяткувала свій ювілей

Людина серед людей Наша історія

ЖІНКА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

Подружжя Бабешків

Яна – донька Любові Трохимівни

Сучасна історія 
знаменитої«полуторки»

Після війни вона використовувалася   
в одній із середніх шкіл Рівненщини  як 
господарська.  Коли ж  опинилася  у Во-
лодимирецькій автошколі оборонного 
Товариства, то нею послуговувалися вже 
як навчальною. На початку 80-х ветерана 
списали, затягнувши його на  задвірки 
школи: у боксах для нього не знайшло-
ся місця.

-– Оскільки автошкола готувала водіїв 
виключно для армії, то я запропонував 
начальнику Анатолію Бурцеву з метою 
військово-патріотичного виховання при-
зовників забрати списану машину і вста-
новити  її неподалік цього навчального 
закладу,– говорить Віталій Бутрим, ди-
ректор АШ. – Що й було зроблено.

Правда, в результаті «косметично-
го» ремонту його вигляд  змінився. Бу-
ли встановлені саморобні деталі кабіни, 
дещо змінилася форма даху. Вантажну 
платформу встановили від автомобіля 
ГАЗ-51, а двигун та силову передачу не 
ставили: на ньому вже  стояли не «рід-
ні». Карданний вал приварили до рами, 
а напис вирішили не робити.

Та час бере своє. І автомобіль підтри-
мувати в належному стані ставало  важ-
че. Як не як, а йому виповнилося майже 
75 років. Метало-дерев'яні деталі кабіни 
згнили, двері трималися на дротинах, 
а вітрове скло – на цвяхах та шнурках. 
Нам соромно було дивитися на нього, 
коли щорічна мотоестафета стартувала 
від автошколи, а ЗІС-5 все більше і біль-
ше огортали шнурки та дроти. В умовах 
району реставрувати його було немож-
ливо. Якби він тут залишився, то вже  зо-
гнив би.

У 2013 році Володимирецьку авто-
школу відвідали керівники ТСО Украї-
ни і запропонували взяти автомобіль на 
реставрацію. Після того, як «полуторка» 
опинилася в столиці, на адресу дирек-
тора Володимирецької автошколи Віта-
лія Бутрима  посипалися звинувачення. 
Мовляв, за скільки продав раритет? Сло-
во за слово, кілька публікацій в газеті 
про  його долю – і справа про наклеп 
дійшла навіть до суду, який колектив ав-
тошколи успішно виграв.

Однак незабаром почалася війна на 
сході України, і всім  стало не до напів-
живої автівки, яка ледь не перетвоори-
лася на технічний пам'ятник району, але 
доля якої зависла в повітрі.

Реставратор «полуторки»  
Віктор Поваров

Згодом реставрацією фронтового ав-
томобіля зайнявся ентузіаст Віктор По-
варов – працівник ТСО України.  Та ви-
никло чимало проблем: в  Україні зна-
йти будь-які деталі до таких раритетних 
військових автомобілів неможливо. Але 
пан Віктор десь вичитав, що деякі під-
приємливі  хлопці з числа жителів Санкт-
Петербурга дістають з Ладозького озера 
затонулі автомобілі і продають їх на за-
пчастини. Він зв'язався з ними і, сівши 
за кермо своєї «Ниви», поїхав до Росії. 
Звідти він зробив два рейси, привізши 
чимало так необхідних запчастин. Не 
будемо розказувати у скільки йому це 
обійшлося.

Так у Володимирецького раритета 
з'явилися необхідні деталі. Далі пішла 
справа техніків. Відновили двигун, ко-
робку передач і силову установку, за-
пустили їх. А в столичних майстернях 
відреставрували деталі кузова, капота 
й кабіни. По макетах заново вигото-
вили з дуба всю кабіну, крім дверей. 
Столярі виготовили дерев'яний кузов. 
Далі автомобіль пофарбували порош-
ковим напиленням та виготовили інші 
оригінальні елементи. Скло до кабіни 
теж виготовляли за окремим  спец-
замовленням на одному з київських 
заводів.

Наприкінці 2017 року реконструкцію 
завершили, і автомобіль одразу став 
улюбленцем кіностудій та військових ви-
ставок часів війни. Він разом зі своїм рес-
тавратором і водночас водієм Віктором 
Поваровим знімався у британсько-поль-
сько-українському фільмі «Гарет Джонс», 
у якому розповідається про голодомор 
1932-1933 років. Зйомки  завершились 
минулого року і він вже вийшов на кі-
ноекрани.

Отже, попри всі складнощі на цьо-
му шляху, «полуторку» з Володимирця 
відновили і реставрували, надавши їй 
первісного вигляду. Тепер це справжній 
військовий автомобіль ЗІС-5 часів Другої 
світової війни. 

За матеріалами  
друкованих видань 

підготував Сергій ЗЯТЬЄВ

У післявоєнний час він якимось дивом опинився у 
Володимирецькій автошколі, що на Рівненщині. Те, що не 
зробили кулі і снаряди, зробив час: автівку, зважаючи на 
її вік, вже збирались списати на металобрухт. Але завдяки 
Віктору Поварову, іншим небайдужим людям вона отримала 
друге життя і сьогодні  навіть знімається у фільмах…

ФРОНТОВИМИ ДОРОГАМИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
ПРОЙШОВ ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ АВТОМОБІЛЬ ЗІС-5, ЯКИЙ І СЬОГОДНІ В СТРОЮ

В.  Поваров
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Володимир – десантник-добро-
волець: до війська пішов у 
2014-му.  Михайла Новача до 
Збройних Сил мобілізували. У 

2018-му обидва дістали важкі поранен-
ня і були доставлені до регіональних 
військово-медичних центрів. Там їх 
прооперували і,  зважаючи на складність 
поранень, доправили до клініки уш-
коджень Національного військово-
медичного клінічного центру, яку 
очолює Ігор Станіславович.

– І я, і Мишко опинилися у вкрай склад-
ній ситуації: зважаючи на наслідки травм, 
постало питання ампутації кінцівок, – роз-
повідає Володимир. – Відправляючи нас 
до Києва, нам  сказали, що  потрібно наді-
ятись лише на доктора Савку, мовляв, це 
лікар від Бога.

– Оглянувши хлопців і порадившись з 
колегами, вирішили боротись  до остан-
нього, – розповідає Ігор Станіславович. -. 
Адже їм і тридцяти років не виповнилося, 
а ніг  ніякий протез не замінить. На щас-
тя, наші зусилля увінчалися успіхом і вони  
продовжили службу у своїх підрозділах.

Скільком оперативних втручань виконав 
Ігор Савка за роки своєї лікарської кар'єри? 
Скільком Михайлам, Володимирам зберіг 
можливість вільно пересуватись? 

Важко сказати. Але рахунок обчис-
лються цифрами з трьома нулями. Док-
тора Савку знаю багато років. Знайомий і 
з десятками його пацієнтів. Він, звичайно, 
не такий собі добрий чарівник, якому все 
під силу. Але від жодного з них не чув на-
рікань на лікаря як фахівця.

Сержант Станіслав Макар:
– В цивільній лікарні, куди 

потрапив відразу після пора-
нення, мені порадили збира-
ти гроші на інвалідний візок. 
Про це  сказав Ігорю Станіс-
лавовичу. Та він, посміхнув-
шись, порадив не поспішати. 
І мав рацію: відчуваю, що не-
забаром танцюватиму на ве-
сіллі доньки... 

Солдат-контрак тник 
Анатолій Вигодюк:

– Сьогодні про мінно-ви-
бухову травму, отриману во-
сени минулого року, вже ніщо не нагадує. 
Я вільно пересуваюсь. А рік тому не вірив, 
що обійдусь  без милиць. Та сталося диво: 
Ігор Савка зі своїми колегами поставили 
мене на ноги. 

У своїх кандидатській дисертації тоді ще 
майор медичної служби Ігор Савка дослі-
джував наслідки мінно– вибухової травми, 
шляхи їх усунення методом оперативного 
лікування. Тоді дехто з колег зі здивуван-
ням поставився до обраної теми, мовляв, 
у країні мир та спокій, то де ж ти реалізо-
вуватимеш своє ноу-хау.

– Мені, коли обирав тему дисертації, і у 
страшнму сні не могло наснитись, що до-
ведеться лікувати сотні людей, постражда-
лих саме від вибухів мін, – говорить Ігор 
Станіславович. – Але завжди вважав, що 
лікар, особливо якщо він військовий, пови-
нен бути готовий до будь-яких екстремаль-
них ситуацій, працювати за умов воєнно-
го часу. За час проведення антитерорис-

тичної операції в 
клініці ушкоджень 
пролікувалися по-
над три тисячі вій-
ськововослужбов-
ців. Коли бойові 
дії на Донбасі були 
у розпалі,  не було 
і дня, щоб Савка не 
ставав за операцій-
ний стіл. Трапляло-
ся, що й по кілька 
разів. 

У клініці ушко-
джень лікуються 
пацієнти, чий ви-

падок класифікується як «особливо склад-
ний». Тут є все необхідне для проведення 
оперативних втручань при пошкодженнях 
та захворюваннях опорно-рухового апа-
рату: сучасне рентген – слідкуюче облад-
нання для мінімізації об'єму оперативних 
втручань, металоконструкції для біологіч-
ного остеосинтезу, ендопротези. В струк-
турі клініки 2 відділення: травматологічне 
відділення і відділення гнійної хірургії.

Ввпроваджуються найсучасніші мето-
ди лікування, які дозволяють максимально 
зменшити об'єм оперативного втручан-
ня, у найкоротші строки відновити функції 
опорно-рухового апарату, порушені вна-
слідок травми. Одним з останніх впрова-
дженних найсучасніших методів остеосин-
тезу є застосування інтрамедулярного бло-
куючого остеосинтезу переломів довгих 
трубчатих кісток. Малотравматичність, біо-
логічність та висока стабільність фіксації 
переломів цим методом роблять його най-
більш сприятливим в більшості випадків 
переломів довгих трубчатих кісток. 

Широко застосовуються малоінвазив-
ні (артроскопічні) технології при патології 
суглобів. В клініці виконується артроско-
пічна та класична резекція менісків при їх 
пошкодженні, аутопластика зв'язок колін-
ного суглобу.

Спілкуючись з Ігорем Савкою, насам-
кінець попросив його поділитись най-
заповітнішим бажаннм.

– Воно дуже просте, – відповів метр 
військової травматології. – Хочу, щоб на 
нашій земля якомога скоріше настав мир.                                             

 Сергій ЗЯТЬЄВ

Полковник медичної служби, доктор медичних наук, 
заслужений лікар України Ігор Савка поставив – у 
прямому розумінні цього слова – на ноги сотні людей

Професіонал 

ЧАРІВНІ РУКИ ДОКТОРА САВКИ

Друга світова війна – найтрагічніша сторінка в історії 
України. Але наші діди й прадіди зробили величезний 
внесок в перемогу над ворогом. Незадовго до смерті 
відомий російський письменник Віктор Астаф’єв, який 

форсував Дніпро і визволяв нашу 
землю, зізнався: «Українці надто до-
рого заплатили за своє визволення від 
нацистів…»

22 червня 1941 року став одним з 
найтрагічніших днів в історії України: 
цього дня на її землю ступила нога ні-
мецького окупанта. І на українців відра-
зу звалилось безліч поневірянь. Ще на 
початку листопада 1941 року в Берліні 
відбулася таємна нарада. У своїй про-
мові Герман Геринг закликав «якнай-
ширше  використовувати на німецьких 
підприємствах, у сільському господар-
стві закордонних робітників». Вони по-
винні були замінити німців, мобілізова-
них до вермахту. Закликаючи українців 
добровільно записуватись на роботу 
до Німеччини, їм обіцяли «високі стан-
дарти життя, чудові умови праці, мож-
ливість ознайомитись з європейською 
культурою і отримати нові спеціаль-
ності». Більш того, після повернення на історичну  Батьківщину 
добровольцям гарантували  високі пенсії,  компенсації, а також 
земельні ділянки. Дехто спокусився цими благами, і у січні 1942 
року на чужину відбули перші ешелони з добровольцями. А вже 
у лютому почали надходити листи, в яких вони розкаювалися у 
тому, що повірили в «солодке німецьке життя». І потік бажаючих 
поїхати різко скоротився…

Тоді гітлерівці вдалися до насильницького вивезення людей. 
У містах і селах складали списки молоді, якій належало негайно 
з’явитись на пункти відправки. Підрозділи поліції і військ СС за-
здалегідь оточували  села і забирали усіх юнаків, дівчат, які не 
встигли сховатись. Часто брали в заручники й батьків, молодших 
братів чи сестер, тримаючи їх доки ті не з’являлися. У містах робили  
облави. Лише протягом 1942 року до Німеччини вивезли близь-
ко 800 тисяч людей. Загалом в роки минулої війни подібна доля 
спіткала близько 2,5 мільйони українців або майже 50 відсотків 
від загальної кількості остарбайтерів, вивезених з території СРСР. 
Після війни додому повернулося близько 1,8 мільйони, 200 тисяч 

відмовились повертатись, а ще 400 тисяч померли від непосиль-
ної праці і фізичних знущань своїх господарів.

    Перші великі битви на Східному фронті відбулися саме на 
теренах України. Це, зокрема, Волинська танкова битва, обо-
рона Києва, Одеси, Севастополя. 

    Загалом з майже 30 мільйонів громадян СРСР, мобілізо-
ваних в роки Другої світової, близько 10 мільйонів були ви-
хідцями з України. Починаючи з другої половини 1943 року, 
вони становили 60-80 відсотків особового складу першого, дру-
гого, третього та четвертого Українських фронтів. З Україною 
пов’язані основні вирішальні події на радянсько-німецькому 
фронті, оскільки саме на наших теренах було розгромлено по-
над 60 відсотків сухопутних сил німецького війська. Починаючи 
з січня 1943-го і до жовтня 1944-го Червона армія здійснила в 

Україні 13 наступальних і дві оборонні операції. А з 22 червня 1941 
року до 28 жовтня 1944 року на території України воюючі сторони 
провели 29 із 76 стратегічних наступальних і оборонних операцій. 

Звільнення української землі від 
фашистів коштувало мільйонів життів 
радянських бійців, серед яких левову 
частку складали українці. Процитуємо 
Віктора Астаф’єва:

«Я намагався написати роман про 
Дніпровський плацдарм – не можу: 
страшно, навіть зараз страшно, і серце 
зупиняється, й головний біль мучить. 
Може, я не володію тією мужністю, яка 
необхідна, щоб писати про все, як інші 
загартовані, непохитні воїни».

    Сьогодні кремлівські ідеологи 
нав’язують думку, що СРСР переміг би 
фашистську Німеччину без українців. 
При цьому «забувають» скільки наших 
пращурів сплять вічним сном у росій-
ській землі, яку вони теж визволяли. І 
насамкінець процитуємо один із щоден-
никових записів Олександра Довженка:

    «Важко уявити перемогу над на-
цизмом без України і українців, які 

не лише вистояли в роки окупації, а й поповнили знекровлені 
радянські дивізії, пішовши з ними на захід».

28 жовтня – День визволення України 

«ВАЖКО УЯВИТИ ПЕРЕМОГУ НАД НАЦИЗМОМ БЕЗ УКРАЇНИ І УКРАЇНЦІВ…»




