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Дорогі друзі! 
Шановні колеги!

Ось і минає 2019 рік. Для кожного з нас він 
був різним, дарувавши радість і смуток, успі-
хи і невдачі. Щедрим на події видався рік і для 
нашого Товариства, для його штатних праців-
ників, активістів. Незважаючи на всі трудно-
щі сьогодення, нам вдалося вирішити чима-
ло проблем і, сподіваюсь, закласти підвалини 
успішної діяльності у наступному, 2020-му році. 

Першочерговим статутним завданням ми 
завжди вважали національно-патріотичне 
виховання молоді. Порівняно з минулими 

роками ця робота помітно активізувалася. У нас склалися ділові стосунки 
з Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил України, ор-
ганами місцевого самоврядування та громадськими організаціями патріо-
тичного спрямування. Ми активно залучаємо до виховної роботи ветеранів 
військової служби, учасників бойових дій на сході нашої країни.

    Неоцінений внесок в розвиток українського спорту, визнання націо-
нальної спортивної школи на світовій арені роблять спортсмени нашого 
Товариства: підводні плавці, радіоспортсмени, автомоделісти, представники 
авіаційних видів спорту, стрільці. Швидкими темпами розвивається спорт з 
собаками, в Календарному плані поновлено змагання з фігурного водіння 
автомобілів, значно розширено обсяг змагань з морського багатоборства 
і судномоделізму. До занять технічними і прикладними видами спорту ак-
тивно залучаються тисячі молодих людей – майбутніх захисників Вітчизни. 

Цього року стартувала звітно-виборна кампанія у Відокремлених підроз-
ділах, яка завершиться у квітні наступного року Загальними зборами Всеу-
країнської Громадської організації. Голови і Правління осередків звітують 
про свою діяльність за останні п’ять років, члени Товариства напрацьову-
ють основні напрямки роботи на майбутнє. Впевнений, що члени Товари-
ства відповідально і справедливо оцінять діяльність своїх колег, яким була 
надана висока честь очолювати колективи, виберуть  до складу керівних 
органів достойних людей, які зможуть мобілізувати свої підрозділи на без-
умовне виконання статутних завдань Товариства.

Вітаю ветеранів, штатних працівників, активістів, всіх членів Товариства  
з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю вам міцного 
здоров'я, сімейного благополуччя, нових і вагомих трудових звершень на 
благо нашого Товариства і всієї України! Нехай у наступному році здійснять-
ся всі ваші мрії і побажання! Щиро вірю, що на нашу багатостраждальну 
землю прийдуть, нарешті, мир і злагода!

Нехай доля і Всевишній ніколи не відвертаються від вас і ваших рідних 
та близьких!

З Новим роком, з новим щастям! 
З повагою, 

Голова Товариства сприяння обороні України Сергій Кошин
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Наші ювіляри 

На  ц і  т а  і н ш і  з а п и т а н н я 
напередодні ювілею Львівської 
обласної  організації ТСО 
України відповідає її керівник 

Василь Хамула.
– Занурюватись в нашу історію не бачу 

сенсу, оскільки  з цього приводу сказано 
і написано досить багато, – говорить Ва-
силь Іванович. – А ось про сьогодення і 
розповісти можна.

– Тоді, Василю Івановичу, вперед…
– Наша організація налічує 14 тисяч 725 

чоловік, з яких 355 є штатними працівника-
ми. Всі вони обіймають різні посади – від 
голови і до прибиральниці. Але, незважаю-
чи на різний статус, всі ми працюємо задля 
своєї країни, виконання тих завдань, що 
витікають з нашого Статуту. Я  задоволе-
ний, що минулого року наші лави  зросли 
на 1 600 чоловік. Серед тих, хто отримав 
квиток члена Товариства, різні за віком, 
політичними поглядами, віросповіданням 
люди. Втім, ці чинники не є для нас визна-
чальними. Головне, щоб людина сповід-
увала ті принципи, що закріплені в нашому 
Статуті. Кажучи іншими словами, була на-
ціонально свідомою, конкретними діями 
підтверджуючи свої патріотичні погляди, 
і виконувала вимоги Статуту ТСО України.

Як керівник обласного осередку  пиша-
юся тим фактом, що в наших лавах перебу-
вають депутат місцевої ради, три учасники 
бойових дій на теренах інших країн і два 
ветерани АТО/ООС. Відрадно, що поруч 
працюють понад 30 офіцерів запасу чи у 
відставці, а 60 відсотків наших працівни-

ків мають вищу освіту. Словом, інтелекту-
альний рівень Львівської організації ТСО 
України достатньо високий. Протягом ро-
ку члени Товариства сплатили  майже 116 
тисяч гривень внесків.

Минулий рік був у нас роком практич-
ного втілення в життя вимог нової редак-
ції Статуту, напруженої організаторської 
роботи як Правління, так і всіх Відокрем-
лених підрозділів, штатних працівників та 
активістів. Ми, зокрема, провели чимало 
засідань Ради Правління, на яких розгля-
далися актуальні питання життєдіяльності. 
Окрім цього, відбулися семінари, збори та 
інші заходи зі штатними працівниками і ак-
тивістами з усіх напрямків статутної діяль-
ності: головними бухгалтерами районних 
організацій, відповідальними за організа-
ційно-масову роботу,  навчальний процес, 
спортивну роботу. 

Останнім часом в деяких навчальних 
закладах змінилися керівники. Тож задля 
поліпшення свого професіоналізму всі 
вони навчались на дводенних зборах, які 
проходили на базі Житомирської автомо-
більної школи.

– Вам та Вашим колегам, які працю-
ють безпосередньо в обласній органі-
зації і яких, даруйте, прийнято назива-
ти апаратчиками, доводиться бувати у 
відрядженнях?

– А як без цього? Лише за такої умови 
можна тримати руку на пульсі подій, що 
відбуваються в районних осередках та на-
вчальних закладах, знати настрої, пробле-
ми працівників. Адже ніякі звіти ніколи і 
ні за що не за-
мінять живого 
спілкування з 
людьми. До то-
го ж такі відря-
дження убез-
печують, від-
верто кажучи, 
від можливості 
деяких керів-
ників займа-
тись окозами-
люванням. 

Мої колеги, 
буваючи в ра-
йонах, не про-

сто фіксують негаразди і проблеми, але 
й пропонують  шляхи їхнього  усунення, 
надають місцевим керівникам практичну 
допомогу. За необхідності звертаються за 
нею особисто до мене.  Я  щороку відвідую 
всі районні організації та навчальні закла-
ди, в деяких буваю і по кілька разів. 

– Одним із головних завдань нашого 
Товариства є національно-патріотичне 
виховання молоді…

– Ця робота організована і ведеться у 
відповідності до вимог Стратегії національ-
но-патріотичного виховання дітей та мо-
лоді на 2016-2020 роки. У цьому документі 
все чітко прописано. Головне – виконува-
ти. Найбільш активними у цьому плані є 
колективи Львівського АСК, де керівником  
Сергій Семенович, Червоноградської, Зо-
лочівської, Турківської автошкіл, які очо-
люють Володимир Гаманюк, Петро Бутин, 
Михайло Фенчин, Жовківського спортив-
но-технічного клубу – керівник Михайло 
Вовк, а також Сокальського спортивно-тех-
нічного клубу на чолі із Зіновієм Цюпкою.

Слід визнати, що є і не використані ре-
зерви. Наприклад, більшої активності у 
військово-патріотичній роботі потребу-
ють Мостиська, Городоцька, Яворівська 
районні організації.

Окрім Стратегії, реалізуємо план дій що-
до співпраці з Генеральним штабом Зброй-
них Сил України. Для цього на базі наших 
навчальних закладів створюються клуби 
військово-патріотичного виховання мо-
лоді. Ми провели низку заходів військово-
спортивного спрямування в рамках реабі-

літації ветеранів АТО, налагодили профе-
сійну підготовку ветеранів та членів їхніх 
сімей в наших освітніх закладах тощо.

– Про спорт, мабуть, теж не забува-
єте?...

– Ні: він серед приорітетних напрям-
ків діяльності. Найбільше культивуються у 
нас літаковий і парашутний, радіо-та авто-
модельний, автомобільний, стрільба. Пе-
редовиками тут є Львівський АСК, Стрий-
ський, Жовківський, Личаківський СТК та 
Золочівська АШ.

Одним з важливих напрямків роботи є 
розвиток авіації та авіаційних видів спорту. 
У Львівському авіаційно-спортивному клу-
бі, який є нашою гордістю, за два сезони 
тут виконано 6575 стрибків з парашутом, а 
загальний наліт склав 500 годин. При цьо-
му фахівці клубу за два роки підготували 
майже чотири тисячі парашутистів почат-
кового рівня.

У квітні 2018 року 100 курсантів Львів-
ського ліцею імені «Героїв Крут» викона-
ли стрибки з парашутом. Для більшості це 
був перший досвід десантування. На ЗПМ 
«Цунів» організували благодійну акцію для 
дітей сиріт «Вище неба», протягом двох 
років проведено більше 50 екскурсій та 
зустрічей. У 2018-2019 роках військовос-
лужбовцями 80-ї окремої десантно-штур-
мової бригади виконано понад п’ять тисяч 
стрибків з гелікоптера «МІ-8». 

Спортсмени-авіамоделісти брали бра-
ли участь як у Всеукраїнських змаганнях, 

так і міжнарод-
них. Як правило, 
завойовували 
призові місця.

– Розкажіть, 
Василю Івано-
вичу, як налаго-
джено на Гали-
чині навчаль-
ний процес.

– Насампе-
ред нагадаю, що 

він відбувається в 23 СТК та шести авто-
школах. Минулого року під їх дахом під-
готовлено майже 15 тисяч фахівців за 
робітничими спеціальностями. Як прави-
ло, більшість з них працевлаштувалися. 
За державною програмою психологічної 
і професіональної реабілітації пройшли 
навчання понад 130 учасників АТО, Від-
окремлені підрозділи плідно співпрацю-
ють з Центрами зайнятості на місцях. Більш 
відповідально до цього завдання постави-
лися Львівська АШ (директор Андрій За-
гайко) та СТК ПО ТСО України «Львівська 
політехніка» (директор Роман Роговський). 

Успіх і ефективність роботи навчально-
го закладу багато в чому залежить від про-
фесіоналізму і активної життєвої позиції 
директора, його вміння орієнтуватися в 
складних економічних умовах і приймати 
правильні рішення. Минулого року у нас 
побував начальник управління коорди-
наційної діяльності навчальних закладів 
Сергій Сухарєв. Мета – вивчення пози-
тивного досвіду із впровадження нових 
підходів діяльності навчальних закладів і 
методів навчання. Результати роботи були 
оголошені на засіданні Ради Правління ГО 
«ТСО України». Його узагальнили, систе-
матизували і розіслали для застосування 
у роботі. За успішну та плідну діяльність 
навчальних закладів, впровадження нових 
підходів і методів навчання матеріально 
заохотили директорів Золочівської авто-
школи, Кам’янка-Бузького, Стрийського, 

Жовківського, Сокальського спортивно-
технічних клубів.

Менталітет у населення швидко зміню-
ється і потенційний клієнт хоче уваги і по-
ваги, комфорту, якості послуг, швидкого 
отримання різної інформації, в тому числі 
про школу, де можна пройти навчання. Ми 
все це повинні враховувати. Тому розроби-
ли єдиний сайт «Автошколи ТСО України» з 
інтерактивною картою навчальних закла-
дів Товариства, окремою індивідуальною 
сторінкою кожного з них та можливості 
одночасного просування в інтернет про-
сторі у рейтингах сайтів-конкурентів. Та-
кож створена і працює версія зазначено-
го сайту у Facebook, на яку можна зайти з 
використанням як звичайного комп’ютера, 
так і мобільного телефону.

– Ви нічого не сказали про матері-
ально-технічну базу…

– На сьогоднішній день маємо 230 тран-
спортних засобів групи «Б», в тому числі: 
128 легкових автомобілів, 35 вантажних, 16 
пасажирських автобусів. А також близько 
50 одиниць спеціальної техніки: шляхових 
мотоциклів, причепів, трактор, пересув-
ні автомобільні класи. Але, на жаль, для 
забезпечення навчального процесу цієї 
техніки не вистачає, що є основною причи-
ною зменшення акредитаційного обсягу. 
Але ми намагаємось вирішити цю пробле-
му: протягом минулого та цього років при-
дбали 18 одиниць автомобільної техніки:  
сім легкових, п’ять вантажних автомобілів, 
три мікроавтобуси і три причепи.

–  Василю Івановичу, дякую Вам за 
цікаву і змістовну розмову. А ще до-
звольте привітати Вас і Ваших колег з 
ювілеєм – 80-річчям Львівської облас-
ної організації ТСО України. І побажати 
вам міцного здоров’я, нових трудових 
звершень на благо нашої України і на-
шого Товариства.

 – Дякую за теплі слова. 
 З Василем Івановичем Хамулою 

спілкувався Сергій ЗЯТЬЄВ

Як працюється за сьогоднішніх, далеко не простих, соціально-економічних 
умов? Яким, за підсумками роботи, видався минулий рік для галичан? 
Що робиться для поліпшення навчально-матеріальної бази спортивно-
технічних клубів та автошкіл Галичини?

«ЗАПАМОРОЧЕННЯ ВІД УСПІХІВ БУТИ НЕ ПОВИННО…»
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Організація працює стабільно, прибут-
ково, самодостатньо. Головна запорука на-
шого успіху – це люди. І сьогодні, напере-
додні ювілею, не можна не згадати тих, хто 
закладав фундамент  нашого сьогодення в 
непрості післявоєнні та бурхливі 90-ті роки. 
Насамперед, це Юрій Костянтинович Кор-
хов, офіцер-фронтовик, який понад 30 років 
очолював наш обласний осередок. Хорошу 
пам’ять залишив після себе цей керівник. Са-
ме він у свій час подарував місту та області 
красень–стадіон з технічних видів спорту 
«Мототрек», де і сьогодні активно проходять 
всеукраїнські та міжнародні змагання зі спід-
вею – спорту № 1 у нашому регіоні.

Великою повагою і авторитетом корис-
туються наші ветерани, які працюють в То-
варистві по 30-40 і більше років – Тимофій 
Величко, Петро Рижий, Леонід Тренбач, Бо-
рис Діяківський, Микола Тушаковський. Їхній 
досвід, професійність, авторитет – хороший 
приклад для наслідування молодому поко-
лінню.

Поіменно хочу назвати сьогоднішніх ке-
рівників наших міських, районних організа-
цій, директорів автошкіл, спортивно-техніч-
них клубів, які своєю щоденною сумлінною 
працею націлюють трьохсотенний колектив 
своїх працівників на якісне виконання статут-
них завдань. Це – Юрій Богданович, Віталій 
Бутрим, Дмитро Волянюк,  Світлана Гуменюк, 
Володимир Дідик,  Іван Дубінець, Володимир 
Дмитрук,  Олександр Зух, Андрій Ковалець, 
Сергій Лось, Микола Мелянчук, Анатолій Но-

гачевський, Руслан Павленко, Володимир 
Плігін, Лариса Савчук, Іван  Солодкий.

Всі вони, як одне ціле,  активно, самостій-
но і сумлінно працюють на загальний резуль-
тат. Всі вони наділені найкращими людськи-
ми якостями, мають вищу освіту, середній 
стаж роботи на керівній посаді 12 років. Про 
кожного з них можна сказати – я пішов би з 
ним у розвідку.

Підбір таких керівників є головним над-
банням керівництва обласної організації.

Сьогодні в навчальних закладах області 
створені всі умови для успішної діяльності. 
Проведено капітальний або частковий ре-
монт усіх класів та адмінприміщень, онов-
лено стенди, наочну агітацію. В останні роки 
було закуплено більше 50 одиниць техніки, в 
т.ч. автомобілі нових моделей, 10 автотрена-
жерів. У більшості автошкіл та СТК встанов-
лено кондиціонери, облаштовані кімнати для 
відпочинку та прийому їжі, кухні, санітарно-
гігієнічні вузли з гарячою водою. З метою 
економії коштів 10 з 15 навчальних закладів 
переведено на автономне опалення твердо-
паливними котлами.

Тому, думаю, не випадково саме наші 
спортивно-технічні клуби чотири рази в 
різні роки ставали переможцями і призе-
рами конкурсу на кращий навчальний за-
клад Товариства.

Як результат – сьогодні, при жорсткій кон-
куренції, кожне друге посвідчення водія в 
області отримується в навчальних закладах 
Товариства, а обласна організація є найбіль-
шим платником податків до бюджету серед 
громадських організацій області. В усьому 
цьому заслуга кожного з вищеназваних ке-
рівників.

Б а г а т о  ч о -
го ми запозичи-
ли та впровадили 
в практику сво-
єї роботи у на-
ших сусідів і колег 
з Житомирської, 
Закарпатської, Іва-
но-Франківської, 
Львівської, Мико-
лаївської, Одеської 
Полтавської, Терно-
пільської областей, 

які щедро ділились своїми напрацюваннями 
під час обміну досвідом роботи при взаєм-
них відвідуваннях наших організацій.

Дякуємо їх керівникам та активу за таку 
співпрацю. Звичайно, як і в більшості осе-
редків Товариства, пріоритетним для нас є 
національно-патріотичне виховання молоді.

Традиційними стали наша участь в під-
готовці і проведенні Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-спортивної гри «Сокіл-
Джура», спартакіади допризовної молоді, 
заходів національно-патріотичного спря-
мування, присвячених визначним подіям в 
історії держави, вшанування пам’яті героїв, 
що віддали своє життя в боротьбі за неза-
лежність держави, організації зустрічей з ве-
теранами і учасниками бойових дій, місячни-
ках військово-патріотичної роботи.

Прикладів такої співпраці організацій 
Товариства області з закладами освіти, вій-
ськовими частинами, військкоматами, управ-
ліннями і відділами молоді та спорту можна 
привести чимало.

Так, у Володимирецькому районі у справ-
жнє свято районного рівня щорічно перетво-
рюється мотоестафета-автопробіг по місцях 
бойової слави, присвячений Дню Перемоги, 
який в цьому році був проведений 53 раз 
поспіль.

Святкову ходу  на цей раз очолював 
фронтовий автомобіль ЗІС-5, який отримав 
друге дихання завдяки ентузіазму Віктора 
Поварова, про що  ішла мова в попередньо-
му номері «Вісника».

На конкретний кінцевий результат в цьо-
му напрямку працює колектив Радивилів-
ської районної організації та Козинської ав-

тошколи. Тут створено музей ветеранів аф-
ганської війни, оформлено куточок пам’яті 
земляків, що загинули на східних кордонах 
нашої держави. Проявивши ініціативу та 
акумулювавши на рахунку районної орга-
нізації кошти автошколи, організацій-парт-
нерів та небайдужих громадян,  для потреб 
української армії було закуплено і 
відправлено 238 бронежилетів, 82 
пари берців, по 45 одиниць військо-
вої форми, утеплених курток і буш-
латів, 30 комплектів термобілизни, 4 
опалювальні батареї, 4 бензопили, 
2 прилади нічного бачення та ще 
чимало іншої військової амуніції.

Вже багато років в Гощанському 
районі за підтримки районної орга-
нізації Товариства діє громадська ди-
тяча організація «Козаченьки», яка 
сьогодні об’єднує понад тисячу під-
літків з усіх шкіл району. На базі шести наших 
навчальних закладів створені і працюють клу-
би військово-патріотичного виховання молоді.

Постійну увагу приділяємо ми розвитку 
прикладних і технічних видів спорту. Мину-
лого року за участі наших організацій відбу-
лось більше 300 змагань різного рівня, в яких 
взяли участь біля п’яти тисяч спортсменів.

При навчальних закладах працюють сек-
ції, де займаються стрільбою з пневматичної 
гвинтівки, військовим багатоборством, кар-
тингом, радіоспортом. Найкраще в цьому 
напрямку працюють Дубенська, Острозька, 
Млинівська, Костопільська, Березнівська ра-
йонні та Рівненська міська організації.

Активно працює обласний спортивно-
технічний клуб (директор Микола Косин-

ський). В цьому році ним 
підготовлено і проведено 
відкритий чемпіонат Украї-
ни, фінал особистого чемпіо-
нату Європи серед юнаків до 
21 року зі спідвею, змагання, 
присвячені 60-річчю рівнен-
ського спідвею, перегони в 
рамках чемпіонату області, 
ГО «ТСО України» та  чемпі-
онату України з мотокросу. 
Одинадцятирічним юнаком 

прийшов у діючу при клубі секцію дитячого 
спідвею нинішній лідер рівненських спідве-
їстів майстер спорту Марко Левішин. А сьо-
годні він вже є фіналістом чемпіонату Європи 
та триразовим поспіль переможцем одного 
з престижних європейських турнірів – Кубку 
Міжнародної асоціації Центральних Євро-

пейських країн.
В минулому році розпочав свою роботу 

новостворений клуб службового собаківни-
цтва, який сьогодні вже налічує 20 активних 
членів. В порівнянні з іншими, ми робимо 
лише перші кроки. Проте, впевненість, на-
полегливість і завзяття керівника клубу Ва-
лентина Дичко та постійна увага, підтримка 
і допомога з боку директора Центрального 
клубу службового собаківництва Ірини Іва-
хової, в недалекому майбутньому принесе 
свої успіхи, досягнення і перемоги.

В останні роки, після деякого затишшя 
активізував свою роботу авіаційно-спортив-
ний клуб (начальник Олексій Кособуцький), 
який працює на базі злітно-посадкового май-
данчика «Воронів». Тут створено всі умови 

для комфортного проживання, тренування 
і проведення змагань для спортсменів і лю-
бителів неба. Зроблено ремонт кімнат для 
проживання, збудовано простору ремонтну 
майстерню, що одночасно може вмістити 
34 планери, працює їдальня. В цьому році 
парк літальних апаратів поповнився, завдяки 
управлінню авіації і авіаційних видів спорту 
ГО «ТСО України» та голові Одеської обласної 
організації (Кавунов В.А.), двома літаками. У 
2019 році клуб дав путівку в небо 16 спортс-
менам-парашутистам, які після навчання 
здійснили свій перший самостійний політ.

Наприкінці цьогорічного льотного сезону 
клубом було започатковано нову традицію 
– відкриті підсумкові всеукраїнські змаган-
ня зі стрибків з парашутом та планерного 
спорту «Воронів-бугі», на які на наступний 
рік, користуючись нагодою, запрошуємо всіх 

бажаючих.
Підсумовуючи вищесказане, хо-

четься вірити, що нинішньому по-
колінню Рівненських оборонців не 
було б соромно перед тими своїми 
попередниками, хто творив історію 
обласної організації впродовж усіх 
80 років, а також перед їхніми на-
щадками і спадкоємцями.

За старою і доброю традицією 
свій ювілей рівненські оборонці 
намагаються зустріти гарними тру-
довими здобутками. Кажучи так, не 

можу не визнати і той факт, що існують певні 
труднощі, невикористані резерви. Але ми не 
просто їх констатуємо, а намагаємось долати. 
І це нам, як свідчать підсумки нашої статутної 
діяльності, вдається.

Оскільки наш «Вісник» побачить світ бук-
вально за кілька днів до Нового року і Різдва 
Христового, то хочу привітати усіх працівни-
ків Товариства з цими святами. І побажати 
насамперед міцного здоров’я, усіляких жит-
тєвих гараздів їм та їхнім рідним і близьким, 
трудових здобутків. І ще миру нашій рідній  
українській землі.

Микола СКИБА, 
голова Рівненської  

обласної організації ТСО України

Рівненській обласній організації ТСО України – 80! 

Цю дату Рівненські оборонці зустрічають міцним, 
професійним, досвідченим, згуртованим, дружним 
колективом, спроможним на високому рівні виконувати ті 
завдання, які ставлять перед нею час і суспільство 

ЮВІЛЕЙ ЗУСТРІЧАЄМО НА ПІДЙОМІ
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СТК нашого Товариства. Лише минулого 
року нами  підготовлено 3344 фахівця. А 
у першому півріччі цьогоріч 1718.

Навчальні заклади мають у своєму роз-
порядженні 176 одиниць технічних засо-
бів, які використовуються для навчання 
водійській справі. Практично всі вони пе-
ребувають у відмінному технічному ста-
ні, що неабияк позначається на якості на-
вчального процесу. Підготовка фахівців 
на сьогоднішній день є практично єди-
ним джерелом  фінансування статутної 
діяльності обласного Товариства. Попри 
труднощі, саме завдяки цьому чиннику 
ми маємо можливість підтримувати ве-
теранський рух області, функціонування 
технічних видів спорту, допомагати війсь-
ккоматам в підготовці і вихованні призо-
вників. Сьогодні при спортивно-технічних 
клубах працюють понад 100 спортивних 
секцій і гуртків, в яких займаються понад 
три тисячі юнаків і дівчат. І, можливо, вони 
не досягнуть високих результатів у обра-
них видах спорту, але час, проведений в 
цих гуртках, не вважаю даремним. Адже 
завдяки відвідуванню занять підлітки не 
потрапляють під вплив вулиці зі всіма ви-
тікаючими наслідками. Найбільш масови-
ми технічними видами спорту на теренах 
нашого краю є прикладне багатоборство, 
стрільба з пневматичної та малокаліберної 
гвинтівки, моделізм, радіоспорт, картинг, 
підводне плавання.

Розповідаючи про будні Запорізької об-
ласної оборонної організації, не можу не 
сказати кілька добрих слів на адресу кра-
щих колективів:  Запорізької, Бердянської  
об’єднаних технічних шкіл, які очолюють 
Юрій Кириченко та Микола Баронін. А 
також Куйбишевський, Приморський, 
Кам’янко-Дніпровський спортивно-техніч-
ні клуби. Керують ними Андрій Жук, Віктор 
Кацюба, Дмитро Яковенко, Борис Зубов. 
Практично всі вони є ветеранами оборон-
ного Товариства, влившись у його лави мо-
лодими і недосвідченими працівниками. 
Але за час, що минув відтоді, зуміли стати 
грамотними – у професійному сенсі – ке-

рівниками, навчи-
лись працювати з 
людьми, що ото-
чують їх, вирішу-
вати статутні за-
вдання за самих 
складних ситуа-
цій: мені разом з 
ними довелося 
пережити чимало 
труднощів, коли, 
здавалось, вже не 
буде світла у кінці 
тунелю. Але ми 

вистояли і ще з більшим завзяттям взя-
лись до роботи.

Колектив наш не такий вже й великий 
– менше 150 чоловік. Без перебільшення 
скажу, що практично всі вони є ентузі-
астами своєї справи, патріотами Товари-
ства і України. Адже за свою роботу, зва-
жаючи на реалії сьогодення, отримують 
мізерну зарплатню. Спілкуюсь з людь-
ми різних вікових 
категорій і знаю, 
що віковий ценз 
у даній ситуації 
не грає першу 
скрипку, мовляв, 
«тим, кому за…» 
сьогодні важко 
працевлаштува-
тись. Ні. Справа 
в іншому: багато 
людей настільки 
поріднилися зі 
своїми колекти-
вами, що їм про-
сто важко роз-
ставатись зі своїми колегами.

Шостий рік поспіль триває неоголоше-
на проти нас війна, яка відібрала життя 
вже у більш як 13 тисяч українців, зробила 
сиротами, вдовами та інвалідами десятки 
тисяч наших співвітчизників. Ми не зали-
шаємось сторонніми спостерігачами цьо-
го лиха, намагаючись надавати посильну 
допомогу тим, хто зі зброєю в руках про-

тистоїть «старшому брату». Найбільш ак-
тивними у цій царині є Оріхівська авто-
школа, де директором Сергій Жир, Куй-
бишевський спортивно-технічний клуб, 
очолюваний Віктором Кацюбою, а також 
Бердянська ОТШ та Токмацька технічна 
школа, якими керують Микола Баронін і 
Віталій Майборода.

Ми ніскільки не переоцінюємо свій вне-
сок у зміцнення обороноздатності країни, 
але пишаємось, що не залишились сторон-
німи спостерігачами трагічних подій на 
сході України. У наших навчальних закла-
дах, наприклад, пройшли навчання 153 
колишніх захисників країни – учасників 
бойових дій. Мені доводилося спілкува-
тися з багатьма з них, при чому у нефор-
мальній обстановці. Абсолютна більшість 
вчорашніх вояків схвально відгукується 
про той рівень знань – як теоретичних, 
так і практичних, які вони отримали. За час 
проведення АТО-ООС наші фахівці відре-
монтували і передали ЗС, іншим силовим 

структурам Української держави  понад 
30 одиниць техніки. Під дахом обласної 
організації ТСО України шостий рік поспіль 
функціонує Запорізький обласний благо-
дійний  фонд сприяння обороні Запорізь-
кої області.

Ігор ПАВЛЕЙ,
голова Запорізької ОО ТСО України

 Наші ювіляри

Пишучи ці рядки, не віриться, 
що 25 жовтня 2019-го року нам  
виповнилось «цілих» 80 років. 
Всім і давно відома істина, яка 

гласить: без минулого немає майбутнього. 
Тож зробимо коротенький екскурс в наше 
минуле. І нагадаємо читачам «Вісника»,  що 
на день заснування Запорізької обласної 
організації Тсоавіахіму на теренах краю 
вже функціонували десятки стрілецьких 
тирів, авіаційні та парашутні секції.

Окремою яскравою сторінкою в  нашій 
історії є  аероклуб, створений ще у голо-
дному 1933-му. Парадокс: в Україні, на За-
поріжжі, люди вмирали голодною смертю, 
і в той же час держава  дбала про своє авіа-
ційне майбутнє…

У довоєнні роки цей клуб був справж-
ньою кузнею льотчиків-асів, які згодом 
стали героями неба і нашого народу, за-
хищаючи країну від німецьких загарбни-
ків. Можна назвати чимало випускників 
аероклубу, які в грізні роки Другої світової 
зробили величезний внесок в перемогу 
над ворогом. Наприклад,  лейтенант Петро 
Бринько  став на крило у 1935 році.  Він 
загинув над водами Балтики вже 14 ве-
ресня 1941-го, але за неповних три місяці 
війни встиг знищити 15 фашистських літа-
ків, два з яких – таранив. Він став першим 
запорізьким аероклубовцем, удостоєним 
звання Героя Радянського Союзу. А в ми-
нулому році з життя пішов вже і останній 
з Героїв Радянського Союзу нашого краю 
– Петро Якимович Рубанов.

Але не тільки підготовкою льотчиків 
займався Запорізький обласний комітет 
Тсоавіахіму: у передвоєнні роки була роз-
горнута небачена за розмахом робота з на-

селенням щодо навчання військово-при-
кладним засобам захисту, патріотичного 
виховання, підготовки кадрів. Війна впи-
сала багато яскравих і героїчних сторінок 
в історію нашого оборонного Товариства. 
Та  були і втрати. Наприклад, під час гос-
подарювання у Запоріжжі гітлерівців  було 
знищено всю документацію Запорізького 
обкому ТСО. Тож по звільненні міста до-
велося все відновлювати. Навіки у списку 
нашої організації залишаться фронтови-
ки, які очолили відновлення Товариства у 
зруйнованому війною місті та області. Це, 
насамперед, майори Апполуп Олександр 
Петрович, Афанасьєв Михайло Олексан-
дрович, капітан 3-го рангу Кузалов Іван 
Іванович, капітан 2-го рангу Колісничен-
ко Микола Федорович. Саме їм довелося 
очолити роботи з очищення запорізької 
землі від вибухонебезпечних предметів, 
якими вона була щедро «засіяна», віднов-
лювати діяльність первинних оборонних 
осередків, зруйнованих заводів і фабрик, 
відкриття льотних центрів и танкових шкіл 
для поповнення кваліфікованих кадрів ар-
мії воюючої країни. Їх також треба по праву 
вважати героями.

Але війна закінчилася, армія скоротила-
ся до чисельності мирного часу, а завдан-
ня в 1951 році вже ДТСААФ залишилися 
колишніми. Керівництво обласною орга-
нізацією продовжили полковники Євлев-
ський Володимир Михайлович,  Чириков 
Олександр Григорович,  Ростоцький Борис 
Миколайович. Це вони вирішили завдання 
розвитку у нашій області 28-и технічних і 
прикладних видів спорту.

В мирний час Запоріжжя лідирувало не 
тільки в авіаційних та парашутних видах 
спорту, але і в мотокросі, полюванні під 
водою, автокросі, 
кульовій стрільбі.

Після здобут-
тя Україною не-
залежності За-
порізька облас-
на організація 
ТСОУ продовжи-
ла вірно служи-
ти молодій дер-
жаві і готувати 
для української 
армії механіків 
тягачів МТ-Л5 в 

Кам’янсько-Дніпровській  та Токмацькій 
технічних школах, морських фахівців і во-
долазів в Запорізькій об’єднаній технічній 
школі, військових водіїв, радистів в інших 
навчальних закладах.

Але з часом Міністерство оборони від-
мовилося від наших послуг.  Тож нам зали-
шилось лише готувати фахівців з масових 
технічних професій для економіки країни. 

На сьогоднішній день  маємо три місь-
ких  організації: Бердянську, Запорізьку і 
Мелітопольську та одну міжрайонну – Ток-
мацьку. А також одинадцять районних осе-
редків і шість районних у місті Запоріжжі. 
Якщо говорити про нашу структуру, то вва-
жаю не зайвим нагадати, що маємо також 
понад 300 первинних осередків, які на-
лічують понад 20 тисяч осіб. При район-
них, міжрайонних та міських організаціях 
працюють шість технічних і автомобіль-
них шкіл та 13 спортивно-технічних клу-
бів. Всі ці заклади беруть активну участь 
у підготовці кадрів масових професій. На-
самперед тих, які користуються попитом 
на ринку праці. І той факт, що абсолют-
на більшість наших випускників успішно 
працевлаштовуються, у тому числі і на 
міжнародних маршрутах, зайвий раз пе-
реконує у тому, що ми на вірному шляху. 
Навчальний процес забезпечують понад 
100 викладачів та майстрів виробничого 
навчання. Практично всі вони є досвідче-
ними фахівцями, яким є що сказати і про-
демонструвати своїм підопічним. Тож не 
дивно, що багато жителів Запорізького 
краю, обираючи навчальний заклад для 
набуття водійської професії, йдуть до на-
ших навчальних закладів.  Закінчивши на-
вчання, радять і своїм рідним та близьким 
опановувати водійське ремесло в АШ чи 

Під таким гаслом живуть і працюють у     
Запорізькій обласній організації ТСО України 

НЕ ВИЖИВАТИ, А ЖИТИ ПОВНОЦІННИМ ЖИТТЯМ
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14 жовтня – День захисника України 

Коли почалася антитерористична 
операція, я обіймав посаду заступ-
ника начальника Головного команд-
ного центру ЗС України, – говорить 

генерал-майор (це звання він отримав після 
призначення начальником військового ліцею 
ім. Івана Богуна)  Гордійчук. – Коли у Криму 
з’явилися перші росіяни і почалася блокада 
наших військових частин, я написав рапорт 
з проханням відправити мене на допомогу 
нашим хлопцям. Поки очікував реакції ко-
мандування, на Донбасі підняли свої голови 
сепаратисти, підтримувані Росією. На початку 
травня в район АТО відбував генерал Віктор 
Муженко – на той час заступник  начальника 
Генерального штабу ЗС України. Дізнавшись 
про це, я попросив Віктора Миколайовича 
взяти й мене. Він погодився. Перебуваючи 
у його підпорядкуванні, виконував різні за-
вдання.

– Як Ви опинились у серпні  на Савур-
могилі? 

 – Наші підрозділи й раніше, зокрема, ще 
у липні  намагалися захопити  висоту,  але всі 
спроби це зробити не увінчувалися успіхом. 
Та, врешті решт, на початку серпня вона все ж 
опинилася під нашим контролем. Але утриму-
вати  її було вкрай важко: російська артилерія 
постійно обстрілювала позиції українських 
вояків, а російські найманці намагалися від-
бити  висоту. Словом, її оборонці потребували 
допомоги. І командування прийняло  рішення  
відправити до них групу у складі 14 бійців. Ко-
мандувати ними доручили мені.

 –  Чому вибір упав саме на Вас? Як на 
мене, жменькою бійців міг  командувати 
не офіцер з погонами полковника. Хто з 
Вами пішов?

 –  Офіцерів тоді катастрофічно не вистача-
ло, ситуація була вкрай складною і загрозли-
вою для нас. Мене ніхто не примушував йти на 
Савур-могилу. Рішення про це прийняв само-
стійно. Зі мною пішли теж добровольці. 

Врешті решт нам вдалося прорватись на 
неї і взяти під свій контроль спостережний 

пункт, розташований на самій вершині. Це да-
ло  змогу  коригувати вогонь  артилерії, яка 
наносила більш точні удари по  терористах.  
І вони, почавши нести  відчутні втрати, були 
розлючені. Тож вирішили нас знищити. І ми 
опинилися під ураганним артилерійсько-міно-
метним вогнем ворога. Коли він затихав, по-
чиналися атаки бойовиків, які, правда, завдяки 
умілим діям моїх підлеглих, захлиналися. Але 
ми розуміли: нам потрібне підкріплення, про 
що  доповіли командуванню. Нас почули: не-
забаром на допомогу прибула група бійців 
під командуванням полковника-десантника 
Петра Потєхіна. Разом з ними прийшли і кілька 
десятків добровольців-розвідників. 

Після цього  частина вояків – за моїм нака-
зом –  покинула висоту. Починаючи з 20 серп-
ня,  ми опинилися у повному оточенні: най-
ближчий український  підрозділ знаходився 
за кілька десятків кілометрів.

– Чому?
 – Вони просто змушені були це зробити: 

надто нерівними виявилися наші сили у по-
рівнянні з тими, що нам протистояли. У ті дні 
на територію України вже зайшли кілька ба-
тальйонно-тактичних груп російської армії: на 
моїх очах, за великим рахунком, починалася 
неоголошена Росією війна проти України. І 
ми  це розуміли.

 – Мені розповідали, що і Савур-могилу, 
і взагалі наші війська російська артилерія 
обстрілювала з території Росії. Більш то-
го, таким чином 
курсанти одного 
з артилерійських 
вишів Росії скла-
дали державні іс-
пити. Це дійсно 
так?

   – Що то за гар-
маші були – курсан-
ти чи вояки-стро-
ковики – не скажу. 
А ось те, що вогонь 
вівся з території 
країни-сусідки, ціл-
ковита правда…

–  Спілкуючись з Вами, Ігоре Володими-
ровичу, не можу не поставити наступного 
запитання. Обороняючи цю висоту, загину-
ло чимало наших вояків.  Невже вона мала 
таке стратегічне значення, що вартувала 
стількох людських життів?

 – Савур-могила знаходиться у східній час-
тині Донецької області на висоті майже 280 
метрів над рівнем моря і неподалік україн-
сько-російського кордону. З її вершини про-
глядається територія радіусом 30-40 кіломе-
трів, і це дає змогу контролювати пересування 
у цьому районі ворожих сил. Більш того, звід-
тіля, як на долоні, проглядається і територія, 
прилегла до кордону з Росією: поява звідти 
підрозділів російських військ теж не залиши-
лася б непоміченою.

До речі, ця  місцина щедро полита кров’ю  
наших далеких і не дуже предків. Зокрема, в 
роки Другої світової за контроль над Савур-
могилою,  на якій німці теж облаштували спо-
стережний пункт, точилися жорстокі бої і  тут 
полягли тисячі радянський солдатів, серед 
яких було чимало українців. Іронія долі: ми-
не 70 років і онуки та правнуки полеглих теж 
проливатимуть кров. У борні з нащадками тих, 
з ким наші діди і прадіди ділили останній шма-
ток хліба і «наркомівських сто грамів». 

– Петро Потєхін, який пліч-о-пліч з Ва-
ми обороняв Савур-могилу, вважає: якщо 
є пекло, то і Ви, і він  вже там побували. 
Скажіть, Ігоре Володимировичу, що Вам 

особисто допомагало вистояти? Що дода-
вало моральних, фізичних сил?

 – Знаєш, Сергію, у 2014-му подібних пекел 
було чимало. Через них пройшли тисячі сол-
датів та офіцерів, багатьом з яких не судилось 
повернутись до рідних домівок. Тому я не став 
би особливо акцентувати увагу саме на нас, 
оборонцях Савур-могили.

Що допомогло вистояти? Всі ми, від пол-
ковника до рядового, виконували накази ко-
мандування, передаючи інформацію про чис-
ленні колони російських військ, що прибували 
у цей район. І хоча за переданими 
координатами наша артилерія вже 
не могла завдавати ударів, оскільки 
їй довелося відійти під тиском ре-
гулярних російських військ, наша 
інформація дозволяла вищому ко-
мандуванню тверезо оцінювати си-
туацію, що складалася, ухвалювати 
правильні рішення. Принаймні мені 
в це хочеться вірити…

 – Підлеглі переконували Вас 
в необхідності залишити висоту, 
але Ви не прислухалися до їхніх 
порад…

 – Ви служили в армії?
– Двадцять п’ять років…
  – Тож маєте знати, що людина в погонах 

керується не лише порадами підлеглих, а, 
насамперед, наказами вищого командуван-
ня, переймаючись при цьому і виконанням 
бойового завдання. А ще будь-який військо-
вослужбовець, особливо командир, повинен 
пам’ятати не лише про власну безпеку, а й 
безпеку інших. А від нас якраз і залежала 
доля багатьох українських солдатів та офі-
церів: захопивши висоту, російські посіпа-
ки мали б змогу відслідковувати всі пересу-
вання наших військ, наносити по них більш 
точні удари.

– Наказ відступити  все ж отримали? 
– Так. Пізно ввечері 24 серпня. 
– Учасники тих подій розповідали ме-

ні, що в ніч з 24 на 25 серпня, коли почали 
залишати висоту, всі ви були приречені на  
смерть, оскільки перебували у щільному 
оточенні, а підмога, що йшла до вас, заги-
нула…

– Я і досі не можу до кінця збагнути як ми 
залишились в живих. Адже дійсно, бійці з 3-го 
полку спецпризначення, що проривалися на 
допомогу, були розстріляні і нам залишалося 
надіятись лише на самих себе і Господа Бога.

–  Тоді вже вся навколишня територія 
кишіла не лише терористами, а й росій-
ськими військовиками. Як вам вдалося 
пробитись до своїх?

– Ворожими тилами ми пройшли, як потім 
підрахували, близько 60 кілометрів..  потра-
пивши згодом у розташування наших військ 

під Многопіллям. Але пощастило не всім: чи-
мало опинилися у полоні, кількох поранених  
найманці вбили.  Я теж дістав поранення, яке, 
як потім сказали лікарі, було несумісним з жит-
тям. Але, слава Богу, вижив, провівши більше 
року у госпіталях. Лікарі витягли мене з того 
світу, за що я безмежно їм вдячний.

 – Як сьогодні 
Вам живеться, Іго-
ре Володимиро-
вичу? Ви задово-
лені, що залиши-
лись у Збройних 
Силах? Це було Ва-
ше прагнення про-
довжити службу?

– Звичайно. З 
проханням про це 
звернувся особис-
то до тодішнього 
Міністра оборони 
Степана Полторака 

і він пішов назустріч, призначивши мене на-
чальником Київського військового ліцею ім. 
Івана Богуна. Чи задоволений я своїм сьогод-
нішнім статусом? Так: відчуваю, що Україна не 
кинула мене і тисячі таких як я напризволяще, 
знаю, що потрібен своїй країні і роблю все від 
мене залежне, аби майбутня військова елі-
та виховувалася на справжніх цінностях, ви-
ростала національно-свідомою, готовою не за 
страх, а за совість захищати Україну.

– Офіцери  ліцею  кажуть, що, прибрав-
ши з його території пам’ятник російсько-
му генералісімусу Суворову, Ви вже зали-
шили свій слід в історії цього навчального 
закладу…

– Не знаю хто так сказав, але передайте 
цій людині слова вдячності (посміхається). 
Насправді ж цього надто замало, щоб тебе 
пам’ятали і випускники ліцею, і твої колеги-
офіцери. Потрібно поліпшувати навчальний 
процес, особливо посилюючи військово-патрі-
отичне виховання молодих людей, більшість 
з яких продовжують навчання у військових 
вишах. Це і намагаємось робити з командно-
викладацьким складом ліцею.

Щодо памятника Суворову. Ска-
жіть, як могло так трапитись, що про-
тягом  десятиліть  існування незалеж-
ної Української держави  у посадовців 
не дійшли руки до того, щоб його при-
брати? Навіть після російської агресії  
ніхто цього не робив. Вам не здається 
парадоксальною ситуація, коли ліцей 
носить ім’я славного козацького пол-
ковника Івана Богуна, а на його тери-
торії височить фігура Олександра Ва-
сильовича?

– Скажіть, а що буде на місці де-
монтованого Суворова? Чи воно пус-
туватиме?

– Сподіваюсь, що у недалекому майбутньо-
му це місце по праву займе пам’ятник Івану 
Богуну – видатному  сину українського народу.

Спілкувався 
з генералом Ігорем Гордійчуком 

Сергій ЗЯТЬЄВ

Савур-могила – так називається височина, розташована на сході 
Донецької області. До серпня 2014-го про неї знали здебільшого 
лише місцеві жителі. А тоді, наприкінці літа, вона стала символом 
мужності, нескореності і самопожертви українських вояків. Серед 
тих, хто її обороняв, був і полковник  Ігор Гордійчук 

«ЦЕ БУВ КВИТОК
В ОДИН КІНЕЦЬ!..»
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Людина на своєму місці

«Це надзвичайно  
енергійна людина…»

Вперше із Сергієм Володимировичем 
доля звела мене років 15 тому: перебува-
ючи у Баришівці – районному центрі Ки-
ївщини – спілкувався з тодішнім керівни-
ком  райдержадміністрації. І не в кабінеті, 
а у центрі міста, де  проходили спортивні 
змагання. На запитання як вдалося їх орга-
нізувати на такому високому рівні, чинов-
ник посміхнувся:

– Моєї заслуги у цьому немає. А ось від-
діл молоді і спорту на чолі зі своїм керів-
ником потрудився на славу…

З подальшої розмови дізнався, що 
керівника цього відділу звати Сергієм 
Солов’єм. На жаль, зустрітись тоді з ним 
не поталанило. Але, залишаючи це пре-
красне  містечко, я не знав, що минуть роки 
і ми ще не раз бачитимемось.

«Кожен має робити  
вою роботу…»

Це кредо очільниці столичних оборон-
ців Ольги Ніколаєнко. Вона його втілює в 
життя своєю щоденною працею, про що 
свідчать показники столичних навчальних 
закладів та ті заходи, які проводяться як 
міською, так і районними організаціями в 
царині національно-патріотичного вихо-
вання підростаючого покоління. Щоб читач 
не запідозрив мене у штучному вихвалянні 
Ольги Миколаївни,  скажу, що проблем  у 
колективі, який вона очолює, теж вистачає. 
Адже  у кого їх немає?

– З початком неоголошеної проти нас 
війни  заговорили про відсутність в країні 
військово-патріотичного, національно-па-
тріотичного виховання, – говорить Сергій 
Володимирович. – Мовляв, держава мах-
нула рукою на молодь і та виховується на 
фальшивих цінностях. Але ж це, перепро-
шую, велика неправда. Наприклад, маємо 
купу законів, нормативно-правових актів, 

спрямованих на виховання юнаків і дівчат. 
Хто їх має реалізовувати? Ми з вами: маю 
на увазі посадовців різних структур, на 
яких покладене це завдання. Але ж вико-
нуються всі ці закони абияк.

Мій співрозмовник, гадаю, має моральне 
право так вважати: відтоді, як він обійняв 
посаду заступника голови, робота у цьому 
напрямку відчутно пожвавішала. Напри-
клад, у цьому році Київська міська організа-
ція Товариства стала співорганізатором сто-
личного військово-патріотичного конкурсу 
«Україна – країна козаків», який проводився 
серед учнів закладів професійно-технічної 
освіти Києва і присвячувався 350-річчю від 
дня народження С. Величка. На перший по-
гляд може здатись, що захід цей не вартий 
уваги, мовляв, попереписували хлопці і ді-
вчата з історичних книг чи Інтернету інфор-
мацію, що стосується життєдіяльності коза-
цтва та його ватажків і все. Ні, не все. Якщо 
навіть і скористалися тим же Інтернетом (а 
хто ним сьогодні не користується? Навіть 
здобувачі докторських звань не гидують), 
то бодай крихти історичної правди, а все ж 
залишаться у їхніх головах.

Конкурс, про який мова, відбувався у 
трьох номінаціях: «Бережемо український 
військовий літопис», «Заспіваймо козаць-
ких та стрілецьких пісень», «До захисту 
української землі готові». Перша передба-
чала розповідь про бойовий шлях одного 
з козацьких підрозділів кінця 16 – другої 
половини 18 століть, взаємодію козацтва 
з Кримським ханством, в історії стосунків 
між якими були різні періоди.

У номінації «Заспіваймо козацьких пі-
сень» учасники за власним вибором ви-
конували одну з пісень, у якій би йшлося 

про життя-буття козаків. Ну а третя перед-
бачала розбирання і збирання автомата 
Калашникова, стрільбу на влучність, споря-
дження автоматного магазину, віджимання 
від підлоги тощо.

Переможці були нагороджені кубками, 
медалями, дипломами, грамотами управ-
ління професійної освіти Київської міської 
державної адміністрації та столичної орга-
нізації ТСО України. 

Сергія Володимировича складно заста-
ти у робочому кабінеті, оскільки, за слова-
ми Ольги Миколаївни, він віддає перева-
гу роботі серед людей. Ось і нещодавно, 
коли я завітав до нього, помічниця сказа-
ла, що Сергій Володимирович «на захо-
ді». З подальшого недовгого спілкування 
з’ясувалося, що він знаходиться у актовій 
залі… Київської православної богослов-
ської академії Синодального управління 
військового духовенства. Згодом дізна-
вся, що там митрополит Іоан зустрічався 
з методистами та викладачами предмету 
«Захист Вітчизни», які водночас є і керів-
никами первинних оборонних груп у цих 
навчальних закладах. Були там і представ-
ники Київського університету ім. Бориса 
Грінченка, міського військкомату, громад-
ських та волонтерських організацій тощо.

– Йшлося про ті завдання, які постали 
сьогодні перед військовими капеланами у 
плані морально-психологічного забезпе-
чення військовослужбовців Збройних Сил 
України, Національної гвардії України та ін-
ших силових відомств, – розповідає Сергій 
Володимирович. – Митрополит Іоан досить 
цікаво розповідав про історію військового 
капеланства на теренах України та про су-
часний інститут військового духовенства.

«Своїм сьогоднішнім  
статусом задоволений…»

Сергій Володимирович продовжує жити 
у своїй рідній Баришівці, без якої, за йо-
го словами, не уявляє життя. А до Києва, 
де працює, добирається автівкою. Разом 
зі своїми друзями, котрі теж працюють у 
столиці, щовечора повертаючись до сво-
їх домівок. На запитання чи не важко ви-
тримувати  такий графік, він посміхається:

– Ні, не важко. Займаючись улюбленою 
роботою, не відчуваєш втоми. Хоча, прав-
ду кажучи, по-різному буває. Але для того, 
щоб «не розкисати», є спорт. Він знімає і 
стрес, і втому, допомагаючи у житті долати 
різні труднощі.

Голова Київської міської організації То-
вариства сприяння обороні України Ольга 
Ніколаєнко задоволена, що у неї є такий 
працівник. Вона відразу, тільки-но очолила 
осередок, зуміла розгледіти у ньому фахів-
ця вищого гатунку. І оцінила: незабаром 
Сергій Володимирович, який до цього був 
помічником голови, був обраний заступни-
ком керівника.

– Національно-патріотичне виховання 
повинно формувати у молоді почуття гор-
дості за свою країну, готовність захищати 
її. І починатись воно має ще у дитячому са-
дочку – з урахуванням, звісно, віку дітей, 
їхнього інтелектуального розвитку. Здій-
снюватись має   за єдиними критеріями. 
Не повинно так бути, щоб кожен регіон мав 
свою якусь програму, згідно якої хлопчаки 
і юнки знали б лише тих героїв, які наро-
дились у тому чи іншому краї. 

І тоді ми житимемо в державі, прина-
лежністю до якої всі пишатимемось. Та-
кий цікавий факт: у США немає жодної 
державної програми, яка б передбачала 
національно-патріотичне виховання аме-
риканців, а три чверті населення цієї кра-
їни пишається тим, що вони американці, 
близько половини громадян Сполучених 
Штатів вивішують на своїх будинках дер-
жавні прапори, а дев’ять з десяти, як свід-
чать соціологічні дослідження, відчувають 
гордість, коли лунає державний гімн США! 
Нам би так!...

А ось у Польщі існує програма «Патріо-
тизм завтрашнього дня», за якою місцева 
влада організовує дні національного пра-
пора, в ауді– і відеороликах розповідає про 
досягнення Польщі й усіляко заохочує мо-
лодь розбудовувати свою державу, а не їха-
ти за кордон. Втім, і у поляків не все гаразд: 
дорослі громадяни все ж їдуть до Франції, 
ФРН у якості заробітчан. Причина баналь-
на – там більше платять. 
І це ще раз переконливо 
доводить, що справа ви-
ховання є надскладним 
завданням як  держави, 
так і усього суспільства.

Чому на Донбасі поча-
лися події, що тривають 
вже шостий рік, відібрав-
ши понад 13 тисяч люд-
ських життів? Здебільшо-

го у цьому звинувачують путінську Росію. І 
це правильно: без втручання Кремля, під-
тримки ним місцевих сепаратистів ці події 
якщо б і виникли, то вже давно би припи-
нилися. Але є ще один аспект, про який 
мало хто каже. Свого часу на Донбасі міс-
цева влада асигнувала кошти на вихован-
ня так званого патріотизму. Наприклад, 
там діяла програма «Патріот Луганщини», 
розрахована на 2011-2014 роки. Але вона 
вся була просякнута радянщиною, причо-
му радянщиною у найгіршому її вимірі. 
Коли знайомишся з тією програмою, за-
ходами, передбаченими цим документом, 
то складається враження, що написаний 
цей документ був десь у 70-80– роках, 
а в історії України була одна доленосна 
подія – Другова світова війна. Про неї 
сьогоднішні покоління українців пови-
нні обов’язково знати, як повинні знати 
і про тих, хто визволяв Українську землю 
від нацистів. Але чому при цьому замов-
чуються інші події, які залишили помітний 
слід в нашій історії? Адже ця історія по-
чалася не у червні 1941-го зі вступом на 
нашу землі гітлерівців і закінчилася не у 
травні 1945-го, коли над рейхстагом був 
піднятий червоний прапор. До речі, укра-
їнцем Олексієм Берестом, прізвище якого 
ні про що не говорить навіть українцям 
старшого покоління.

   
Сергій ЗЯТЬЄВ

У цьому переконаний заступник голови Київської 
міської організації ТСО України Сергій Соловей

«МЕНІ ПОТАЛАНИЛО ІЗ ЗАСТУПНИКОМ…»
Ольга Ніколаєнко,
голова Київської міської організації ТСО України
Що я можу сказати про Сергія Володимировича? Це прекрасна 

людина, яка увібрала в себе  найкращі людські якості, вирізняю-
чись толерантним ставленням до колег, умінням знайти спільну мову з будь-ким. Загалом, скажу, мені неабияк пощастило із за-
ступником. Час, що минув від його призначення на сьогоднішню посаду, переконливо довів: я не помилилася у своєму виборі.

Микола Білосвіт,
полковник, командир військової частини
  – Перш за все хочу сказати, що у нас склалися гарні стосунки з керівництвом Київського оборонного осередку. Нам, зокрема, 

надають приміщення для проведення зборів з резервістами. Безкоштовно. В інших же структурах за подібні послуги вимагають 
плату. Той факт, що ці заходи проводяться в інтересах Української держави, нашого народу чиновників не цікавить. А ось Ольга 
Миколаївна відразу погодилась на таку співпрацю.

Щодо Сергія Солов’я. Це, як на мене, досить комунікабельна людина, яка вирізняється компетентністю у тій справі, якою займа-
ється, вболіває за кінцевий результат. Знаєте, коли б всі наші чиновники, відповідальні за національно-патріотичну роботу, виріз-
нялися тими ж якостями, які притаманні Сергію Володимировичу, відношення українців до своєї держави було б дещо іншим…

«ЛЮДИНА ІНІЦІАТИВНА, ЦІЛЕСПРЯМОВАНА» 
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Передовий досвід 

Микола Левченко, очолює обласну ор-
ганізацію з грудня 2017 року:

– Категорія молоді в Україні визначаєть-
ся межами 14-35 років і налічує близько 15 
мільйонів людей. Кажуть, що від молоді зале-
жить майбутнє країни, але не треба забувати, 
що і сучасність також. Адже саме молодь є 
найбільш активною у громадському секторі 
та волонтерській діяльності. Отже, відкри-
вається простір для роботи громадських 
організацій патріотичного спрямування, де 
працюють активні і небайдужі громадяни 
суспільства. Саме вони стають школами па-
тріотичного виховання школярів, студентів, 
слухачів.

У нас такою є Знам’янська міська органі-
зація ТСО України, яку очолює Володимир 
Колебіденко. Біля десяти років тому акти-
віст втілив у життя свою давню мрію і за-
початкував проведення чемпіонатів з вій-
ськово-спортивних багатоборств. Змагання 
зацікавили та захопили молодь, вони стали 
традиційними, про них дізнаються все біль-
ше військово-спортивних клубів і навчаль-
них закладів, розширюється коло учасників. 
Юнаки та дівчата прагнуть вдосконалити свої 
вміння та навички, з кожним роком рівень 
їхньої підготовки зростає. Минулого року 
організатори вирішили об’єднати у чемпі-
онаті учасників з усього Центрального регі-
ону України. Помірятися силами та показа-
ти свої вміння прибули 27 збірних команд 
вихованців клубів ТСО України Кіровоград-
ської та Полтавської областей. Діти змага-
лися у п’яти дисциплінах: метання гранати, 
неповне розбирання та складання автомата 
АК-47, спорядження магазину автомата па-

тронами, стрільба 
та спортивне мета-
ння ножів.

Організація тісно співпрацює з міською 
владою, відділом освіти, навчальними закла-
дами, військовим комісаріатом, військовими 
частинами, організаціями УСВА, ветеранів 
АТО, військово-спортивними клубами. Тра-
диційними стали екскурсії учнів до нашого 
навчального закладу та до військових час-
тин, проведення методичних і практичних 
занять з викладачами предмету «Захист Ві-
тчизни», зустрічі з ветеранами у музеї, при-
свяченому війні на території Афганістану та 
АТО, створення виставок навчальних макетів 
зброї з метою профілактики травматизму від 
вибухонебезпечних предметів. 

Кілька років підряд на базі ЗМСТК орга-
нізовується військово-польовий табір для 
старшокласників міста, створено тир, де ви-
хованці можуть тренуватися в стрільбі. Об-
лаштований спортивний майданчик, цього 
року споруджено скалодром. По крупин-
ках збираються навчальні зразки бойової 
зброї, є макети ви-
бухонебезпечних 
предметів. 

З н а м ’ я н с ь к а 
міська організація 
ТСО України є ак-
тивним учасником 
міських заходів на 
честь Дня пам’яті 
та примирення, 
Дня Перемоги у ІІ 
світовій війні, Дня 
захисника України. 
У травні традицій-
но на базі клубу 

проходить І (міський) етап Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»).

Постійно конкурує з ними за першість в 
питанні національно-патріотичного вихован-
ня Олександрівська районна організація. Її 
очільник Борис Безсмолий підтримує міцні 
ділові зв’язки з адміністрацією не тільки сво-
го району, а й Черкащини, з викладачами 
предмету «Захист Вітчизни», з командуван-
ням військових частин, тому організація по-
стійно залучена до підготовки та проведення 
заходів, пов’язаних з державними святами, 
навчально-польових зборів та змагань до-
призовників, проведення районного етапу 
гри «Сокіл» («Джура»).

Військово-історична група «Пам’ять» 
щороку бере участь у реконструкціях подій 
Другої світової війни та перепохованні за-
гиблих героїв. Олександрівські ентузіасти 
цього року побували в Брестській фортеці, 
де пошуковцями нещодавно встановлено 
місце загибелі їхнього земляка. Військова 
техніка часів війни демонструвалася  під час 

проведення заходів Кіровоградської облас-
ної організації ТСО України.

Світловодська об’єднана райміська орга-
нізація, яку очолює Сергій Шеховцов, впро-
ваджує принципи національно-патріотично-
го виховання засобами автопробігів, участі в 
загальноміських заходах під прапорами То-
вариства. Онуфріївська, де керівником Олег 
Грачевський, всіляко підтримує військово-
патріотичний клуб «Саланг», в якому дівчата 
та хлопці опановують прийоми боротьби. 
Добровеличківський Відокремлений підроз-
діл зі своїм головою – спортсменом Сергієм 
Голоцваном – зробив наголос на пейнтбол 
та стрільбу, а Долинський (Володимир Федо-
ренко) – на забезпечення проведення зма-
гань зі стрільби серед школярів і слухачів 
навчального закладу. Бобринецька та Но-
вомиргородська організації, якими керують 
Любов Кваша та Володимир Волкотруб, бе-
руть активну участь у міських заходах із за-
лученням спортсменів-кінологів Міського 
спортивного клубу ТСО України та Центру 
оперативної тактичної підготовки «Цита-
дель», чим привернули увагу великої кіль-
кості молоді та школярів. Віталій Павленко, 
голова Олександрійської міської організації, 
підтримує спортсменів-картингістів, залучає 
школярів до вшанування пам’яті загиблих 
героїв.

Члени Товариства – вихованці ЦОТП «Ци-
тадель» гідно захищають честь області на 
Регіональних турнірах з тактико-спеціальної 
підготовки «Захисник Вітчизни”. Про вихов-
ний аспект змагань можна говорити багато. 
А наочним показником є бажання інших під-
літків теж спробувати свої сили в наступних 
турнірах. «Цитаделівці» ведуть активну по-
всякденну роботу з молоддю: це військо-
во-патріотичні вишколи зі стрілецької, ви-
бухотехнічної підготовки та надання першої 
долікарської допомоги, виставки сучасного 
озброєння та військового спорядження, чем-
піонати з військово-прикладного хортингу 
«Бойова двійка», військово-прикладні від-

криті тренінги з тактики та 
ведення бою на відкритому 
просторі (ліс, лісостеп, степ), 
у приміщеннях, напрацюван-
ня навичок перебування у 
кризових ситуаціях «Рейд».

Дуже доречною була 
участь у тренінгах спортс-
менів-кінологів МСК ТСО 
України зі своїми вихован-
цями в розділі кінологіч-
ної підготовки. Ми постій-
но практикуємо співпрацю 
між осередками: наприклад, 
видовищні показові висту-
пи вихованців ЦОТП «Ци-
тадель», клубу «Саланг», 

спортсменів з собаками, демонстрація вій-
ськової техніки ввійшли в програму святку-
вання 80-річчя обласної організації та авіа-
фестивалю в Кропивницькому, фігури вищо-
го пілотажу продемонстровані учасникам 
змагання в рамках національно-патріотич-
ного проекту «Захисник Кіровоградщини». 
Керівник гуртка «Пеленг» Наталія Щербатюк 
провела навчання для «Цитаделі» з основ 
радіопеленгації в приміщенні і на відкритій 
місцевості, а спортсмени гуртка виконували 
завдання за умовами запропонованої «цита-
делівцями» інтерактивної гри з елементами 
військово-спортивного тренування. Кіро-
воградський авіаційний спортивний клуб 
ТСО України передав Центру два парашути 
Д-5 для проведення навчально-тренуваль-
них вправ. Підписана угода про навчання 
інструкторів та курсантів ЦОТП «Цитадель» 
парашутній справі на базі аеродрому.

Національно-патріотичному вихованню 
сприяє підтримка вихованців патріотичних 
клубів і спортсменів, які захищають честь 
Товариства на змаганнях картингістів, кі-
нологів, радіолюбителів, судно– та авіамо-
делістів. Їхня завзятість, високі результати, 
символіка Товариства сприяння обороні 
України на обладнанні та спортивній фор-
мі несуть велике патріотичне навантаження, 
спонукають молодь брати активну участь у 
суспільному житті.

Вважається, що 
91 відсоток моло-
дих людей в Укра-
їні користуються 
соціальними ме-
режами. Кірово-
градська обласна 
організація робить 
все можливе, щоб 
висвітлити свою ді-
яльність не тільки 
на сайтах Всеукра-
їнської та обласної 
організації, а також 

в мережі Facebook. Намагаємось матеріали 
розмістити оперативно, з цікавими анонсами 
і світлинами. Впевнені, якісні позитивні змі-
ни в громадянській свідомості нашої молоді 
обов’язково прийдуть! 

Микола Лобушко, очолює обласну ор-
ганізацію з червня 1993 року:

– Сумщина є прикордонною областю 
і, виходячи з реальних дій, одним з най-
більш патріотично спрямованих регіонів 
України. Національно-патріотичне вихо-
вання дітей та молоді базується на співп-
раці державних структур та інститутів гро-
мадянського суспільства і корегується ко-
ординаційною радою при Сумській ОДА, 
членом якої є голова обласної організації 
ТСО України. З метою ефективного втілен-
ня у практику шляхів реалізації Програми  
та її ресурсного забезпечення визначено 
основні пріоритети національно-патріо-
тичного виховання:

l громадянська освіта – проведення, під-
тримка та участь у всеукраїнських та регі-
ональних заходах. Зокрема, в акціях: «Ми 
об’єдналися під Прапором України», «Мо-
топробіг Єдності 2019», проведення форумів, 
спрямованих на підготовку формування та 
підвищення  рівня знань, умінь та навичок 
фахівців з питань національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді; 

l духовно-моральне виховання –  про-
ведення форумів, брифінгів із залученням 
ЗМІ, заходів різного формату, спрямованих 
на формування поваги,  гідності, пошани до 
героїчних вчинків українського народу з мак-
симальним залученням учасників АТО/ООС, 
присвячених  відзначенню подій, пов’язаних 
зі становленням української державності, 
Дня пам’яті та примирення, Перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні, Дня Збройних 
Сил України, Дня захисника України. Вагому 
роль відіграють дитячі та молодіжні громад-
ські організації. Фактично, в кожному місті  
та районному центрі  області створені вій-
ськово-патріотичні клуби.  І хоч назви у них 
різні, але мета одна – виховання справжніх 
патріотів;

26 вересня 2019 року на розширеному засіданні Ради Правління ГО «ТСО України» 
розглянуто питання про стан національно-патрі-
отичної роботи у Відокремлених підрозділах То-
вариства та заходи з її вдосконалення. Досвідом 
залучення молоді до громадської активності по-
ділились з колегами голова Кіровоградської об-
ласної організації Микола Левченко та очільник 
сумських оборонців Микола Лобушко. Члени ви-
борного керівного органу вирішили з метою по-
пуляризації досвіду роботи цих організацій  роз-
містити звіти голів на сторінках чергового випуску 
«Вісника ТСО України».  Тож надаємо їм слово… 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ –
СПРАВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА!
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Жовтень 2019 року. Спортивний 
комплекс ТСО України «Чайка». На ньо-
му вишукувалися інструктори та май-
стри  практичного водіння, які прибули 
до столиці України з різних її куточків. 
Очільник українських оборонців Сер-
гій Кошин відкриває фінальні змагання  
Кубку Товариства зі швидкісного ма-
неврування:

– Хочу насамперед привітати  з вашим 
професійним святом – Днем автомобіліста 
і дорожника, яке ми відзначатимемо за-
втра, – говорить Сергій Мефодійович. – А 
також з  перемогами, які передували вашій 
участі у сьогоднішній першості. 

Прапор змагань піднімають  Ігор Барт-
ков та Іван Півовар: найстарший і най-
молодший учасники заходу, які пред-
ставляють Черкащину та Житомирщину. 
Суддівство забезпечує заступник голови 
Київської обласної організації Борис За-
польський. 

Цій першості передували конкурси, 
що проводились в обласних  осеред-
ках. Переможців і  делегували до Києва, 
– розповідає Віктор Поваров – фахівець 
управління національно-патріотичної ро-
боти і спорту ТСОУ. – Незважаючи на те, 
що кожен з них провів за кермом авто-
мобіля тисячі годин, люди перед стартом 
хвилюються, хоча й намагаються не ви-
давати цього…

Боротьба була дуже напружена, про що 
свідчить різниця лише в одне очко між пер-
шим місцем в особистому заліку, яке посів 
Володимир Ферман з Кропивницького зі 
108 штрафними очками, та Іваном Півова-
ром з Житомирщини – 109 штрафних очок. 

У командному заліку напруга боротьби 
тривала до останнього учасника, але кіро-
воградці утримали лідируючу позицію і по-
сіли перше місце. Другими стали майстри 
з Рівного. Третє місце у запеклій боротьбі 
вибороли представники Житомирщини. 
Четверте і п’яте місця поділили команди 
Полтави і Львова.

З метою стимулювання професійної 
майстерності та зацікавленості керівни-
ків навчальних закладів у підвищенні рівня 
підготовки водіїв, котрі пройшли навчання 
та отримали право на водіння автомобіля 
в наших навчальних закладах, переможці 
були заохочені грошовими преміями та 
відзнаками Голови Товариства.

– Подібні змагання потрібні, – так від-
гукуються про захід його учасники, вважа-
ючи, що вони сприяють підвищенню про-
фесіоналізму інструкторів та майстрів – 
людей, які навчають водійському ремеслу 
тисячі українців

Юрій Богомаз, Самарський РСТК, м. 
Дніпро:

– Сьогодні я представлятиму не лише 
наш навчальний заклад, а й всю організа-
цію славного міста Дніпра. Тому хвилю-
юсь.  Чи відчуваю в собі сили перемогти? 
Відповім так: перемога – це дуже добре, 
але вона не є самоціллю. Для мене голо-
вне  -подивитись на колег, поспілкуватися 
з ними, обмінятись досвідом. 

Леонід Дорошенко, Ярмолинецький 
РСТК, Хмельниччина:

– Мені поталанило перемогти на облас-
ній першості, тому я тут. Хочу стати пере-
можцем, але це, як мовиться, залежить від 

багатьох факторів. Посміхнеться фортуна 
– добре. Якщо ж відвернеться, то,  чесно 
кажучи,  великої проблеми з цього не ро-
битиму: не можуть же кілька десятків стати 
переможцями. Комусь треба опинитись і 
в аутсайдерах…

Віктор Фрицак, Миколаївська зраз-
кова автошкола:

– Сьогодні представляю весь колектив 
нашої школи і тому хвилююся. Проводжа-
ючи мене у Київ, хлопці бажали перемоги. 
Постараюся виправдати їхню довіру. Пи-
шаюся тим, що на цих змаганнях висту-
патиме і мій син Віктор, який теж працює 
інструктором.

«ФІГУРКА» НА «ЧАЙЦІ»
Змагання, учасники яких складали іспити на вищу водійську 
майстерність, засвідчили – професіоналізм наших фахівців 
зростає! Отже, їхні підопічні з числа слухачів навчальних 
закладів Товариства отримуватимуть кращі водійські навички

Ю. Богомаз, м. Дніпро

Леонід Дорошенко, Хмельницька обл.

Микола і Віктор Фрицаки

l  військово-патріотичне виховання – 
складова патріотичного виховання, що має 
за мету формування готовності до захисту 
Вітчизни, розвиток мотивації здобувати вій-
ськові професії та проходити службу в Зброй-
них Силах України.

За нашою ініціативою в Програму наці-
онально-патріотичного 
виховання були включені  
питання створення цен-
трів військово-патріотич-
ного виховання молоді на 
базі автомобільних шкіл і 
СТК ТСО України та укомп-
лектування класів пред-
мету «Захист Вітчизни» у 
навчальних закладах на-
лежним обладнанням та 
літературою, удосконален-
ня навчальної програми 
предмету із залученням до 
викладання учасників АТО, 
воїнів-інтернаціоналістів, офіцерів запасу.

В приміщенні Товариства у парку Коже-
дуба діє Центр військово-патріотичного ви-
ховання допризовної молоді, який має свій 
Статут і навчальні програми. Підписана Угода 
про співпрацю з зацікавленими організаці-
ями у сфері оборони і підготовки  громадян 
до захисту України. Головною метою Центру 

є об’єднання зу-
силь в підвищенні 
якості допризовної 
підготовки, психо-
логічної адапта-
ції кандидатів для 
проходження вій-
ськової служби в 
підрозділах ЗСУ, 
підвищення рівня 
військової підго-
товки призовни-
ків, суттєве змен-

шення невідновлювальних втрат під час ве-
дення реальних бойових дій, патріотичне та 
військове виховання молоді.

Планували відкрити такі Центри при АШ 
ТСО України в містах Конотоп, Шостка, Охтир-
ка, Ромни. На жаль, як на місцях, так і в дер-
жаві не розуміють, чи не бажають розуміти, 

важливість цього питання. Я переконався в 
цьому, коли був головою комісії в Громад-
ській Раді при голові Сумської ОДА по тери-
торіальній обороні та військово-патріотич-
ному вихованню.

Не зважаючи на об’єктивні і суб’єктивні 
причини,  організації ТСОУ області особливу 
увагу приділяють  підростаючому поколін-

ню. Ми розуміємо, що дитина може сприй-
няти такі високі поняття як патріотизм лише 
в активному процесі виховання: туристські 
походи, змагання, ігри Сокіл «Джура», про-
ведення заходів з максимальним залученням 
учасників АТО/ООС.

В області існують  свої традиції. Зокрема, 
на Путивльщині традиційно  відзначається 
День партизанської слави,  в районній орга-
нізації ТСО України  відкрито музей С.В. Руд-
нєва. У с. Ображіївка Шосткінського району 
та у місті Сумах  проводяться заходи  з наго-
ди дня народження нашого прославленого 
аса – Тричі Героя Радянського Союзу Івана 
Микитовича Кожедуба, вихованця Шосткін-
ського аероклубу.  На 12-му кілометрі автодо-
роги Глухів-Суми біля меморіального комп-
лексу на честь Чернівського бою традиційно 
проводяться молебні   за мир в Україні та 
вшанування загиблих.  Учасники автопробі-

гу відвідують святі місця:  
Різдва Пресвятої Богоро-
диці Глинську пустинь, 
Молчанський жіночий  та 
Софроніївський чоловічий 
монастирі.

Наше Товариство за-
вжди сприяло патріотич-
ному вихованню, готували 
водіїв та інших спеціалістів 
для Збройних Сил України. І 
на моє глибоке переконан-
ня, щоб відродити його сла-
ву, потрібно прийняти За-
кон «Про ГО «ТСО України”.

Головна біда у національно-патріотично-
му вихованні, на мою думку, в тому, що ми 
втратили повагу до минулого, нас вразили 
мікроби безпам’ятства. Ще І. Кармазін гово-
рив, що історія держави обривається, якщо в 
ній не залишилося героїв. Про це ми повинні 
пам’ятати, перш за все на рівні держави. Це 
державна задача!

Знай наших!Передовий досвід 
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Перше, що кидається в очі 
в  кож н о м у  н а вч а л ь н о м у 
закладі Черкаської обласної 
організації, це системний, 

грамотний управлінський підхід апара-
ту обласної організації до керівництва 
підпорядкованими навчальними заклада-
ми, особливо у кадровому питанні. Дирек-
тори навчальних закладів та їх заступники 
грамотні, підготовлені як керівники, не 
байдужі і працюють з повню віддачою сил 
незалежно від віку і термінів знаходження 
на посаді. Досвідчені керівники готують 
собі зміну, навчають молоде покоління, 
дають їм можливість керувати і приймати 
рішення, але під опікою і підказкою, що в 
сукупності досвіду і молодої енергії дає 
хороші результати.

Голова обласної організації Микола Са-
мойленко організував системну роботу з 
підвищення конкуретноспроможністі на-
вчальних закладів. На початку року всім 
директорам поставлені завдання, а через 
місяць-півтора виконання перевірено і на-
дані відповідні рекомендації. Через пев-

ний проміжок ча-
су перевірка по-
вторилась. 

Одним із прі-
оритетов в робо-
ті Черкаської об-
ласної організа-
ції є збереження 
і ефективне вико-

ристання майна Товариства, навіть якщо 
деякі будівлі і обладнання можуть здава-
тися обтяжливими.  Ще одна «генеральна 
лінія» – це створення комфортних умов 
слухачам і персоналу навчальних закладів. 
Причому в усіх навчальних закладах, неза-
лежно від місця їх розташування, оборудо-
вано комфортні, теплі санвузли. 

Монастирищенський РСТК

Директор на посаді з березня 1993 ро-
ку. В приміщеннях і на прилеглій тери-
торії порядок, трава викошена, навкру-
ги чисто, пофарбовано, в приміщеннях 
світло, на сходових площадках, в класах 
і в кабінетах – квіти. Клас ПДД обладна-
ний свіжими яскравими плакатами, є ін-
терактивна дошка, телевізор, в навчанні 
застосовуються відеоуроки, персональні 
комп’ютери підключені до Інтернету для 
тренування в рішенні екзаменаційних бі-
летів. В класах і лабораторії макети і роз-
різні агрегати встановлені таким чином, 

що не захаращують приміщення і викли-
кають зацікавленість слухачів. Для відпо-
чинку і харчування працівників навчаль-
ного закладу обладнана затишна кімната. 
Техніка має доглянутий вигляд і однаково 
пізнавана по належності до РСТК. Відразу 
розумієш, що це підрозділ ТСО України: 
обладнаний куточок національно-патріо-
тичного виховання, на стінах коридорів і 
сходових площадках розміщені відповідні 
тематичні плакати.

Христинівський СТК

Директор на посаді з 1966 року, у свій 
час будував цей СТК. При цьому повний 
енергії і всією душею переживає за успіш-
ність і статус свого навчального закладу. 
Підібрав собі в заступники грамотну моло-
ду людину, і як наставник готує його собі 
на зміну, максимально надавши повнова-
ження. В результаті – практично готовий 
новий директор. В будівлі і на території 
підтримується чистота і порядок. В на-
вчальних класах встановлені нові меблі, 
навчальні плакати оновлені, мають сучас-
ний вигляд і зміст. В класах встановлені 
телевізори-плазма, які використовуються 
для тематичних відеоуроків. Персональ-
ні комп’ютери підключені до Інтернету, 
і через АРМ автошкола проводить тре-
нування у рішенні екзаменаційних біле-
тів, використовується мультимедійне об-
ладнання. В коридорі встановлено кулер 
з питною водою, оснащено спортивний 
куточок, який виявився затребуваним як 
серед слухачів, так і співробітників СТК. 
Автомобільна техніка полагоджена, має 
охайний вигляд. У всіх класах встановлено 
відеонагляд, який заведено на комп’ютер 
директора і його смартфон. Охорона СТК, 
території і техніки здійснюється охорон-
ною компанією, що крім надійності дає ще 
й немалу економію. Обігрів перевели на 
тверде паливо, а наразі, порахувавши всі 

«за» і «проти», переходять на електричні 
конвектори. 

Уманська автошкола

Директор на посаді 25 років. З першо-
го погляду розумієш, що в цій школі вся 
життєдіяльність організована ґрунтовно 
і зі знанням справи. У всіх приміщеннях 
і на території ідеальний порядок, чисто 
і прибрано. Навчальні класи світлі, меблі 
або нові або добре відремон-
товані і мають пристойний ви-
гляд, плакати та інша наглядна 
інформація оновлена. Встанов-
лено мультимедійне обладнан-
ня. У школі збережені всі лабо-
раторії з макетами і розрізними 
агрегатами, які використову-
ються для пізнавальних від-
відин як слухачами, так і по-
тенційними клієнтами. В примі-
щенні автошколи обладнаний 
клуб національно-патріотично-
го виховання молоді, який та-
кож не залишається без уваги 
слухачів, і, що важливо, учнів 
навчальних закладів, які вже 
зі шкільної лави знають доро-
гу до автошколи Товариства. Куточок від-
починку для співробітників комфортний, 
добре обладнаний санвузол. В автошколі 
налагоджена работа з Сайтом і його сто-
рінкою у Фейсбуці. Секретар директора 
в робочий час, а заступник директора і в 
неробочий, постійно на зв’язку з потенці-
альними клієнтами, негайно відповідають 
на телефонні дзвінки і звернення електро-
нною поштою. Це позитивно впливає на 
наповнюваність груп.

Уманський РСТК

Директор навчального закладу на по-
саді 24 роки. При цьому він «корону не 
надів», а продовжує активно працювати і 
досягає результатів. Клуб знаходиться за 
межею міста (до 15 км). Після припинення 
замовлень від Міністерства оборони Укра-

їни, а також зна-
чного погіршен-
ня транспортного 
сполучення сели-
ща з містом Уман-
ню, бажаючих там 
навчатися різко 
скоротилось і по-
стало питання про 
виживання. Вихід 
був знайдений. 
У РСТК, практич-
но в центрі Умані, 
стояв напівзане-

дбаний тир. Директор разом з головою 
обласної організації прийняли рішення 
провести реконструкцію будівлі, в якій і 
почав працювати філіал  РСТК. Вхід в бу-
дівлю прикрашений зеленими газонами і 
квітами, територія огороджена акуратним 
парканом, поряд зі входом – місце для па-
ління в оточенні зелені і квітів. В будівлі – 
великий навчальний клас, вхідний хол, ка-
бінети директора, бухгалтера і викладача, 

сучасний санвузол. В класі хороші меблі, 
якісні навчальні плакати, телевізор-плаз-
ма, встановлений і працює автотренажер. 
Всі 10 співробітників навчального закладу 
зараховані до штату. 2018 року придбано 
новий автомобіль “Опель”, мопед, комп-
лект плакатів, ноутбук та інше. Філіал на 

охоронній сигналізації, опалення індиві-
дуальне – газовий котел з розводкою в 
приміщення, є гаряча вода для побуто-
вих потреб. Бажаючі навчитися на водія 
ідуть сюди – тут затишно, добрі умови і 
якісна підготовка. Основна будівля  РСТК 
також підтримується у робочому стані, в 
будь-який момент може запрацювати з 
повним навантаженням. Автодром вико-
ристовується для навчальної їзди, бокси 
та інші підсобні приміщення – за призна-
ченням. Можливо, хтось і хотів поставити 
питання про доцільність утримання такої 
будівлі, проте голова Черкаської обласної 
організації разом з директором РСТК про-
аналізували закономірність проведення 
забудови нових кварталів Умані і з’ясували, 
що в недалекому майбутньому ця терито-
рія стане якщо не самим містом, то перед-
містям, і клуб знову стане затребуваним. 
Такий підхід сміливо можна називати дер-
жавницьким, а в нашому випадку – підхо-
дом патріотів ТСО України.

Черкаська зразкова 
автошкола

Директор школи призна-
чений на посаду відносно 
недавно. Офіцер запасу, за 
освітою автомобіліст, орга-
нічно вписався в працелюб-
ний і небайдужий колектив. 
Від самого призначення на 
посаду директора почав ак-
тивну роботу і вже показує 
хороші результати. Будова, 
приміщення, територія і тех-
ніка – скрізь армійський, в 
хорошому розумінні слова, 
порядок, відчувається керо-
вана організація всіх проце-

сів. На фоні пожовтілої трави в місті, відра-
зу помітна зелена територія, яка прилягає 
до автошколи: доріжка, викладена краси-
вою тротуарною плиткою, по узбіччю ку-
щі квітів, а далі – зелена зона з деревами. 
Просто пройти повз школу і не звернути 
на неї увагу неможливо. Техніка доглянута, 

Відповідно до Перспективного плану Товариства на 2019 рік начальник 
управління координації діяльності навчальних закладів ГО «ТСО України» 
Сергій Сухарєв вивчав досвід Черкаської обласної організації з впровадження 

в навчальний процес сучасних технологій, 
нових методів навчання і підвищення 
якості освітянських послуг. Рада Правління 
ТСОУ вирішила розмістити досвід освітян 
Черкащини на сторінках «Вісника ТСО України» 

ХТО ХОЧЕ ДІЙСНО НАВЧИТИСЯ – 

ЙДУТЬ САМЕ СЮДИ!

Передовий досвід 
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Професіонал

по-військовому виставлена або знаходить-
ся в боксах. Ведуться роботи з покращен-
ня стану будівлі школи: встановлюються 
металопластикові вікна, відремонтовано 
тильний вхід в будівлю і закінчується ре-
монт центрального, де вже обладнаний 
сучасний красивий тамбур. 
Проте будівельного бруду і 
сміття в школі і поряд з нею 
немає, роботи проводять-
ся локально і швидко, ого-
роджуються від іншої тери-
торії, по закінченні певно-
го етапу відразу наводиться 
порядок.

В навчальних класах 
встановлені кондиціонери, 
мультимедійне обладнання, 
через яке прямо з Інтернету 
на екран проектується не-
обхідний навчальний ма-
теріал. Всі викладачі мають 
вищу технічну освіту і від-
разу помітна їхня підготов-
леність. Вони готують свої 
методичні посібники, які потім друкуються, 
оформляються і в подальшому використо-
вуються при проведенні занять, що вже са-
мо по собі надає школі певний позитивний 
статус, якого нема у конкурентів. Також 
розробляються і використовуються влас-
ні програми навчання з різних дисциплін 
(в рамках типових), а також своя методика 
проміжного зрізу знань майбутніх водіїв. 
В автошколі власними силами проводять 
розріз вузлів і механізмів автомобілів, ро-
блячи з них наочні посібники, які потім ви-
користовують при проведенні занять. І це 
реально подобається слухачам. Директор 
увів в практику проведення в групах «В,С» 
і «С,С1» 12 годин безкоштовних додатко-
вих занять в лабораторії з використанням 
діючих вузлів і механізмів, які зуміли збе-
регти. Такі заняття набули популярності 
і користуються попитом. У підвалі авто-
школи відновлюють тир, є впевненість, що 
найближчим часом запрацює. Все це до-
дає оптимізму: автошкола буде ефектив-

но працювати, не 
звертаючи уваги 
на недобросовіс-
них конкурентів. 
Хто хоче дійсно 
навчитися – йдуть 
саме сюди! 

Канівський 
МРСТК

Перше, що ба-
чиш при в’їзді в 
Канів – це інфор-

маційний борд про підготовку водіїв в Ка-
нівському МРСТК ТСО України, а ще трохи 
далі – великий, яскравий і здалеку поміт-
ний інформаційний стенд на стіні самої 
будівлі клубу. До речі, раніше по дорозі, 
що проходить повз нього, пролягав  по-

годжений маршрут школи-конкурента. І 
хоча маршрути залишились тими ж, кон-
куренти навчальне водіння тут припини-
ли. Під’їзд до навчальної будівлі чистий та 
доглянутий, а зелена територія і охайний 
зовнішній вигляд будівлі з його бордом, 
роблять Канівський МРСТК привабливо 
помітним.

Сама будівля не-
велика, але видно, 
що постійно підтри-
мується у порядку. 
Всередині всі при-
міщення і навчаль-
ні класи світлі, чисті, 
затишні, в доброму 
стані, з якісним ре-
монтом. Видно, що 
ремонт проводив-
ся далеко не вчо-
ра, а такий стан обу-
мовлений господар-
ським ставленням 

колективу. На вікнах штори-жалюзі, кла-
си обладнані новими якісними плакатами 
і мультимедійним обладнанням. Є клас, в 
якому встановлені чотири старенькі, ще 
радянські автотренажери. Директор знай-
шов фахівця, який зайнявся їх відновлен-
ням. Один вже працює, його  почали вико-
ристовувати в навчальному процесі, решта 
будуть готові найближчим часом. Лабора-
торія будови і експлуатації автотранспорт-
них засобів також збережена, утримується 
в робочому стані, і хоча використовується 
не так інтенсивно, як раніше, проте не зо-
всім забута. Комп’ютери є, підключені до 
Інтернету і використовуються в навчанні, 
в тому числі для рішення екзаменаційних 
білетів. На стінах коридорів розміщені ін-
формаційні стенди про життя і діяльність 
Товариства, плакати з національно-патріо-
тичної тематики. Обладнана кімната відпо-

чинку для співробітників 
з можливістю приготува-
ти їжу, сучасний затишний 
санвузол. Автомобільна 
техніка в хорошому тех-
нічному стані і зовнішнім 
виглядом також однаково 
пізнавана.

Як підсумок, всі на-
вчальні заклади Чер-
каської обласної орга-
нізації очолюють під-
готовлені, небайдужі і 
активні, незалежно від 
свого віку і терміну пе-
ребування на посаді, 
директори і заступни-
ки, самовіддано і з по-
вною віддачею працю-

ють співробітники, які є справжніми 
патріотами нашого Товариства. Все це 
дозволяє робити навчальні заклади 
кращими, конкурентоздатними, еконо-
мічно ефективними і, як наслідок, саму 
Черкаську обласну організацію силь-
ною і успішною!

По закінченні Новгородської 
загальноосвітньої школи Юрко 
– за направленням одного із  
сільгосппідприємств – посту-

пив до місцевого професійно-технічного 
училища. Там здобув спеціальність 
« т р а к то р и с т- м а ш и н і с т  ш и р о к о го 
профілю», опанувавши кілька тракторів. 

– Професія мені подобалась, але я все ж 
вирішив, що треба продовжувати навчан-
ня, – каже Юрій Коваленоко. – І став сту-
дентом Кіровоградського інституту сіль-
ськогосподарського машинобудування. 
Отримавши диплом, працевлаштувався 
головним інженером. 

Як згадують  колишні колеги, молодий 
фахівець відразу привернув до себе увагу 
глибокими знаннями техніки. Як теоретич-
ними, так і практичними. Наприклад, за 
потреби  міг не лише «гайки покрутити», 
а й  за кермо того ж Т-150 сісти і виїхати 
на ньому в поле, та ще й з причепним об-
ладнанням.  Але згодом доля розпоряди-
лася так, що Юрій Коваленко переїхав до 
сусіднього району, обійнявши там посаду 
керуючого ВАТ «Долинський хлібозавод».  
А з 2010 року  працює у Долинському ПТНЗ 
ТСО України.

На перший погляд може здатись, що 
посада, яку обіймає Юрій Миколайович, 
не вимагає від людини якихось особли-
вих якостей. Та чи так це насправді? Ні, 
звичайно, Адже  потрібні  терпіння, ви-
сокі професійні навички, якості психоло-
га: серед слухачів трапляють різні люди. 

Кожен з них по-
різному бачить 
н а в ч а л ь н и й 
процес, своє 
місце у ньому, 
у кожного під-
опічного свої 
забаганки. Так, 
саме  забаган-
ки: ті з  читачів, 
які працюють 
наставниками 
з практичного 
навчання, пого-
дяться з такою 
думкою. І май-

стру практичного навчання водінню ав-
томобіля потрібно уміти знайти індивіду-
альний підхід до кожного слухача, навчи-
ти його навикам водіння. Нічого критись, 
не кожен майбутній водій, який вирішив 
вивчитись, розуміє всю складність і від-
повідальність, яку він буде нести, ставши 
учасником дорожнього руху. Саме завдяки 
роботі майстрів практичного водіння за 
час навчання слухачі стають більш впев-
неними, а ще сумлінно відпрацьовують 
свої теоретичні навички і знання з Правил 
дорожнього руху.

За роки, що минули з того дня, як Юрій 
Коваленко перекваліфікувався у майстра 
практичного навчання водінню автомобі-
ля, чимало жителів міста і району  опану-
вали ремесло водіія І кермують не лише 
легковиками, а й великотоннажними «фу-
рами», «колесуючи» не лише українськими 
автострадами, а й закордонними. І доволі 
успішно. 

Протягом року 
Юрій Миколайо-
вич навчає прак-
тичним навичкам 
водіння 75-80 чо-
ловік, проводя-
чи в салоні «Лае-
носа» по 8 годин. 
Щоденно. Але ніх-
то й ніколи не чув 
від нього будь-
яких нарікань.

– Юрій Миколайович не лише відмін-
ний фахівець, а й прекрасна людина, – ді-
литься своїми враженнями про наставника 
Юлія Торчова. – Тому бажаючих вивчати 
дорожню грамоту саме під його керівни-
цтвом дуже багато.

– Усім своїм знайомим, які вирішили 
стати водіями,  раджу робити це під ору-
дою майстра Коваленка, – говорить Вікто-
рія Прозапас. – Ті, кому поталанило набу-
вати практичні навички водіння саме за 
допомогою Юрія Миколайовича, дають 
подібні поради своїм друзям…

За словами директора Долинського 
професійно-техінчного навчального за-
кладу Володимира Федоренка, Коваленко 
має всі людські і професійні якості, зва-
жаючи на які, його «просто не можна не 
поважати».

Сам Юрій Коваленко досить скромно 
оцінює свою трудову діяльність, вважаю-
чи, що нічим особливим не вирізняється, 
а просто намагається робити свою справу 
сумлінно.

– Знаєте, мені приємно, що багато ви-
пускників, навчаючись у нас років 5-8 тому, 
досі пам’ятають свого наставника, – щи-
ро зізнається Юрій Миколайович. – Як на 
мене, це значить, що свій хліб я їм неда-
ремно.

Людина стає успішною в роботі, коли в 
неї є надійна підтримка. Для Юрія Ковален-
ка така підтримка – його сім’я: дружина Ві-
ра Василівна  і донька Дарина – студентка 
Черкаського державного технологічного 
університету.

Лариса ЛОМАЧЕНКО

Вже майже 10 років у Долинському професійно-технічному навчальному  закладі 
ТСО України, що на Кіровоградщині,  майстром практичного навчання водіння 
автомобіля працює Юрій  Коваленко.  За відгуками колег, він є людиною надзвичайно 
комунікабельною, товариською у стосунках з тими, хто поруч, готовим завжди прийти на 
допомогу. А починався його шлях до цього навчального закладу так...

«НЕ ШКОДУЮ, ЩО ПОВ'ЯЗАВ ЖИТТЯ  З ТОВАРИСТВОМ…»
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«Люди там пристойні…»

Кінець 60-х. Випускник Тиличикської 
десятирічки, що на півночі Камчатки, Ігор 
Гусєв вирішує пов’язати своє подальше 
життя з небом і готується стати льотчи-
ком. Але його мрії не судилося збутись: 
не пройшов медкомісію. Та любов до не-
ба настільки сильна, що хлопець вирі-
шує стати студентом  вишу, де готують  
фахівців з експлуатації і технічного об-
слуговування повітряних суден, і їде до 
Комсомольська-на-Амурі. Чому саме цьо-
го міста? Воно є найближчим до його рід-
ної домівки, де можна реалізувати мрію. 
У Хабаровському аеропорту випадково 
дізнається, що у цьому місті працює ви-
їзна приймальна комісія Київського  ін-
ституту інженерів цивільної авіації. І він 
приймає кардинальне рішення – вступати 
саме до КІІЦА.

– Це було спонтанне рішення, – згадує 
сьогодні Ігор Аркадійович. – Київський на-
вчальний заклад вважався одним з кращих 
на просторах колишнього Союзу серед йо-
му подібних, і вступити до нього було не 
такою вже й простою справою. Але мені 
тоді фортуна посміхнулася. Правда, не знав 
як відреагують на цю новину батьки: Київ 
ніколи не згадувався у моїх планах щодо 
навчання. Але тато, Аркадій Володимиро-
вич, почувши новину, не лише не став пе-
речити, а й навіть схвалив мій вибір:

– Не біда, що вчитимешся за тисячі кі-
лометрів від наших Тиличиків. Мені дово-
диться бувати в Києві у справах, отже, бу-
демо бачитись. До того ж і люди там при-
стойні: не раз доводилося мати справу з 
українцями.

Через шість років навчання Ігор по-
вернувся на Камчатку – у аеропорту «Ха-
лактирка» він отримав посаду начальника 
зміни оперативного обслуговування пові-
тряних суден. Керувати довелося більш як 
30 робітниками, обслуговуючи літаки Ан-
2 та гелікоптери Мі-4 і Мі-8. Робота була 
не з простих, але подобалась, до того ж і 
зарплата, у порівнянні з його однолітка-
ми, які трудились в інших сферах, цілком 
влаштовувала.

– Кажуть, від долі, як би не намагався, 
ніколи не втечеш, – говорить Ігор Гусєв. – 
Ще будучи студентом, я одружився на 
Валі – чарівній українській дівчині. Вона, 
звісно, по закінченні мого навчання, теж 
поїхала у Петропавловськ-Камчатський. 
Та через три роки ми повернулися до сто-
лиці України.

У місті студентської молодості Ігор роз-
почав трудову кар’єру з конструкторського 
бюро, фахівці якого розробляли знамениті 
Ани і яке сьогодні носить ім’я Олега Анто-
нова – свого засновника і Генерального 
конструктора.

– Колектив, до якого потрапив, мені 
подобався, – згадує ті дні Ігор Аркадійо-
вич. – Старші колеги допомагали у моєму 
становленні як конструктора, були досить 
толерантними у взаємостосунках. Довело-
ся брати участь у розробці і наземних ви-
пробуваннях літаків Ан-32, Ан-74, Ан-70, 
Ан-124, Ан-140 та інших.

На початку 90-х змінив місце роботи, 
перейшовши у новостворене Міністерство 
транспорту України. Там, у департаменті 
авіатранспорту, очолював відділ сертифі-
кації та реєстрації повітряних суден. Робо-
тою був задоволе-
ний, досить швид-
ко адаптувавшись 
до нового середо-
вища. Практично з 
нуля була впрова-
джена в незалеж-
ній України сис-
тема обліку пові-
тряних суден. Та 
життя на місці не 
стоїть: наприкін-
ці 90-х перейшов 
до приватної авіа-

компанії, посівши в ній посаду головного 
інженера. 

 В оборонне Товариство його запро-
сив Володимир Грибанов, який очолю-
вав управління авіації та авіаційних видів 
спорту ТСО України. Саме з того часу Гусєв 
обіймає посаду головного інженера авіації 
ТСОУ. І прийшов сюди дуже вчасно. 2002 
рік, в авіаційних організаціях вже 10 років 
не оновлюється авіаційна техніка. Питань 
більше, ніж відповідей. Як вирішувати, не 
на шкоду безпеці польотів, проблеми з ре-
сурсом техніки, що постійно зменшується? 
Як ремонтувати старіючу техніку та готу-
вати технічний персонал? Як адаптувати 
правила обслуговування техніки ТСОУ до 
правил Цивільної авіації?

Ігор Гусєв налагоджує зв’язки з Державі-
аслужбою. У 2004 році, завдяки його участі, 
в рамках Концепції розвитку системи регу-
лювання авіаційної діяльності у сфері ство-
рення та використання малих повітряних 
суден, Міністерством транспорту України 
було видано наказ «Про впорядкування ді-
яльності спортивної та аматорської авіації». 
Ігорем Аркадійовичем створена база даних 
повітряних суден авіації ТСОУ, що дозволи-
ло виконувати польоти без державної реє-
страції, підготовлений технічний персонал, 
налагоджена система експлуатації авіатех-
ніки за технічним станом. У 2008 році вида-
но «Керівництво з інженерно-авіаційного 
забезпечення авіації ТСОУ», яке і сьогодні є 
настільною книгою технічного персоналу. З 
2009 року налагоджена величезна робота 
по внесенню авіатехніки ТСОУ (більше 200 
повітряних суден) до Державного реєстру 
цивільних повітряних суден України. На 

жаль, не відбулося делегування Державі-
аслужбою нашому Товариству повнова-
жень щодо самостійного контролювання 
робіт на авіаційній техніці та підготовки 
персоналу.

У 2012-2013 роках почалася велика 
робота щодо поетапного переходу укра-
їнської цивільної авіації на нові авіаційні 
правила, що відповідають європейським 
стандартам. Авіація ТСОУ не залишилася 
осторонь від вирішення нових завдань – це 
підготовка льотного та технічного персо-
налу в сертифікованих Державіаслужбою 
організаціях, нові умови обслуговування і 
підтримки льотної придатності повітряних 
суден. А скільки поточних інженерних про-
блем щодня доводиться вирішувати: від-
мови авіаційної техніки, випуск директив, 
вказівок, розпоряджень нашим авіаційним 
організаціям, листування з розробниками 
авіаційної техніки, питання Державіаслуж-
би, що вимагають компетентних відпові-
дей. Погляд І. Гусєва цінується в Державі-
аслужбі, в наших авіаційних організаціях 
та багатьма спеціалістами в галузі малої 
авіації.

Вже майже 18 років працює І. Гусєв в То-
варистві, але думки змінити місце роботи 
не виникало. Адже, за його словами, тут 
йому  до вподоби.

«Мої доньки записані 
українками…»

Разом з дружиною Ігор 
Аркадійович виростив 
двох доньок – Марію і Да-
рину. Змалку виховував, 
як сам зізнається, в україн-
ському дусі. Такий приклад. 
На початку 80-х був розквіт 

зросійщення українців. Але Гусєви, коли 
повели старшу доньку до  школи, обра-
ли єдиний на всю школу україномовний 
клас, чим неабияк здивували і директора, 
і вчителів.

– Ви ж росіянин – навіщо це вам? – ди-
вувались.

– Мої діти мають вільно володіти мовою 
народу, серед якого живуть, знати історію 
України, – відповідав той.

В ті роки російська мова превалювала 
у всіх сферах життя українців. Дивувало й 
те, що українці, приїхавши з провінційних 
сіл і розмовляючи російською з великим 
акцентом, дітей своїх віддавали до росій-
ськомовних шкіл, вважаючи рідну мову 
«мовою селюків»…

Молодша донька, Дарина, теж студіюва-
ла шкільні науки українською. Батько пода-
вав особистий при-
клад, самотужки ви-
вчивши українську. 
А щоб прискорити 
цей процес, читав 
українських класи-
ків, виписував укра-
їномовні видання. 

За час, що ми-
нув відтоді як він 
опинився на бере-

гах Дніпра, багато води спливло у ньому. 
Давно немає батьків, відійшов у потойбічні 
світи і старший брат Віктор – теж авіатор. 
Ігор Аркадійович пам’ятає про дорогих йо-
го серцю людей. І, незважаючи на ці втра-
ти, все ж почувається щасливою людиною.

– Інколи, коли згадую дитинство, 
юність, які пройшли на Камчатці, огор-
тає ностальгія за рідними місцями, – зі-
знається він. – Але, попри це, своє щастя 
я знайшов тут, на українській землі, зу-
стрівши свою Валентину. Вона, відразу по 
закінченні десятирічки, пішла працювати 
на авіаційне підприємство, де пройшла 
шлях від електромонтажниці до інжене-
ра-технолога збірного цеху. До речі, на-
ші доньки теж закінчили Національний 
авіаційний університет. Правда, на цьо-
му їхній стосунок з авіацією закінчився: 
одна – економіст, а інша – адвокат. Вони 
подарували нам двох прекрасних ону-
чок – Христину і Анну. Старша навчаєть-
ся у музичному коледжі ім. Глієра, маючи 
задатки скрипачки, а молодша поки що 
школярка. Який обере шлях у житті – не 
знаю. Головне для мене, щоб вона сповід-
увала справжні цінності, поважала тих, 
хто її оточує, і любила свою країну.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Вперше Ігор Гусєв ступив на українську землю майже півстоліття тому. 
Відтоді жодного разу  не пошкодував про свій вибір

Позиція 

Юрій Прокопчук,
начальник управління авіації та авіаційних видів спор-

ту ТСО України
– За кілька десятиліть свого життя, відданих військовій авіа-

ції, бачив різних людей, побував у різних ситуаціях. Словом, із 
повсякденним життям знайомився не через вікно чиновниць-
кого кабінету. Ігоря Аркадійовича знаю кілька років. Але й цього 
проміжку часу вистачило, щоб мати свою думку про нього. То-
му скажу так: Ігор Гусєв є дуже порядною, скромною людиною, 
перебуваючи з якою поруч почуваєшся досить комфортно.

А ще він справжній фахівець своєї справи. Познайомившись 
з ним і попрацювавши, зайвий раз переконався: у КБ ім. Олега 
Антонова запрошували розумних, грамотних фахівців.

Валентина Топорова,
колега Гусєва
– Ігор Аркадійович –комунікабельна людина, легко йде на 

контакт. Але я б відзначила ще одну рису його характеру – 

скромність. Він, наприклад, ніколи не хизується тим фактом, 
що працював у відомому на весь колишній Союз конструктор-
ському бюро в ті часи, коли КБ очолювали Олег Костянтинович 
Антонов, а пізніше – Петро Васильович Балабуєв. А ще на нього 
можна завжди розраховувати, знаючи, що за форс-мажорних 
обставин він завжди підставить плече допомоги.

Валентина Гусєва,
дружина
– Відтоді, як ми познайомились, минуло більше 40 років. І 

весь цей час крокуємо по життю поруч! Я і сьогодні рада, що 
пов’язала все своє життя з цим камчатським хлопцем. У нас де-
що різні характери, але це не заважає нам дивитись у одному 
напрямку, більш того, навіть допомагає. Ось такий парадокс! І 
ще одне. Кращого батька для своїх дітей я навіть не можу уяви-
ти! Наші доньки, онуки обожнюють Ігоря.

«УКРАЇНА ДАВНО СТАЛА ДЛЯ МЕНЕ 
ДРУГОЮ БАТЬКІВЩИНОЮ…»
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Спорт 

– Розкажіть, пане Василю, трохи про 
себе – де народились, зростали, коли і 
за яких обставин розпочався Ваш шлях 
у радіоспорт? Хто був Вашим першим 
наставником?

– Народився 31 грудня 1969 року на Хар-
ківщині, в багатодітній родині. Мій шлях в 
радіоспорт розпочався в 1984 році, коли до 
сільської школи вчителем фізики прийшов 
Мащенко Олексій Володимирович. Одно-
часно він був керівником гуртка радіоспор-
ту в Богодухівському районному осередку 
ДТСААФ, тож запросив бажаючих долучити-
ся до тренувань. Звичайно, нам, сільським 
хлопчакам, це було цікаво, оскільки там  за-
ймалися радіопеленгацією, вивчали азбуку 
Морзе, проводили сеанси радіозв’язку на 
колективній радіостанції. При цьому, від-
стань в 10 км від села до райцентру долали 
на велосипедах в будь-яку пору року. 

– Свої перші змагання пам’ятаєте?

– Кращі гуртківці брали участь в облас-
них змаганнях зі спортивної радіопеленга-
ції та швидкісної радіотелеграфії. Навесні 
1985 року на своїх перших змаганнях ви-
боров 3-е місце на діапазоні 3,5 МГц, після 
чого мене відібрали кандидатом до складу 
збірної команди Харківської області. Цьо-
го ж року взяв участь у Республіканських 
іграх зі спортивної радіопеленгації в Сумах, 
де здобув бронзову медаль. В 1986 році в 
Тернополі став переможцем Першості УРСР 
та виконав норматив кандидата у майстри 
спорту України. 

– На яких найбільш престижних зма-
ганнях довелося виступати?

– Так склалось, що з 1991 року з при-
чин, пов’язаних з військовою службою, при-
пинив заняття радіоспортом і лише після 
20-річної перерви, а саме у 2010 році по-
вернувся в спортивну радіопеленгацію. 
Після двох років активних тренувань під 
керівництвом Заслужених тренерів України 
Веліканова М.В. та Веліканової Н.Л. вже в 
2012 році виборов місце в збірній команді 
нашої держави, в складі якої взяв участь у 
чемпіонаті світу в Сербії, де здобув дві зо-
лоті та одну бронзову нагороди. В 2013 році 
виступав на чемпіонаті Європи в Польщі, де 
став дворазовим бронзовим призером. З 
2014 року спорт знову довелось поставити 
на паузу через російську військову агресію.

– Армійській службі Ви віддали кіль-
ка десятиліть свого життя. Де Ви її про-
ходили?

– Можу впевнено сказати, що захоплен-
ня радіоспортом стало визначальним у 
моєму виборі майбутньої професії. В 1987 

році я поступив до Харківського вищого 
військового авіаційного училища радіое-
лектроніки (ХВВАУРЕ), яке закінчив у 1991 
році. Військову службу проходив на тере-
нах Львівщини, Тернопільщини, Житомир-
щини, Дніпропетровщини і Вінниччини на 
посадах від комвзвода до командира окре-
мої частини.

Протягом 2015 року виконував бойові 
завдання в зоні АТО. Наприкінці 2016 року 
звільнений з військової служби у відставку 
за станом здоров’я. 

– Вважається, що армійське середо-
вище є, м’яко кажучи, не кращим місцем 
для реалізації людиною тих чи інших 
уподобань, в тому числі і спортивних. 
Що можете сказати з цього приводу? 
Вам пощастило у цьому плані?

– Під час навчання в ХВВАУРЕ тренував-
ся та брав участь в армійських змаганнях 
зі спортивної радіопеленгації, де неодно-
разово ставав призером та переможцем. 
Результативних спортсменів командування 
військового закладу всіляко заохочувало. 
Проте, після закінчення училища поєдну-
вати офіцерську службу та активне заняття 
радіоспортом стало не можливим. І тут я за-
вдячую своєму першому командиру полку 
полковнику Семикіну В.С., який мені, моло-
дому лейтенанту, по-батьківськи завбач-
ливо порадив поставити в пріоритет саме 
військову службу, адже починались буремні 
90-і, з якими спорт для Збройних Сил Укра-
їни, на жаль, став не потрібним. Звичайно, 
з урахуванням командних посад, фізична 
підготовка для мене протягом служби бу-
ла присутня завжди, що й дало можливість 

після повернення в 2010 році в радіоспорт 
досить швидко відновити свої фізичні кон-
диції. Хочу зазначити, що спорт тоді став 
як ковток свіжого повітря, який додавав 
енергії, працездатності, сприяв виконанню 
функціональних обов’язків. Однак, таке хобі 
критично сприймалось вищестоящим ко-
мандуванням. Був навіть прикрий випадок, 
коли за участь у змаганнях на мене наклали 
дисциплінарне стягнення.  

– Влітку на Вінниччині пройшов чем-
піонат світу зі спортивної радіопелен-
гації серед юнаків. Той факт, що його 
проведення довірили Україні, про що 
свідчить? Високу довіру до нашої краї-
ни? Чи це випадковість, щасливий збіг 
обставин?

– Ні те, ні інше: проведення даного сві-
тового форуму Україні довірили зовсім не 
випадково, адже синьо-жовта збірна «по-
лювальників на лисиць» традиційно є од-
нією з кращих на планеті. А Вінниччина є 
одним із базових, найсильніших регіонів 
України у цьому виді спорту. 

Яскравим свідченням того, що наші 
спортсмени задніх не пасуть, є і цей чем-
піонат. Нагадаю, що за три змагальні дні  
українці вибороли 11 золотих, 8 срібних та 
6 бронзових медалей. Попри надзвичайно 
сильну конкуренцію, у загальнокомандно-
му заліку збірна України вперше в історії 
посіла перше місце, на другому – команда 
Чехії, на третій сходинці – представники 
Білорусі.

Команда України зі спортивної радіопе-
ленгації вже багато років поспіль входить 
до трійки лідерів світового радіоспорту. В 
таких регіонах України як м. Київ, Вінниць-
ка, Волинська, Сумська, Донецька, Львів-
ська, Хмельницька, Кіровоградська області 
діють гуртки та секції спортивної радіопе-
ленгації в ДЮСШ, позашкільних центрах 
учнівської молоді, станціях юних техніків. 
Вони функціонують завдяки підтримці від 
органів місцевого самоврядування та об-
ласних організацій ТСО України. Нажаль, 
але це факт, в інших областях радіоспор-
том ніхто не опікується. Звичайно, успіх 
спортсменів збірної команди України – це 
результат нелегкої, кропіткої праці та осо-

бистого ентузіазму тренер-
ського колективу. Зокре-
ма, чемпіонів та призерів 
цьогорічного чемпіонату 
світу підготували Максим 
Редька (Сумська область), 
Володимир Науменко (До-
нецька область), Людмила 
Панчук (Хмельницька об-
ласть), Заслужені тренери 
України Микола Веліканов 
(Київ),  Сергій Зеленський 

(Вінницька область),  Анатолій Долинський 
(Волинська область).

 – Ви очолюєте Федерацію радіоспор-
ту Вінниччини. Тож розкажіть, будь лас-
ка, більш детально про те, у якому стані 
він тут знаходиться? Чи багато останнім 
часом виховали чемпіонів, де найбільш 
активно діють гуртки,  у яких підлітки 
вчаться «полювати на лисиць». Маю на 
увазі районні осередки ТСО України.

– Наша обласна федерація створена за 
ініціативи та підтримки президента медіа-
корпорації «РІА» Олександра Човгана, який 
до того ж є активним радіоспортсменом. 
Але для того, щоб розпочати тренувальний 
процес потрібні були фахівці з досвідом і 
відповідною освітою. У 2014 році, після по-
чатку бойових дій на Донбасі, до Вінниці з 
Донецька на наше запрошення переїхали 
вже на той час відомі тренери Зеленський 
Сергій та Зеленюк Едуард. Саме завдяки 
їхній  наполегливій тренерській 
роботі, а також активній 
співпраці і підтрим-
ці з боку голови 
обласної ор-
ганізації ТСО 
України Кацай 
А.О., керівни-
цтва міста та 
об лас ті  В і -
нниччина і 
здобула ста-
тус одного з 
найсильніших 
регіонів України в 
радіоспорті. На сьо-
годні федерація налічує 
близько півсотні спортсменів різних віко-
вих категорій, перш за все, це молодь від 10 
до 23 років, які тренуються у двох окремих 
секціях з радіоспорту. За підтримки керів-
ництва міста федерація отримала та обла-
штувала приміщення, де створені всі умови 
для проведення теоретичних занять, роз-
бору та аналізу тренувань, відпочинку. 

– Однією з найболючіших проблем 
для тих, хто займається прикладними 
видами спорту, є відсутність фінансу-
вання з боку держави. З цієї причини 

навіть поїхати на змагання, особливо 
ті, що проходять за межами України, до-
сить проблематично. Як ви вирішуєте 
цю проблему? Вінницька обласна обо-
ронна організація допомагає вам хоч 
якось?

 – Так, це прикро, але більшість нео-
лімпійських видів спорту в Україні, в т.ч. 
і радіоспорт, залишаються поза межами 
державного фінансування.  Ви можете со-
бі уявити як  тренерам доводиться мотиву-
вати спортсменів займатися видом спор-
ту, який державі  не потрібен? Добре, що 
близьке нам ТСО України не забуває про 
прикладні види спорту. Зокрема, завдячу-
ючи розумінню і підтримці з боку голови 
ТСО України Сергія Мефодійовича Кошина 
частково фінансується проведення чемпі-
онатів України, виїзди збірних команд на 
чемпіонати світу та Європи. Приємно, що 
до числа таких керівників відноситься і го-
лова Вінницької ОО ТСОУ Анатолій Кацай. 

– Як Ви вважаєте – у радіоспорту в на-
шій країні є майбутнє?

– Звичайно, радіоспорт буде розвива-
тися і надалі, адже він має військово-при-
кладне значення і відіграє важливу роль у 
підготовці молоді до служби у Збройних Си-
лах України та підвищенні рівня національ-
но-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 чемпіонатів 
України, придбання радіоапаратури, від-
рядження спортсменів і тренерів збірної 
команди України для участі у міжнародних 
змаганнях. Віримо і в те, що нова влада ре-
алізує реформи, у т.ч. в спортивній галузі, 
які дозволять залучати до занять спортом 
все більшу кількість молодого населення 
України, адже фізкультура і спорт – це по-
казник і запорука здорової нації.

Інтерв’ю провів Сергій ЗЯТЬЄВ 

Наша довідка
Спортивна радіопеленгація – вій-

ськово-технічний вид спорту, суть 
якого полягає в оперативному пошу-
ку замаскованих на лісовій місцевос-
ті радіопередавачів за допомогою 
приймача-пеленгатора в найкорот-
ший час. Цей вид спорту має велику 
оздоровчу цінність, що визначається 
перебуванням в природних умова, у 
сполученні з фізичною діяльністю. 
Спортсмен повинен бути хорошим 
легкоатлетом і орієнтувальником, 
мати великий запас різноманітних 
знань і навичок.

Президент Федерації радіоспорту Вінницької області, майстер спорту України міжнародного 
класу з радіоспорту, полковник у відставці, член ТСО України Василь Колодяжний:

РАДІОСПОРТОМ Я «ЗАХВОРІВ» ДАВНО…
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Наші люди   

«Чоловічу професію обрав ти, 
синку…»

На відміну від багатьох своїх одноклас-
ників,  Василько ще семикласником знав: у 
дорослому житті матиме справу з автотех-
нікою. Як сьогодні згадує, дуже подобались 
йому автомобілі. Тож по закінченні 8 класу 
Великобурлуцької школи, що на Харківщині,  
навчання продовжив у автотранспортному 
технікумі.

 – Батько, Самійло Васильович, схва-
лив мій вибір, сказавши, що я обрав 
справжню чоловічу професію, – по-
сміхається Василь Самійлович. – Ну а 
мати, Олександра Назарівна, запитала 
тільки чи добре я подумав, приймаю-
чи це рішення. Реалізувати отримані 
знання   відразу не вдалося –  призва-
ли до лав  Радянської Армії. Мені не-
абияк пощастило: служити випало на 
рідній українській землі – на Волині, в 
одному з полків ракетних військ стра-
тегічного призначення, де обіймав по-
саду електромеханіка-дизеліста на ве-
ликій  полковій електростанції.

Непомітно промайнули роки 
служби, і у 1971-му рядовий Лавренюк змі-
нив армійський однострій на цивільного 
капелюха. Поки не «вивітрились» з голови 
знання, отримані у школі та технікумі, вирі-
шив продовжувати навчання. У Харківсько-
му автодорожньому інституті. Отримавши 
диплом, який захищав під керівництвом ге-
нерального конструктора ЗАЗ Володимира 
Петровича Стешенка, за призначенням обі-
йняв посаду інженера безпеки дорожнього 
руху в одному з автотранспортних підпри-
ємств столиці Слобожанщини.

– Спочатку було дещо лячно, – відвер-
то зізнається Василь Самійлович. – Адже у 
нас щодня на міські маршрути виходило по-

над 300 автобусів, а я був відповідальним 
за безпеку перевезення пасажирів. Але з 
часом почувався вже впевнено на цій по-
саді. Це, мабуть, помітило керівництво, і 
незабаром мене призначили заступником 
директора підприємства. Така довіра, зви-
чайно, додавала впевненості у власних си-
лах, бажання краще працювати.  А режим 
роботи був напружений: о 4.30 перший 
автобус виходив на лінію , а 01.40 останній 
заходив до парку.

У 1977 році Василь Лавренюк, нежда-
но і негадано для оточуючих,  прийшов 

до військкомату і заявив про бажання по-
служити країні. Офіцером Радянської Армії. 
Справа у тому, що у виші, де він здобував 
вищу освіту, була військова кафедра. Тому 
разом з дипломом він отримав і погони лей-
тенанта. Лавренюку пішли назустріч, і не-
забаром він вже проходив службу у 35-му 
окремому батальйоні радіаційно-хімічного 
захисту (ОБРХЗ), що дислокувався у Харкові.

– Спочатку командував взводом, потім 
мене обрали секретарем комсомольської 

організації частини, – продовжує мій спів-
розмовник. – Зрозумівши, що бракує вій-
ськових знань, здав екстерном за Новоси-
бірське вище військово-політичне учили-
ще. Потім була Група радянських військ у 
Німеччині, де обійняв посаду заступника 
командира з політичної частини. 

Сьогодні побутує думка, що замполі-
ти переймалися виключно пропагандою 
марксизму-ленінізму, готуючи з підлеглих  
«вірних ленінців – солдатів партії». Ствер-
джувати так можуть лише невігласи або ж 
люди, які знають про Радянську Армію з 
чуток: головним завданням цих офіцерів 
було піклування про вояка-строковика, пе-

ресічного офіцера. Насамперед молодого 
і недосвідченого, захист його від «наїздів» 
командирів, яким ті часто грішили: знаю це 
з власного досвіду. Я, наприклад, і сьогодні 
згадую добрим словом багатьох офіцерів-
політпрацівників, які  протягували мені руку 
допомоги у скрутні моменти життя. Допо-
магав в службі досвід служби солдатської.  
Підрозділ був не з простих: у ньому налі-
чувалося більш як 100 бензовозів. За п’ять 
років, проведених  на німецькій землі, де-
сятки разів довелося брати участь у різних 
навчаннях та маневрах, забезпечуючи час-
тини і підрозділи армії пальним.

– Тамтешнє життя-буття спокійним аж 
ніяк не назвеш, – згадує Василь Лавренюк. – 
Тоді ж був період так званої холодної війни, 
яка будь-якої миті могла перерости у гаря-
чу, військове протистояння між країнами 
– членами НАТО і Варшавського договору 
досягло апогею. І ми вчились діяти за умов, 
максимально наближених до реальних бо-
йових. У 1981 році в складі  « цілинної ро-
ти»  у Казахстані за сумлінну службу та ви-

сокі показники  отримав і  першу 
державну нагороду  – орден «Знак 
Пошани».

З Німеччини подальший шлях 
офіцера проліг на Донбас – до міс-
та Артемівська, перейменованого 
нещодавно в Бахмут. Там йому до-
вірили посаду заступника команди-
ра ремонтного батальйону. А після 
цього майор Лавренюк обійняв по-
саду у мотострілецькому полку. Теж 
заступника командира. У 1985 друга 
«цілина» – в Калмикії

У квітні 1986 року на 4-му ре-
акторі Чорнобильської АЕС став-

ся вибух, внаслідок чого значна територія 
України та інших країн зазнала радіаційного 
забруднення. А в грудні 1986-го Василь Лав-
ренюк відбув  у розпорядження начальника 
оперативної групи Київського  військового 
округу, що знаходилася на АЕС. Там його 
призначили  заступником командира ба-
тальйону радіаційної розвідки.

– Наш підрозділ дислокувався у селі Ора-
не, за кілька десятків кілометрів від стан-
ції, – розповідає Василь Самійлович. – На 
озброєнні мали  БРДМ-2 РХ (бойові розвід-
увально-дозорні машини). Всі вони були 
оснащені  апаратурою для визначення рів-
ня радіаційного забруднення. Результати 

замірів доповідали командуванню, а вони – 
комісії з ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи. Проводили також досліджен-
ня транспортних засобів, які працювали на 
станції. Коли рівень  радіаційного забруд-
нення зашкалював, їх знімали з експлуата-
ції. Окрім основного завдання,  доводилося 
очищати  від радіонуклідів приміщення  3-го 
енергоблоку: солдати знімали штукатурку, 
бетон, які вивозилися за межі станції і за-
хоронювалися у так званих могильниках. 
Працювали цілодобово. Довелося знищу-
вати і  «рудий ліс»: дерева «всмоктали» в 
себе надто багато радіації і становили не-
безпеку. 

У 1989-му відбув на Далекий Схід, де про-
довжив службу у мотострілецькому полку, 
який прикривав радянсько-китайський кор-
дон. Там і застав його розпад Радянського 
Союзу. 

– Я відразу ж написав рапорт з прохан-
ням перевести мене у розпорядження міні-
стра оборони України, – каже Лавренюк. – 
Хоча між президентами України і Росії було 
укладено відповідну угоду, яка передбачала 
переведення українців до України, а росі-
ян до Росії, задовольняти моє прохання не 
поспішали. Та, врешті решт, у 1993-му я за-
лишив Росію…

Повернувшись на рідну землю, проходив 
службу у 19-му топогеодезичному загоні, 
місцем розташування якого було славет-
не українське місто Запоріжжя. У 1996-му 
звільнився в запас. 

«Мені тут подобається…»

А через місяць вже працював інструк-
тором з військово-технічної підготовки За-
порізької обласної організації ТСО України. 
Згодом призначили начальником відділу 
матеріально-технічного забезпечення та 
спорту.

– Час, що минув відтоді, переконливо 
довів: ми не помилились, довіривши Васи-
лю Самійловичу цю ділянку роботи, – гово-
рить очільник запорізьких оборонців Ігор 
Павлей. – Він зарекомендував себе досить 
толерантною людиною у спілкуванні з ко-

легами, грамотним фахів-
цем. Буваючи у відряджен-
нях,  не просто констатує 
проблеми, а й допомагає 
керівникам місцевих обо-
ронних осередків, навчаль-
них закладів їх позбутися. 
За ці кілька десятиліть, що 
ми працюємо, не пригадаю 
випадку, коли б Лавренюк 
не впорався з отриманим 
завданням. Більш того, він 
не лише їх виконує сумлін-

но, а й проявляє ініціатитву, що лише на ко-
ристь справі.

З дружиною, Ніною Дмитрівною, Василь 
Самійлович виростили трьох дітей – Євге-
на, Ольгу і Олександра. Вони подарували 
Лавренюкам-старшим шестеро онуків: Дми-
тра, Мишка, Ксенію, Івана, Романа, і Богдана. 
Найстарший, Дмитро, є сьогодні аспірантом 
Харківського національного автодорожньо-
го університету – вишу, де багато років тому 
навчався його дід. Ну а наймолодшому, Бог-
дану, не виповнилося ще й року.

Зважаючи на функціональні обов’язки, 
життя Лавренюка теж спокійгним не на-
звеш, хоча, як інколи він жартує, «тут значно 
затишніше і спокійніше, аніж у Німеччині». 
Сьогодні на Запоріжжі працюють 20 автомо-
більних шкіл та спортивно-технічних клубів, 
на озброєнні яких знаходиться близько 200 
одиниць навчальної техніки. Як легковиків, 
так і вантажівок. Є і мотоцикли, скутери. Від 
того, у якому 
стані вони пе-
ребувають, за-
лежить якість 
навчального 
процесу, а от-
же, і безпека 
на автошляхах 
нашої країни. 
Прямої відпові-
дальності за їх 
технічний стан 
Василь Самій-
лович не не-
се: для цього є 
керівники цих 

навчальних закладів. А ось ведення контр-
олю за всім цим майном, піклування про його 
технічний стан входить до обов’язків Лавре-
нюка. Тож доволі часто доводиться бувати в 
районних центрах, де знаходяться СТК та АШ, 
спілкуватися з працівниками, а також нада-
вати і практичну допомогу.

–  Мені теж часто доводиться бувати в 
районах, – каже Володимир Сердюк – на-
чальник відділу освітньої діяльності Запо-
різької ОО ТСО України. – Тому знаю, що  
директори навчальних закладів з великою 
повагою ставляться до мого колеги. Пова-
жають вони його насамперед за високий 
професіоналізм, порядність у взаємовідно-
синах з людьми, безкорисливість.

Коли почалася антитерористична опе-
рація на сході України, наше Товариство пе-
редало Збройним Силам, іншим військовим 
формуванням сотні атомобілів. Запорізькі 
оборонці, звісно, не стали виключенням: во-
ни одні з перших організували ремонт техні-
ки і передали захисникам України більш як 
20 автівок. Як розповідають колеги Лавре-
нюка, у ті дні він переймався цією справою 

так, наче вона стосувалася осо-
бисто його та його родини…

– Знаєш, коли  полишав ар-
мійську службу, то й  гадки не 
мав де знайти застосування сво-
їм знанням, досвіду, – зізнаєть-
ся Василь Самійлович. – Але так 
сталося, що я опинився у обо-
ронному Товаристві. Сьогодні, 
оглядаючись назад, аналізуючи 
пройдений за ці 23 роки шлях, 
переконаний: мені неабияк по-

щастило. Адже займаюсь улюбленою спра-
вою. А також  почуваюся корисним і тим, хто 
поруч, і суспільству, і, врешті врешт, нашій 
Українській державі.

Дружина, діти й онуки теж раді за мене, 
всіляко підтримують. знаючи, що тут, у За-
порізькій обласній організації ТСО України, 
я вдруге знайшов себе.

Михайло  ЩЕРБІНА

Василь Лавренюк, очоливши після  армійської служби відділ 
матеріально-технічного забезпечення і спорту Запорізької обласної 
організації ТСО України, впевнений: це те, що йому потрібне 
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Нікополь – столиця собаківництва
Не всі знають,  що у нашому місті, Ніко-

полі, ще за часів колишнього СРСР теж  ба-
гато уваги приділялося  дресируванню со-
бак. Це, мабуть, було обумовлено у значній 
мірі і тією обставиною, що тут  живе Тетяна 
Великотная, яка професійно займається 
розведенням та вихованням  собак. Вона 
–  чемпіонка СРСР серед жінок, майстер 
спорту, член збірної України. Саме завдя-
ки цій енергійній жінці, справжній фанатці 
справи, якою займається багато років, Ні-
кополь має багато розплідників, де розво-
дять, вирощують, дресирують службових 
собак. Натомість клубу у Нікопольському 
оборонному осередку, де б цілеспрямо-
вано займались навчанням і  вихованням 
молодих кінологів, до не-
давнього часу не існувало. 
Тож на засіданні Ради прав-
ління Нікопольської міської 
організації ТСО України, яке 
відбулося восени минулого 
року, цей недолік вирішили 
усунути. І  ухвалили рішення 
про створення клубу соба-
ківництва. Незабаром зна-
йшли і досвідченого кіноло-
га –  Сергія Гребенюка. 

Сьогодні Сергій Іванович 
є директором  клубу соба-
ківництва Нікопольської 
організації ТСО України. А 

допомагає йому у цій справі надзвичай-
но енергійна, працелюбна і закохана у со-
бак молода жінка –  Оксана Бойко. Вони, 
до речі,  їздили до Києва, де успішно про-
йшли атестацію перед авторитетною комі-
сією ТСО України,  отримавши відповідний 
сертифікат.

 

Собаки – це моє життя

Сергій  Гребенюк  є учнем вже згадува-
ної Тетяни Великотної. А ще – керівником 
великого розплідника, де вирощують і ви-
ховують  цуценят німецької вівчарки. Для  
всієї України. Подружився Сергій з соба-
ками ще під час армійської служби. Про-
ходив він її, охороняючи  закритого типу 
завод. А допомагали  солдатам-охоронцям 
собаки. Підготовлені, сміливі, жорсткі, але 
чесні і віддані.

– Повага – ось, що я відчував по відно-
шенню до них, – говорить Сергій Івано-
вич. – Через місяць по звільненні купив 
щеня Ральфа, незабаром познайомився  з 
Тетяною Великотною. Відтоді вся трудова 
діяльність Гребенюка пов’язана з собаками. 
Зокрема, коли розпався колишній  Радян-
ський Союз і почався занепад нашого обо-
ронного Товариства, він почав працювати 
в нікопольських кінологічних клубах «Фа-
ворит» та «Вірний».  Згодом, коли служив у 
Нікопольському міському відділі внутріш-
ніх справ, чотирилапі друзі допомагали йо-
му  розкривати злочини, розшукувати  ді-

тей, з якими батьки втратили зв’язок тощо. 
На початку 2000-х  Сергій Іванович почав  
створювати розплідник німецьких вівча-
рок, обравши місцем його розташування 
велике підприємство з виготовлення труб 
«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ».  При цьому, ма-
ючи всього двох собак –  вівчарок Мігеля 
та Марту,  поступово сформував з колиш-
ніх прикордонників та військовослужбов-
ців внутрішніх військ гарний колектив. А 
спільно з керівництвом заводу почав роз-
будовувати сучасну  матеріальну базу роз-
плідника, завівши  чистокровних племен-
них тварин з міжнародними паспортами 
породи.

Що вже зроблено

Зважаючи на те, що відтоді, як було 
створено  клуб,  пройшло обмаль часу, ви-
хвалятись успіхами поки що зарано. Але, 
разом з тим, вже дещо зроблено. Напри-
клад, ми залучили до співпраці досвідче-
ного  кінолога Тамшинского Бориса Ілліча, 
який провів семінар. Його учасники  роз-
глянули проблеми в поведінці собак, а та-
кож  методи корекції у їх вихованні. Участь 
в роботі цих зборів зяли 30 осіб, які отри-
мали сертифікати з рук  директора Ніко-
польської  автомобільної школи Віктора 
Демиденка.

У нас побували відомі в Україні дре-
сирувальники-інструктори з багаторіч-
ним досвідом роботи, котрі провели для 
членів клубу  практичні заняття. Хто з нас, 
людей старшого покоління, не  чув  про  
Микиту Карацупу – легендарного при-
кордонника, який за допомогою свого 
чотирилапого друга затримав сотні по-
рушників кордону. З того часу багато во-
ди утекло, на озброєнні прикордонників 
з’явилися надсучасні технічні засоби. А 
собаки як були, так і залишились: в окре-
мих випадках вони є просто незамінними. 
Тож ми, зважаючи на цю обставину, по-

дарували академії прикордонних військ 
двох цуценят.

Дресирування собак проходять в різних 
форматах: у кожного тренера свій напря-
мок в навчанні, свої методи. Хтось займа-
ється тільки службовими собаками, відпра-
цьовуючи з ними всі необхідні навички, а 
хтось, як, наприклад, Анжела Журавльова, 
опікується юними собаківниками та їхніми 
підопічними – породистими і «не дуже».

Наприкінці травня цього року ми про-
вели кінологічне спортивне шоу у Нікополі, 
на яке запросили  гостей з інших регіонів 
нашої країни. В ролі судді з робочих якос-
тей собак виступив Ян Штандар з міста Дні-
пра. Переможцями стали собаки  Гретта і  
Ден DEYRON FLOREM BORYSTHENES, про-
відником у яких була Олена Рогозіна.  На 
цьому  святі могли показати своїх вихован-
ців не тільки професіонали, але й любите-
лі – господарі домашніх вихованців, і не 
обов’язково – породистих. Публіка дуже те-

пло зустрічала кожного учасника. Оплески 
глядачів отримали не тільки швидкі і сильні 
вівчарки, які майстерно затримували «по-
рушників» і відпускали їх тільки по команді, 
а й представники маленьких порід, які їм 
нічим не поступалися.

Найприємнішим моментом на заході бу-
ло вручення цуценяти  німецької вівчарки 
з розплідника «НІКО ТЬЮБ» представникам 
Бердянського прикордонного загону. 

Наші плани
Незважаючи на 

безліч проблем 
сьогодення, ми з 
оптимізмом диви-
мось у завтрашній 
день. Тому плану-
ємо закінчити ре-
монт критого по-
міщення: це дасть 
змогу дресирува-
ти собак у будь-
яку пору року і за 
будь-якої погоди. 
Будемо залучати  

ще більше дітей та  підлітків до активного 
стиляюжиття.

 Ми ніскільки не перебільшуємо вплив 
клубу собаківництва на свідомість молоді. 
Але  переконані: те, що робить наша коман-
да ентузіастів загалом і   Сергій Іванович 
Гребенюк зокрема, залишить свій слід у 
свідомості багатьох сьогоднішніх підлітків. 

Гребенюк має величезний досвід з ви-
ховання та дресирування собак службових 
порід,  добре розуміється і на племінному 
розведенні німецьких вівчарок. Але він, як 
інколи це трапляється, не тримає його «за 
сімома замками». А  ділиться своїми зна-
ннями з молодими кінологами, запрошу-
ючи їх на змагання, вчить усьому тому, що 
знає сам.  Сьогодні його учнями  є Оксана 
Бойко та Анастасія Курська. Дівчата працю-
ють в розпліднику, допомагають проводи-
ти заняття в клубі службового собаківни-
цтва ТСОУ. Як кажуть: спадковість поколінь 
в цій справі ніколи не перерветься.

Основним завданням 
будь-якого навчально-
го закладу Товариства є, 
звісно, підготовка водіі-
їв. Проте директор Ніко-
польської автошколи Ві-
ктор Демиденко активно 
підтримує роботу клубу. 
Зокрема, для тренувань, 
змагань надано при-
міщення спортзали. За 
можливості надається і  
фінансова підтримка. За 
необхідності виділяється 

також і автотранспорт.
– Ми і на ділі підтримуватимемо Сер-

гія Івановича у тій справі, якій він віддає 
стільки сил і часу, – каже віктор Демиденко. 

Найбільш активними членами клубу, 
справжніми фанатами цієї справи є Анже-
ла Журавльова, Оксана Бойко, Анастасія 
Курська, Телетньова Наталья, Брильов Сер-
гій, Лакма Максим.

Ірина ЩЕРБАКОВА

У цьому переконаний Сергій Гребенюк, який з раннього 
дитинства подружився з чотирилапими, а сьогодні очолює клуб 
собаківництва, що діє при Нікопольській оборонній організації

Наша довідка
Розведенням собак, їхнім дресируван-

ням  займаються  практично в усіх  краї-
нах світу. У більшості з них ця робота ве-
деться союзами, клубами і громадськими 
об’єднаннями  любителів-собаківників. 
Кінологічна організація світу «Кеннел-
клуб» (Kennel Club), яка вважається най-
старішою у світі, була створена  у Вели-
кобританії ще 1873 року. Починаючи з 
1874-го, вона  веде родовідну книгу по-
родистих собак, а з 1880-го ще й видає  
газету і кілька журналів.

Пізніше виникли аналогічні клуби 
в Бельгії, Австрії, Німеччині, Угорщині 
Швейцарії, США. Більшість європейських 
країн і США є членами  Міжнародної кіно-
логічної федерації, штаб якої знаходиться 
у Бельгії. Під її керівництвом проводяться 
міжнародні і всесвітні виставки,  змаган-
ня собак. 

В Україні собаківництво почало поши-
рюватись у позаминулому столітті. На-
самперед як мисливське.  Собак також 
використовували під час випасу овець, 
іншої худоби. Сьогодні  особливого зна-
чення набуло службове собаківництво: 
чотирилапих друзів людини  викорис-
товують в антитерористичній діяльності, 
зокрема, при пошуках  вибухівки, нарко-
тиків, патрульно-розшуковій діяльності, 
сторожовій тощо.

Перший в Україні клуб службового со-
баківництва було засновано у 1924 році.  
З кожним роком їх кількість зростала. 
Особливо у післявоєнний час. Насампе-
ред під егідою ДТСААФ Української РСР: 
розпочали діяльність Одеський, Дніпро-
петровський, Донецький, Запорізький, 
Луганський, Львівський, Кіровоградський 
та інші клуби службового собаківництва. 
Щорічно проходили виставки собак, пле-
мінні огляди, змагання з дресирування, 
чемпіонати зі спортивного багатоборства 
із службовими собаками. Починаючи з  
1963 року, в Україні почали вести Всеу-
країнську  племінну книгу собак, а на по-
чатку 70-х створили  Федерацію службо-
вого собаківництва України. 

Це сприяло покращенню поголів’я 
тварин, на всесоюзних виставках вони 
займали призові місця. До речі, Севасто-
польський загін ДТСААФ України з соба-
ками у 1988 році брав участь у рятуваль-
них роботах після землетрусу у Вірменії. 
А у 1999-му -  увТуреччині, де теж стався 
потужний землетрус. Тоді чотирилапі по-
мічники допомогли врятувати десятки 
людей.

«СОБАКА ЗАВЖДИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
ВІДДАНИМ ДРУГОМ ЛЮДИНИ…» 

Службове собаківництво
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Минулого року під егідою 
Миколаївської обласної 
організації ТСО України 
в і д б у в с я  в і й с ь к о в о -

спортивний турнір «Захисник Вітчизни». 
Отримавши запрошення від колег, на цьо-
му заході побував і голова Чернігівського 
обласного  осередку Ігор Бизган. Побачене 
і почуте настільки йому сподобалося, що 
він загорівся ідеєю провести аналогічний 
турнір і на Чернігівщині. Своїми думками 
поділився з колегами і ті гаряче підтримали 
свого керівника.

Але «народити» ідею і втілити її в життя – 
це велика різниція Тож довелося пану Ігорю 
провести чимало зустрічей з керівниками 
місцевої влади, громадських організацій, 
що діють у нашому місті та краю. У тих, чес-
но кажучи, іпроблем стільки, що хоч греблю 
гати. І все ж вони уважно вислухали «візи-
тера». А коли досягли принципової згоди 
щодо проведення змагань, залишилось ви-
значитись з датою. Вирішили, що кращого 
дня як 20 вересня не знайти: цього дня було 
визволено Чернігів від німецьких нацистів. 
Саме тут учасники турніру змагались у бігу, 
підтягуванні на перекладині, у метанні гра-
нати і стрільбі з різних видів зброї. 

–  Перед початком заходу ми нагадали 
молодим людям про ті далекі події, про які 
вони можуть дізнатись лише зі старих кіно-
фільмів чи книг, – говорить Ігор Бизган. – Не 
повірите, але слухали вони виступаючих 
дуже уважно.

Прилегла до комплексу місцевість, зва-
жаючи на її ландшафт,  дозволила провести 
і змагання  з орієнтування та визначення 
цілей противника – «Армійський марш з по-
лосами перешкод». За словами учасників, 
цей конкурс був найцікавішим і одночасно 
найскладнішим.

Інтерес до цих змагань був у певній мірі 
обумовлений і тим, що  їхніми учасниками 
були як пересічні громадяни, так і імениті 
спортсмени, яких без перебільшення мож-
на назвати спортивною гордістю України. 
Зокрема, майстер спорту України  міжна-
родного класу з біатлону, учасник чотирьох 
Олімпійських ігор  В. Деркач.  Він особисто 
розробив локацію «Біатлон»,  надав біат-
лонні установки, зброю та інше обладнання. 

На локації «Санінструктор» учасникам 
турніру потрібно було не лише «відбити» у 
противника пораненого товариша, а й на-
дати йому першу медичну допомогу. А ще 
– пройти випробування на знання теорії з 
медицини, розповісти  про склад військової 
аптечки. Ця локація, як на мене, дуже ко-
рисна, зважаючи на ті події, що відбувають-
ся сьогодні на сході нашої країни. Адже її 
учасниками були потенційні вояки, яким, не 
виключено, доведеться стати їх учасника-
ми. Тож перші навички надання поранено-
му медичної допомоги вони вже матимуть.

Розбірка-збірка  автомата Калашникова 
виявилась цікавим завданням завдяки го-
лові громадської організації «Центр тактич-
ної підготовки «СОТА» О. Мезенцеву, який і  
влаштував цю локацію. Він продемонстру-
вав майбутнім захисникам особливості по-
водження з автоматом в справжньому бою.

Програму турніру розробляв Денис 
Рудник, директор ЧКВП «Автореммай-
стерня» Чернігівської обласної організації 
ТСО України. Свого часу він відслужив  у 
лавах Збройних Сил України,  а сьогодні  є 
інструктором з бразильського джиу джит-
су, сертифікований інструктор з MILITARY 
FITNESS ICIPS. Денис захоплювався бойови-
ми мистецтвами, був неодноразовим при-
зером турнірів з бойового самбо та пан-
кратіону. Він з задоволенням передає свій 
досвід молоді. 

Метою турніру було комплексне вдо-
сконалення знань, умінь і навичок з основ 
військової підготовки за розширеною про-
грамою, закріплення та вдосконалення на-
вичок з пройденого матеріалу шкільної 
програми «Захист Вітчизни», вдосконален-

ня навичок та техніки безпеки володіння 
зброєю (пневматичною), надання першої 
медичної допомоги в умовах надзвичайних 
ситуацій: зупинення критичної кровотечі, 
невідкладна допомога при переломах кін-
цівок. Дмитро Рудник  ретельно підбирав 
команду, тренував їх як справжніх бійців, 
консультувався з учасниками АТО. В коман-
ді були учні загальноосвітніх шкіл та ліцею з 
посиленою фізичною підготовкою. Але, як 
зазначили ліцеїсти, справжня підготовка бу-
ла не в ліцеї, а на кропітких тренуваннях, що 
принесли команді беззаперечну перемогу.

Цікавими родзинками турніру стали вій-
ськово-історична реконструкція з елемен-
тами страйкболу, що продемонструвало 
ГО «СТІЛГАРТ», та інтерактивна виставка су-
часної зброї, що знаходиться  на озброєнні 
в снайперських підрозділах Українського 
війська. Представник «Школи снайперів» 

розповів про особливості цієї актуальної 
для України та складної професії. Майже 
кожен підліток та дорослий потримали в 
руках справжні снайперські гвинтівки ви-
робництва США, Ізраїлю та України. Діти 
отримали урок з особливостей маскування, 
дізнались про єдину сертифіковану школу 
снайперів в нашій державі.

Клуб собаківництва ТСО України Черні-
гівської області провів виставку службо-
вих собак. Навчені чотирилапі помічники 
чітко виконували команди дресируваль-
ників.    Тетяна Ручко, керівниця клубу, роз-
повіла про особливості різних порід собак, 
їх практичне застосування військовими та 
правоохоронцями, відповіла на запитання 
присутніх.

 Загалом у змаганнях брали участь юна-
ки 2003-2005 років народження. А пред-
ставляли вони п’ять областей: Чернігівську,  
Полтавську, Київську, Кіровоградську та 

Миколаївську. Всі вони залишились задо-
воленими. Ось їхні відгуки:

 – Я багато чув про снайперів, які захи-
щають на Донбасі Україну. Але гвинтівок, 
якими вони користуються, ніколи й ніде не 
бачив. Побувавши на цьому заході, матиму 
уявлення про їхні гвинтівки.

 – На жаль, сьогоднішній день був не мо-
їм: мого прізвища немає серед переможців. 
Та я не сильно цим переймаюсь: головне, 
як часто повторює мій тато, не перемога, а 
участь. Ну а щодо перемог, то вони, впев-
нений, у мене ще попереду.

– Я радий, що побував у цьому місті на-
самперед тому, що встиг за кілька годин 
подружитись зі своїми ровесниками, же-
телями Чернігова. Домовились, що вони 
приїдуть до мене в гості, а я до них: хочу 
побачити це історичне місто.

Зауважу, що для проведення турніру 
довелося задіяти  близько сотні спеціаліс-
тів, волонтерів, громадських діячів. Чер-
нігівська обласна організація ТСО України 
щиро вдячна всім небайдужим, хто допо-
міг в проведенні турніру, адже майже всі 
співорганізатори робили це безкоштовно, 
лише на особистому ентузіазмі та завдяки 
авторитету голови Чернігівської обласної 
організації ТСО України Ігоря Бизгана.

Сподіваємось, що ідея турніру буде під-
тримана та вдосконалена іншими організа-
ціями ТСО України. Турнір зі спортивної та 
медичної підготовки «Захисник Вітчизни» 
може стати візитівкою ГО «ТСО України» та 
скласти конкуренцію відомій патріотичній 
грі «Джура (Сокіл)». 

Вікторія ДОРОНІНА

Коментар голови Чернігівської обласної організації ТСО України Ігоря Бизгана:
– В народі кажуть, що перший млинець завжди комом. Відверто кажучи, перед проведенням цього заходу я не був на всі 100 

відсотків впевнений в його успішному проведенні. Але ж є й інше прислів’я, доречне у нашому випадку: не святі горшки ліплять. 
І я дуже радий що нам вдалося зайвий раз підтвердити його істинність.

Впевнений: якщо подібні заходи проводитимуться по всій нашій країні, до них залучатимуться як організації Товариства, так 
і інші громадські осередки, органи місцевої влади та самоврядування, то наші діти й внуки виростатимуть справжніми грома-
дянами України, вихованими на справжніх цінностях.

У цьому переконаний голова Чернігівської обласної організації ТСО 
України Ігор Бизган. Свої переконання він підтримує конкретними діями 

Військово-патріотичне виховання 

«УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ ПОТРІБНО ЗАЛУЧАТИ  
ДО ГРОМАДСЬКО-МАСОВИХ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ…»
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Хто ми і звідкіля наше коріння? Що 
нам відомо про наших далеких 
пращурів? Як не стати жертвою 
інформаційної війни, яку ведуть 

проти нас російські пропагандисти? Хто є 
справжніми героями українського народу?

Якщо ви бажаєте отримати  відповіді на ці 
та інші, досить непрості запитання, відкрити 
для себе чимало цікавих і невідомих фактів 
як з далекого минулого, так і сьогодення, то 
завітайте до Музею «Становлення української 
нації».

– Тривалий час ми вивчали власну істо-
рію за підручниками, написаними за межами 
України, – говорить Валерій Васильович. – 
Звісно, що їхні автори перекручували істо-
ричну правду,  догоджаючи своїм господарям 
– російським царям та генеральним секрета-
рям. Тому виросли цілі покоління українців, 
які не знають ні своєї минувшини, ні тих, хто 
її творив.

Тож метою створення  музею є вихован-
ня нового свідомого покоління українських 
громадян на позитивних прикладах із мину-
лого. Той факт, що ми за багатьма чинниками 
відстаємо  від Європи, можна пояснити і від-
сутністю у багатьох з нас  самоповаги. А не-
має її тому, що пересічному українцю нічим, 
як йому здається,  особливо пишатися, він не 
пам’ятає своєї історії, не знає, що його пред-
ки захищали не лише рідну землю, а й Європу, 
що в нас були власні науковці, власні худож-
ники, мислителі. 

Мета музею і в тому, щоб позбавити бага-
тьох наших громадян комплексу меншовар-
тості перед «старшим братом», на який страж-
дають чимало українців, позбавлення комп-
лексу невдахи і другорядності у порівнянні з 
московитами. Саме тому небайдужі активісти, 
об’єднавшись із ученими з різних країн, дослі-
дили минуле України і знайшли в ньому пози-
тив, щоб людям було чим пишатися. 

–  Знаєте, пане Валерію, дивлюсь оце 
на Вас і не можу зрозуміти: навіщо Вам, 
досить успішному бізнесмену, відомому 
спортсмену-каратисту було братись ще й 
за реалізацію цього далеко непростого і, 
зізнаймось чесно, недешевого проекту?

–  Як людина, яка звикла перемагати, я хочу 
жити в країні, яку поважають у світі. Для мене 
важливо відчувати гордість від того, що я укра-
їнець. І це почуття я хочу ділити з усім народом. 
Ми здобули незалежність, але багато хто з нас 
так і не знає свою історію, ті факти, які створи-
ли нашу державність. Буваючи за кордоном, я 
бачив, що успішні країни насамперед мають 
дуже сильну національну ідентифікацію, розу-
міють своє коріння. Я вирішив створити місце, 
де історія оживе, де в цікавій формі українці 
та гості нашої країни могли б дізнаватися про 
славне минуле України. А головними героя-
ми у музеї стали фігури історичних постатей, 
які  відіграли значну роль у розбудові України.

Спочатку цю ідею я виношував один, роз-
повідав друзям, знайомим. Потім звернувся 

до істориків, спеціалістів з музейної справи. 
Об’їхав майже всю Європу, вивчаючи різні му-
зеї. Поступово  знаходив однодумців, проєкт 
ставав більш реалістичним, до нього долуча-
лося всі більше людей – спеціалістів, волонте-
рів, згодом склалася команда, з якою  працюю 
майже п’ять років.

– В нашій історії було чимало трагедій. 
Але вони не відображені в експозиціях 
музею…

– Ми свідомо оминули їх. Будь-який іс-
торичний діяч не є абсолютно білим і пух-
настим. Наприклад,  Володимир Великий 
зробив багато для розквіту Київської Русі, 
але ж ми знаємо, що її хрещення відбулося  
насильницькими методами. Хай про це пи-
шуть історики, а ми прагнемо  змінити сві-
домість людей, прищепити їм самоповагу. 
А як цього досягнеш, не акцентуючи увагу 
людей на  позитиві, героїчних сюжетах з на-
шого минулого?

– Ви не оминули і сьогоднішні події на 
сході країни. Маю на увазі антитерорис-
тичну операцію.

– А хіба їх можна оминути? Адже Украї-
на вже втратила понад 12 тисяч своїх синів 
і доньок, з яких більше 3 тисяч віддали свої 
життя, захищаючи рідну землю. Тому  у нас є 
експозиція, присвячена зоні АТО і Донецько-
му аеропорту. Ми відтворили  постаті героїв 
України Ігоря Гордійчука і Яни Зінкевич. Ігор 
Володимирович – легендарна постать: неве-
личка група наших бійців під його команду-
ванням кілька діб утримувала позиції на Са-
вур-могилі – панівній висоті Донеччини, по 
якій цілодобово гатила ворожа артилерія. Він 
дивом вижив, діставши поранення, несумісні 
з життям. Ну, а Яна відома тим, що заснувала 
підрозділ «Госпітальєри», який врятував життя 
тисячам наших вояків. 

– У музеї налічується 100 фігур україн-
ців, які залишили помітний слід в історії 
країни. Нашим читачам, які ще не ознайо-
милися з ними, буде, напевно, цікаво дізна-
тись про найбільш знакові з них.

– Це, зокрема, Володимир Великий, Святос-
лав Хоробрий, Ярослав Мудрий та інші видатні 
князі, Петро Конашевич-Сагайдачний, Дми-
тро Вишневецький, відомий як Байда, Богдан 
Хмельницький, Іван Виговський, Іван Мазепа, 
Пилип Орлик та інші гетьмани, Петро Могила, 
Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Михай-
ло Грушевський, Володимир Винниченко, Си-
мон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич, 
Василь Кук, В’ячеслав Чорновіл, Іван Миколай-
чук, Богдан Ступка, Кузьма Скрябін, патріарх 
Філарет та митрополит Епіфаній з томосом. 

– Деяких людей, фігури яких відтворені 
в музеї, знаю особисто. Зокрема, генерала 
Ігоря Гордійчука. І тому вражений фантас-
тичною схожістю цих фігур з їхніми реаль-
ними прототипами. Як на мене, то це свід-
чить про неймовірний професіоналізм фа-
хівців, які чаклували над їх створенням…

– Дякую за такі слова. І додам, що всі  іс-
торичні сюжети в музеї відтворені за описами 
істориків і підтверджені науковими організа-
ціями. Зовнішній вигляд історичних постатей, 
їхній вік та одяг відповідають тому часу, ко-
ли відбувалася подія, показана в сюжеті, або 
тому періоду, коли вони були на піку своєї 
слави чи в період найбільшого піднесення. 
Тепер кожен на власні очі зможе побачити, 
якими були на вигляд козаки, Тарас Шевчен-
ко, Леся Українка, Богдан Хмельницький та 
інші відомі українці.

Працювали над фігурами українські скуль-
птори. Також у музеї можна буде оглянути 25 
сюжетних композицій, які є такими собі міні-
музеями, де кожну інсталяцію супроводжує 
інтерактивний аудіо– та відеоконтент, запа-
хи, використання віртуальної реальності, що 
дає можливість відвідувачу відчути атмосферу 
епохи, у якій він перебуває.

–  Хто ініціював проект зі створення му-
зею, працював над виготовленням фігур, 
діорам? Це ж надзвичайно копітка робота.

– Відповім так: 
небайдужі до влас-
ної історії люди, які 
щиро прагнуть від-
крити українцям очі 
на справжню нашу 
історію, допомогти 
їм збагнути ті по-
дії, що відбувалися 
впродовж століть 
на нашій землі і 
якими ми повинні 
пишатись. Пере-
прошую за дещо 
надмірну патетику. 
Але це справді так.

Загалом до  реалізації цього  проекту долу-
чилося близько 40 вчених і понад 50 наукових 
організацій, більш як 50 українських  музеїв, 
чимало культурних та громадських організа-
цій. Всі вони брали участь у розробленні та 
наповненні експозицій музею. Спільними зу-

силлями нам вдалося  створити музей націо-
нального рівня.

Додам, що унікальність нашого музею і в 
тому, що він має об’єднавчу ідеологію, яка ба-
зується навколо власної історії і покликана 
виховувати, за 
великим рахун-
ком, наступні 
покоління укра-
їнців.

–  Ваш му-
зей вже по-
рівнюють  з 
музеєм мадам 
Тюссо, що у 
Лондоні…

– Знаю про 
це. Більш того, 
у нас є закор-

донні консультанти з цього музею, ми з ними 
спілкуємось протягом усього часу розбудови 
проекту. Спільне те, що у нас теж головними 
героями є фігури реальних людей. Як і в музеї 
Тюссо, у нас можна буде підходити до них, фо-
тографуватися з ними. Але мадам Тюссо про-
понує відомі постаті з різних країн та часів, на-
ші ж фігури представляють історичних діячів 
або сучасників, які зробили великий вклад у 
формування сучасної України.

Крім того, фігури виготовляються за ін-
шою технологією — не з воску, а з викорис-
танням високоякісного силікону,  що змінює 
сприйняття фігури. Вмілі руки наших худож-
ників роблять так, що  наших персонажей 
важко відрізнити від реальних людей. За-
раз, коли ми їх показуємо, глядачі практич-
но завжди з ними автоматично вітаються, бо 
сприймають як живих.  Але основною  відмін-
ністю є те, що  в основі нашого музею лежить 
національна ідея, спрямована на глибинне 
розуміння української нації, патріотичне ви-
ховання, чого немає в музеї  Мадам Тюссо.

– Зважаючи на ту історичну правду, яка 
так переконливо відображена в експона-
тах, діорамах музею, чи не доцільно було б 
використовувати його і для патріотичного 
виховання підростаючого покоління? Не 
плануєте співпрацювати у цьому напрямку 
як з державними інституціями, так і гро-
мадськими?

– Вважаю, що доцільно. Тому плануємо 
укласти відповідні угоди зі всіма міністерства-
ми і відомствами, які мають під своєю юрис-
дикцією навчальні заклади. Хочемо, щоб мо-
лоді люди хоча б раз, але побували у нашому 
музеї.

Знаєте, я глибоко переконаний: чим більше 
українців побувають у нас, ознайомившись з  
непростою історією України, тим менше шан-
сів буде у так званого руського миру пустити 
паростки у нашому суспільстві.

   
Інтерв’ю провів Сергій ЗЯТЬЄВ

Полковник у відставці Валерій Галан – людина неординарна: закінчив 
Рязанське вище десантне училище і академію ім. М. Фрунзе – 
найелітніші військові виші колишнього СРСР. Службу проходив у не менш 
елітних підрозділах Головного розвідувального управління Радянського 
Союз, двічі воював у Афганістані. Знявши погони, став успішним 
бізнесменом, реалізувавши кілька 
проектів.
А нещодавно заснував музей 
«Становлення української нації», 
прагнучи, за його словами, 
пробудити національну свідомість 
багатьох українців

 «НА ПІДРУЧНИКАХ, НАПИСАНИХ ЧУЖИНЦЯМИ,  ВИРОСЛИ ЦІЛІ ПОКОЛІННЯ УКРАЇНЦІВ…»
Наша історія
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З автомотоклубу – в автошколу
Витоки цього  навчального закладу сягають 

осені 1967 року. Правда, спочатку це був авто-
мотоклуб, реформований згодом у автошколу 
ДТСААФ Української РСР.

– Сьогодні це професійно-технічний навчаль-
ний заклад, який понад півстоліття займається 
підготовкою, перепідготовкою та підвищенням 
кваліфікації водіїв транспортних засобів різних 
категорій, а також навчально-виховною робо-
тою серед допризовної молоді, – говорить його 
директор Зіновій Кузь. –  Колектив автошколи 
щорічно готує  500-600 водіїв для економіки кра-
їни та приватного сектору. Розташовуємось ми у   
приміщенні, площа якого  становить майже 2,5 
тисячі квадратних метрів, з яких 1600 «квадратів» 
відведено під навчальні аудиторії. Отже, як бачи-
мо, тіснитись не доводиться. Є також стрілець-
кий  тир, спортивна зала, автодром, готель для 
проживання тих, хто приїжджає для підвищення 
кваліфікації. Розрахований він на 200 чоловік, і 
людям не доводиться витрачати час на пошуки 
тимчасового даху над головою.

Зважаючи на кількісні показники, які відобра-
жають  роботу з навчання водійському ремеслу, 
колектив  великим аж ніяк не назвеш: всього 14 
штатних працівників, трьом з яких  присвоєно 
почесне звання   «Ветеран ТСО України».

Не кожен навчальний заклад Товариства мо-
же похвалитись такою навчально-матеріальною 
базою, яка є у Калуській автошколі. Тут, напри-
клад, обладнано 11 навчальних кабінетів: сім  з 
будови  автомобіля, два, де вивчають Правила і 
безпеку дорожнього руху,   з гуманітарної під-
готовки та національно-патріотичного вихо-
вання, один суміщений – методичної роботи та 
комп’ютерний клас. Зі всіх цих аудиторій чотири 

оснащені мультимедійними системами. Є також 
три лабораторії з вивчення будови та технічного 
обслуговування автомобіля, майданчик для по-
чаткового навчання водінню. Наявність остан-
нього досить важлива для отримання слухачами 
початкових навичок водіння автомобіля.

 Автошкола має  14  автомобілів:   чотири ван-
тажних, шість  легкових, два автобуси і два авто-
причепи. В даний  час в автошколі  навчається  
150 чоловік  ліцензованих  професій.

З повагою, душевною теплотою відгукується 
Зіновій Кузь про коллектив, у якому, як він ви-
словився, має честь працювати. Зокрема, про 
викладачів Коровця Йосифа Дмитровича,  Лісе-
вича Володимира Романовича, Круліва Григорія 
Миколайовича, Федоріва Петра Дмитровича. А 
також інструкторів індивідуального навчання 
водінню автомобіля Туза Володимира Михайло-
вича, Грандюка Ігоря Васильовича, Лотоцького 
Богдана Володимировича, Кушлика Володимира 
Васильовича. При цьому не забув згадати добрим 
словом і головного бухгалтера Ваньчак Ларису 
Богданівну, охарактеризувавши її як відмінного 
фахівця своєї справи.

Кілька слів про самого  керівника цього на-
вчального закладу. Зіновій  Ярославович віддав 
автошколі 40 років життя, вперше переступивши 
її поріг у 1979 році. А народився і виріс у селі То-
машівці Калуського району Івано-Франківської 
області. Після закінчення середньої школи на-
вчався в Львівській політехніці (1970-1975рр), де 
опанував спеціальність «Автомобілі та автомо-
більне господарство». Паралельно навчався на 
військовій кафедрі, після чого отримав військо-
ве звання «лейтенант». Здобув-
ши вищу осіту, трудовий шлях 
розпочав з посади  начальни-
ка автоколони, потім обіймав 
посади  викладача, заступника  
директора, а у 2003-му очолив 
школу. Неодноразово  обирався   
членом  Центрального  комітету 
ТСО України.

Цього чоловіка поважають 
не лише у колективі та Івано-
Франківській обласній орга-
нізації Товариства, а й у місті. 
Вся справа у тім, що він актив-
но співпрацює з депутатським 
корпусом Калуської міськради, 
її виконавчим комітетом. Насам-
перед щодо організації і прове-

дення заходів з  військово-патріотичного вихо-
вання молоді. 

– У цій справі Зеновій Ярославович та його 
колеги є надійними партнерами, – каже заступ-
ник міського голови Максимович Любов Мико-
лаївна. -Лише останнім часом на базі автошколи 
проведено польові збори учнів  старшокласни-
ків шкіл  міста, День відкритих дверей для учнів 
старших класів загальноосвітніх шкіл Верхнян-
ської ОТГ Калуського району, спільно з  Івано-
Франківським обласним військовим комісаріа-
том проводились навчальні збори з резервіс-
тами та військовозобов’язаними, допомагають 
проводити спільні заходи.

З метою професійної орієнтації молоді краю 
на базі Калуської автошколи відбуваються зу-
стрічі зі старшокласниками загальноосвітніх 
шкіл району. Під час таких заходів їх знайом-
лять з навчально-матеріальною базою, органі-
зацією підготовки водіїв, професійною етикою 
та культурою  водіння автомобіля. А також  іс-
торією Івано-Франківської оборонної органі-
зації  та загалом усього Товариства. При цьому 
увага присутніх звертається на те, яку важли-
ву роль відіграє автомобільний транспорт для 
економіки держави, забезпечення мобільності 
ЗС України тощо.  При сьогоднішній ситуації на 
автомобільних доро гах, коли кількість учасни-
ків руху значно зросла, а досвідчених та сум-
лінних водіїв різко поменшало, це особливо 
актуально. Перед початком  літніх канікул ви-
кладачі Правил дорожнього руху спілкуються 
з учнівською молоддю щодо безпечного пере-
сування вулицями своїх міст і сіл. 

Досвід кращих 

За цим принципом працює колектив Калуської зразкової 
автомобільної школи, що на Івано-Франківщині
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Гола Пристань

Бахмут

Вижниця
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Велика Багачка

Герца

Заставна

Літин



В ЖОВТНІ ЗАВЕРШИЛИСЯ ТРАДИЦІЙНІ ЗМАГАННЯ  
КУБКУ ГО «ТСО УКРАЇНИ» ЗІ ШВИДКІСНОГО 

МАНЕВРУВАННЯ СЕРЕД ІНСТРУКТОРІВ ТА 
МАЙСТРІВ ПРАКТИЧНОГО ВОДІННЯ АВТОМОБІЛІВ


