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ОЧІЛЬНИКИ ОБОРОННОГО ТОВАРИСТВА 
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

ХАРЧУК Борис Гнатович
1988-1998

Народився 1 січня 1934 року у Вінницькій області в родині командира Червоної Армії, батько 
загинув у 1941 році. По закінченні Хмельницького танкового училища проходив службу на ко-
мандних посадах від командира взводу до заступника Командувача військами Південної групи 
військ. В нелегкі для Товариства і всієї держави часи очолив Борис Гнатович громадську обо-
ронну організацію України. З розвалом Радянського Союзу і отриманням Україною незалежності 
під його керівництвом та за його активної і наполегливої діяльності було створено Товариство 
сприяння обороні України, яке оголосило себе правонаступником ДТСААФ УРСР. Борис Гнатович 
багато зусиль приклав для розвитку та активізації оборонно-масової роботи, військово-патріо-
тичного виховання молоді.

ДОНЧАК Володимир Андрійович
1998-2010

Народився 3 жовтня 1947 року в місті Мукачево Закарпатської області в родині службовця. 
В 1970 році закінчив вище військово-морське інженерне училище ім. Дзержинського. Проходив 
службу на Тихоокеанському і Балтійському флотах. У 1979-1981 роках виконував урядове завдан-
ня в Анголі. В 1981 році був відряджений для подальшого проходження служби в ДТСААФ Укра-
їни і призначений на посаду директора Дніпропетровської морської школи. 1987 року обраний 
заступником голови Дніпропетровського обласного комету, того ж року очолив Рівненську орга-
нізацію. З 1990 року – перший заступник голови ЦК ДТСААФ України. З листопада 1998 до квітня 
2010 року - Голова Товариства сприяння обороні України. 26 березня 2006 року обраний народ-
ним депутатом Верховної Ради України. Почесний Голова ТСО України. 

ТІМЧЕНКО Віктор Миколайович
2010-2017

 Народився 26 жовтня 1947 року в родині офіцера-фронтовика. В 1971 році закінчив Донецьке вище 
військово-політичне училище інженерних військ і військ зв´язку, у 1982-му – Військово-політичну акаде-
мію імені Леніна. Проходив офіцерську службу в Ленінградському окрузі, Північній групі військ, Північно-
Кавказькому, Уральському і Київському округах на офіцерських посадах від заступника командира роти 
до начальника Донецького училища. За його ініціативи та наполегливості в Донецьку засновано перший 
в незалежній державі україномовний військовий ліцей. З 1996 року – голова Донецької обласної орга-
нізації ТСО України. В квітні 2007 року обраний першим заступником Голови Товариства. 21 квітня 2010 
року очолив Товариство сприяння обороні України. 16 квітня 2015 року вдруге обраний Головою Това-
риства. За його безпосереднього керівництва Товариство втілило в життя вимоги нового Закону України 
про громадські об’єднання, розробило і затвердило нову редакцію Статуту. В жовтні 2017 року за влас-
ним бажанням передав посаду Голови Товариства своєму першому заступнику. Працює генеральним 
директором автодрому «Чайка» ТСО України.

КОШИН Сергій Мефодійович
з жовтня 2017

Народився 17 січня 1959 року в родині активного учасника Другої світової війни, колгоспного ке-
рівника. По закінченні Українського інституту інженерів водного господарства трудовий шлях розпо-
чав у колективному господарстві завідувачем ремонтною майстернею, керував Дубровицькою авто-
школою, працював помічником народного депутата України. Кілька разів поспіль обирався депутатом 
Рівненської обласної ради, а в грудні 2007-го став народним депутатом України. Під час своєї депутат-
ської каденції особисто  сприяв розв’язанню багатьох проблем жителів Рівненщини. У 2014 році обо-
ронці краю обрали Сергія Мефодійовича своїм очільником, а Центральний комітет доручив йому по-
саду Першого заступника Голови Товариства Виправдовуючи довіру членів громадської організації, 
зробив вагомий внесок у розбудову Рівненської обласної організації ТСО України, мобілізацію членів 
Товариства на безумовне і якісне виконання статутних завдань. 26 жовтня 2017 року, за пропозицією 
Тімченка В.М., члени Правління ГО «ТСО України» обрали Кошина С.М. Головою Громадської організа-
ції «Товариство сприяння обороні України».

– Сергію Мефодійовичу, для багатьох 
поколінь оборонців вищим «законодав-
чим» органом нашої організації завжди 
був З’їзд. Чому ж тепер така незвична 
назва цього форуму – Загальні збори?

– Все дуже просто. 7 грудня 2016 року 
делегати ХІV (позачергового) з’їзду Това-
риства затвердили нову редакцію Статуту 
ТСО України, привівши його у відповідність 
до вимог Закону України «Про громадські 
об’єднання» і відмовившись від набивших 
оскомину прорадянських термінів: з’їзд, 
Центральний комітет, Бюро, Пленум тощо.

– Нова редакція Статуту, на який Ви 
посилаєтесь, передбачає, що термін по-
вноважень обраних керівних органів 
складає чотири роки. Але ж останні ви-
бори відбулися 2015 року, тобто п’ять 
років тому.

– Знов таки повернемося до ХІV з’їзду, 
який прийняв рішення підтвердити пра-
вомочність і легітимність всіх виборних 
керівних органів Товариства та його Від-
окремлених підрозділів в існуючому скла-
ді на період, визначений ХІІІ з’їздом  ТСО 
України та звітно-виборними конферен-
ціями місцевих осередків, тобто саме на 
п’ять років.

– Ви очолили Всеукраїнське Товари-
ство у 2017 році, а звітувати мусите за 

період з 2015 року. Чи не створює це 
певних проблем?

– По-перше, на Загальних зборах зві-
тує не Голова Товариства, а Правління. По-
друге, всі попередні роки я не тільки очо-
лював Рівненський обласний осередок, а й 
виконував обов’язки Першого заступника 
Голови ТСОУ, тому був добре обізнаний зі 
станом справ в усій організації.

– Минулий звітний період співпав з 
«революційним» етапом в житті гро-
мадських об’єднань – переходом на 
умови діяльності з новим Законом 
України та оновленим Статутом орга-
нізації. Чи не важко було «на ходу» пе-
ребудовуватись?

– Новий Закон України не вніс таких 
вже  революційних змін в нашу діяльність. 
Головне в тому, що він «зрушив кригу» в 
площині пострадянського регулювання ді-
яльності об’єднань громадян, істотно вдо-
сконалив законодавство в даній сфері, ро-
блячи реалізацію конституційного права 
на свободу об’єднання більш доступною, 
впорядкованою і багатогранною. Фактич-
но, Закон скасовує державний контроль 
статутної діяльності громадських орга-
нізацій. А статутні завдання, які ми самі 
брали на себе, наслідуючи приклад бага-
тьох поколінь оборонців, залишаються 
практично незмінними: національно-па-
тріотичне виховання; підготовка кадрів 
робітничих професій; сприяння розвитку 
технічних та прикладних, так званих нео-
лімпійських, видів спорту; підготовка на 
договірних засадах призовників та спеці-
алістів з військово-технічних спеціальнос-
тей для Збройних Сил та інших законних 
військових формувань України.

– Питання національно-патріотич-
ного виховання членів Товариства ви 
поставили попереду інших статутних 
обов’язків. Я не помиляюсь?

– Ба більше. Фактично вся наша ді-
яльність орієнтована на виконання саме 
цього розділу Статуту Товариства. Платна 
підготовка робітників, інша господарська 
діяльність мають своєю метою заробити 
кошти не тільки на утримання матеріаль-

ної бази і трудових колективів, а насам-
перед для забезпечення заходів, спрямо-
ваних на виховання патріотів, майбутніх 
захисників України. Спорт, тим паче тех-
нічні його види, також потребує чималих 
фінансових затрат, але й він, у кінцевому 
рахунку, є одним з найважливіших засобів 
виховання патріота. Ви тільки уявіть собі 
емоційний стан молодої людини, в честь 
перемоги якої на світовому спортивному 
майданчику здіймається жовто-блакитний 
прапор і лунає гімн України!

– Якщо вже торкнулися питання 
спорту, то читачам, напевно, хотілося 
б більш детально дізнатися про здобут-
ки Товариства саме в цій царині.

– Сприяння розвитку спортивно-техніч-
них і прикладних видів спорту є одним із 
наших статутних завдань. В організаціях 
ТСО України культивуються дев’ятнадцять 
видів спорту. Щорічно проводяться зма-
гання, масові старти в первинних органі-
заціях, районах і містах, чемпіонати різно-
го рівня. Спортсмени Товариства у складі 
збірних команд України на чемпіонатах 
та Кубках світу і Європи  у 2015-2019 ро-
ках здобули 1003 медалі, з яких 372 золо-
тих та 338 срібних. Ми пишаємося досяг-
неннями наших радіоспортсменів та під-
водників, які у звітному періоді принесли 
до нашої скарбнички понад 800 медалей, 
успішними виступами спортсменів-моде-
лістів з авіамодельного, автомодельного та 
судномодельного спорту. За останні п’ять 
років сім спортсменів отримали звання 
Заслуженого майстра спорту України, ви-
рощено 61 майстра спорту міжнародного 
класу, 126 майстрів спорту та сім заслуже-
них тренерів України. ГО «ТСО України» має 
договори про співпрацю з федераціями 
автомобільного, водномоторного,  мото-
циклетного,  автомодельного,  радіоспорту 
та морського багатоборства і веслування 
на ялах. На десять років продовжено спів-
робітництво з судномоделістами.

– Держава втратила право контролю 
статутної діяльності громадських орга-
нізацій, але й громадські організації не 
можуть брати на себе повноваження 

Напередодні Загальних зборів ми звернулися до Голови ГО «ТСО України» Сергія 
КОШИНА з проханням відповісти на декілька питань, які найбільше турбують 
членів Товариства та його прихильників

СТАТУТ НОВИЙ – 
ЗАВДАННЯ НЕЗМІННІ!
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держави, насамперед у вихованні насе-
лення. Чи не порушуємо ми тут закони?

– В Статуті це питання чітко оговорене: 
ми лише сприяємо органам влади, орга-
нам місцевого самоврядування у розвитку 
національно-патріотичного виховання на-
селення. Події, пов’язані з Майданом Гід-
ності, відвертою агресією північного сусіди 
у Криму та на сході України, змусили нас 
по-новому оцінити наші головні статутні 
завдання і напрями діяльності. Орієнти-
ром  для нас слугує Указ Президента Укра-
їни «Про стратегію національно-патріотич-
ного виховання дітей та молоді на 2016 
-2020 роки», де чітко визначена роль Това-
риства з цього питання. Використовуючи 
потенціал організацій ТСО України, ми ве-
демо планомірну роботу по налагодженню 
взаємодії з Міністерством оборони, Гене-
ральним штабом Збройних Сил України, 
Національною гвардією та Національною 
поліцією України, Міністерствами освіти 
і науки, культури, молоді та спорту, гро-
мадськими організаціями патріотичного 
спрямування, спортивними федераціями 
технічних і прикладних видів спорту, тим 
самим вирішуючи завдання з підготовки 
молоді до праці та захисту Вітчизни. В на-
ших осередках накопичено величезний 
досвід виховної роботи: це і районні клу-
би військово-патріотичної роботи з мо-
лоддю, і використання досвіду військових 
ветеранів, які сьогодні працюють в нашому 
Товаристві, і активна участь в організації 
та проведенні всеукраїнської військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). З 2018 
року започатковано проведення відкритих 
чемпіонатів ТСО України з тактико-спеці-
альної підготовки «Захисник України» се-
ред вихованців навчальних закладів вій-
ськово-патріотичних клубів і об’єднань в 
різних регіонах України. Впродовж трьох 
останніх років спільно з військовими час-
тинами, волонтерами, ветеранами АТО 
проводяться військово-польові табори, 
вишколи майбутніх воїнів. Думаю, що це 

питання буде одним з головних під час об-
говорення звіту Правління на Загальних 
зборах Товариства у квітні цього року.

– Оборонне Товариство завжди пи-
шалося своєю авіацією, вважаючи її ві-
зитною карткою організації, видатними 
перемогами в авіаційних видах спорту. 
В якому стані наразі цей напрямок ді-
яльності?

– В системі ТСОУ працюють дев’ять ае-
роклубів і авіаспортклубів, три авіаційно-
технічних спортивних клуба та Централь-
ний спортивний клуб авіаційного моделіз-
му (ЦСТКАМ). За минулі п’ять років нашими 
авіаційними організаціями забезпечений 
наліт 31 528 годин на спортивних літа-
ках, планерах та вертольотах, виконано 
106 542 стрибки з парашутом, підготов-
лено 24 923 парашутистів-початківців. 
Щорічно готується близько 70 пілотів на 
літаках, 90 пілотів планера. Майже 9000 
осіб щорічно виконують стрибки з парашу-
том. Разом з Федераціями авіаційних видів 
спорту на аеродромах проведено більше 
250 змагань всеукраїнського та міжнарод-

ного рівнів, тренувальні збори. У звітному 
періоді наші авіаційні спортсмени змага-
лись у 35 чемпіонатах світу та Європи, на 
яких вибороли більш 60 медалей в осо-
бовому та командному заліках, парашу-
тисти встановили дев’ять рекордів Укра-
їни, взяли участь у встановленні дев’яти 
рекордів світу з парашутного спорту, три 
з котрих були встановлені у 2018 році на 
аеродромі Коротич. Гордістю Товариства 
по праву є Харківський аероклуб імені В.С. 
Гризодубової.  Початкова льотна підготов-
ка курсантів університету Повітряних Сил 
України, без сумніву, є головним вкладом 
клубу в обороноздатність нашої країни. 
За звітний період 148 курсантів викона-
ли програму навчання на літаках ХАЗ-30 
та 30 курсантів – на вертольотах Мі-2, за-
гальний наліт склав 7214 годин. Щорічне 
проведення масштабних авіаційних фести-
валів, екскурсій в музей авіаційної техніки, 
парашутна підготовка спеціалістів і  вій-
ськовослужбовців Збройних сил України, 
курсантів ХУПС, спецпідрозділу «Схід» МВС 
України, авіаескадрильї Держприкордон-
служби України – всього не перелічити. 

– У звітній доповіді ХІІІ з’їзду Това-
риства 2015 року відзначалося, що ко-
жен третій водій в Україні пройшов під-
готовку і отримав посвідчення водія в 
навчальних закладах Товариства. Що 
змінилося за минулі п’ять років у цій 
царині діяльності ТСО України?

– Хочу почати з того, що навчальні за-
клади ТСО України в цілому не втратили 
своїх позицій на ринку підготовки водіїв 
транспортних засобів. Лише у 2019 році 
навчальними закладами Товариства під-
готовлено близько 180 тисяч громадян, 
що складає майже 43% від загальної кіль-
кості атестованих в Україні водіїв. Впро-

довж п’яти років за державною програмою 
психологічної і професіональної реабіліта-
ції учасників антитерористичної операції 
ми підготували 8651водія, в  тому числі у 
2019 році – 2253. На жаль, не всі навчаль-
ні заклади змогли безболісно пережити 
реформування державних органів та змін 
у нормативно-правовій базі, що регулює 
підготовку водіїв транспортних засобів. 
Але ми цей шлях пройшли і упевнено пря-
муємо далі, другого нам не дано. Сьогодні 
ми готуємо не тільки водіїв, а й спеціаліс-
тів інших робітничих професій, фахівців 
з неповною вищою освітою. Це дає нам 
можливість не залежати лише від ринку 
підготовки водіїв. 

З метою підвищення кваліфікації дирек-
торів навчальних закладів проведені між-
регіональні навчально-методичні збори на 
базі Житомирської, Рівненської та Сумської 
обласних організацій. Вивчено та розпо-
всюджено досвід керівництва роботою на-
вчальних закладів у Львівській, Чернівець-
кій та Черкаській обласних організаціях. 
Час вимагає сучасних підходів у змаганні 
за клієнта – майбутнього водія, який по-
требує уваги, якості послуг, можливості 
швидкого отримання інформації, нових 
методів навчання. З цією метою розробле-
ний та запроваджений у роботу єдиний 
сайт «Автошколи ТСО України» з інтерак-
тивною картою та з індивідуальною окре-
мою сторінкою кожного навчального за-
кладу, його версія дублюється у Facebook. 
На Сайті також розміщено «Курс самостій-
ної підготовки водіїв» з відеоуроками по 
всім темам теоретичної підготовки, мож-
ливістю тренування у складанні екзаме-
наційних тестів. Такого немає у жодного 
нашого конкурента. 

Завершена тривала і складна робота 
відносно нової редакції проектів поста-
нов Кабінету Міністрів України, що регу-

люють діяльність з 
підготовки, пере-
підготовки і підви-
щення кваліфікації 
водіїв транспорт-
них засобів, акре-
дитацію закладів та 
атестацію їхніх спе-
ціалістів, відповід-
них Інструкцій МВС. 
Головним сервісним 
центром МВС Укра-
їни врахована зна-
чна кількість пропо-
зицій, що відстоюва-
лась працівниками 
апарату Правління 
ГО «ТСО України» за 
поданням обласних 

організацій Товариства. Хочу підкреслити, 
успіхи більшості навчальних закладів То-
вариства є добрим прикладом того, що ми 
маємо можливості налагодити ефективну 
роботу всіх без винятку навчальних закла-
дів і бути кращими у системі підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції водіїв.

– Представники державних та ін-
ших органів інколи дорікають нам, що 
Товариство незаконно користується 
державним майном і вбачають в цьо-
му ознаки корупції. Що Ви можете по-
яснити з цього приводу?

Майно, що знаходиться на балансовому 
обліку організацій і навчальних закладів  
Товариства, у тому числі будівлі та спору-
ди, згідно чинного законодавства України 
(стаття 24 Закону України «Про громадські 
об’єднання») та Статуту ГО «ТСО України»  
належать Товариству  сприяння обороні 
України. Розпорядження цим майном здій-
снюється керівними органами Товариства 
у порядку, який встановлений відповід-
ним Положенням. За рішенням Правлін-

ня майно Товариства передано на праві 
господарського відання або оперативно-
го управління до створених Товариством  
Відокремлених підрозділів та юридичних 
осіб, у тому числі навчальних закладів. Су-
дові справи, які подекуди виникали на-
вколо питань нашого майнового права, 
завжди підтверджували правильність на-
шої принципової позиції. 

– Який головний висновок Ви зроби-
ли для себе особисто з  результатів звіт-
но-виборної кампанії у Відокремлених 
підрозділах Товариства? 

– Ці п’ять років були, мабуть, найваж-
чими за всі роки існування оборонного 
Товариства незалежної України. Оглядаю-
чись у минуле, відчуваю гордість за те, що 
незважаючи на вкрай складну політичну 
і економічну ситуацію в нашій державі, 
ми змогли вистояти та продовжуємо ви-
конувати статутні завдання. Товариство 
зберегло, зміцнило свою організаційну 
структуру, удосконалило у відповідності 
до сучасних умов суспільного життя фор-
ми і методи організаційної і виховної ді-
яльності, стабілізувало свій фінансово-
економічний стан, зберегло, оновило і 
примножило матеріально-технічну базу. А 
головне, ми зберегли основне наше над-
бання – тисячі відданих своїй справі, ви-
сококваліфікованих фахівців: керівників 
організацій, викладачів і майстрів вироб-
ничого навчання, тренерів та інструкто-
рів. Ми зберегли трудові колективи, яким 
більшість цих людей присвятили все своє 
свідоме життя!

– Дякуємо, Сергію Мефодійовичу, за 
цікаву та змістовну інформацію. Думає-
мо, що вона зацікавить наших читачів.

Від імені творчого
колективу «Вісника ТСО України»

питання ставив 
Володимир ВІЖУНОВ
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Кацай 
Анатолій Олександрович, 
голова Вінницької обласної 

організації  з 2012 року
Організаційну основу нашого підроз-

ділу складають 19 районних, дві міські 
організації та первинний осередок  апа-
рату  обласної організації ТСО України. 
Всі вони є юридичними особами зі своїм 
статутом та печаткою, вчасно отримують 
членські внески та відраховують відсоток 
від валового доходу навчальних закла-
дів на виконання статутних завдань. Ми 
плідно співпрацюємо з органами держав-
ної влади, громадськими організаціями 
в проведенні спортивних та військово-
патріотичних заходів.

Обласна організація та підзвітні їй під-
розділи ніколи не залишалися осторонь 
подій, що відбуваються на сході країни. 
На засіданні Ради Правління було при-
йнято рішення про надання пільг при 
навчанні учасників АТО та членів їхніх 
сімей, наші представники неодноразово 
виїжджали в  райони антитерористичної 
операції з благодійною допомогою. Ми 
возили нашим хлопцям продукти харчу-
вання, медикаменти, білизну тощо. Осо-
бливо у перші місяці бойових дій 2014-го, 
коли армія перебувала у вкрай скрутно-
му становищі.

У звітному періоді проведено чима-
ло заходів, спрямованих на підвищення 
національної свідомості, відродження 
та підняття патріотичного духу моло-
ді допризовного віку та членів Това-
риства. Щорічно за нашого сприяння 

проводяться районні спартакіади «Со-
кіл-Джура», три роки поспіль обласна 
організація забезпечує проведення 
10-денного військово-патріотичного 
вишколу «Щит і Меч», учасниками яко-
го  є діти віком від 8 до 16 років з усіх 
куточків України. На постійній основі 
проводяться заняття з учнями Вінниць-
кої 26-ої ЗОШ, технічного ліцею, педаго-
гічного коледжу, Подільського науково-
технічного ліцею для обдарованої мо-
лоді та з учнями загально-освітніх шкіл 
області, в яких працюють осередки ТСО 
України, за програмою «Захист Вітчиз-
ни». Вона передбачає п’ятиденні на-
вчально-польові збори та вишкіл май-
бутніх захисників України на базі однієї 
з військових частин, розташованих на 
подільській землі. Щорічно залучаємо-
ся до проведення районної спартакіа-
ди з п’ятиборства зі старшокласниками 
району на базі Некрасовської  школи. 
2019 року, у співпраці з ГО «Побратими 
України», у Вінницькому будинку офіце-
рів проведено концерт-реквієм «Пісні, 
народжені в АТО», присвячений 5-й річ-
ниці оборони Донецького аеропорту. 
За погодженням з управлінням освіти і 
науки облдержадміністрації неоднора-
зово проводилися практичні заняття з 
надання невідкладної медичної допо-
моги, збирання та розбирання АК-74, 
організовувалась кульова стрільба з 
малокаліберних гвинтівок для вчите-
лів предмету «Захист Вітчизни». 

Підготовка кадрів масових технічних 
професій для економіки України прово-
дилась в 23 навчальних закладах, де за 
останні п’ять років отримали необхідні 
знання та практичні навички близько 
50 тисяч фахівців. Усі навчальні закла-
ди  отримали нові сертифікати для по-
дальшої роботи. Жодного навчального 
закладу за цей час не втрачено. Всі вони 
зуміли не тільки зберегти свою діяльність 
та трудові колективи, але й швидко нала-
годити роботу після проходження нової 
акредитації. З 27 районів Вінницької об-
ласті представництво ТСО України забез-
печено у 24 районах. Необхідно приклас-
ти всі зусилля для відкриття своїх філіалів 
ще в трьох районах: там, де втрачаємо 

ми, заробляють наші конкуренти,  кіль-
кість яких збільшилася майже у два рази.

Всі п’ять років проводилась робота з 
оновлення навчально-матеріальної ба-
зи, чимало СТК і автошкіл придбали но-
вітні сухостиральні дошки, комп’ютерну 
техніку, мультимедійні проектори та те-
левізори, закупили нові столи та стільці, 
оновили стенди і плакати.

Не забуваємо і про спорт. У звітному 
періоді при Вінницькій обласній орга-
нізації ТСОУ активно діяла 41 секція з  
неолімпійських та військово-приклад-
них видів спорту. Це, зокрема, парашут-
ний, авіамодельний, судномодельний, 
планерний, військово-прикладне бага-
тоборство, кульова стрільба, картинг та 
інші. Найкращих результатів за сприяння 
оборонної організації досягла обласна 
федерація радіоспорту, в секціях якої 
займалося більше 40 чоловік. За п’ять 
років, за участі її членів, було проведе-
но 56 змагань різних рівнів та підготов-
лено 47 розрядників і майстрів спорту 
України. Найкращих результатів здобули 
у 2019 році. 

Секції з парашутного та планерного 
спорту відвідували більше  45 спортс-
менів, за їхньої участі проведено 60 
змагань та підготовлено14 розрядників 
і майстрів спорту. Стабільно всі п’ять ро-
ків в приміщенні обласної організації 
працювала секція рукопашного бою, яку 
щорічно відвідує в середньому 70 чоло-
вік, значна частина з них школярі. За звіт-
ний період підготовлено 35 розрядників 
та кандидатів в майстри спорту, які бра-
ли участь в 55 змаганнях та чемпіонатах 
різних рівнів. Секція з кульової стрільби 
знаходиться на стадії становлення, ін-
структорами проводились в основному 
заняття з учнями загальноосвітніх шкіл 
та середньо-спеціальних навчальних за-
кладів, також організовувались стрільби 
для колективів навчальних закладів та 
підприємств. 

Ми не маємо права стояти осторонь 
подій, що відбуваються в нашій країні, 
як Товариство сприяння обороні Украї-
ни повинні зробити все можливе задля 
збереження спокою, порядку та захисту 
інтересів членів нашої організації!

Долинський 
Анатолій Євгенович,   

голова Волинської обласної 
організації з 2016 року

Ці п’ять років були, мабуть, найважчи-
ми за всі роки існування оборонного То-
вариства. Проте, незважаючи на  вкрай 
складну політичну і економічну ситуацію 
в нашій державі, ми змогли вистояти, збе-
регти в області базову структуру, осно-
вний матеріальний і кадровий потенці-
ал та продовжуємо виконувати статутні 
завдання. Про це переконливо свідчать 
підсумки звітно-виборної кампанії: зві-
тували 62 первинних організації за участі 
636 членів Товариства. Ми провели їхню 
перереєстрацію і залишили лише ті, які 
можуть виконувати своє статутне призна-
чення. Приклад надають голови осеред-
ків Геннадій Старушик, Іван Тищук, Віктор 
Шаповал, Олег Біднюк, Олег Янчук.

Першочерговим завданням ми вважа-
ємо національно-патріотичне виховання 
членів Товариства, співпрацю з органами 
державної влади, місцевого самовряду-
вання, об’єднаннями громадян. У звітно-
му періоді на базі наших навчальних за-
кладів створені клуби військово-патріо-
тичного виховання молоді та агітаційні 
куточки престижу служби в Армії. Всі на-
ші організації беруть участь у проведенні 
всеукраїнської дитячо-юнацької Гри «Со-
кіл-Джура», де плідно працюють дирек-
тори навчальних закладів Борзовець В.Я, 
Домарецький О.О., Шелудько В.О. Налаго-
джена співпраця з обласним осередком 
громадської організації «Сокіл» з питань 

організації військово-вишкільних таборів, 
навчально-тренувальних занять зі стріль-
би. Для потреб антитерористичної опе-
рації на сході  України підготовлено і пе-
редано 15 повнопривідних автомобілів, 
за що маємо подяку від командування 82 
механізованої  бригади. Нагороди Гене-
рального штабу, які отримали наші колеги 
Корнійчук В.В., Краков`як В.П., Газукін В.М., 
Косинський С.В., Луцюк В.М., є яскравим 
свідченням високої оцінки вагомого вне-
ску Товариства в справу зміцнення спів-
робітництва у військовій справі.

Наше обласне оборонне Товариство 
успішно виконує статутні завдання з роз-
витку спортивно-технічних і прикладних 
видів спорту. В звітному періоді цими ви-
дами спорту займалося більше п’яти тисяч 
чоловік в 125 спортивних секціях при на-
вчальних закладах. Найкраще культивуєть-
ся спортивна радіопеленгація. За п’ять ро-
ків наша команда радіопеленгаторів взяла 
участь  у 42-х чемпіонатах і Кубках Укра-
їни, Європи і Світу, змаганнях в Польщі, 
Білорусі, Словенії, Чехії, Литві. Завоюва-
ли 130 золотих медалей, 135 срібних та  
168 бронзових. Завойовані призові місця 
- це і пропаганда спорту, це і патріотич-
не виховання! Ми з гордістю називаємо 
імена наших спортсменів – Лотоцька Алі-
на, Мельник Христина, Долинський Ігор, 
Іщук Владислав, Джигалюк Мар`яна, Чилій 
Дмитро, Мироненко Михайло, Тиха Лілія, 
Павлюк Вадим, Заклекта Андрій, Демчук 
Катерина. Команда радіопеленгаторів ви-
ростила сім майстрів спорту України, де-
сять кандидатів.

Завдяки постійному аналізу фінансово-
економічної діяльності керівники мають 
змогу реально оцінювати стан організа-
цій і бачити шляхи їхнього подальшого 
розвитку. Вирізняються економічною ре-
зультативністю Нововолинська автомо-
більна школа, Рожищенський, Любомль-
ський  РСТК. Плідно працюють наші кращі 
фінансові працівники  Білик Андрій, Моло-
шик Оксана,  Євдокевич Ольга,  Балицька 
Євгенія. Як позитивну можна відзначити 
роботу ревізійної комісії, яку очолював 
Козік Василь.

Говорячи про успіхи організації, немож-
ливо не зупинитись на питаннях кадрової 

політики. В області склався злагоджений, 
професійно підготовлений колектив акти-
вістів Товариства, який володіє організа-
торськими навичками ведення національ-
но-патріотичної, організаційно-масової, 
спортивної та навчально-виробничої ді-
яльності. 85 наших штатних працівників 
мають  вищу освіту, 130 чоловік працю-
ють понад 20 років, 53-м присвоєно зван-
ня «Ветеран Товариства сприяння обо-
роні України», 32 активісти нагородженні 
почесним Знаком Товариства, 15 - мають 
відношення до військової служби, з них 
четверо - бойових дій.

Виконання статутних завдань осеред-
ком багато в чому залежить від стану орга-
нізаційної роботи та діяльності виборних 
керівних органів. За звітний період про-
ведено сім засідань Правління (Пленумів) 
обласної організації, де на обговорення 
виносились питання удосконалення на-
вчально-виробничого процесу, поліпшен-
ня якості підготовки водіїв транспортних 
засобів, звіти голови обласної організації 
щодо виконання Статутних завдань, а та-
кож щодо підготовки та реєстрації нової 
редакції Статуту як обласної, так і район-
них, міських, міськрайонних організацій. 
Проведено 25 засідань Ради Правління, 
де розглянуто 20 питань основної діяль-
ності обласного оборонного Товариства, 
в тому числі фінансово-господарської ді-
яльності,  національно-патріотичного ви-
ховання молоді у Луцькій, Ратнівській, Ка-
мінь-Каширській організаціях, навчаль-
но-виробничого процесу у Горохівській, 
Ковельській, Любомльській, Маневицькій 
організаціях, технічного забезпечення на-
вчального процесу у Горохівському та Лю-
бомльському навчальному закладі.

Необхідно відзначити, що в діяльності 
роботи Правління мали місце недоліки. 
Ми визнаємо, що якість виконання рішень 
Правління і Ради Правління вимагає від 
них більш наполегливої та налагодженої 
роботи. Мені як голові обласної організації 
було приємно працювати з колективом в 
якому об’єднались досвідчені, професій-
но підготовлені, віддані справі Товариства 
люди. Впевнений, що з ними ми в змозі 
виправити свої недоліки і виконати по-
ставлені завдання!

Вінницькі оборонці налаштовані на покращення своєї    статутної діяльності

Ніщо так не впливає на патріотичні почуття молодої людини, як державний 
Прапор на щоглі міжнародних змагань, як Гімн України, що лунає на честь 
завойованої ним перемоги! В цьому впевнений голова Волинської обласної 
організації Товариства, ветеран радіоспорту Анатолій Долинський 

І ПАТРІОТІВ ВИХОВУЮТЬ,
І СПОРТ НЕ ЗАБУВАЮТЬ

СПОРТ ВИХОВУЄ ПАТРІОТІВ
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Сорочан 
Валерій Васильович, 

голова Дніпропетровської 
обласної організації  

з 2000 року
Перед тим, як розповісти про нашу 

повсякденну діяльність за останні п’ять 
років, хочу нагадати про колег, які захи-
щали на Донбасі Україну. Це юрискон-
сульт апарату обласної організації Ві-
талій Порубай, працівники Відокремле-
них підрозділів Олександр Музиченко, 
Олександр Бідаш, Михайло Вовченко, 
Заур Габібов, Анатолій Дзибульський, 
Олександр Дородний, Денис Мороз, 
Дмитро Усов та Олег Лебеденко. Низь-
кий уклін їм за це і найщиріші слова 
вдячності!

Всі ми не залишились осторонь тра-
гічних подій, що відбуваються на схо-
ді країни, надавши нашим воякам по-
сильну допомогу. Зокрема, 32 тисячі 
гривень ми перерахували на потреби 
однієї з частин  Національної  гвардії, 
на 52 тисячі закупили і поставили  пит-
ної води нашим хлопцям. Тридцять ти-
сяч перерахували  «Всеукраїнському 
об’єднанню учасників АТО» на будів-
ництво навчального центру військо-
во-патріотичного виховання молоді 
та підготовки кадрового резерву для 
Збройних Сил України. Більш як 800 ти-
сяч перераховано  в якості військового 
збору. Ми також передали підрозділам 
ЗС України  три автомобільних крани, 
дві вантажівки вартістю близько міль-
йона гривень.

Згідно Указу Президента «Про Страте-
гію національно-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді на 2020-2025 роки», 
майже всі голови Відокремлених підроз-
ділів входять до складу Координаційних 
рад з питань національно-патріотично-
го виховання при місцевих держадміні-
страціях.  Побільшало  зустрічей моло-
ді, яка навчається у наших АШ та СТК, 
з ветеранами війни, учасниками АТО, 
здійснюються заходи з активізації цієї 
роботи у тісному взаємозв’язку з дер-
жавними структурами, громадськими 
об’єднаннями на принципах взаємоза-
цікавленого співробітництва.

Щодо навчання кадрів масових робо-
чих професій. Загальна кількість підго-
товлених за звітний період водіїв, вклю-
чаючи перепідготовку та підвищення 
кваліфікації, становить близько 50 тисяч 
чоловік або майже 92 відсотки від усіх 
підготовлених кадрів. В 2016-17 роках 
проведено велику роботу з проходжен-
ня навчальними закладами державної 
акредитації в Головному сервісному 
центрі ДАІ МВС України. Краще пра-
цювали Криворізька АШ № 1, Дніпро-
петровська та Павлоградська технічні 
школи, Жовтоводська, Марганецька та 
Нікопольська  автошколи, Дніпропе-
тровський, Індустріальний, Самарський 
Жовтневий і П’ятихатський СТК (керів-
ники відповідно: Гладишев В.К., Олей-
ников С.С., Черкасов Г.С., Декусар М.М., 
Лисенко В.М., Демиденко В.В., Сорочан 
В.В., Осадчій С.Б., Богомаз Ю.О., Курчик 
І.С. та Несторенко А.І.).

Неможливо розглядати питання по-
дальшого розвитку навчальних закла-
дів без бачення перспективи удоско-
налення їхньої матеріальної бази, зо-
крема, оновлення парку  автомобілів, 
обладнання майданчиків для водіння 
та використання сучасних технологій в 
навчально-виробничому процесі. Без-
умовними лідерами тут є Криворізька 
автомобільна і Дніпропетровська тех-
нічна школи (керівники: Гладишев В.К. та 
Олейников С.С.), Дніпродзержинський, 
Дніпропетровський, Магдалинівський 
та  Самарський СТК (керівники: Старо-

стенко В.А., Сорочан В.В., Калюжний В.В. 
та Богомаз Ю.О.).

Аналіз фінансово-господарської ді-
яльності  показує, що в більшості ви-
падків вона була результативною і спря-
мовувалася на удосконалення навчаль-
но-матеріальної бази, забезпечення 
окупності витрат і соціального захис-
ту трудових колективів, а також нако-
пичення необхідних грошових коштів 
для подальшого виконання статутних 
завдань. Під час комплексних та цільо-
вих перевірок, а також індивідуальної 
роботи безпосередньо з керівництвом 
шкіл та СТК особлива увага приділялась 
їхньому професійному росту, компе-
тентності, умінню використовувати в 
практичній діяльності отримані знання.

Питання подальшого розвитку нео-
лімпійських (технічних і прикладних) 
видів спорту завжди були в центрі на-
шої уваги.  Відокремлені підрозділи усіх 
рівнів і спортивно-технічні клуби у звіт-
ному періоді багато  зробили для успіш-
ного вирішення статутних спортивних 
завдань. В основному зусилля зосеред-
жувалися на розвитку масової спортив-
ної роботи на місцях, в тому числі при 
проведенні Гри «Сокіл» («Джура»). Також 
наші спортсмени брали участь у Всеу-
країнських, обласних і місцевих змаган-
нях за такими видами спорту як  авіа-, 
авто- та судномоделізм, водномоторний 
спорт, кульова стрільба з пневматичної 
гвинтівки, військово-спортивне багато-
борство, фігурне водіння автомобіля та 
спорт з собаками. За п’ять років в на-
ших оборонних організаціях проведено 
більше 850 спортивних змагань, в яких 
взяли участь понад 50 тисяч чоловік.  
Наші спортсмени завоювали 14 золо-
тих, 11 срібних, 25 бронзових медалей, 
майстрами спорту України стали дев’ять 
чоловік, а  кандидатами в майстри – 14.

Впевнений, що успіх і збереження 
наших організацій в повній мірі буде 
залежати від нашої активності і наполе-
гливості в роботі по виконанню пріори-
тетних напрямків статутної діяльності. 
Все залежить від кожного із нас, від на-
шої повсякденної плідної праці!

Десять штатних працівників Дніпропетровської обласної 
організації захищали Україну від російського агресора 

НАШІ КОЛЕГИ 
ВОЮВАЛИ ЗА УКРАЇНУ

ДОВБНЯ
Микола Вікторович

голова Донецької обласної 
організації з грудня 2017 року

Буремний  2014 рік: зруйновані міста і сели-
ща, невизначені кордони, зламані  долі. Насе-
лення, обдурене  проросійською агітацією, зде-
більшого підтримало так званий «Русский мир». 
Майже всі районні і міські осередки  Товариства 
захоплені терористами, але переважна більшість 
з них навіть в таких умовах продовжує викону-
вати Статутні завдання. Саме з цього мушу роз-
починати звіт за минуле п’ятиріччя Донецької 
обласної організації ТСО України.

В цей період обласний апарат втратив ке-
рівництво підпорядкованими організаціями. І 
водночас саме цей період найбільш яскраво ха-
рактеризує свідомість керівників організацій, що 
залишились сам на сам з величезним викликом 
щодо подальшого існування. Високі моральні 
принципи цих керівників не дали змогу знищити 
матеріальну базу організацій, яка будувалася де-
сятиріччями. Твердістю духа, незламністю, іноді 
вражаючими хитрощами  змогли зберегти май-
но ТСОУ від пограбувань і мародерства людей з 
автоматами. В 2015-2017 роках наші організації, 
підпорядковані безпосередньо ЦК ТСОУ, відчува-
ючи значну підтримку керівних органів, поступо-
во відновлювали зруйноване війною. Директори 
автошкіл, СТК, голови районних і міських орга-
нізацій докладали максимум зусиль для збере-
ження кадрового потенціалу. Було відбудовано 
головне ядро обласної організації, Відокремле-
ні підрозділи, які збереглися, перереєстрували 
Статути відповідно до закону «Про громадські 
об’єднання». Поступово почали відновлювати 
свою діяльність автошколи та СТК. Вчасно прове-

ли державну акредитацію, відновили підготовку 
водіїв транспортних засобів.

12 грудня 2017 року відбулися Загальні збо-
ри, які остаточно відновили діяльність Донецької 
обласної організації ТСО України. На сьогодніш-
ній день вона складається з дев’яти перереє-
строваних Відокремлених підрозділів районного 
рівня та 18 юридичних осіб господарчої діяль-
ності. Новообране керівництво обласного осе-
редку  налагодило  відносини з органами дер-
жавної влади, підписали договір з управлінням 
фізичної культури та спорту Донецької військо-
воцивільної адміністрації, відновили діяльність 
спортивних секцій, гуртків, федерацій. Укладено 
договори про співпрацю  з  «Лігою  радіоамато-
рів України»,   ГО «Федерація мотоспорту  Доне-
цької області».

Найбільшу популярність  з видів спорту на-
брали радіоспорт, авіамодельний, мотокрос, що 
підтвердили наші перемоги на регіональних, 
Всеукраїнських змаганнях, Кубках та чемпіона-
тах світу. Федерація Донецької області з раді-
оспорту під керівництвом Іванько Олексія бере 
участь у всеукраїнських та світових змаганнях. 
Спортсмени Слов’янської  міської організації 
ТСОУ  під  керівництвом Павла Лобова з 2015 
року  взяли участь  в 27  обласних, 29 всеукраїн-
ських змаганнях та 19  Кубках світу  з авіамодель-
ного спорту. У Маріуполі, на базі  Жовтневого 
СТК ТСОУ,  відтворюється Клуб собаківництва.  
Варто відзначити Костянтинівську районну орга-
нізацію під керуванням Дубініна О.В., яка актив-
но проводить роботу з патріотичного виховання 
молоді, залучаючи до цього військовослужбов-
ців ООС. Добропільська районна організація, 
яку очолює Митрофанов В.В., стала організато-
ром спартакіади 2019 року серед молоді Доне-
цької області.

На сьогоднішній день всі навчальні заклади 
вчасно пройшли державну акредитацію. Навіть 
в такий складний політичний та фінансовий пе-
ріод наші організації відновлюють матеріальну 
базу, купують автомобілі  та розширюють види 
підготовки. Великим досягненням для нас є на-
городження Краматорської автошколи ТСО Укра-
їни, яка посіла ІІ місце за підсумками роботи  на-
вчальних  закладів ГО «ТСО України» у 2018 році. 
Хочу відзначити самовіддану роботу директора 
Маріупольської автомобільної школи, який за 
два роки керування вивів заклад зі збитковості, 
значно покращивши її діяльність. Одночасно він 
керує ще й двома СТК.

Ми вдячні директору СТК НКМЗ Ірині Куль-
ченко, яка не опустила руки, втративши будівлю 
під час окупації 2014 року. Уклавши нові догово-
ри оренди, не тільки відновила діяльність СТК, а 
й зробила його одним з кращих. Керівник Крас-
нолиманського СТК Наталія Анацька, поєднав-
ши посади директора, бухгалтера, секретарки та 
прибиральниці, самотужки зробила ремонт бу-
дівлі СТК, відновивши порядок після представни-
ків так званої «новоросії». Кращим серед СТК по 
усім показникам весь цей час залишався  Друж-
ківський МСТК на чолі з директором  Іриною До-
вбня. Директор Красноармійської АШ Валерій  
Кіносян співпрацює з військовими частинами з 
2014 року. На території школи розташовані рота 
охорони і в/ч медичного забезпечення.

Хочу сказати і про Віктора Грецького - дирек-
тора Дзержинської автошколи, яка розташована 
за 4 км від лінії зіткнення. В школі на пільгових 
умовах  базується військова частина, не зважа-
ючи на постійні обстріли, ведеться підготовка 
водіїв всіх категорій. Колектив Артемівської АШ 
на чолі з директором Станіславом Лапицьким і 
головним бухгалтером Оленою Шепеленко під 
час активних бойових дій постійно надавав тран-
спорт для перевезення особового складу вій-
ськових частин, амуніції та зброї, а в самій школі  
знаходилися військовослужбовці, поранені під 
час боїв  за Дебальцево. Сьогодні школа має од-
ні з найкращих показників з підготовки водії .

Головним напрямком роботи завжди була до-
помога Збройним Силам України. На жаль, маємо 
і трагічні наслідки: на території Краматорського 
аеропорту, де були оточенні військовослужбовці, 
терористи захопили члена ТСОУ, нашого друга 
мотокросмена  Василя Нестеренко. Його доля 
залишається невідомою. Ми продовжуємо співп-
рацювати з вояками, надаючи їм різноманітну 
допомогу: підписано договори про співпрацю з 
двома військовими частинами, в трьох автошко-
лах на пільгових умовах  розташовані підрозді-
ли. Виїзди на лінії розмежування для зустрічей 
з військовими  стали повсякденною частиною 
нашої роботи.

Наші, патріотично налаштовані  осередки, є 
надзвичайно важливими не тільки для патріотич-
ного виховання молоді і прищеплення  любові 
до своєї країни, а й для збереження її територі-
альної цілісності. Думаю, що роль наших міських 
і районних організацій  в подальшому буде тіль-
ки зростати. Впевнений, що ми для цього маємо 
необхідний кадровий потенціал!

 І на оновленій землі врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.
                                                                            Т.Г. Шевченко

НЕЗЛАМНІ
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Дячук 
Олександр Васильович ,

голова Житомирської  
обласної організації  

з 2020 року
На сьогоднішній день до складу Жи-

томирської обласної організації ТСО 
України входять міська, дві районно-
міських та 11 районних осередків. На 
обліку в них перебувають 790 членів 
Товариства. Освітню діяльність та під-
готовку кадрів робітничих професій 
здійснюють Коростенський технічний 
коледж, чотири автошколи та 11 СТК, 
матеріальна база складається з май-
же 200 будівель та споруд, 319 оди-
ниць автомобільної техніки,  близько 
100 класів, 18 автодромів, маневрових 
майданчиків та площадок.

Для забезпечення організаційно-ма-
сової та спортивної роботи, утримання 
штатних працівників, вдосконалення 
навчально-матеріальної бази в 2015-
2019 роках отримано прибутку на су-
му  більш як 102 мільйони гривень, за 
звітний період до пенсійного фонду 
сплачено майже 11 мільйонів грн., а 
до  державного та місцевого бюджетів 
17,3 мільйонів. На організаційно-ма-
сову та спортивну роботу витрачено 
близько 700 тисяч, у розвиток навчаль-
но-матеріальної бази витрачено понад 
8 мільйонів. Лише останнім часом ми 
придбали  27 одиниць різноманітної 
автомобільної техніки, яка використо-
вується для навчання слухачів прак-
тичному водінню. Обласна організація 

надала  матеріальну допомогу поране-
ним бійцям на протезування та сім’ям 
загиблих, закуплено медичне облад-
нання для військового госпіталю, на-
дані транспортні послуги для ротації 
воїнів АТО, придбали для захисників 
бронежилетів,  теплих речей та продук-
тів на загальну суму біля 200 тис. грн.

В 2015-2019 роках навчальними за-
кладами підготовлено  42 153 фахів-
ці різних спеціальностей, в тому чис-
лі: для Збройних Сил України – 72, за 
державною програмою психологічної 
та професійної реабілітації громадян, 
що брали участь у антитерористичній 
операції – 660, Коростенський техніч-
ний коледж випустив 155 спеціалістів 
з неповною вищою освітою.

Користуються популярністю та ма-
ють великий виховний, змістовний і 
патріотичний вплив такі заходи, як ви-
їзди учнівської молоді в музеї, відвід-
ування меморіалу в с. Копище Олев-
ського району, музею Партизанської 
Слави в с. Словечно Овруцького ра-
йону, музею Хліба в с.  Велика Цві-
ля Ємільчинського району, укриття 
«Скеля» в м. Коростені, виїзди на Ру-
біж Мужності 1943 р. в с. Осівці Бру-
силовського району, авто-, мото- та 
велопробіги місцями Бойової слави. 
Обласна організація завжди знаходила 
розуміння і підтримку своєї діяльності 
в обласній державній адміністрації, з 
боку голів та їхніх заступників в Бара-
нівському, Любарському, Новоград-Во-
линському, Олевському, Овруцькому, 
Хорошівському районах. Відповідно 
і робота цих організацій на протязі 
звітного періоду оцінюється як кра-
ща. Вважаю, що це заслуга керівників 
організацій, які очолюють наші осе-
редки, це їхній авторитет та авторитет 
наших організацій. 

В автомобільних школах, спортив-
но-технічних клубах ТСО області діє 31 
спортивна секція, керівниками яких є 
наші активісти. За звітний період про-
ведено 20 обласних змагань, в яких 
активну участь взяли близько тисячі 
наших земляків. Для нас перемоги та 
рекорди не є самоціллю. Головне -  ма-
совість, щоб до спорту залучалось яко-
мога більше молоді, щоб українці ве-

ли здоровий спосіб життя. Розуміючи 
важливість спорту, намагаємось охо-
пити ним якомога більше молоді. За 
п’ять років проведено 1183 змагання 
районного значення та в ЗОШ, їхніми 
учасниками стали понад 15 тисяч осіб,  
в переважній більшості це молодь. Під 
час проведення обласних та район-
них змагань 197 учасників виконали 
розрядні норми. У минулому році на-
ша команда у фінальних змаганнях зі 
швидкісного маневрування (фігурного 
водіння) автомобіля в м. Києві виборо-
ла третє місце.

Кращі фінансові показники за 2019 
рік мають Бердичівська АШ (Гапчук 
Інна Анатоліївна),  Житомирська  АШ 
(Гайструк Юрій Миколайович), Ново-
град-Волинська автомобільна школа 
(Осадчук Олександр Олексійович), Ба-
ранівський СТК (Сябрук Юрій Володи-
мирович),  Бердичівський СТК ТСОУ  
(Гапчук Інна Анатоліївна), Любарський 
СТК (Слободенюк Володимир Івано-
вич). Крім навчальних закладів Гап-
чук І.А.,  Гайструк Ю.М., Сябрук Ю.М. 
та Слободенюк В.І. очолюють оборонні 
організації  районного рівня, які, до 
речі, теж є одними з кращих  щодо  ор-
ганізаційно-масової роботи, військо-
во-патріотичного виховання молоді.

Під час Загальних  зборів  в орга-
нізаціях   ТСОУ області були підведе-
ні підсумки роботи за звітній період, 
проведено аналіз виявлених недоліків 
та визначено основні напрямки статут-
ної діяльності на наступні роки.  

Люди які працюють в навчальних 
закладах, є нашою  особливою гордіс-
тю. Адже саме завдяки їхній натхненій 
праці обласна організація має вагомий 
авторитет серед мешканців області, 
які в більшості своїй навчаються во-
дійській справі в навчальних закладах 
ТСОУ. Ми пишаємось, що  14 наших ко-
лег мають почесне звання  «Ветеран 
ТСО України», а 18 працівників і Бер-
дичівська організація, Баранівський, 
Бердичівський, Ємільчинський СТК та 
Новоград-Волинська АШ нагороджені 
«Почесним знаком ТСО України». А з 
такими людьми, з такими трудовими 
колективами всі завдання будуть ви-
конані безумовно!

Люди, які віддали Товариству десятки років життя, є для нас моральними 
авторитетами 

ПИШАЄМОСЯ ВЕТЕРАНАМИ

Терьошкін 
Євген Михайлович, 

голова Закарпатської обласної 
організації з 1982 року.

Серед пріоритетних напрямків нашої 
діяльності є військово-патріотичне вихо-
вання. Задля цього створено шість клубів 
на базі В.Березнянського, Іршавського, 
Рахівського, Свалявського, Хустського, 
Ужгородського СТК,  з військовими комі-
саріатами підписані угоди про співпрацю. 
Маємо чудові приклади, коли військо-
во-патріотичною роботою  опікуються 
безпосередньо директори навчальних 
закладів. Зокрема, Кощак Віктор,  Бонь 
Володимир,  Кузьма Василь, Мунчан Іри-
на, Лагойда Роман,  Коломоєць Анатолій. 
А також викладачі предмету «Захист Ві-
тчизни»  Костік Євгеній, Кульєв Володи-
мир, Попович Іван, Залезинський Воло-
димир, Коваль Степан, Попович Василь, 
Кудря Петро, Гайович Іван.

Щодо виробничих показників.  У 2015-
20 роках підготовлено близько 31 тися-
чі різнопланових фахівців.  Навчальний 
процес здійснювався  за п’ятьма профе-
сіями у 15 навчальних закладах:  трьох 
автошколах, технічному коледжі,  дев’яти 
РСТК, ПТНЗ  та РЦТСР  ТСОУ. Практика по-
казує, що  успіх у виконанні та переви-
конанні планових завдань є там, де пра-
вильно прогнозуються об’єми підготовки, 
проводяться на високому рівні організа-
ційна, рекламна робота, застосовуються 
ринкові відносини у господарсько-еко-
номічній діяльності, встановлені тісні ді-
лові  зв’язки з центрами зайнятості на-

селення та бюро з працевлаштування. 
Дев’ять навчальних закладів переофор-
мили ліцензії на безстроковий термін: 
Ужгородська АШ, Ужгородський МОУСЦ, 
Хустський ТеК, Іршавська АШ, Виноградів-
ський ПТНЗ, Міжгірський, Воловецький, 
Свалявський та Тячівський РСТК.

Особливу увагу члени Правління при-
діляли професійній та управлінській май-
стерності кадрів для забезпечення успіш-
ної діяльності керівників навчальних та 
спортивних закладів в умовах ринкових 
відносин, посилення конкуренції. З ме-
тою підвищення фахового рівня керівни-
ків та педагогічних працівників проведе-
но 13 відкритих уроків на базі Іршавської 
та Ужгородської АШ, Виноградівського 
ПТНЗ, Ужгородського МОУСЦ, Хустсько-
го ТеК. Для підвищення конкурентоспро-
можності навчальних закладів із заклада-
ми з іншою формою власності за звітній 
період було придбано вісім автомашин, 
причіп, мотоцикл, відремонтували при-
міщення, придбали мультимедійні комп-
лекти на суму 6 223 тис. грн, але цього 
недостатньо. Для більш успішної роботи 
плануємо зменшити вартість навчання за 
рахунок скорочення витрат на освітян-
ську діяльність, а також  термін навчання 
за рахунок  розробки програм, планів та 
форм навчання, розширити спектр про-
фесій в залежності від потреб регіону.

Кращих результатів з підготовки ка-
дрів робітничих професій досягли колек-
тиви Ужгородського МОУСЦ, Іршавської 
АШ, Виноградівського ПТНЗ, Тячівського 
РСТК, Хустського ТеК, Дубівського СТК. 
Висновок: ефективне використання на-
вчально-матеріальної бази, кадрове за-
безпечення дозволяють навчальним та 
спортивним  закладам області  якісно 
виконувати  свої статутні завдання. Фі-
нансово-господарська діяльність орга-
нізацій та навчальних закладів в змозі 
забезпечити стабільність  і здатність без-
перебійно виконувати свої функціональні 
зобов’язання перед державою, ГО «ТСО 
України», діловими партнерами та найма-
ними працівниками.

Одним із головних напрямків статут-
ної діяльності  у звітному періоді був 

розвиток спортивно-технічних та вій-
ськово-прикладних видів спорту.  Керів-
ники навчальних закладів докладають 
багато зусиль для збереження структу-
ри, спортивних кадрів, досвіду в органі-
зації і проведенні  масових спортивних 
заходів, змагань районного, обласного, 
всеукраїнського та  міжнародного рівня, 
підготовки спортсменів вищого ґатунку. 
Обласна організація тісно співпрацює з 
управлінням фізичної культури і спорту 
ОДА, Федерацією мотоциклетного спор-
ту. У звітному періоді було проведено 
п’ять обласних спартакіад допризовної 
молоді з військово-прикладних видів 
спорту за сприяння управління моло-
ді і спорту облдержадміністрації, яким 
керує Віталій Єрфан. Відбулися також 
чотири обласних етапи Всеукраїнської 
військово-патріотичної спортивної Гри 
«Джура».  Щороку проходять обласні 
змагання з мотокросу, кульової стріль-
би та швидкісного маневрування на ав-
томобілях серед інструкторів з індиві-
дуального навчання водінню. У звітно-
му періоді команда Закарпатської ОО 
чотири рази ставала чемпіоном України 
серед клубів.

Ми також підготували та провели п’ять 
етапів чемпіонату України з мотокросу, 
традиційний мотокрос у В.Березному - 
п’ять змагань, чемпіонат області з мото-
кросу - 12 змагань. Чемпіонами та призе-
рами України з мотокросу стали Стегура 
Олександр та Красніков Владислав. Гор-
дістю обласної організації Товариства є 
спортивні сімейні династії з мотоциклет-
ного спорту Віктора Стегури, Всеволода 
Краснікова, Віталія Головина, Кудрявце-
ва з Ужгорода, Кричфалуши та Валерія 
Лунченка з Хуста, Івана Гебеши з міста 
Виноградова, Анатолія Матей з Мукаче-
во.  Авіамодельний спорт Закарпаття з 
честю представляє родина Олександра 
Дорошенка з Міжгір’я.

Хочу подякувати всім  членам Правлін-
ня, Раді Правління за плідну працю, під-
тримку і розуміння. На сьогодні обласна 
організація спроможна вирішувати ста-
тутні завдання та всі питання, які будуть 
стояти перед нею!

Саме на таке ставлення до виконання статутних    завдань надихає своїх 
колег голова Закарпатської обласної організації Євген Терьошкін 

НАШ ДЕВІЗ – ПРАЦЮВАТИ 
НА УКРАЇНУ І ТОВАРИСТВО
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Павлей
Ігор Володимирович, 

голова Запорізької обласної 
організації з 1994 року

Тож робимо все від нас залежне, 
щоб ця робота проводилася на висо-
кому рівні. Наприклад, у 2014 році в 
апараті комітету нашого обласного 
ТСО України ми створили управлін-
ня «Військово-патріотичної роботи 
та сприяння територіальній оборо-
ні», яке скерувало подальшу роботу у 
цьому напрямку. Згадуючи ті тривож-
ні дні,  коли, за великим рахунком, 
вирішувалася подальша доля Укра-
їнської держави, кожного її громадя-
нина, ми зайняли однозначну пози-
цію стосовно подій на Донбасі. Якщо 
коротко, то звучить це так: Україна – 
наша держава, дім кожного, хто тут 
проживає. А дім потрібно захищати 
або зі  зброєю в руках,  або усіляко 
сприяти нашим захисникам.  Запо-
різька обласна організація ТСОУ ак-
тивно включилася у волонтерський 
рух допомоги фронту.  В зону АТО/
ООС ми направили не одну і  не дві 
вантажівки з безліччю особистих ре-
чей для хлопців, продуктами тощо.

На сьогоднішній день Запорізькій 
обласній організації ТСО України під-
порядковано 20 навчальних закла-
дів: 14 спортивно-технічних клубів і 
шість автошкіл. За минулі п’ять років 
у їхніх стінах підготовлено понад 17 
тисяч водіїв:  слухачі після пройде-
ного навчання отримали водійські 

посвідчення, які дозволяють їм ке-
рувати автівками практично усіх кла-
сів, а також і автобусами для пере-
везення пасажирів. Навчальний про-
цес організовано на високому рівні: 
навчально-матеріальна база, яка є у 
нашому розпорядженні, сприяє цьо-
му. Автомобільний парк налічує 172 
автомобілі групи «Б», 24 групи «А». 
Останнім часом придбано три автів-
ки, п’ять мотоциклів та два причепи. 
У недалекому майбутньому парк ав-
тотехніки повинен ще поповнитись 
кількома транспортними одиницями.

Кращими керівниками навчальних 
закладів є Кириченко Ю. В., Боронін 
Н. Г.,  Зотов Б. Б.,  Жук А. М., Якимен-
ко Д. Я., Шеховцов А. П. Вони зуміли 
згуртувати навколо себе трудові ко-
лективи і мобілізувати, висловлюю-
чись армійською термінологією, на 
успішне виконання наших статутних 
завдань. За це я щиро їм дякую! 

Якщо говорити про економічно-фі-
нансовий напрямок нашої роботи,  то 
валовий дохід за минулу п’ятирічку 
становив 66,2 мільйона гривень, що 
на 17 мільйонів більше, ніж у попе-
редній час.

Були у нас і  неприємні моменти. 
Наприклад, певна частина наших на-
вчальних закладів, через відсутність 
ліцензій та атестацій,  опинилися у 
вкрай тяжкому становищі. Тому  по-
трібні  були титанічні  зусилля всіх 
працівників ТСОУ,  від даних нашій 
справі,  щоб з честю вийти з нього. 
Вживалися різні заходи, у тому числі 
й досить кардинальні. Зокрема, до-
велося змінити кількох керівників 
с трук турних підрозділів,  які ,  опи-
нившись в екстремальних ситуаці-
ях, не змогли вчасно зорієнтуватися 
і вдатись до правильних дій. На їхнє 
місце прийшли більш грамотні лю-
ди, які уміють працювати і за сьогод-
нішніх непростих умов. Досить вдало 
влилися в нашу організацію відставні 
офіцери поліції Якименко Д.Я. і Зубов 
Б.Б., які очолили напівзруйновані ор-
ганізації  в Приморську і  Кам’янко-

Дніпровці. Сьогодні ці школи є кра-
щими. Більше 3 мільйонів гривень 
заробив колектив, який очолює ще 
один ветеран - директор ЗОТШ Ки-
риченко Ю.В. Під його керівництвом 
відновлена водна станція, друге ди-
хання отримали наші секції з водно-
моторного спорту, академічного вес-
лування та яхт.

Якщо говорити про спортивні до-
сягнення в минулій п’ятирічці ,  то 
не можна не згадати обласний клуб 
службового собаківництва під керів-
ництвом Михайлова Є.В. За цей пері-
од було передано понад два десятки 
елітних цуценят для служби в армії, 
прикордонних військах, митниці та 
національній поліції .  В організаці-
ях ТСОУ Запорізької області почали 
популяризувати такі види спорту, як 
греко-римська боротьба, карате, на-
стільний теніс і тайський бокс. Вихо-
ванці ЗОТШ ТСОУ в цих дисциплінах 
ставали призерами чемпіонатів Єв-
ропи та світу.

Н а ш о ю  го рд і с тю  є  М и ко л а  П а -
насюк,  Світлана Чернявська,  Анна 
Контрибуц, Данило Михайлов, Кате-
рина Децюра – спортсмени, які става-
ли неодноразовими переможцями на 
першостях України. Команда з трофі-
рейдів «Міда-трофі-ТСОУ» на чемпі-
онатах України останні п’ять років 
постійно посідала перші місця і були 
чемпіонами в командному заліку. На 
постійній основі всі ці роки  прово-
дились в області місячники військо-
во-патріотичної роботи.  Ми також 
брали участь у підготовці і  прове-
денні  Всеукраїнської гри «Зірниця» 
та гри «Сокіл» (Джура),  військово-
спортивної гри «Захисник України».

Нам багато чого вдалося зробити, 
хоча ще залишилися невикористані 
можливості, є певні недоліки, але ми 
завжди готові йти вперед, до нових 
досягнень, і  докладемо всіх зусиль, 
щоб з  чес тю нес ти високе звання 
оборонців України і бути на першій 
лінії  у воєнно-патріотичному вихо-
ванні молодих українців!

Основним нашим статутним і громадянським обов’язком вважаємо 
патріотичне виховання громадян України. Насамперед, молоді

ЗАПОРІЗЬКІ ОБОРОНЦІ  
ВПЕВНЕННО КРОКУЮТЬ ВПЕРЕД

Плешивенко
Дмитро Генадійович, 

голова Івано-Франківської 
обласної організації з 

 лютого 2020 року
Організаційна  структура  Івано-Фран-

ківської обласної  організації  відповідає  
нормам  Статуту ТСО України, постійно 
удосконалюється і забезпечує ефектив-
не  виконання  статутних завдань.  До її 
складу входять 15 осередків районного 
рівня, які складаються з 321 первинної 
організації. На обліку  перебувають по-
над 24 тисячі   членів  Товариства,  в то-
му  числі  181  штатний  працівник. Для 
підготовки кадрів робітничих професій 
маємо 18 навчальних  закладів. Статути  
осередків  затверджені в органах юс-
тиції, отримані   відповідні  свідоцтва. 
Базою первинних організацій є загаль-
ноосвітні, професійно-технічні, вищі на-
вчальні заклади освіти. Безпосередньо 
в них проводяться заходи,  спрямовані 
на виховання національно-патріотич-
ної свідомості у молоді, підготовку їх до 
збройного захисту нашої Батьківщини. 
На уроках з предмету «Захист Вітчизни» 
організовуються зустрічі з ветеранами 
воєн, національно-визвольного руху, 
учасниками АТО. Молодь має можливість 
безпосередньо отримати достовірну ін-
формацію про події минулих часів та су-
часності. З метою національно-патріо-
тичного виховання молоді проводимо і 
спортивні заходи. Завжди змістовно, із 
залученням активних членів Товариства, 
допризовної і призовної молоді прово-

дяться місячники оборонно-масової ро-
боти, в яких беруть участь представни-
ки місцевих державних органів влади та 
місцевого самоврядування.

В первинних організаціях оформлено 
«Куточки ГО «ТСО України», де висвітле-
ні головні досягнення Товариства, най-
кращі майстри, викладачі та спортсмени. 
На виконання Указу Президента України 
«Про Стратегію національно-патріотич-
ного виховання дітей та молоді» пред-
ставниками від ТСО України в Коорди-
наційних радах на місцях залучені голо-
ви районних і міських організацій, які 
є досвідченими керівниками професій-
но-навчальних закладів Товариства. При 
Івано-Франківській обласній державній 
адміністрації також створена Коорди-
наційна рада, яка на своїх регулярних 
засіданнях розглядає питання грома-
дянського, військово-патріотичного та 
духовного виховання, проводить між-
регіональні відеоконференції, приуро-
чені історичним датам, обміну досвідом 
проведення заходів з учнями навчальних 
закладів та допризовниками. Рішення 
Координаційної ради регулярно дово-
дяться до голів організацій ТСО України.

В обласній організації працюють депу-
тати місцевих рад, учасники АТО, 11 офі-
церів запасу та у відставці, 39 ветеранів 
ТСО України. Вони складають потужний 
кадровий потенціал у навчанні та вихо-
ванні молоді. Івано-Франківська обласна 
організація ТСО України має 18 професій-
но-технічних закладів ТСО України, стрі-
лецько-спортивний клуб. В навчальних 
закладах діє 120 спортивно-технічних 
секцій автомобільних, військово-при-
кладного багатоборства, моделізму, мо-
тоциклетних і стрілецьких. За п’ять років 
ми підготували  для економіки України 
близько 60 тисяч різнопланових фахів-
ців, навчальними закладами придбано 
38 одиниць транспортних засобів.

На виконання спільного плану реалі-
зації Меморандуму про співпрацю Гене-
рального штабу Збройних Сил України 
та Громадської організації «ТСО України»  
видано розпорядження голови облас-
ної організації ТСО України щодо ство-
рення клубів військово-патріотичного 

виховання молоді за сприянням вій-
ськових комісаріатів, військових частин 
ЗСУ. В лютому 2019 року видано наказ 
голови обласної організації «Про ство-
рення Клубів військово-патріотичного 
виховання молоді», яким зобов’язано 
директорів навчальних закладів органі-
зувати роботу Клубів згідно Положення. 
Укладено угоду про співпрацю між Іва-
но-Франківською обласною організаці-
єю ТСО України, обласним військовим 
комісаріатом та командуванням 102-ої 
окремої бригади територіальної обо-
рони.  При Тлумацький районній орга-
нізації ТСО України працює молодіжна 
організація «Воїн-Патріот», де задіяна 
молодь району. В приміщені спортив-
но-технічного клубу створено музей іс-
торії Українського війська та стрілецької 
зброї різних часів, виготовлені стенди 
зразків зброї, закуплена навчальна ав-
томатична зброя для вивчення її будо-
ви, розбирання і збирання, обладнано 
спортивну залу, в якій займаються юнаки 
і дівчата, власноруч відремонтований 
стрілецький тир, де вони можуть прово-
дити навчання з поводження зі зброєю 
та практичні стрільби.

В Івано-Франківській автошколі про-
водиться навчання студентів військо-
вої кафедри при Прикарпатському уні-
верситеті імені В.Стефаника. Вже дру-
гий рік поспіль на базі Калуської АШ 
військовозобов’язані, які входять до 
стрілецької роти батальйону територі-
альної оборони, пройшли теоретичну, 
вогневу підготовку та бойове злагоджен-
ня в складі підрозділів. В 2020 році пла-
нується проведення таких занять з осо-
бовим складом 102-ої бригади на базі 
Долинської АШ, Калуської АШ, Коломий-
ської АШ та Івано-Франківської облас-
ної організації ТСО України. Тактичні на-
вчання, стрільби, водіння автомобільної 
техніки будуть проводитися на Староли-
сецькому полігоні.

Оборонці Івано-Франківщини завжди 
пам’ятають, що сприяння органам вла-
ди, органам місцевого самоврядування 
у розвитку національно-патріотичного 
виховання населення є одним з пріори-
тетних статутних завдань Товариства!

Н а  це  с п ря мо в а н і  го л о в н і  зус и л л я  а к т и в і с т і в  П р и к а р п ат тя

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА  
РОБОТА В ЦЕНТРІ УВАГИ
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Ніколаєнко 
Ольга  Миколаївна, 

голова Київської міської 
організації з 2015 року

У 2015-19 роках  вся діяльність Київ-
ської  міської організації спрямовувалася 
на виконання Статуту оборонного Това-
риства і власних керівних документів. Ми 
активно співпрацюємо зі столичною вла-
дою, районними у місті Києві держадміні-
страціями, загальноосвітніми, професій-
но-технічними та вищими навчальними 
закладами, військовими комісаріатами, 
громадськістю. 

На сьогодні КМО ТСО України об’єднує 
10 районних організацій, дев’ять  спор-
тивно-технічних клубів, спортивно-тех-
нічний центр,  дитячо-юнацьку спортив-
ну школу з радіоспорту, дитячо-юнацьку 
спортивно-технічну школу з автомотос-
порту, морську школу, виробничий ком-
бінат, клуб собаківництва. А також чоти-
ри клуби з військово-патріотичного ви-
ховання молоді та 166 секцій і гуртків.

Всі п’ять  років нашої роботи пройшли 
в умовах війни, яка внесла до свідомості 
більшості українців просту істину: оборо-
ноздатність та захист України є найголо-
внішим нашим завданням. Тому всі Укази 
Президента України, закони, урядові по-
станови, що стосуються  цих надважли-
вих завдань і до яких ми маємо дотик, 
беззаперечно виконуються. Додав  актив-
ності в нашій роботі підписаний між Това-
риством і  Генеральним штабом Збройних 
Сил України Меморандум.  Для його ви-
конання проводиться робота з удоско-

налення діяльності районних та міської 
організацій Товариства, навчальних за-
кладів і спортивно-технічних клубів.  

Всі п’ять років Київська міська орга-
нізація ТСО України є однією з кращих у 
Товаристві за рівнем розвитку спортив-
но-технічних видів спорту та військо-
во-патріотичного виховання жителів 
міста. Свідченням цього можуть слугу-
вати щорічні нагороди спортсменів, які 
практично на всіх змаганнях виборюють 
призові місця, здебільшого - перші. Тра-
диційно успішно виступають наші обо-
ронці-спортсмени у прикладних видах 
спорту. Насамперед, у радіоспорті, мор-
ському багатоборстві, підводному спор-
ті, картингу, мотоспорті, автомобільно-
му,  водномоторному, аквабайку, спорті 
з собаками та модельних видах спорту 
- автомодельний, судномодельний, авіа-
модельний. Військово-спортивне багато-
борство та стрілецький спорт активно 
пропагуються в секціях і клубах як серед 
учнівської та студентської молоді,  так і 
серед дорослих киян.

В спортивних секціях та гуртках місь-
кого Товариства працюють кваліфіковані 
тренери-викладачі, інструктори, мето-
дисти, які виховують спортсменів-патрі-
отів, членів збірних команд міста Києва 
та України, що беруть участь у змаганнях 
всеукраїнського, європейського і світо-
вого рівня. Впродовж п’яти  років спортс-
менами нашого міського Товариства за-
войовано  2899 медалей, з яких: 1258 - зо-
лотих, 929 – срібних та 712 – бронзових! 
Тренерами, інструкторами та виклада-
чами міського Товариства підготовлено 
заслуженого  майстра спорту, дев’ять 
майстрів спорту міжнародного класу,  
24 майстри спорту України, 48 кандида-
тів у майстри спорту та 244 спортсмени 
масових розрядів!

Активну участь брала міська організа-
ція у проведенні міжнародних та всеукра-
їнських змагань, за нашої безпосередньої 
участі проведено два чемпіонати світу 
та 55 всеукраїнських змагань, що про-
йшли на високому організаційному рівні. 

Для утримання спортивних секцій, участі 
спортсменів у змаганнях та проведення 
різноманітних військово-патріотичних 
і спортивно-масових заходів протягом 
цього періоду міським Товариством було 
виділено понад мільйон гривень.

Підготовка робітничих кадрів здій-
снюється у дев’яти навчальних закладах 
і філії Дніпровського СТК за такими  спе-
ціальностями як водій мото- і автотран-
спортних засобів, інструктор з індивіду-
ального навчання водінню, судноводій 
малих суден, водолаз, матрос-рятуваль-
ник, машиніст компресорних установок, 
водій навантажувача, стерилізатор ма-
теріалів, оператор ліфтів. У  Шевченків-
ському районному спортивно-технічно-
му центрі ще й навчають безпечному по-
водженню зі зброєю. Протягом останніх 
п’яти років підготовлено 21 720 спеці-
алістів.

В 2017 році до Київської міської ор-
ганізації було передано Дарницьку ав-
томобільну школу. На жаль, отримали 
ми її з великими боргами,  але на сьо-
годні ситуацію суттєво покращено. Вже 
через рік цей навчальний заклад вийшов 
із кризи і відновив повноцінну підготов-
ку водіїв. Загалом за останні п’ять років 
практично всі наші навчальні заклади 
поліпшили своє матеріально-технічне, 
фінансове становище, що, звісно, не мо-
гло не позначитись на кількості і якості 
підготовлених у їхніх стінах різноплано-
вих фахівців. Найбільше у цьому плані 
зусиль доклали, окрім Дарницької авто-
школи,  Дніпровський спортивно-техніч-
ний клуб, а також  підприємство Міський 
СТК, СТК «Гарт». 

Діяльність міської організації активно 
висвітлюється на сайтах районних і місь-
кої організацій, в журналі «Вісник ТСО 
України», у засобах масової інформації: 
газеті «Народна армія», журналі «Обо-
ронний вісник» та на телебаченні Укра-
їни.  Можу впевнено сказати – столичні 
оборонці добро розуміють свої статутні 
завдання і мають всі умови до їхнього 
виконання! 

Єрмак 
Олександр Миколайович,  

голова Київської обласної 
організації  з 2019 року

К и ї в с ь к а  о б л а с н а  о р г а н і з а ц і я 
створена 26 лютого 1932 року,  во-
на пройшла с лаветний багаторіч-
ний шлях служіння Батьківщині, має 
багато героїчних і  трагічних сторі-
нок у своїй біографії .  Ми, нащадки 
поко лінь героїв ,  повинні  не  т і ль -
ки пам’ятати про тих,  хто зак ладав 
фундамент нашої оборонної органі-
зації ,  хто своєю натхненою працею 
зміцнював обороноздатність країни, 
зі  зброєю в руках захищав ї ї ,  але й 
самі бу ти гідними нащадками, про-
довжувачами справи батьків і  дідів.

Наша організація,  як і  все Това-
рис тво,  вс і  ц і  п ’ять років  наполе-
гливо працювала над виконанням 
завдань,  що випливають зі  Стату ту 
ТСО України. До її складу входять  17 
районних та міських осередків,  два 
вищих навчальних зак лади, чотири  
автомобільні школи, 12 районних та 
міських спортивно-технічних к лу-
бів, госпрозрахункове підприємство 
«Стрілецько-спортивний к луб».  На 
обліку в районних та міських орга-
нізаціях нараховується  майже 800 
членів Товариства. Серед них чима-
ло ветеранів,  які  від дали йому де-
сятки років життя,  а також учасни-
ків бойових дій в  Афганістані .  Ми 
неабияк пишаємось тим,  що у  нас 
працюють і  сьогоднішні захисники 

України – учасники антитерористич-
ної операції  на сході країни.

Люди – наш головний скарб.  То-
му  К и ї в с ь к а  о б л а с н а  о р га н і з а ц і я , 
виконуючи свої  стату тні  завдання, 
приділяє велику увагу збереженню 
кадрового потенціалу. Якщо говори-
ти про якісний ск лад кадрів більш 
конкретно, то слід зауважити, що він 
характеризується такими показни-
ками: 52 відсотки голів організацій 
та директорів навчальних зак ладів   
мають повну вищу освіту,   48 – з не-
повною вищою освітою.  Серед ви-
к ладачів навчальних і  спортивних  
організацій – 82 відсотки з повною 
вищою освітою, 18 -  з неповною ви-
щою.

В а рто  зу п и н и ти с я  н а  труд о в и х 
досягненнях обласної  організаці ї . 
В ідзначимо,  що у  зв ітному періо -
ді  нашими навчальними зак ладами 
підготовлено понад 20 400 фахівців 
робітничих професій для економіки 
України.   Не забуваємо і  про спорт. 
У нас найбільше культивуються ку-
льова стрільба – тренер Габлюк А.В., 
кільцеві автоперегони – тренер Ле-
онов Л. І . ,  с трільба з  пневматичної 
зброї  – тренер Цисарь М.О. ,  мото-
спорт – тренер Пащинський С.І . ,  ра-
діоспорт – тренер Фурса О.М. ,  фі -
гурне водіння автомобіля – тренер 
Запольський Б.С.

За 2015-2019 роки підготовлено 
63 спортсмени масових розрядів , 
12 першорозрядників, кандидатів та 
майстрів спорту України, чотирьох 
майстрів спорту міжнародного к ла-
су .  Це,  зокрема, Гонтовий Павло  – 
чемпіон України з  автомобільного 
крос у,  Кондратенко Володимир та 
Скуз Ігор -  переможці етапів Кубку 
Європи з автомобільних кільцевих 
перегонів,  Салюк Олександр (стар-
ший)  -  зас лу жений майс тер спор-
ту України,  багаторазовий чемпіон 
етапів чемпіонатів Європи та світу.

За підсумками спортивної роботи  
за 2018 рік за третім показником по 
першій групі Київська обласна орга-

нізація посіла перше місце. Успішно 
виступила наша команда на першо-
сті  ГО ТСО України 2019 року серед 
інс трук торів та майс трів індивіду-
ального навчання водінню. Відзна-
чилася і   наша збірна зі  стрільби з 
пневматичної зброї,  посівши  друге 
місце у командному заліку на пер-
шість Товариства минулого року.  На 
Кубку Товариства і  чемпіонаті Укра-
їни 2019 року команда з мотокросу 
виборола третє місце. 

Сьогодні ,  коли Україна в небез-
пеці ,  перед обласною,  районними 
та  міськими організаціями с тоять 
завдання щодо покращення мето-
дів проведення заходів військово-
патріотичної  роботи,  піднят тя па-
тріотичного дух у серед молоді  та 
побудови нового  підходу щодо ви-
конання Статутних завдань в умовах 
ск ладних соціально-політичних по-
дій,  які  відбуваються в Україні .  Як-
що говорити про організаційно-ма-
сову роботу, військово-патріотичне 
виховання то варто зазначити,  що 
кращими ту т є Миронівсько РО, де 
головою Кочерга П.М., Тетіївська РО, 
яку очолює Лисяний М.Т. ,  Богуслав-
ська і  Фастівська, якими керують Бі-
лан А.І .  та Бигич В.І .

З в ич а й н о ,  н е  о бход и ть с я  і  б е з 
труднощів,  недоліків у роботі .  Слід 
визнати,  що в діяльнос ті  обласної 
організаці ї ,  ї ї  апарат у управління 
не завж ди здійснювався глибокий 
та своєчасний вплив на процеси, які 
відбувались в оборонних організа-
ціях області ,  не завж ди надавалась 
практична допомога безпосередньо 
на місцях,  мало приділялося уваги 
навчанню та вихованню молодих ке-
рівників.

Ми не вважаємо, що повністю ви-
користали існуючі резерви. Вони у 
нас є.  Саме у їх залученні для реа-
лізаці ї  с тату тних завдань і  вбачаю 
свою мет у перебування на посаді 
голови Київської  обласної  органі-
зації  Товариства сприяння обороні 
України! 

Війна внесла до свідомості більшості українців просту істину: зміцнення 
обороноздатності України є найголовнішим нашим завданням, а спорт має 

виховувати потенційного захисника рідної землі 

Докладемо всіх зусиль, щоб їх використати і цим самим поліпшити 
показники нашої статутної діяльності 

НЕ ЗБИРАЄМОСЯ
ПОЧИВАТИ НА ЛАВРАХ РЕЗЕРВИ У НАС Є



№ 1 (37) 2020 15№1 (37) 2020 14

Левченко
Микола Миколайович,
голова Кіровоградської 

обласної організації 
з 2017 року

З метою оптимізації та покращення 
роботи на всіх рівнях останнім часом ми 
розпочали масштабні структурні зміни. 
Зокрема,  вирішили об’єднати 12 мало-
ефективних Відокремлених підрозділів 
районного рівня у три міжрайонні. Во-
ни, на нашу думку, з більшою ефектив-
ністю виконуватимуть покладені на них 
завдання. На сьогоднішній день вже за-
кінчена процедура припинення діяль-
ності міських, районних організацій, на 
черзі – створення нових, з  більш доско-
налим статутом, що відповідатиме ви-
могам сьогодення. Минулого року ство-
рили новий осередок - Кропивницький 
Відокремлений підрозділ. 

Про військово-патріотичне вихован-
ня. Найуспішніше у цій царині працює 
колектив Знам’янської міської органі-
зації, очолюваний Володимиром Коле-
біденком. Вони тісно  співпрацюють з 
міською владою, військовим комісарі-
атом, армійськими частинами, що дис-
локуються на теренах краю, міською та 
обласною організаціями УСВА, військо-
во-спортивними клубами тощо. Вже тра-
диційними стали екскурсії учнів шкіл, 
училищ міста та району до військових  
частин, а також проведення методич-
них та практичних занять з викладачами 
предмету «Захист Вітчизни», зустрічі з 
ветеранами антитерористичної опера-

ції. Зусиллями Колебіденка та його ко-
лег створено музей, експонати якого 
розповідають відвідувачам і про війну 
в Афганістані, і про ту, яку розв’язала 
проти нас Росія, про сьогоднішніх захис-
ників України. Відбуваються виставки 
навчальних макетів зброї, інші заходи, 
що мають військово-патріотичне спря-
мування. 

К і льк а років  поспі ль на   баз і 
Знам’янського МСТК облаштовується 
військово- польовий табір для старшо-
класників міста, тут  створено тир, де 
молодь тренується у стрільбі на влуч-
ність. Облаштований спортивний май-
данчик, цього року споруджено ска-
лодром. По крупинках збираються на-
вчальні зразки бойової зброї, є макети 
вибухонебезпечних предметів, зразки 
навчальних мін та боєприпасів.

Інструкторам та слухачам навчальних 
закладів Товариства завжди був близь-
ким автомобільний спорт. З 2018 року 
відновлено проведення обласних зма-
гань з фігурного водіння (швидкісного 
маневрування) серед інструкторів інди-
відуального навчання водінню автомо-
біля нашої організації. Кілька років по-
спіль перемагають на обласних змаган-
нях Володимир Ферман та Олег Шило з 
Кіровоградської автошколи. Цьогоріч 
вони принесли перемогу нашій команді, 
виборовши «золото» у фіналі Всеукраїн-
ського Кубку ГО «ТСО України», а Воло-
димир Ферман ще й став переможцем 
цих змагань в особистому заліку.

Кіровоградська ОО спільно з Олек-
сандрійською ЗАШ опікується місце-
вими картингістами. Як наслідок, вони 
вже внесли великий вклад у скарбничку 
перемог області. Вихованці гуртка ре-
гулярно здобувають призові місця на 
всіх етапах чемпіонатів України, нео-
дноразово піднімався на найвищу схо-
динку п’єдесталу Влад Севастяненко. 
За підсумками Фіналу відкритого чем-
піонату України та «ТСО України», що 
проходив в м. Києві, він здобув ІІІ місце 
у категорії «Кадети». В дуже складних 
погодних умовах проходили змагання 
І етапу відкритого чемпіонату України 

східного регіону, але Влад здобув пер-
ші місця у двох категоріях – «Кадети» та 
«Популярний-Ю». 

У звітному періоді підготовка кадрів 
робітничих професій здійснювалася за 
вісьмома робітничими професіями у 
п’яти автошколах і 11 СТК. Майже всі  
навчальні заклади пройшли акреди-
тацію в Головному сервісному центрі 
МВС України, мають спеціальні дозволи 
Міністерства освіти і науки України на 
підготовку фахівців і можуть видавати 
по закінченні навчання документи дер-
жавного зразка.

Кіровоградська  автошкола, якою 
керує Юрій Костюк, отримала відзнаку  
«Народний бренд» 2018-го. Серед кра-
щих навчальних закладів Долинський 
ПТНЗ (директор Володимир Федорен-
ко), Добровеличківський СТК (Сергій Го-
лоцван), Бобринецька ЗАШ (Володимир 
Волкотруб), Знам’янський МСТК (Воло-
димир Колебіденко). Вони з року в рік 
виконують планові показники. Значно 
покращили роботу  Олександрівський 
РСТК (Борис Безсмолий), Новоархан-
гельський РСТК (Сергій Григоренко), 
Новомиргородський НЗ (Любов Кваша.

Проводиться подальше покращення 
співпраці з підшефними організаціями 
та клубами, налагодження швидкої вза-
ємодії між бухгалтерами підрозділів об-
ласті шляхом запровадження новітніх 
інтернет-технологій. Вважаю, що, слі-
дуючи вимогам часу, з метою швидкої 
організації та збереження даних бухгал-
терського обліку всім підрозділам об-
ласті найближчим часом доцільно пере-
йти на найбільш сучасні форми ведення 
електронного бухгалтерського обліку, 
зі збереженням інформації на електро-
нних носіях з використанням відповід-
ного програмного забезпечення на ПК.

Кіровоградська обласна організація 
минулого року відзначила 80 річницю з 
дня створення. Багато добрих і корисних 
справ на рахунку оборонців краю як у 
воєнні грізні часи, так і у мирному жит-
ті. Впевнений, що наш колектив завжди 
залишиться вірним славетним традиціям 
старших поколінь захисників Вітчизни!

Марченко 
Геннадій Олексійович, 

голова Луганської обласної 
організації з 2018 року

Навесні 2014-го на Донбас прийшла 
війна, яку принесла нам путінська Ро-
сія. Проте, незважаючи на втрати свого 
складу і звуження сфери традиційної 
діяльності, Луганська обласна організа-
ція вистояла, зберегла базові структу-
ри, основний матеріальний і кадровий 
потенціал на підконтрольній території 
України. Ми провели велику роботу з 
атестації працівників, акредитації на-
вчальних закладів згідно нових умов, 
підготували більше 21 тисячі фахівців 
для економіки України. У Сєвєродо-
нецькій автошколі в рамках професій-
ної адаптації навчалися  146 учасників 
АТО/ООС, направлених від центру со-
ціального захисту населення. Ця школа 
постійно допомагає нашим воякам з  
39-го ОМБ ЗС України, батальйону «Ай-
дар», іншім підрозділам. Взимку 2014 
року допомогли у розквартируванні 
особового складу однієї з військових 
частин, взявши на себе  частку кому-
нальних платежів військовиків.  Прав-
ління за власною ініціативою ухвалило  
рішення  про навчання учасників АТО, 
членів їхніх сімей водійському ремеслу 
безкоштовно чи зі значною знижкою. 
СТК  Сєвєродонецька, який очолює Ген-
надій Бєлінський, також безкоштовно 
готував необхідних армії спеціалістів. 
На ремонтній базі цього клубу ремон-
тувалася військова техніка і автівки, 

якими користувалися чиновники об-
ласної військово-цивільної адміністра-
ції. Фахівці Рубіжанського МСТК, де ди-
ректором Надія Гладська, за власний 
кошт провели перепідготовку учасни-
ків АТО на категорію «Д», «Д1», «С1Е», 
«СЕ», збирали продукти  харчування, 
одяг для вояків, які несли службу у  Но-
воайдарському районі. Біловодський 
РСТК, де  директором Лопаткін Г.П., 
і сьогодні  виділяє у розпорядження  
військового  комісара автомобільну 
техніку,  паливно-мастильні матеріа-
ли. Розумію, що наша волонтерська ді-
яльність не стала вирішальною у забез-
печенні військовиків найнеобхіднішим. 
Але ми не залишилися сторонніми спо-
стерігачами.

Щодо «мирної» діяльності. Послуги 
населенню  з придбання робітничих 
професій надають 12 навчальних закла-
дів. Всі вони, звісно, знаходяться на під-
контрольній Україні території і мають 
сертифікати про державну акредитацію 
з підготовки водіїв транспортних засо-
бів.  Зауважу, що до війни налічувалося 
27 навчальних закладів, з настанням 
«руської весни» 14 опинилися  на оку-
пованій території.   Незважаючи на цю 
обставину, за чотири роки  підготов-
лено 21647 фахівців різних спеціаль-
ностей, в тому числі 168 трактористів. 
План ми виконали на 120 відсотків, по-
стійних збиткових організацій немає. 
Для покращення стану справ з освіт-
ньої діяльності активно використову-
ємо різноманітні інформаційні заходи, 
в місцевих газетах, по телебаченню та 
в Інтернеті постійно даються оголо-
шення про набір на курси навчання. В 
людних місцях розклеюємо оголошен-
ня, встановлюємо інформаційні стен-
ди, рекламні щити. Керівники АШ, СТК 
проводять зустрічі з керівництвом та 
студентами навчальних закладів, учня-
ми старших класів щодо залучення до 
навчання в ТСО України.

Незважаючи на складні економічні 
умови та знаходження в зоні ООС, ор-
ганізації області в цілому працюють  з 
прибутком. Відремонтовано багато бу-

дівель та споруд, що обійшлося нам 
майже в 300 тисяч гривень.  Керівни-
кам навчальних  закладів, з метою за-
побігання дорожньо-транспортних при-
год та забезпечення охорони праці від-
повідно до вимог керівних документів, 
постійно рекомендувалось планувати 
та перевіряти експлуатацію техніки та 
внутрішню службу в парках, а виявлені 
недоліки усувати. Відрадно, що до них 
прислухались

Не останнє місце в наших організа-
ціях посідає національно-патріотич-
на робота. Укладено меморандум про 
співпрацю з  обласним військовим ко-
місаріатом, складений план спільних 
дій. Розроблені та впроваджені про-
грами, спрямовані на підготовку гро-
мадян України до захисту Батьківщи-
ни, військово-патріотичне виховання 
і підготовку призовників з військово-
технічних спеціальностей та кадрів 
масових технічних професій, розви-
ток серед населення технічних та при-
кладних видів спорту. В  навчальних 
закладах відбуваються святкові захо-
ди, присвячені Дню захисника України, 
учасниками яких є призовна та допри-
зовна молодь.

Особливе місце в нашій роботі від-
ведене спорту, до змагань різного рів-
ня долучається багато місцевої моло-
ді. Практично у кожному навчальному 
закладі функціонують клуби фігурного 
водіння автомобіля,  стрільби з пневма-
тичної зброї. Під егідою Рубіжанського 
МСТК проводяться  спортивні та інші 
масові заходи, функціонує секція авто-
модельного спорту, де інструктором 
на громадських засадах працює голова 
Федерації автомодельного спорту Укра-
їни в Луганській області  Юрій Нагорян-
ський. В Лисичанській МО ТСО України 
та Старобільській РО ТСО України від-
новлюються клуби  службового собаків-
ництва, які вже мають певні досягнення.

Від імені своїх колег запевняю, що 
прифронтова оборонна організація Лу-
ганщини впевнено дивиться в майбутнє 
і спроможна гідно виконувати свої ста-
тутні завдання!            

крокує Кіровоградська обласна організація ТСО   України, виконуючи 
статутні завдання 

працює колектив Луганської оборонної організації, надавши за останні п’ять 
років чималу допомогу Українському війську, яке боронить рідну землю

В НОГУ З ЧАСОМ ЗА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ
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Хамула 
Василь Іванович, 

голова Львівської обласної 
організації з 2004 року

Всі п’ять років ми працювали на 
виконання статутних завдань облас-
ного Товариства.  На даний час до йо-
го складу входять18 районних осе-
редків, міжрайонний, об’єднана ра-
йонна і  міська організації .  А також 
три первинних організації, 23 спор-
тивно-технічних клуби, шість авто-
шкіл,  авіаційно-спортивний к луб і  
обласний навчальний спортивно-
технічний центр. Вагомий внесок в 
роботу нашої організаці ї  зробили 
члени  Ради Правління.   З метою на-
вчання  керівників всіх рівнів, акти-
ву та спеціалістів  в області кожного 
року проводились навчально-мето-
дичні збори.  

Однією з  найбільш ефек тивних 
форм військово-патріотичного вихо-
вання допризовної і призовної моло-
ді, членів Товариства за звітний пері-
од  були місячники оборонно-масової 
роботи. Вони присвячувались Дню 
Перемоги над нацизмом, річницям 
Збройних Сил України та іншим зна-
менним датам в житті держави. В їхніх 
рамках відбувалися тематичні вечо-
ри, лекції, бесіди, Уроки мужності, Дні 
пам’яті, Відкритих дверей, автопро-
біги, рейди по місцях бойової слави, 
зустрічі з учасниками війн, ветера-
нами Збройних Сил та Товариства. 
Найбільш ефективно проводились 

ці заходи в Золочівській РО (голова 
Бутин Віктор), Турківській МРО (Фен-
чин Михайло),  Жовківській (Вовк Ми-
хайло), Червоноградській автошколі 
(Гаманюк Володимир), Львівському 
АСК (Семенович Сергій).

Одним із основних напрямків фі-
нансового забезпечення виконання 
статутних завдань є госпрозрахун-
кова діяльність  навчальних закла-
дів, які в умовах жорсткої конкуренції 
ведуть підготовку кадрів за вісьмома 
робітничими професіями. Протягом 
останніх п’яти років ми підготували 
понад 68 тисяч фахівців. Найкраще 
навчальний процес було організо-
вано у Стрийському, Жовківському, 
Кам’янко-Бузькому,  Сокальському, 
Шевченківському, Перемишлянсько-
му спортивно-технічних клубах. Не 
відстають від них Львівська, Черво-
ноградська, Дрогобицька автошколи.

За звітний період збільшено обсяг 
професій. Наприклад, СТК «Львівська 
політехніка» сьогодні готує фахівців 
з охорони праці,  операторів заправ-
них станцій,  охоронців,  інкасаторів 
та інкасаторів-водіїв. Однак постій-
не нарощування обсягів підготовки 
кадрів масових технічних професій 
немож ливе без с творення належ-
них умов, тому було виконано вели-
кий обсяг робіт з удосконалення на-
вчально-матеріальної бази. Приємно 
зазначити, що останнім часом вона 
зміцніла. Це стало можливим завдяки 
ефективному використанню наявних 
площ, приміщень, автомобільної тех-
ніки, трудових ресурсів, правильно-
му і грамотному визначенню вартості 
послуг. Наприклад, Стрийським СТК 
вирішено питання з Миколаївською 
міською радою щодо оформлення 
свідоцтва на право власності, отри-
мала відповідні документи і Лопатин-
ська автошкола. Завдяки старанням 
колективів навчальних організацій 
області, ми зберегли свою власність.  
Проте  треба будувати Яворівський 
РСТК, Львівський ОУСТЦ. Саме від ма-

теріально-технічної бази організацій 
залежить підуть люди до нас, чи до 
конкурентів. 

В автошколах і  спортивно-техніч-
них к лу бах функціонують 179 на-
вчальних кабінетів, 28 комп’ютерних 
класів, сім автодромів, 24 майданчи-
ки для початкового водіння та ае-
родром. Маємо 130 легкових та 136 
вантажних автомобілів,  16 автобу-
сів,  трактор, 12 причепів і  33 мото-
цик ли. За звітний період придбано 
15 нових легковиків, автобус і  п’ять 
причепів. Але для належного збері-
гання техніки необхідні облаштовані 
автопарки,  відповідна організація 
паркової  с лужби,  вчасний ремонт 
та обслуговування, що ми і  старає-
мось робити.

Тепер про спорт. Найбільше у нас  
культивуються авіаційний (літаковий 
та парашутний), фігурне водіння ав-
томобіля, мотоциклетний, авіа- та ав-
томодельний (кордові моделі), стрі-
лецький і  радіоспорт.  Спортсмени 
ТСО України Львівщини беруть участь 
не тільки в змаганнях обласного зна-
чення, а й на більш високому рівні. 
В нашій організації є заслужені май-
стри спорту України, неодноразові 
переможці чемпіонатів світу та  Єв-
ропи, які захищають честь не тільки 
обласної організації і  Товариства в 
цілому, але й приносять славу нашій 
державі у всьому світі.

Запорукою успішної діяльності є 
правильний підбір та  розстановка 
кадрів. Всі наші керівники мають ви-
щу освіту. Минулого року ми провели 
планове  атестування педагогічних 
працівників, всі атестовані підтверди-
ли або підвищили свою кваліфікацій-
ну категорію. В той же час керівний 
склад організацій області стрімко по-
повнюється молодими енергійними 
працівниками, які  пишаються тим, 
що працюють в Товаристві сприян-
ня обороні України поряд з досвід-
ченими фахівцями, в яких є чому на-
вчитись.

Шутяк 
Юрій Олександрович, 

голова Миколаївської обласної 
організації з 2017 року

Структура  Миколаївської обласної 
організації ТСО України складається з 
14 районних та двох міських осередків. 
Одним з основних завдань  вважаємо 
національно-патріотичне виховання  
громадян, особливо молоді, сприяння 
органам влади і місцевого самовряду-
вання  в його розвитку. Ця робота орга-
нізована і проводиться у відповідності 
до Стратегії  національно-патріотично-
го виховання дітей та молоді на 2016-
2020 роки. До проведення спільних за-
ходів ми залучаємо організації, які пра-
цюють з молоддю. Зокрема, спільними 
зусиллями створено єдиний координа-
ційний Центр військово-патріотичного 
виховання, який знайшов схвалення та 
підтримку в обласній адміністрації, до 
роботи долучились державні структу-
ри.  Вони допомагають адаптувати ро-
боту обласного ТСО України з військо-
во-патріотичного виховання до вимог 
шкільної програми предмету «Захист 
Вітчизни». Проводяться заходи всеукра-
їнського рівня, зокрема, «Труханівська 
Січ», «Джура», турніри з тактико-спеці-
альної підготовки для дорослих та ді-
тей, активно підтримується волонтер-
ська діяльність. 

Всі наші осередки  існують на само-
фінансуванні та самоокупності. Тож  від-
повідальність за розвиток навчального 
закладу, добробут колективу поклада-

ється на їхнього  керівника. Ключовим 
показником роботи є зростання  при-
бутків та  перевищення їх над видатка-
ми. Проте на кінець звітного періоду ми 
маємо 11 збиткових організацій. При-
бутковими залишаються сім навчаль-
них закладів, але прибуток  у них скла-
дає лише 113 тис. грн. В області немає 
жодного навчального закладу з рента-
бельністю більше 10%, і це є основним 
викликом для майбутнього обласної 
організації. Аналізуючи фінансово-гос-
подарську діяльність навчальних закла-
дів за п’ять років, слід відзначити, що 
в цілому прибутки мають тенденцію до 
збільшення. За цей час наша скарбниця 
поповнилася  більш як 66 мільйонами  
гривень. Середня заробітна плата пра-
цівників зросла на 75 відсотків.

Підготовка, перепідготовка та під-
вищення кваліфікації водіїв автотран-
спортних засобів є одним з головних на-
прямків діяльності нашого Товариства і 
основним джерелом фінансових надхо-
джень. На регулярній основі працюють 
над збільшенням об’ємів підготовки Воз-
несенська, Первомайська і Миколаївська 
автошколи, Баштанський, Березнегуват-
ський, Жовтневий, Кривоозерський та 
Новобузький СТК.  Понад 90 осіб про-
йшли навчання за програмою «Антитеро-
ристичної операції».  Запорука успішної 
роботи будь-якої організації – це кадри. 
На жаль, в багатьох наших навчальних 
закладах лише керівники та бухгалтери 
є штатними працівниками, а викладачі та 
інструктори індивідуального навчання 
водінню, які безпосередньо працюють з 
учнями, поза штатом, і такий стан речей 
буде мати довгострокові негативні на-
слідки для навчальних закладів.

Для директорів АШ та СТК першочер-
говим завданням є підтримка та модер-
нізація матеріально-технічної бази, щоб 
вона відповідала навчально-виробни-
чим потребам і створювала умови для 
навчання, приваблювала потенційних 
клієнтів.  І ми, незважаючи на існування 
багатьох проблем, дбаємо про її  поліп-

шення. За останні п’ять років придбано 
11 легкових та три вантажних автомо-
білі, три автобуси,  причіп до вантажів-
ки, два причепи до легковика. Кращими 
в оновленні навчального транспорту 
відзначаються Первомайська автомо-
більна школа, Миколаївська зразкова 
автошкола, Новобузький, Березнегуват-
ський, Баштанський, Казанський РСТК. З 
початку антитерористичної операції до 
Збройних Сил України передано близь-
ко 20 автомобілів різного призначення, 
автобус,  водогрійку, дві електростанції, 
пилораму  і бульдозер.

Виконуючи статутні завдання, Мико-
лаївська обласна організація підтримує 
і розвиває такі технічно-прикладні ви-
ди спорту як  автомобільний (фігурне 
водіння), автомодельний (шосейні, баг-
гі, трасові, кордові), стрілецький, суд-
номодельний (FSR, NS, S, C), підводний 
спорт (стрільба по мішенях і підводне 
полювання), літаковий, парашутний, 
авіамодельний, мотоциклетний, раді-
оспорт, службове собаківництво, так-
тико-спеціальна підготовка.

У області щорічно проводилося 
близько 25 змагань всеукраїнського зна-
чення, відбулися  змагання з автомодель-
ного спорту (шосейні, баггі, кордові), суд-
номодельного ( клас «С», NS), підводної 
спортивної стрільби по мішенях, мотобо-
лу. Проведені виставки собак, заняття з 
тактико-спеціальної підготовки. Вперше 
проводилися Міжрегіональний турнір з 
тактико-спеціальної підготовки  «Захис-
ник Вітчизни», 1-й чемпіонат ТСО України 
зі снайпінгу, щорічний відкритий турнір з 
тактико-спеціальної підготовки  на Кубок 
пам’яті Юрія Олефіренко.

Ми маємо впевненість, що Мико-
лаївська обласна організація і надалі 
робитиме все можливе, щоб технічно-
прикладні види спорту були доступним 
засобом підготовки молоді до продук-
тивної праці і захисту Вітчизни. Ми до-
кладемо максимум зусиль і для збіль-
шення обсягів слухачів, які навчати-
муться в стінах наших АШ та СТК.

Так вважають у Львівській обласній організації    Товариства, 
яку очолює Василь Хамула 

Ми і надалі будемо робити все можливе, щоб технічно-прикладні види 
спорту були доступним засобом підготовки молоді до продуктивної праці і 

захисту Вітчизни 

НЕМАЄ МЕЖ ДЛЯ 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

В И Х О В А Н Н Я  П А Т Р І О Т І В  –  
СПРАВА ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
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Кавунов 
Віктор Ананійович, 

голова Одеської обласної 
організації з 2015 року

Насамперед хочу нагадати, що до скла-
ду нашої організації входять місцевий,   
об’єднаний  міжрайонний та 21  район-
ний осередки. А також 185 первинних 
організацій. Серед наших пріоритетів – 
військово-патріотичне виховання молоді. 
Тому наприкінці   2016  року  ми підписали  
безстрокову  Угоду  про  співробітництво  
та  взаємодію  у  сфері  сприяння  оборо-
ні та патріотичного  виховання  з коман-
дуванням  Південного територіального  
управління  Національної  гвардії. Регу-
лярно проводяться  змагання  з  військо-
во-спортивного  багатоборства, в тому 
числі першості на   Кубок  Одеської  об-
ласті, присвячені  пам’яті Героя  України, 
підполковника  НГУ  Хитрика  Геннадія  
Вікторовича. Готувалися вони зусилля-
ми  учасника  бойових  дій підполковни-
ка  Судеця  С.В. та  активістів  Одеського  
обласного  ССК  ТСО України.

Радою  Правління  обласної  організації  
підтримана  пропозиція    Голови  Това-
риства  про  спільну  діяльність  з  гро-
мадською  організацією  «Всеукраїнське  
об’єднання  учасників  АТО», разом з ни-
ми ми створили  Координаційний  штаб, 
до складу якого увійшов і я.   Спільно  з  
Одеським  гуманітарним  центром  по-
зашкільної  освіти  та  виховання  про-
водяться  районні, міські, обласні  ета-
пи  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  гри  
«Сокіл»  («Джура»).  Голова  Ізмаїльської 

організації  Бажак  А.І.  готує наметове  
містечко, надає територію  автодрому 
для  проведення  гри, керівники  район-
них  осередків  Бондаренко  Р.В., Мойсе-
єв  В.С., Язаджи М.І., Станков  В.І.  придба-
ють  необхідні  речі  для  проведення  гри. 
Керівництво  Котовської  технічної  школи  
створило   секцію  з  боксу, яка  корис-
тується  значним  попитом  у  населен-
ня  міста,  є  багато  бажаючих  займатися  
спортом  у  новій,  теплій  спортивній  за-
лі  школи. У  Великомихайлівському  ра-
йонні  працює  волонтерська  організа-
ція  «Патріоти  України», яка  надає  допо-
могу  воїнам  АТО. За  надання допомоги 
Збройним Силам  Міністерство  оборони  
України  відзначило багатьох моїх колег.  
Зокрема, Бабакіна  С.Г., Никифоряка  С.Г., 
Мойсеєва  В.С.

Одним  із  Статутних  завдань  Товари-
ства  є  сприяння  розвитку  технічних, 
прикладних  та  інших  видів  спорту. На  
протязі  2015-2019  років  проведено  
більше  1200  змагань. В  153  секціях  з  
кульової  стрільби, військово-прикладно-
го   багатоборства, автомобільного, кар-
тингового  спорту, моделізму  займається  
майже три тисячі чоловік. Наша збірна 
команда  з  автомодельного   спорту  ре-
гулярно бере   участь  в  першостях Украї-
ни, посідаючи  призові  місця. З ініціативи  
тренера  збірної  команди  Федорова  С.К.  
на  базі    обласного  спортивно-техніч-
ного  клубу  проводяться  з  2008  року  
змагання  з  радіокерованих  моделей-
танків,  в  парку Т.Г. Шевченка  також під-
готовлено  майданчик для змагань. За ці  
роки  майстрами спорту України стали  
наші  автомоделісти  Богомолов  Артем, 
Матюшенко  Євген, кандидатом в майстри 
спорту -  Лютий  Віктор. На базі  стрілець-
ко-спортивного  клубу  за  п’ять  років  
проведено  45  змагань з  кульової  стріль-
би. Спортсмени  клубу  беруть  участь  у  
Всеукраїнських,  міжнародних  змаганнях  
з  кульової  стрільби, завойовуючи  при-
зові  місця. На  відкритому  Кубку  Європи  
з   кульової  стрільби  в  Польщі  вихован-

ка  стрілецького  клубу  Павловська  Віка  
зайняла  32  місце  серед  370  учасників  
змагань. В  змаганнях  на  Кубок  ТСО Укра-
їни  бере участь  команда  картингістів. Це  
перші  їхні кроки, але  ми  сподіваємось, 
що  команда  займатиме в  подальшому  
призові  місця в  змаганнях.

Не забуваємо і про наших захисників: 
згідно наказу голови обласного осередку, 
директори  навчальних  закладів  повинні  
забезпечити  за  власні  кошти  навчан-
ня  п’яти учасників  АТО. Ми направили 
листи  головам  держадміністрацій  міст, 
селищ, а також керівнику    обласної  Ра-
ди  з  проханням  при  плануванні  під-
готовки, перепідготовки  учасників  АТО  
за  бюджетні  кошти  враховувати  мож-
ливості  нашої організації. Підготовкою   
кадрів  робітничих  професій  опікують-
ся п’ять  автошкіл,   технічна  школа, 21  
спортивно-технічний  клуб. За  звітний  
період  отримали професію  51751  осо-
ба. Кращі  показники  з підготовки  ка-
дрів  у  Комінтерніському, Арцизькому, 
Болградському  РСТК, Біляївському  СТК, 
Котовській  технічній  школі, Ізмаїльській  
автошколі, Одеській  автошколі  № 2. Зна-
чна  увага  приділяється  удосконаленню  
навчально-матеріальної  бази  закладів, 
оновленню  автотехніки  для  підготовки  
і  перепідготовки  водіїв  транспортних  
засобів  всіх  категорій. Придбано  чотири  
легкових  навчальних  автомобілі,  авто-
бус  ЛАЗ,  причеп  двовісний.Проведено  
капітальний  ремонт  в  галереї  тиру ССК, 
придбана  машина  для  миття  підлоги. 
Цілком  замінена  система  опалення  в  
ООСТК,  Ізмаїльській  АШ. Установлені  
камери  зовнішнього спостереження  в  
приміщеннях  будинку  технічного  на-
вчання. 

Важливим  результатом  нашої роботи 
в останні роки вважаємо відсутність  бор-
гів  за  попередні  періоди  по  відрахуван-
ням  до централізованого фонду. І це дає 
впевненість на майбутнє, адже фінансо-
ва успішність і незалежність є важливою 
умовою виконання статутних завдань!

Це підтверджують своєю повсякденною діяльністю одеські 
оборонці 

СТАБІЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ 
СТАН – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО 
ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ!

Василенко 
Василь Іванович, 

голова Полтавської обласної 
організації з 2012 року

У «п’ятирічці», що минула, наші  на-
вчальні заклади вперше проходили 
державну акредитацію у новоство-
реному Головному сервісному центрі 
УМВС України. Це  вимагало виконан-
ня ними великого обсягу робіт для 
того, щоб матеріально-технічна і на-
вчально-виробнича бази відповідали 
вимогам усіх нормативно-правових 
документів. У цьому їм активно допо-
магали члени Правління. Ми активно 
і плідно співпрацювали протягом усіх 
цих років з Полтавською облдержадмі-
ністрацією, іншими органами держав-
ної влади та місцевого самоврядуван-
ня, приватними структурами, громад-
ськими організаціями патріотичного 
спрямування. Особливо щодо реалі-
зації заходів військово-патріотичного 
виховання.

В повсякденну практику роботи Ра-
ди Правління (бюро комітету) увійшло 
щоквартальне підведення підсумків 
роботи навчальних закладів, регуляр-
но слухались результати комплексних 
перевірок, проведених працівниками 
апарату Правління  з виїздом у міста 
і райони, розглядалися інші нагальні 
питання. За звітний період проведе-
но 17 районних, міських  звітно-ви-
борних Загальних зборів, де вперше 
головами організацій було обрано  
дев’ять  чоловік. 

Восени 2014 року започаткували  
таку форму роботи як міжобласні на-
ради-семінари керівного складу на-
вчальних закладів, в ході яких від-
бувся обмін досвідом роботи. Кращі 
власні напрацювання та запозичене 
у сусідів втілювалось в практику ро-
боти. Наша делегація побувала у Чер-
нівецькій обласній організації, ми на 
практиці побачили реальні результа-
ти роботи наших колег. Таку практи-
ку роботи, на мою думку, необхідно 
продовжити.

Хочеться висловити подяку  голо-
вам осередків  Бандуру А.В., Глушаку 
О.В., Бойко О.В., Калауру Г.Д., Іщенко 
Ю О., Бугаю А.М., Демчуку В.І., Матяш 
А.О., які з почуттям великої відпові-
дальності працювали над удоскона-
ленням форм і методів діяльності сво-
їх організацій. Як правило, ця робота 
активізувалась під час  традиційних 
місячників оборонно-масової роботи. 
Обласна організація постійно сприя-
ла діяльності та проведенню заходів 
клубами «Юний десантник «Гвардія», 
Військово-спортивного центру «Воїн», 
«Полтавський прорив», «Полтавський 
десант»,  «Тримати Маргеловський 
крок», «В серпні 43-го» та інших. Члени 
цих клубів є постійними учасниками 
автопробігів, під час яких демонстру-
ють свій вишкіл. П’ятий  рік поспіль 
проводяться обласні змагання з вій-
ськово-патріотичного вишколу допри-
зовної молоді «Захисник України», «Жі-
ночий батальйон», «Заграва», які вже  
стали візитною карткою Полтавщини. 
На високому рівні проводять заходи 
військово-патріотичного спрямуван-
ня Великобагачанська,  Гребінківська, 
Зінківська, Гадяцька та Лохвицька ра-
йонні організації.

У спорті ми приділяли увагу стрі-
лецькому, авіа- судно- і  ракетомо-
дельному, автомобільному і картингу. 
Практично в кожному районі щоріч-
но проходили змагання зі стрільби з 
пневматичної гвинтівки серед учнів-
ської молоді. Наші інструктори органі-
зовують змагання зі стрільби на табір-
них зборах громадських організацій. 
Всього за звітний період проведено  

більше 65 таких змагань. Активно ді-
ють тири у Полтавському,  Лубенсько-
му, Зінківському РСТК, Кременчуцькій 
міській організації.

Підготовка водіїв проводилася в 17 
районних спортивно-технічних клубах, 
трьох автомобільних школах, Кремен-
чуцькій об’єднаній технічній школі та 
Полтавському навчальному центрі. Зна-
чні зусилля були спрямовані на  під-
тримання в належному стані матері-
ально-технічної бази  навчальних за-
кладів, в тому числі і забезпечення 
автомобільною технікою. Сьогодні во-
ни мають 155 одиниць техніки групи 
«Б», за п’ять останніх років  придбано 
12 автівок. Нам вдалося покращити 
нашу матеріальну базу, задля чого ви-
трачено понад три мільйони гривень:  
капітально відремонтовано шість по-
крівель, облаштовано навіс для автомо-
білів, встановлено 52 металопластикові 
вікна та дев’ять дверей,  сигналізація 
на приміщення та дві системи відеос-
постереження. Модернізована систе-
ма опалення, встановлений ІТП та сім 
котлів, реконструйовані дві каналіза-
ції і санвузол.  Закуплені 11 системних 
блоків, п’ять ноутбуків, чотири моні-
тори, сім планшетів, вісім принтерів, 
п’ять телевізорів,  кондиціонер, чотири  
проектори.  Для  стрілецького спорту 
придбано шість пневматичних гвинті-
вок та  пістолет.  

Вже у поточному році плануємо 
організувати підвищення кваліфікації 
наших керівників з наступною атеста-
цією. Адже саме від них, викладачів, 
майстрів виробничого навчання водін-
ню, інструкторів індивідуального на-
вчання водінню залежить  підуть люди 
навчатись в заклади ТСОУ Полтавщи-
ни, чи в приватні структури. А також, 
звичайно, рівень підготовки слухачів, 
а в кінцевому рахунку і безпека на на-
ших дорогах. Тому необхідно звернути 
серйозну увагу на те, як вони працю-
ють над підвищенням свого фахового 
рівня, проаналізувати творчість у під-
ходах до роботи, використанні пере-
дових методик навчання, вміння ко-
ристуватися сучасними засобами ко-
мунікації.

з місцевими органами влади діє  Полтавська обласна оборонна організація 

У ТІСНІЙ СПІВПРАЦІ
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Микола Олександрович, 
голова Рівненської обласної 

організації з грудня 2017 року
Серед «мирних» проблем головною 

є зростаюча конкуренція з боку при-
ватних  структур, які мають розгалуже-
ну мережу філій в містах і районах. Це 
змушує нас шукати нові форми і методи 
роботи. У звітному періоді було продо-
вжено практику міжобласних нарад-се-
мінарів керівного складу навчальних 
закладів з обміну досвідом роботи. У 
нас  побували колеги з Житомирської, 
Чернігівської, Миколаївської, Харків-
ської, Київської, Волинської і Одеської 
обласних організацій. 

Аналізуючи зроблене організаціями 
міськрайонної ланки, хотілося б сказати 
добрі слова головам Лосю С.В., Ногачев-
ському А.Г., Волянюку Д.О., Мелянчуку 
М.Ф., Зуху О.О., Савчук Л.М., які протя-
гом усього звітного періоду постійно 
працювали над реалізацією статутних 
завдань. За п’ять років в області прове-
дено  більш як 300  військово-патріо-
тичних заходів, ми брали участь в понад 
30 акціях  обласного і всеукраїнського 
рівня. Тільки на сторінках «Вісника ТСО 
України» та його електронного додатку 
«Крилатий вісник» за цей період опублі-
ковано 138 матеріалів про нашу діяль-
ність. Традиційною стала участь в 
проведенні Гри «Сокіл-Джура», спарта-
кіаді допризовної молоді, інших заходах 
національно-патріотичного спрямуван-
ня: вшанування пам’яті полеглих героїв, 

допомога сім’ям загиблих, організація 
зустрічей з ветеранами воєн і військо-
вих конфліктів. Найбільш пам’ятними і 
значними  були мотоестафети, присвя-
чені Дню Перемоги, робота музею вої-
нів-афганців і волонтерська діяльність 
Радивилівської районної організації та 
Козинської автошколи.

Звичайно, не обходиться і без недолі-
ків. Це, зокрема, стосується, оборонців 
Рівненського, Зарічненського, Корець-
кого районів. Краще могла б працювати 
і Рівненська міська організація з її вели-
ким потенціалом головного міста облас-
ті, зважаючи на  дислокацію у ньому вій-
ськових частин, наявність тирів та ве-
ликої кількості громадських осередків  
військово-патріотичного спрямування. 
Тому завдання наших організацій на но-
вий звітний період – налагодити якомо-
га тіснішу співпрацю з закладами освіти, 
військкоматами, командуванням місце-
вих військових частин, запровадити в 
практику спільне планування заходів 
військово-патріотичного спрямування, 
якщо потрібно – надавати їм для цьо-
го нашу базу та матеріальну підтримку.

Впродовж п’яти років ми провели 
вісім обласних змагань зі стрільби з 
пневматичної і малокаліберної гвинті-
вок, три змагання з фігурного водіння 
автомобіля, п’ять зі спідвею серед до-
рослих і юніорів. Вихованець секції ди-
тячого спідвею  майстер спорту України  
Марко Левішин минулого року втретє 
поспіль виграв Кубок Міжнародної асо-
ціації Центральних Європейських країн. 
Спортсмени авіаційно-спортивного клу-
бу Сергій Твердохліб, Василь Довбенчук, 
Роман Талащук вибороли сім перших 
місць у клубному та стандартному класі 
планерів і тричі були другими на чемпі-
онатах України. Двічі клуб приймав чем-
піонати України з планерного спорту. У 
2019 році на базі клубу підготовлено 16 
пілотів-планеристів.

Одним із основних напрямків нашої 
діяльності є підготовка кадрів робіт-
ничих професій. Для технічного забез-
печення навчального процесу маємо 

333 одиниці техніки: 138 легкових ав-
томобілів, 92 вантажних, 15 автобусів 
і мікроавтобусів, 50 мотоциклів, скуте-
рів і мопедів. До послуг слухачів  вісім 
сучасних автотренажерів, більше  145 
комп’ютерів. Незважаючи на всі труд-
нощі, було чимало зроблено для покра-
щення нашої матеріальної бази. Продо-
вжено переобладнання класів, ремонт 
навчальних і адмінприміщень,  дахів, 
вікон, дверей, закупку кондиціонерів, 
переведення приміщень на автономне 
опалення, оновлення стендів,  навчаль-
них  плакатів, облаштування кімнат для 
викладачів і майстрів, санітарно-гігіє-
нічних кімнат тощо. Найбільш вагомі 
затрати – це переведення будівлі ад-
мінприміщення обласної організації на 
автономне тверде опалення, капіталь-
ний ремонт приміщень. Навчальними 
закладами було придбано 68 одиниць 
автомобільної техніки. Все це, звичайно, 
позитивно позначилось на результатах 
нашої роботи. Навчальними закладами 
за звітний період підготовлено, перепід-
готовлено і підвищили  свою кваліфіка-
цію понад 96 тисяч водіїв. Це майже 20 
тисяч щорічно. Сьогодні майже кожен 
другий водій області отримав посвід-
чення в наших навчальних закладах. 
Стабільно весь звітний період працю-
вали  Березнівський, Дубенський, Мли-
нівський, Острозький, Сарненський СТК, 
Дубровицька, Козинська та Рівненська 
автошколи. 

Мені хочеться подякувати керівникам, 
трудовим колективам усіх без винятку 
навчальних закладів, адже в цих резуль-
татах є частина праці кожного з них. Але 
потрібно нарощувати виробничі показ-
ники. Для цього треба вивчити і перебу-
дувати свою роботу згідно Інструкцій, які 
незабаром обіцяє затвердити і надіслати 
нам Головний сервісний центр МВС Укра-
їни. Плануємо розширити коло професій, 
які можна було б отримати в наших на-
вчальних закладах, усіляко поліпшувати 
їхню навчально-матеріальну базу,  біль-
ше і якісніше рекламувати свою діяль-
ність і  можливості.

Лобушко 
Микола Григорович, 

голова Сумської обласної 
організації  з 1994 року 

Одним із найголовніших напрямків 
нашої статутної діяльності, як і всього 
Товариства, є національно-патріотичне 
виховання громадян України. Насампе-
ред, молоді.  Тож, незважаючи на склад-
ну фінансову  ситуацію, в організаціях 
ТСОУ області проводилися  відповідні 
заходи серед допризовної і призовної 
молоді. Під час  відзначення  Днів Пере-
моги, Партизанської Слави, Захисника 
України, Збройних Сил України,  вшану-
вання учасників бойових дій, Прапору, 
Незалежності України та інших вікопом-
них дат вони активізувалися.

У 2018 році підписано Меморандум 
про співпрацю між Генеральним Штабом 
Збройних Сил України та Товариством 
сприяння обороні України, затвердже-
но спільний план реалізації цього доку-
менту. Ми тісно співпрацюємо з війсь-
ккоматом, місцевими органами влади. 
Найбільш активно ця робота проводи-
лася в Глухові, Охтирці, Тростянці  та в 
обласному центрі. Самовіддано працю-
ють в цьому напрямку Григорій Довгаль, 
Олексій Горбачов, Олександр Сумцов, 
Тетяна Біленко. Ми маємо дієву під-
тримку  від ветеранських організацій, 
департаменту освіти і науки обласної 
держадміністрації, активістів. Особлива 
вдячність Володимиру Щеглову – чле-
ну нашого Правління,  випускнику Сум-
ського УАЦ  ДТСААФ, волонтеру. 

Продумане ведення фінансово-гос-
подарської діяльності  та ефективне 
використання коштів дозволило керів-
никам  організацій  приділяти більше 
уваги і спорту.

В області, за нашої фінансової під-
тримки, проводилися змагання з судо-
модельного і ракетомодельного спорту, 
спортивної радіопеленгації. Найвищих 
результатів досягли спортсмени з радіо-
пеленгації, зокрема  вихованці Максима 
Редьки, здобувши  807  медалей.

Підготовка кадрів з робітничих про-
фесій є головною складовою в нашій 
роботі і основним  джерелом надхо-
дження коштів. За п’ять років звітного 
періоду було підготовлено 30 673 фа-
хівців. Стабільно працюють колективи 
ЗПТО Охтирського УСЦ та ОЗ Сумської 
автошколи ТСО України, де керівниками 
Довгаль Г.В. і  Селецький А.В.,  Глухів-
ського, Кролевецького, Путивльсько-
го і Тростянецького СТК, які очолюють 
Горбачов О.О., Калишенко О.І., Петренко 
О.В., Сумцов О.С. Недригайлівський СТК  
(директор Олійник В.В.) за короткий тер-
мін часу пройшов ліцензування в МОН, 
дві акредитації в Головному сервісному 
центрі МВС України, значно збільшивши 
кількість слухачів. За минулі п’ять років  
придбано три легковика,  мікроавтобус,  
вантажівку та  легковий автопричіп, тож 
маємо 151 транспортний засіб. Ми пе-
редали Українському війську 41 авто-
мобіль та дев’ять автотренажерів, які 
сьогодні працюють у зоні АТО. 

Щодо нагальних завдань, які потре-
бують вирішення найближчим часом.  
Керівникам навчальних закладів необ-
хідно підвищити рівень навчально-ме-
тодичної і організаційної роботи, на-
лагодити співпрацю з навчальними за-
кладами МОН України, працівниками 
сільських, селищних громад, з центрами 
зайнятості. А також спланувати і здій-
снити заходи з удосконалення навчаль-
но-матеріальної бази. Щорічні перевір-
ки протипожежного стану в організаціях 
вказують на низьку відповідальність з 
боку керівників   за  дотриманням про-
типожежного стану.

У звітному періоді проведено сім 
засідань Правління, де голова та Рада 
Правління звітували про  виконання 
статутних завдань, окреслювали  шля-
хи удосконалення.  Кадрові питання та-
кож завжди перебувають в центрі уваги 
Правління. Адже людський потенціал 
оборонного Товариства -  це основна 
продуктивна сила, основне джерело 
доходів.

Про найближчі плани. Потрібно роз-
робити з департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації, комісаріатами і  
військовими частинами, іншими заці-
кавленими і патріотично налаштовани-
ми організаціями програму допризовної 
підготовки та національно-патріотично-
го виховання молоді.  В навчальних 
закладах ввести посаду викладача до-
призовної підготовки із числа учасників 
АТО/ООС, офіцерів запасу. Повернути 
викладання 140 годин цього предмету 
та гурткової роботи з розвитку військо-
во-прикладних видів спорту, укомплек-
тувати навчальні класи плакатами,  на-
вчальною зброєю. Відкрити стрілецькі 
тири  та секції з технічних видів спорту  
в освітніх  закладах, підпорядкованих 
департаменту освіти і науки Сумської 
ОДА та організаціям ТСО України. Лише 
так ми хоч якось вплинемо на форму-
вання  національної свідомості, фізично 
розвиненої особистості, здатної свідомо 
вступати на військову службу, матиме-
мо менше проблем з ухильниками  від 
призову.

Серед господарських пріоритетів 
- утеплення фасадів, заміна віконних 
блоків та дверей, внутрішні ремонти 
адміністративних будівель та навчаль-
них корпусів у наших автошколах, спор-
тивно-технічних клубах, районних обо-
ронних осередках. Більше уваги приді-
лятимемо облаштуванню автодромів,  
майданчиків для початкового навчання 
водінню автомобіля та дитячого ігро-
вого майданчику «Світлофор». А також 
придбанню комп’ютерної техніки, на-
вчально-методичної документації, онов-
ленню навчальної автомобільної тех-
ніки.

Вперше за весь час існування нам довелося працювати за умов, коли на 
теренах нашої країни ведуться бойові дії. Але ми не лише вижили, а й 

наростили господарські показники

Поліпшення військово-патріотичної роботи та матеріально-технічної бази 
навчальних закладів – одні з головних...

ЗДОРОВА КОНКУРЕНЦІЯ 
ТІЛЬКИ НА КОРИСТЬ!

ПРІОРИТЕТИ 
СУМСЬКИХ ОБОРОНЦІВ
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Новгородський 
Анатолій Дмитрович, голова 

Тернопільської обласної 
організації з 1981 року

Останні п’ять років статутної ді-
яльності видалися напруженими для 
усього нашого колективу: штатних пра-
цівників і активістів, сивочолих вете-
ранів і молодих фахівців, викладачів 
навчальних закладів, майстрів та ін-
структорів практичного водіння, ке-
рівників секцій і гуртків. Весь цей час 
всі ми продовжували вишукувати необ-
хідні засоби, форми і методи роботи з 
удосконалення організаційно-масової 
роботи, військово-патріотичного вихо-
вання молоді, проведення спортивно-
масових заходів. Працівники апарату, 
перебуваючи у відрядженнях, не тільки 
вивчали стан роботи підрозділів, а й 
надавали практичну допомогу керів-
никам. Сьогодні у нас налічується по-
над 8 000 членів Товариства, які пере-
бувають на обліку у восьми районних, 
трьох міжрайонних та  міській органі-
заціях. Однією з нагальних проблем є  
сплата членських внесків.

Національно-патріотичне вихован-
ня посідає чільне місце в нашій повсяк-
денній діяльності. У більшості первин-
них організацій, які працюють на базі 
навчально-освітніх шкіл, у звітному 
періоді проводились Уроки мужності 
із вшануванням  пам’яті про ветера-
нів Другої світової війни, вояків УПА, 
сьогоднішніх захисників рідної землі. 
Практикувалися конкурси на кращу 

святкову стінгазету, виконання стро-
йових пісень, кращий твір про Збройні 
Сили. У нашому активі і  тематичні  ве-
чори, і походи по місцях бойової сла-
ви. Такі види військово-патріотичного 
виховання  застосовуються в Терно-
пільській міській, Чортківській,  Підво-
лочиській, Бережанській, Зборівській, 
Збаразькій, Теребовлянській районних 
організаціях.

Тепер про виробничу діяльність. 
Протягом  2015-19 років ми підготу-
вали і перепідготували  32 270 осіб, що  
на  35 відсотків більше, аніж за  попе-
редні п’ять років. Розширення спектру 
професій - ще один шлях до економіч-
ної стабільності кожної організації. В 
цьому напрямку позитивно працюють 
колективи  більшості навчальних за-
кладів. Вже завершуються  роботи з 
розробки сучасного загального сайту 
«Автошколи ТСО України» з інтерак-
тивною  картою навчальних закладів  
Товариства. Окрім цього, розробле-
но  та підготовлено до  використання 
мобільний додаток з Правил дорож-
нього руху і тестів, на які мають від-
повісти  майбутні водії під час іспитів 
у Тернопільському сервісному центрі. 
Цей додаток є корисним посібником 
як у  вивченні ПДР, так і з тренувань 
у розв’язанні  екзаменаційних тестів 
навіть без наявності доступу до Інтер-
нету.

Проблеми підготовки кадрів робіт-
ничих професій постійно розглядались 
на Правліннях, засіданнях Ради Прав-
ління, службових нарадах. Особлива 
увага зверталась на врегулювання цін 
за навчання,  удосконалення  набору, 
якості проведення занять та рівня за-
своєння матеріалу слухачами. З метою 
збільшення об’ємів підготовки вико-
ристовувались різноманітні форми 
інформаційної та рекламної роботи. 
Контроль за організацією навчально-
виробничого процесу здійснюється 
згідно з планами основних заходів. 
Аналогічні планові і позапланові пе-
ревірки здійснюються обласним управ-
лінням освіти і науки, регіональним і 

територіальними центрами МВС. Після 
кожної перевірки складаються акти, в 
яких відображаються результати і опе-
ративно вживаються заходи з усунення 
виявлених недоліків.

Важливою складовою навчально-ма-
теріальної бази є забезпечення авто-
мобільним транспортом. На сьогодні 
маємо 164 одиниці  групи «Б», в тому 
числі  67 легкових автомобілів, 25 ван-
тажних, 12 пасажирських автобусів, 60 
одиниць спеціальної техніки, шляхові 
мотоцикли і причепи. У звітному періо-
ді  придбали 10  легкових автомобілів.

Не забуваємо і про спорт. За остан-
ні п’ять років проведено   майже 200 
змагань з кульової стрільби,  авіамо-
дельного і автомодельного спорту, 
картингу та військово-прикладного 
багатоборства. Кращі показники в на-
ціональних змаганнях показують авто-
моделісти, картингісти і авіамоделісти. 
В районах, за участі наших організацій, 
проводяться спартакіади допризовної 
молоді з прикладних та спортивно-тех-
нічних видів спорту.

Якщо говорити про нашу господар-
ську діяльність, то непоганих резуль-
татів досягають у  Тернопільській, Бу-
чацькій автошколах, Заліщицькому 
Чортківському, Зборівському, Бере-
жанському, Теребовлянському спор-
тивно-технічних клубах. Є, правда, і 
такі навчальні заклади, які не змогли 
вчасно справитися з економічними та 
організаційними, адміністративними 
проблемами. З цієї причини довелося  
ліквідувати Борщівський СТК, а Креме-
нецька АШ, гуртожиток «Чайка» мають 
борги по заробітній платі перед своїми 
працівниками.

Тернопільська обласна організація 
ТСО України здатна виконувати статут-
ні завдання зі зміцнення обороноздат-
ності та економічної бази нашої Укра-
їнської держави, які покладаються на 
неї, спрямовуючи проведені заходи 
на підняття рівня престижності та ав-
торитету організацій оборонного То-
вариства області і всього Товариства 
України!

Скринніков 
Олександр Васильович, 

голова Харківської обласної 
організації з 2005 року

Насамперед хочеться доповісти про 
спортивну діяльність. За останні п’ять 
років в наших навчальних закладах під-
готовлено два майстри спорту міжна-
родного класу, 34 майстри спорту Укра-
їни, 79 кандидатів у майстри спорту, 
101 спортсмен виконав  норматив 1-го 
розряду.  У звітному періоді проведе-
но 51 чемпіонат і Кубок України і ТСО 
України, 85 чемпіонатів області і міста, 
завойовано 481 спортивну медаль, в 
тому числі золотих - 183, срібних - 128.

Значний внесок в розвиток та по-
пуляризацію неолімпійських (спортив-
но-технічних) і прикладних видів спор-
ту внесли наші тренери. Це, зокрема, 
Перешкольник  Анатолій Михайлович, 
Іванов Олег Володимирович - автомо-
дельний спорт, Баранник Матвій Семе-
нович - автоспорт (картинг), Василенко 
Сергій Валер’янович - підводний спорт, 
Якіменко Віталій Григорович - радіоорі-
єнтування, Панченко Микола Микола-
йович - радіоспорт,  Моїсеєнко  Олек-
сандр Миколайович - підводний спорт, 
Мозирський Валентин Рафаїлович - 
авіамодельний спорт, Шаповалов Олег 
Володимирович - парашутний спорт, 
Агієвич Олексій - літаковий спорт. Роз-
повідаючи про спорт у нашій організа-
ції, не можу не згадати людей, завдяки 
яким Харківська оборонна може пиша-
тись своїми досягненнями у цій цари-

ні.  Це, насамперед, Іванов Олег, Бойко 
Володимир (автомодельний спорт), Пе-
тров Володимир, Януш Олег (парашут-
ний спорт), Телюк Ілля, Дерюга Олек-
сандр, Котляр Олександр, Кобизєв Ва-
дим, Яцюк Олексій, Ігнатенко Михайло, 
Проценко В’ячеслав, Карамушка Євген, 
Кобизев Олексій (картинг), Якименко 
Вікторія, Доля Євген (радіопеленгація), 
Голіков Максим, Руденко Євген, Сухо-
паров Олег, Перешкольник Анатолій 
(автомодельний спорт).

З особливим задоволенням хоті-
лось би повідомити, що за ініціативи 
харків’ян відбулася зустріч з керівни-
ком Запорізького заводу «Мотор Січ» 
Богуслаєвим В.А., на якій ухвалили рі-
шення про створення Федерації верто-
літного спорту України. Мене обрали 
Віце-президентом Федерації і доручили 
очолити національну суддівську коле-
гію з вертолітного спорту. Було необ-
хідно багато попрацювати  щодо виго-
товлення всієї необхідної документації, 
щоб спортсмени змогли приступити до 
польотів за програмою змагань чемпі-
онатів України. Спочатку вони прохо-
дили на аеродромі «Коротич», а потім 
в Запоріжжі. Результати не змусили се-
бе довго чекати: на чемпіонаті світу з 
вертолітного спорту, який проходив в 
Польщі, наша команда вперше в історії 
зайняла призове третє командне місце. 
Наші судді і я як керівник нашої деле-
гації взяли активну участь в суддівстві і 
вирішенні спірних питань, що в  підсум-
ках вплинуло на результати. На жаль, 
усі наступні  виступи наших спортсме-
нів не стали такими блискучими.

 Розповідаючи про авіацію, не можу 
не нагадати, що Харківському аеро-
клубу 1 січня 2020 року виповнилось 
95 років.  Ювілейне свято плануємо 
провести у серпні. Мені пощастило  
працювати в аероклубі з грудня 1988 
року заступником начальника з льот-
ної підготовки, а з травня 1990 року 
начальником аероклубу. Це були кращі 
роки в моєму житті. Тоді вдалося ре-
організувати Харківський авіаспорт-

клуб в аероклуб і присвоїти йому ім’я 
В.С. Гризодубової. Для  отримання до-
даткових умов своєї життєдіяльності 
при погіршенні фінансування, аеро-
клуб приступив до виконання польо-
тів із застосування авіації в аграрному 
секторі.  Вперше за всю історію авіа-
ції Товариства наш аероклуб отримав 
Сертифікат експлуатанта № 046 Мініс-
терства цивільної Авіації, що дозволи-
ло на законних підставах виконувати 
ці види робіт.

Вже з 2001 року аероклуб приступив 
до початкової льотної підготовки кур-
сантів Харківського університету імені 
Івана Кожедуба на вертольотах Мі-2, а 
потім на літаках Як-52 і ХАЗ-30. Аеро-
клуб і сьогодні продовжує цю підготов-
ку.  Згадуючи про це, порівнюємо, коли 
було легко і простіше - тоді чи сьогод-
ні. Відповісти однозначно не можна. 
Радісно те, що аероклуб вижив, зберіг 
своє призначення, працює і  як раніше 
знаходиться серед лідерів. Велика за-
слуга в цьому нинішнього начальника 
аероклубу Сергія Філатова та всього 
колективу авіаторів.

 Непогані підсумки і фінансово-гос-
подарської діяльності обласної орга-
нізації за останні п’ять років: валовий 
дохід  склав 193 млн. 511 тис. грн., при-
буток – 6,617 млн. грн. Підготовлено 26 
895 водіїв. Хочеться вірити, що припи-
нення бойових дій на Сході України по-
верне мир і спокій, передбачуваність 
та стабільність. Збройні Сили України 
отримають додаткові кошти на перео-
зброєння. В країні почнуть розвиватися 
військово-промислові і агропромис-
лові комплекси, що дасть можливість 
фінансування окремих програм і для 
нашого  Товариства.

 Завершилася звітно-виборна кампа-
нія в районних організаціях, де звітува-
ли 26 районних організацій і 155 пер-
винних, в яких сьогодні об’єдналися 
5 968  членів Товариства.

Ми впевнено дивимось в майбутнє. 
Харківська обласна організація продо-
вжує виконувати поставлені завдання!

Вони, на думку керівництва Тернопільської обласної оборонної організації, 
здатні значно поліпшити її діяльність 

Незважаючи на  складну фінансово-економічну ситуацію, Харківська 
оборонна організація не лише зберегла свою навчально-матеріальну базу і 

спеціалістів, а й продовжує активно виконувати статутні завдання 

ВИШУКУЄМО 
НЕВИКОРИСТАНІ РЕЗЕРВИ

ВПЕВНЕННО ДИВИМОСЯ 
У МАЙБУТНЄ
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Сабадаш 
Іван Васильович 

голова Херсонської обласної 
організації з 1995 року

Здобу тки у  патріотичному вихо-
в а н н і  п і д р о с та юч о го  п о ко л і н н я  є 
головним нашим надбанням! З цією 
метою в навчальних зак ладах Това-
рис тва та  первинних організаціях 
проводяться Дні  відкритих дверей, 
« В о гн и к и » ,  « К ру гл і  с то л и » ,  м іти н-
ги - р е к в і є м и ,  те м атич н і  в еч о р и  та 
конференці ї ,  автопробіги іс торич-
ними місц ями та  місц ями бойової 
Слави.   Стало традицією відзначати 
Дні Захисника,  Збройних Сил Украї-
ни.  Проводяться заходи,  спрямова-
ні  на формування у  підрос таючого 
п о к о л і н н я  п а т р і о т и ч н и х  п е р е к о -
нань, правильного розуміння подій, 
п о в ’ я з а н и х  з  Д ру го ю  с в іто в о ю  в і -
йною. До учнівських колективів за-
прошують сьогоднішніх захисників 
Вітчизни – учасників АТО/ООС.  Під 
час таких зус трічей майбу тні  воїни 
д і з н а ють с я  п р о  с ь о годе н н я  Ук р а-
їнського війська.  Краще ця робота 
організована у Нововоронцовській, 
Голоприс танській,  Генічеській,  К а-
ховській,  Скадовській,  Новокахов-
с ь к і й  і  Хе р со н с ь к і й  о р га н і з а ц і я х , 
я к і  о ч о л ю ю т ь  Н е п о м ’ я щ и й  М . М . , 
Л и м а рчу к  Р. О . ,  Ч а й ко в с ь к и й  А . О . , 
Петренко В.С. ,  Гончарський І .Л ,  За-
літаєва Н.  В . ,  Котляр В.М.

Ц і к а в о ю  в и я в и л а с ь  с п і в п р а ц я 
Ск адовської  районної  організаці ї , 

голова Гончарський І .Л. ,  з  організа-
торами Всеукраїнської  акці ї  «Потяг 
є днання України Труханівська Січ». 
Н а л а год же н а  р о б ота  з  м і с це в и м и 
держадмініс траціями,  військовими 
ко м і с а р і ата м и ,  в е те р а н с ь к и м и  та 
мо лодіжними організаці ями у  пи-
таннях героїко-націона льного ви-
ховання підрос таючого покоління. 
Щ о р і ч н о  б е р е м о  а к т и в н у  у ч а с т ь 
в  прове денні  першого та  другого 
ета п і в  Гр и  « Д ж у р а » ,  ус п і ш н о  ко н-
т а к т у ю ч и  з  к о м у н а л ь н и м  з а к л а -
дом «Центр т урис тично-крає знав-
ч о ї  тв о рч о с ті  у ч н і в с ь ко ї  м о л од і » .   
Плідною є співпраця з громадською  
організацією «Дитяча асоціація по-
вітряних змі їв  та  паперових куль», 
з   го ловою Української  спі лки ве -
теранів Афганіс тану Столяром В.П.  

В  центрі  нашої  уваги і  п ідготов-
ка кадрів робітничих професій,  яка 
п р о в од ить с я  в  1 6  н а вч а л ь н и х  з а-
к ладах. За звітний період економіка 
України отрима ла понад 29  тис яч 
фахівців.  Ми підгот ували 56 воді їв 
з  чис ла учасників  АТО,  23 д ля по-
треб ЗС У та інших військових фор-
му в а н ь .  П р а в л і н н я  п о с т і й н о  дб а є 
про підвищення рівня професійної 
п ідготовки керівників  навчальних 
з а к л а д і в ,  д о в о д и т ь  в и м о г и  щ о д о 
р е ф о р му в а н н я  і  р о з в итк у  п р о ф е-
с ійно-технічної  освіти ,  нові  зако-
н о д а вч і  а к т и ,  к е р і в н і  д о к у м е н т и 
уряду та МВС України з  підготовки 
воді їв  тощо. 

В а ж л и в о ю  л а н к о ю  в  н а ш і й  д і -
я л ь н о с т і  є  а в то м о б і л ь н а  с л у ж б а . 
Н а  с ь о год н і ш н і й  де н ь  м а є м о   1 4 4 
о д и н и ц і  а в т о т е х н і к и .  Д о  п о с л у г 
с лу х ач і в  6 8  н а вч а л ь н и х  к а б і н ет і в 
та  п ’ять автодромів,  шіс ть майдан-
чиків початкового водіння.  Важ ли-
вим завданням є  придбання нової , 
с учасної  техніки д л я прак тичного 
навчання водінню.   Багато зробле-
но і  д ля покращення матеріально-
технічної бази.  У Херсонських  ОТШ 
та  ДЮС ТШ відремонтовано сис те -
ми опа ленн я,  дах ,  а  в  навча льних 
зак ладах:  В-Рогачик а,  В-Лепетихи, 
Горнос таївки гаражні  бокси та  на-
вчальні  приміщення.  У Херсонській  

автошколі  замінені  вс і  в ікна,  б іль-
шість дверей,  оновлено меблі ,  зро-
блено євроремонт навчальних к ла-
с ів .

Однією зі складових частин нашої 
с тат у тн о ї  д і я л ь н о с ті  є  с п о рти в н а 
робота.  Розвиваються автомобіль-
ний,  мотоцик летний,  автомодель-
ний,  с удномодельний,  ракетномо-
дельний,  радіоспорт,  с трілецький. 
Працюють 76 спортивно-технічних 
се к ц і й .  Що р о к у  н а  б а з і  Ге н іч е с ь -
кого С ТК проводяться чемпіонати 
України з  радіоспорту.  Херсонські 
спортсмени-радисти постійно здо-
бувають призові  місця,  не відс тає 
і  молодіжна команда,  яка на Всеу-
країнських змаганнях з радіозв’язку 
на  коротких хви л ях  ос танні  роки 
впевнено посідає перше-друге міс-
це.  Добрі результати на змаганнях 
міжнародного рівня з радіозв’язку 
на коротких хвилях показують ра-
дисти Горностаївської районної ор-
ганізаці ї .  Ак тивним організатором 
чемпіонату України з мотоболу се-
ред юнаків виступає  Новокаховська 
автошкола, а Цюрупинський С ТК -  у 
змаганнях з мотокросу.  На жаль,  за 
відсутності достатніх коштів, в ціло-
му стан справ з розвитком технічних 
видів спорту у нас бажає бу ти кра-
щим. Сьогодні ще немає достатньої 
масовос ті .  Багато секцій і  г уртків  
працюють не на повну потужність.

Що треба зробити для покращення 
нашої статутної діяльності? Насампе-
ред, відпрацювати систему роботи 
з кадрами. Уся наша оборонно-ма-
сова,  навчальна і  спортивна робо-
та вимагають професійного апарату 
управління з чітким розмежуванням 
функцій і  відповідальності кожного 
штатного працівника за кінцевий ре-
зультат. Підвищити відповідальність 
кожного за збереження і вдоскона-
лення навчально-матеріальної бази.  
А також впровадити в повсякденну 
прак тик у роботи принцип -  жити 
за законами ринку,  для ухвалення 
рішень використовувати дані  еко-
номічного прогнозування, широко 
впроваджувати короткос трокові  і 
довгострокові бізнес-плани.

Шубін 
Петро Михайлович, 

голова Хмельницької обласної 
організації з 1993 року

До складу Хмельницької обласної ор-
ганізації входять 14 районних та між-
районних осередків, які мають статус 
юридичної особи, та три районні без 
статусу.  Майже 1 400  членів Товариства 
об’єднані у 135 первинних організацій. 
І це не на папері: люди мають членські 
квитки, відвідують збори та інші заходи, 
об’єднані бажанням працювати на свою 
країну - виконувати статутні завдання. 
Одним з них є  національно-патріотичне 
виховання молоді.

Окрім проведення традиційних за-
ходів в рамках місячників військово-па-
тріотичної роботи, військово-спортив-
ної гри «Сокіл» («Джура»), спартакіади з 
військово-прикладних видів спорту та 
інших, ми шукаємо нові форми та мето-
ди цієї  роботи. Серед них - співпраця 
із місцевими військовими частинами,  з 
організаціями ветеранів АТО, волонтер-
ська діяльність. В цьому плані кращими 
є Шепетівська, Старокостянтинівська, 
Кам’янець-Подільська районні органі-
зації, де керівниками  Окунєвич М.Л., 
Коханська Н.П., Демченко В.М. Ще далі 
пішли у Ярмолинецькій районній орга-
нізації, яку очолює Микола Трембач. Як 
людина напрочуд енергійна і завзята 
Микола Іванович  створив військово-
патріотичний клуб «Молодіжна козаць-
ка січ Ярмолинеччини» спільно з учас-
ником АТО Федором Пронаком, який і 

очолив цей клуб. Мета – прищепити па-
тріотичні переконання школярам стар-
ших класів. Наприкінці жовтня минулого 
року під його керівництвом відбулася 
страйкбольна гра, в ході якої молодь 
відпрацьовувала уміння та навички, 
необхідні для проведення операції зі 
звільнення заручників.

Члени нашої обласної організації 
не залишалися осторонь допомоги 
учасникам бойових дій. Директор Го-
родоцького СТК Ринда В.В. відправляв 
знайомим учасникам АТО бронежиле-
ти, які придбав на свої кошти, керівник  
Шепетівського МСТК Окунєвич М.Л. осо-
бисто возив продукти в зону АТО. Пра-
цівники Ярмолинецького СТК  Мандрик 
М.В., Квасюк О.В., Сачинський В.В. ре-
монтували техніку, яка йшла в зону АТО 
з місцевої військової частини. 

Хмельницька обласна організація 
традиційно приділяє увагу розвитку тех-
нічних та військово-прикладних видів 
спорту: автомодельному, водномотор-
ному, стрілецькому, фігурному водінню 
автомобіля, картингу, спорту з собака-
ми. Приємно відзначити, що в серпні 
2019 року ми були господарями III етапу 
чемпіонату України з водномоторного 
спорту.  Наші спортсмени неодноразо-
во ставали призерами та переможцями 
обласних, всеукраїнських і міжнародних 
змагань.  Найкращих результатів дося-
гли водномоторники Олександр Оста-
пов, Олександр Молодоженя, Дмитро 
Венгров, картингісти Діана Гречана, 
Олег Боднарчук, Іван Ференс, Денис 
Пушкарський.

У жовтні на базі Ярмолинецької ра-
йонної організації  проходили  обласні 
змагання з фігурного водіння автомобі-
ля. Свою майстерність демонстрували 
представники  сімнадцяти районів об-
ласті та міста Хмельницького. В підсумку 
перше місце посів інструктор Леонід До-
рошенко з Ярмолинецького РСТК, дру-
ге – Сергій Рябов з обласної технічної 
школи, третє – директор Волочиського 
СТК Антон Франков. Переможці за під-
сумками змагань взяли участь у Всеу-
країнських змаганнях, які відбулися у 

переддень Дня автомобіліста та дорож-
ника у місті Києві. Очолював команду 
голова Ярмолинецької районної орга-
нізації ТСОУ Микола Трембач.

Найважливішим напрямком нашої 
роботи є навчальна діяльність. Адже 
підготовка, перепідготовка та підвищен-
ня кваліфікації кадрів масових технічних 
професій є фінансовою основою для ви-
конання всіх інших статутних завдань. 
Сьогодні навчальну діяльність здійсню-
ють 17 спортивно-технічних клубів та 
три автомобільні школи, які  в основно-
му спеціалізуються на підготовці, пере-
підготовці та підвищенні кваліфікації во-
діїв транспортних засобів всіх категорій. 
Ярмолинецький РСТК ТСОУ додатково 
готує трактористів-машиністів с/г ви-
робництва та інструкторів з індивіду-
ального навчання водінню.

Навчально-матеріальна база наших 
закладів відповідає сучасним вимогам 
для навчання водіїв, у кожному є достат-
ня кількість кабінетів та лабораторій, 
обладнаних відповідно до вимог нор-
мативних актів, вистачає і автомобілів. 
Автопарк постійно поповнюється новою 
технікою. У 2015-2019 роках ми  придба-
ли 12 легкових автомобілів, шість ван-
тажних, три автобуси, мотоцикл, чотири 
причепи. За цей період  підготовлено 50 
тисяч водіїв, 250 трактористів-машиніс-
тів, 120 інструкторів з індивідуального 
навчання водінню.

Не можу не згадати добрим словом 
наших ветеранів. Насамперед Василя 
Михайловича Боднара, який ось вже 
40 років очолює Віньковецьку районну 
організацію ТСО, Ковальського Леоніда 
Олександровича, котрий 35 років керує  
Білогірським осередком, Демченка Во-
лодимира Миколайовича – директора  
Кам’янець-Подільської автошколи про-
тягом 25 років.  Більше 20 років очо-
люють колективи навчальних закладів 
Мартинов Олександр Андрійович (Дуна-
євецьке СТК), Коханська Надія Пилипів-
на (Старокостянтинівське СТК). Вони є 
нашою надійною опорою при вирішенні 
завдань, що випливають зі Статуту ТСО 
України!

Цю істину добре розуміють у Херсонській обласній організації Товариства 
Вони є першими помічниками керівників оборонних осередків та 
навчальних закладів Хмельниччини 

КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ! ВЕТЕРАНИ ТОВАРИСТВА – 
НАША О ПОРА
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Самойленко 
Микола Олексійович, 

голова Черкаської обласної 
організації з 1997 року

 До ск ладу Черкаської обласної 
організації ТСО України входять тех-
нічний коледж, чотири автошколи, 
16 районних СТК,  клуб службового 
собаківництва, 17 районних та п’ять 
міських осередків. Маємо 175 первин-
них організацій із загальною кількістю 
майже вісім тисяч чоловік. За останні 
п’ять років ми провели 10 місячників 
оборонно-масової роботи, за нашо-
го активного сприяння відбулося 95 
тематичних вечорів, 75 автопробігів і 
екскурсій по історичних місцях та міс-
цях бойової слави, більше 200  днів 
Відкритих дверей для призовників і 
військово-спортивних ігор, майже 100 
тематичних виставок.

Ми постійно допомагаємо в про-
веденні Гри «Сокіл» («Джура»), за що 
маємо подяки від управління освіти і 
науки облдержадміністрації. Голови 
організацій надають свої пропозиції 
відносно плану спільних дій з війсь-
ккоматами та військовими частинами. 
Правління виходить з того, що, попри 
всі негаразди в політичному, суспіль-
но-економічному житті країни, ідея па-
тріотизму повинна бути домінуючою 
у всій системі виховної роботи. Цієї 
принципової позиції обласна органі-
зація дотримуватиметься і надалі.

Проблеми якості і ефективності на-
ціонально-патріотичного виховання 

молоді постійно обговорюються на 
Правліннях, засіданнях Рад, педаго-
гічних радах і семінарах, з активом об-
ласті. Краще ця робота була постав-
лена у Золотоніській, Смілянській, 
Черкаській, Уманській, Ватутінській, 
Христинівській, Драбівській, Монас-
тирищенській, Маніківській організа-
ціях.  Канівська МО на чолі з Олексан-
дром Бузницьким тісно співпрацює з 
Клубом-музеєм ветеранів війні і праці. 
Там традиційно проводяться зустрі-
чі-спогади з ветеранами війни,  АТО, 
які організує директор клубу-музею, 
учасник бойових дій у Афганістані, 
член Товариства Володимир Балан. 
Також центрами національно-патріо-
тичного виховання молоді на протязі 
багатьох років залишаються Чорноба-
ївська, Корсунь-Шевченківська районі 
організації.

За звітний період нам вдалося збе-
регти мережу навчальних закладів, на-
самперед завдячуючи наполегливій 
роботі їхніх директорів  та колекти-
вів, співпраці з місцевими  органами 
влади, військкоматами,  військовими 
частинами, активістами. Колективи 
навчальних закладів стабільні, скла-
даються з активних, відданих своїй 
справі спеціалістів. Наша організація 
і навчальні заклади входять до складу 
десятки кращих обласних організацій 
Товариства. За останні  п’ять  років  21 
навчальний заклад підготував  37 637 
фахівців  за 15  напрямками. Валовий 
дохід склав близько 110  мільйонів  
гривень. Ведеться робота щодо вико-
ристання коштів місцевих бюджетів 
для реалізації  програми трудової ре-
абілітації воїнів АТО. З початку її дії 
навчання пройшли 500 чоловік. Нала-
годжена робота з військовими части-
нами щодо підготовки контрактників, 
яку пройшли вже більше 60 вояків. На 
порядку дня налагодження співпраці з 
органами місцевої самооборони.

Поряд з тим проводиться значна 
робота  зі збереження та відновлення 
матеріально-технічної бази навчаль-
них закладів. Оновлюється парк авто-
мобілів, ремонтуються та набувають 
сучасного вигляду класи, навчальні 

майданчики для початкової  їзди, ста-
ють привабливими навчальні заклади 
ззовні, а головне - впроваджуються 
в практику роботи новітні технології 
навчання та набору учнів. Значно по-
кращилась матеріальна база в Уман-
ській, Черкаській, Чорнобаївській та 
Смілянській автошколах; Канівському, 
Золотоніському, Маньківському, Хрис-
тинівському, Уманському, Драбівсько-
му, Черкаському  та Чигиринському 
РСТК. Педагогічні працівники успіш-
но пройшли чергову педагогічну атес-
тацію. Розпочата робота з отримання 
електронних ліцензій та реєстрації НЗ 
в єдиній базі навчальних закладів (ЄД-
БО).  Чергові акредитації навчальні за-
клади проходили у визначені терміни 
з незначними зауваженнями. 

Удосконалення навчально-матері-
альної бази, підвищення професійного 
рівня викладачів та майстрів з водін-
ня, оновлення техніки  дозволяє нам 
успішно конкурувати на ринку надан-
ня освітніх послуг. До речі, майстри з 
водіння Черкаської АШ зайняли по-
чесне  9 місце на Всеукраїнському кон-
курсі  зі швидкісного маневрування, 
який проводився в Києві. Важливою 
складовою навчально-матеріальної 
бази є забезпечення автомобільним 
транспортом. На сьогодні в наших ор-
ганізаціях налічується 316 одиниць  
транспортних засобів групи «Б», в то-
му числі 116 легкових автомобілів, 49 
вантажних, 17 пасажирських автобусів, 
88 одиниць спортивної техніки. Про-
тягом звітного періоду  придбали ще 
29 одиниць. Найбільше оновився авто-
мобільний і технічний парк Уманської 
АШ, Уманського, Маньківського, Мо-
настирищенського РСТК, Канівського 
МРСТК. 

Сучасна дійсність вимагає нових 
підходів.  Менталітет  у  населення 
швидко змінюється і молодь вже зо-
всім інша. Потенційний клієнт хоче 
уваги і поваги, комфорту, якості по-
слуг, швидкого отримання різної ін-
формації, в тому числі про школу, де 
можна пройти навчання, а також нових 
підходів і методів у навчанні. Ми по-
винні все це враховувати!

Кравченко 
Володимир Іванович, 

голова Чернівецької обласної 
організації з 1995 року

Сьогодні до складу нашої обласної 
організації входять 12 районних і 208 
первинних осередків, десять автомо-
більних шкіл. За часів Української дер-
жави підготували  шість тисяч фахівців 
для Збройних сил та понад 200 тисяч 
для економіки країни. Культивуємо 
сім технічних видів спорту, маємо 12  
майстрів спорту України, 15  майстрів 
спорту міжнародного класу, 25  канди-
датів у майстри спорту.

Одним із головних наших завдань 
є виховання у громадян, насампе-
ред молоді, почуття любові до своєї 
Батьківщини, вірність народові Укра-
їни, здатність зміцнювати економічну 
і оборонну могутність нашої країни, 
захищати рідну землю. Реалізовува-
ти це завдання неабияк допомагають 
місячники оборонно-масової роботи. 
Представники Товариства відвідують 
військові   частини,  прикордонні   за-
стави  в рамках   військово-шефської   
роботи, де  знайомляться  з   бойовою 
технікою, життям військовослужбов-
ців, організовують екскурсії по місцях 
бойової і  трудової слави, до  краєзнав-
чих   музеїв, меморіальних комплексів 
тощо. Кращими в цих питаннях є  Со-
кирянська, Вижницька та Глибоцька 
районні осередки.

Важливим статутним напрямком 
нашої діяльності є підготовка кадрів 

робітничих професій. За останні п’ять 
років у нас пройшли навчання  47 319 
осіб при плановому завданні – 28 318. 
Найбільші досягнення за цим показни-
ком мають Сокирянська, Герцаївська, 
Кельменецька автошколи. Для забез-
печення навчального процесу на ви-
сокому рівні в автошколах обладна-
но близько 100 класів з теоретичного 
навчання і майже 20 лабораторій  та 
майстерень. Найкращі з них у  Чер-
нівецькій, Сокирянській, Глибоцькій, 
Кельменецькій, Хотинській АШ. А ось 
колективам Сторожинецької та Кіцман-
ської автошкіл над цим потрібно ще 
попрацювати. Необхідно вирішити  та-
кож чимало проблем щодо обладнання 
автодромів, майданчиків початкового 
навчання водінню автомобілів. Протя-
гом двох останніх років ми придбали 
чимало плазмових телевізорів, авто-
тренажерів з водіння, що сприятиме 
ефективності навчального процесу.

 За звітний період на кошти навчаль-
них організацій по групі «Б» закуплено 
чотири легкових, шість вантажних  ав-
томобілів, чотири  автобуси, три при-
чепи для вантажівки і легковиків, два 
скутери.  Всього 19 одиниць техніки. 
Тож на сьогоднішній день навчальні за-
клади Буковини мають 176 транспорт-
них засобів, з яких 83 легковика, 40 
вантажівок,  15 автобусів, 12  приче-
пів, 24 мотоцикли і скутери. На даний 
час в навчальних організаціях облас-
ті в наявності є двовісні причепи, які 
не зареєстровані, без номерних зна-
ків і використовуються в навчальному 
процесі - Кіцманська, Кельменецька та 
Сторожинецька автомобільні школи. 
Директорам цих автомобільних шкіл 
необхідно прийняти заходи і постави-
ти їх на облік. Технічний стан автомо-
більної техніки, її утримання і догляд 
задовільний. 

 Всі  автошколи мають хороші авто-
парки, а більшість з них ще й  пункти 
технічного обслуговування та ремонту. 
В парках підтримується задовільний 
порядок. В навчальних організаціях 
області створена Служба безпеки до-

рожнього руху транспортних засобів, 
метою якої є попереджування  дорож-
ньо-транспортних пригод. Її очолює 
начальник технічного відділу Валерій 
Іліуц.

Чернівецька оборонна  організація 
має у своєму користуванні 129 буді-
вель та споруд, які нашими стараннями 
утримуються в задовільному стані. В 
багатьох з них проведено капітальні  і 
поточні ремонти. Наприклад, перекри-
то покрівлі, як на адмінбудівлях, так і 
на  пунктах технічного обслуговування 
та ремонту машин, замінено 52 вікна, 
відремонтовані кабінети і навчальні 
аудиторії.

У квітні місяці 2015 року було про-
ведено атестацію керівного складу на-
вчальних закладів. Мета – визначення 
особистих та професійних якостей пра-
цівників, їхнє вміння орієнтуватися в 
складних обставинах та приймати гра-
мотні рішення з виконання статутних 
завдань, покращення матеріальної ба-
зи організацій, їхньої рентабельності 
в умовах ринкових відносин та відпо-
відність займаним посадам.

Одне з важливих завдань оборон-
ного Товариства  -  розвиток і удоско-
налення військово-технічних видів 
спорту як важливого засобу підготов-
ки молоді до служби в Збройних Силах 
України. В області за звітний період 
на кошти обласної організації було 
проведено 35 змагань: 12 - з картин-
гу, вісім – з мотокросу, 15 – з  авіамо-
делізму.  Однією з основних проблем 
залишається  повернення спортивної 
зброї в районні та первині організа-
ції  ТСО України, яка на цей час знахо-
диться на складі обласної організації 
ГО «ТСО України», і взяти її в районні 
організації можна лише за умови на-
явності обладнаних  кімнат для збе-
рігання зброї. 

Хочу підкреслити,  що ми завжди го-
тові до тісної співпраці  з усіма громад-
ськими організаціями в сфері технічно-
го навчання, військово-патріотичного 
виховання і фізичної підготовки нашої 
молоді!

В ній черкаські оборонці вбачають запоруку успішного виконання статутних завдань Буковинські оборонці вважають, що цього можна досягти лише у тісній співпраці з 
місцевими органами влади і громадськими організаціями краю 

СЕРЕД ПРІОРИТЕТІВ – 
НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

ПРАГНЕМО АКТИВІЗУВАТИ 
СТАТУТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
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Бизган
Ігор Михайлович, 

голова Чернігівської обласної 
організації з 2015 року

На сьогоднішній день до складу на-
шої організації входять два міські, чо-
тири міжрайонні та одинадцять район-
них осередків, які налічують понад 20 
тисяч членів ТСО України.   Основне 
статутне завдання – патріотичне ви-
ховання молоді. Реалізується воно в 
основному шляхом проведення місяч-
ників до Дня перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні, вшануванням 
пам’яті сьогоднішніх захисників Укра-
їни, Героїв Крут, організацією та про-
веденням військово-патріотичної Гри 
«Джура», турніру зі спортивної та ме-
дичної підготовки «Захисник Вітчизни». 
А також  змагань зі стрільби з допризо-
вною молоддю, зустрічей з ветеранами 
та захисниками сучасної України, орга-
нізацією виставок і концертів. Світлана 
Хропата, помічник голови з патріотич-
ного виховання, на протязі майже 20 
років організовує цей напрямок робо-
ти. Серед голів районних організацій 
особливої подяки за патріотичну робо-
ту заслуговують голова Корюківської 
міжрайонної організації ТСО України 
Олександр Лашко, який «змащує» всі 
молодіжні змагання та заходи своєю 
фірмовою «польовою кашею», голова 
Чернігівської міської організації Петро 
Татаренко – організатор та беззмінний 
суддя всіх стрілецьких поєдинків. Голо-
ва Прилуцької міжрайонної організації 

Віктор Цапенко підтримує волонтер-
ський рух у своєму районі, організував 
цікавий музей Слави та пам’яті захис-
ників України. 

Обласна організація здійснює по-
стійну волонтерську допомогу. В 13 
окремий мотопіхотний батальйон Су-
хопутних військ МОУ, який в  2014 році 
сформувала Чернігівщина, було відре-
монтовано та передано з подальшою 
технічною підтримкою два військових 
автомобіля «КамАЗ-4310». В зону ООС 
доставляються харчі та ліки для наших 
військових.

Спортивне життя не менш насичене. 
Ми щорічно підтримуємо наших кар-
тингістів, минулого, 2019 року, наша 
команда здобула І місце на чемпіонаті 
ГО «ТСО України» з картингу з високи-
ми результатами в особистому заліку 
(керівник гуртка – Кравченко Олек-
сандр). Не відстають і радіозв’язківці, 
команда Остерської станції юних техні-
ків завдяки керівнику гуртка та трене-
ру Ігорю Борисенку постійно здобуває 
переможні місця. Міська громадська 
організація «Чернігівський авіаційно-
спортивний клуб ТСО України», яку «пі-
лотує» Олександр Туніков, підтримує 
розвиток парашутного спорту.

Традиційним напрямком роботи  є 
підготовка кадрів робітничих профе-
сій. Насамперед водіїв всіх категорій. 
За 2015-2020 роки підготували 29  ти-
сяч осіб. Професії водія навчають у 
п’яти автомобільних школах та 12 ра-
йонних спортивно-технічних клубах. 

Скрутні часи в державі наклали 
відбиток і на наше Товариство. Але 
ми докладаємо зусиль до покращен-
ня матеріально-технічної бази. Про-
тягом останніх п’яти років провели 
капітальний ремонт обласного стрі-
лецько-спортивного клубу, в багатьох 
організаціях області оновлені стенди, 
наочність. Чернігівська автошкола ТСО 
України придбала минулого року но-
вий автобус «І-VAN» і тепер успішно 
навчає водіїв відповідної категорії. 
Директорка Ніжинської зразкової ав-
томобільної школи Тетяна Матюха, що 

обійняла посаду лише чотири місяці 
тому, відремонтувала будівлю школи, 
оновила класи, впорядкувала терито-
рію, активно залучає нових учнів і сама 
встигає викладати водійську справу.

Я був учасником АТО, тому справа 
оборони нашої Держави мені дуже 
близька, як голова Чернігівської об-
ласної організації ТСО України вхожу 
до складу Координаційної Ради Чер-
нігівської обласної державної адміні-
страції з національно-патріотичного 
виховання, двічі був радником голо-
ви Чернігівської ОДА з питань АТО/
ООС. Очолюю також спілку ветеранів 
при Чернігівській міськраді та спіл-
ку ветеранів 13БТРО. За моєї ініціа-
тиви вшановується пам’ять загиблих 
на сході України під час подій в Де-
бальцеве 2015 року, проводяться па-
тріотичні заходи, інтерактивні вистав-
ки. Плідна співпраця встановилась з 
громадськими організаціями «Центр 
тактичної підготовки «СОТА» і його ке-
рівником Олександром Мезенцевим 
та «Єдина родина Чернігівщини», яку 
очолює батько загиблого в російсько-
українській війні захисника Микола 
Шанський. Обласний військкомат та-
кож завжди надає нам підтримку та 
залучається до різних виховних і па-
тріотичних заходів. 

Своїми основними завданнями я 
вважаю покращення іміджу Товари-
ства та його осередків, особливо се-
ред  населення області та за її межами, 
залучення спонсорів, громадських ор-
ганізацій до наших заходів, залучення 
учнівської молоді до військово-патрі-
отичних заходів, виховання справжніх 
патріотів. Планую, щоб турнір зі спор-
тивної та медичної підготовки «Захис-
ник Вітчизни» став візитівкою нашої 
всеукраїнської організації.  В будів-
лі  апарату Правління облаштовуємо 
спортивну залу з тренажерами для за-
нять майбутнього патріотичного клубу. 
Хотілось би, щоб наш колектив попо-
внювався новими активними, креатив-
ним членами, яким комфортно працю-
валося б у лавах ТСО України!

Адамський 
Віктор Миколайович, 

директор Палацу підводного 
спорту з 1993 року

То в а р и с т в о  з  о б м е ж е н о ю  в і д -
повідальніс тю «Школа плавання і 
здоров’я» засновано в 1993 році на 
базі Палацу підводного спорту То-
варис тва сприяння обороні  Укра-
їни. Підприємство  стало головною 
в країні  базою розвитку підводного 
спорту в Україні, найбільшим в кра-
їні центром навчання дітей та моло-
ді плаванню. В спорткомплексі також 
проходять підготовку для виконання 
завдань за призначенням підрозді-
ли спецпризначення Збройних сил 
України,  Мініс терс тва вну трішніх 
справ та Служби безпеки України. В 
басейні організована робота з оздо-
ровлення населення та пропаганди 
здорового способу життя. Щороку на 
базі Палацу підводного спорту про-
водиться до 20 спортивних заходів 
місцевого та всеукраїнського рівня. 
До проведення змагань залучаються 
учасники бойових дій, ветерани Укра-
їнського війська.

В нашій організації працює близько  
45 співробітників на постійній основі 
та за договорами,  20 тренерів-викла-
дачів, які забезпечують проведення 
занять більше 1000 учнів в групах на-
вчання плаванню. Палац підводного 
спорту має великі традиції в підго-
товці кращих спортсменів України та 
світу з підводного спорту та плаван-

ня. В басейні з 1975 року підготовле-
но 30 заслужених майстрів спорту, 87 
майстрів спорту міжнародного класу, 
більше 800 майстрів спорту України, 
18  200 розрядників, навчилися пла-
вати тисячі дітей. Переможцями Куб-
ків світу, чемпіонами світу та Європи 
стали більше 140 наших вихованців. 
Члени нашої первинної організації у 
складі команди п‘ять разів за остан-
ні шість років перемагали у фіналі 
Кубку світу з підводного спорту. Ці 
успіхи забезпечують своєю плідною 
роботою Заслужені тренери України 
Хоменко В.І., Гречихіна Н.В., Яковлев 
Є.О., Шляховська А.А., Годована М.О., 
Альошков О.В.,  Олейнікова І.М., тре-
нери Андріяшко Н.В., Кононенко М.В., 
Володіна Л.Г., Гречихіна О.А., Вінниць-
кий В.Л., Зацерковна Г.А., Мальцева 
О.Ю., Сич Т.Є., Ушакова Ю.А., Прищеп-
ний О.Ю., Волкова С.В., Кострома І.В., 
Преображенська Т.В., Отрошко А.В., 
Михайленко Я.Є., Михайленко О.М., 
Вербовський Г.М., Яценко Є.О., Чай-
ка О.Б.

Палац підводного спорту вміщує 
3000 кубометрів води, це складне тех-
нічне обладнання, високотехнологічні 
процеси, які підтримує у відмінному 
робочому стані ветеран ТСО України, 
учасник ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи, керівник тех-
нічної служби Ребрик В.Є. Багаторічна 
безперебійна робота басейну є запо-
рукою успішних виступів спортсме-
нів ТСО України, виконання статутних 
завдань Товариства та забезпечення 
стабільного економічного стану за-
кладу.

ТОВ «Школа плавання і здоров’я» є 
госпрозрахунковим підприємством. 
За рахунок зароблених коштів фі-
нансується у тримання спортивної 
споруди в належному стані,  запро-

ваджуються нові технології, системи 
енергозбереження та технічне за-
безпечення спортивних заходів. Ко-
лектив школи отримує гарантовану 
заробітну платню, впроваджуються 
передові методи матеріального зао-
хочення працівників для стимулюван-
ня ефективного виконання посадо-
вих обов’язків. Професійна команда 
басейну працює практично в постій-
ному складі багато років поспіль. За 
рахунок збільшення об’єму надання 
послуг до роботи залучаються молоді 
кваліфіковані спеціалісти.

На базі  ТОВ «Школа плавання і 
здоров’я» створена первинна орга-
нізація ТСО України, до її складу вхо-
дить 91 член Товариства. Серед них 
чемпіони світу, Європи, переможці 
етапів Кубків Світу, чемпіони Украї-
ни. Первинна організація входить до 
складу місцевого осередку районної 
організації ТСО Дніпровського району 
м. Києва та є однією з найбільших за 
кількісним складом.

Звісно, що не всі наші вихованці 
підкоряють спортивні вершини і ста-
ють відомими далеко за межами Укра-
їни. Але це – за великим рахунком – і 
не є нашою єдиної метою. Основним 
нашим завданням є те, щоб наші діти, 
молодь сповідували здоровий спосіб 
життя, гартувалися як фізично, так і 
духовно, готувалися до плідної праці 
та захисту Батьківщини. Я не знаю ви-
падків, коли б хтось з наших вихован-
ців мав проблеми з поліцією, «при-
сів» на наркотики  чи займався інши-
ми неподобствами. Словом, у нас діти 
не просто вчаться плавати і досягати 
гарних результатів, а й бути людьми. 
Людьми з великої літери. І на це орі-
єнтую весь наш колектив тренерів, 
всю нашу первинну організацію обо-
ронного Товариства України! 

У Чернігівській обласній організації ТСО України основні зусилля зосереджують на 
поліпшенні військово-патріотичної роботи серед молоді краю

Так неофіційно називають Палац підводного спорту ТСО України, де зробили 
перші кроки до спортивних висот чимало юних киян. Про діяльність спортивного 
закладу Товариства розповідає директор ТОВ «Школа плавання і здоров’я» 

Віктор Миколайович Адамський, якому Указом президента України 
присвоєно почесне звання «Заслужений       працівник фізичної культури 
та спорту України». Це гідна оцінка заслуг всього колективу Палацу 
підводного спорту 

ЗАЛУЧАЄМО ДО СПІВПРАЦІ 
АКТИВНИХ І КРЕАТИВНИХ КУЗНЯ ЧЕМПІОНІВ
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ПОЧАТОК…

 Із записів першого начальника Харків-
ського аероклубу Ф.С. Ямпольского (1971):

- Рішенням Уряду Української РСР на 
початку 1923 р. було створено Товариство 
авіації та повітроплавання України і Криму 
- ТАПУК, з центром в столиці республіки 
- Харкові. Слідом за цим був створений і 
аероклуб. Харківські газети повідомили 
про те, що 1 січня 1925 року відбулося 
відкриття у м. Харкові першого в Україні 
аероклубу імені Ілліча. Свою роботу аеро-
клуб проводив в тісному контакті з 2-ю по-
стійною авіабазою ВПС. З цієї авіабази був 
доставлений і встановлений на даху будів-
лі, над входом, літак-винищувач «Ньюпор».

Після злиття ТАПУК з Доброхімом ае-
роклуб отримав найменування «Аерохім-
клуб». Однак, у 1925-1926 роках припинив 
своє існування «внаслідок повної відірва-
ності від робочих мас і бюрократизму його 
керівників». Втім, планерна школа аеро-
клубу все ж діяла, і вихованці її регуляр-
но брали участь у Всесоюзних планерних 
змаганнях в Коктебелі. Працювали і деякі 
авіамодельні гуртки. Але пілотів та інших 
авіаційних спеціалістів аероклуб не ви-
пускав.

У 30-х Харків розвивається як авіацій-
на столиця, приймається рішення зано-
во організувати повноцінний аероклуб. 
Офіційне відкриття Всеукраїнського ае-
роклубу відбулося 4 листопада 1933 ро-
ку. Перед ним ставляться завдання готу-

вати пілотів, авіатехніків, 
мотористів, фахівців різних 

авіаслужб, планеристів, пара-
шутистів, розвивати автомобільну 

справу і проводити науково-дослідну 
роботу. Коли Київ став столицею України, 
Харківський аероклуб перестав бути Все-
українським, але він як і раніше займав 
провідні позиції в Україні. 

ІСТОРІЯ

Війна перекроїла все, небо стало міс-
цем боїв за життя… Харківський аеро-
клуб підпорядковується 10-й військовій 
авіаційній школі, передавши їй 44 літаки 
По-2, Р-5, СП-1 і два аеродроми - на ХТЗ і 
в Коротичу. Школа свій перший випуск не 
закінчила і мала евакуюватися. Ті, хто до 
початку війни встиг закінчити аероклуб, 
стали повітряними бійцями. Героїчно би-
лися з ворогом, героїчно гинули.

Нова прогалина в історії організації - 3 
червня 1941 року наказом ЦС Тсоавіахі-
му СРСР Харків-
ський аероклуб 
зі списків аеро-
клубів Тсоавіахі-
му виключаєть-
ся і передається 
у відання ВПС 
Червоної Армії. 
Після закінчен-
ня війни аеро-
к лубу немає. 
Він - «на виму-
шеній посадці». 
За відродження 
аероклубу взя-
лися авіатори-

ентузіасти. Це вдалося у 1947 році. На гро-
мадських засадах аероклуб створювали 
військові льотчики. Для початку зі Львова 
вдалося перегнати дев’ять літаків У-2. По-
чалася практична діяльність з підготовки 
пілотів, а потім парашутистів і планерис-
тів, авіамоделістів. Розмістили аероклуб 
в центрі міста, на вул. Чернишевського, 
14. Першим післявоєнним начальником 
аероклубу призначили полковника Н.А. 
Рибальченка. Аероклуб ставав на крило 
спершу в Помірках, з літаками По-2 і УТ-2, 
а потім, починаючи з 50-х років, на льотно-
му полі в Коротичу, яке і досі є улюбленим 
місцем всіх закоханих в небо.

У 1964 році повністю розформували два 
льотних загони - залишилися парашутна і 
літакова ланки та нове ім'я - авіаспортклуб 
(АСК). Разом з начальником АСК П.Ф. Мо-
товіловим льотного складу тепер налічу-
валося всього 11 чоловік.

У другій половині 60-х парашутний 
спорт отримав подальший розвиток. Під-
готовку до відповідальних змагань про-

водили вже на зборах з відривом від роботи 
або навчання, з розміщенням на аеродромі і 
триразовим харчуванням. Спортсмени АСК 
беруть участь у численних змаганнях, чемпі-
онатах і ніколи не повертаються без кубків та 
медалей. Багато років поспіль авіамоделісти 
Харкова славляться непереможними моде-
лями вільного польоту.

26 серпня 1991 засновано Товариство 
сприяння обороні України, в структуру яко-
го Харківський аероклуб нині входить як гро-
мадська організація. 1996 року йому присво-
єно ім'я видатної льотчиці, дочки відомого 
авіатора і авіаконструктора Степана Гризо-
дубова - Валентини Гризодубової. Сьогодні 
він має відому в Україні та у багатьох країнах 
світу  славетну назву - Харківський аероклуб 
імені В.С. Гризодубової ТСО України. 

Наприкінці 90-х аероклуб знову мав важ-
кий час - розпродавалася авіатехніка, на ме-
тал був порізаний музей на аеродромі, але 
за справу взялися ентузіасти, яких доля да-
рує завжди в потрібний час. Щоб повернути 
до життя розорену організацію, нинішньому 

керівнику, Філа-
то в у  Се р г і ю 
Миколайови-
чу, який очо-
лив аероклуб 
у кризовий пе-
ріод, довелося 
продати аеро-
клубівські літа-
ки і вертольоти, 
але подальший 
політ був того 
вартий. У 2008 
році виставко-
вий майданчик 
авіатехніки на 
аеродромі «Ко-
ротич» почав 

наповнюватися заново. У 2015-му, коли від-
значали 90-річчя аероклубу, відновилася тра-

диція проводити щорічні масштабні авіаційні 
заходи для населення. Діяльність аероклубу 
стала міжнародною. 

ПЛАНИ 95-го СЕЗОНУ

Сім років поспіль Харківський аероклуб 
тримає Кубок кращої авіаційно-спортивної 
організації країни і сім років на базі аероклу-
бу виконується Програма початкової льот-
ної підготовки військових курсантів-льотчи-
ків ХНУПС імені І.М. Кожедуба. Напередодні 
95-річчя колектив аероклубу святкував чер-
гову перемогу - перше місце в системі Това-
риства сприяння обороні України серед авіа-
організацій. 

Багато зроблено, але є й над чим працю-
вати. Планеризм, яким аероклуб славився з 
перших років існування, доведеться відтво-
рювати заново. Вперше в авіаційному фес-
тивалі KharkivAviaFest-2019 участь взяв пла-

нер. Проголошення авіаційним управлінням 
ТСОУ 2020-го роком планерного спорту стало 
стимулом до створення в Харківському аеро-
клубі планерної ланки. Адже планеризм - це 
не лише вид активного відпочинку. Недарма 
десятиліттями живе тенденція: «Від моделі до 
планеру, від планера до літака, від літака - до 
ракети». По-перше, на планері можна вчитися 
літати в більш ранньому віці, ніж на літаку, а 
по-друге, засвоєння цього літального апарату 
дає найважливіший навичок - вміння безмото-
рної посадки або ж з непрацюючим двигуном. 
Вже проведені переговори з Рівненським ае-
роклубом про передачу до Харкову двох пла-
нерів. В якості буксирувальника планується 
залучати літак CTSW з буксирним пристроєм 
і наземну гумку - катапультну установку, яка 
запускає планери в повітря.

Будуть працювати й інші ланки, триватиме 
навчання військових курсантів, а також ци-

вільних пілотів, постійні польоти і стрибки з 
парашутом. А паралельно - нові проекти і за-
ходи! В тому числі - створення Музею історії 
авіації Харківського аероклубу в приміщенні 
клубу на вулиці Плеханівській. Вже почалися 
пошуки архівів і експонатів.

– парашутизм
Парашутні стрибки спортсменів аероклуб 

планує забезпечувати своїм літаком Ан-28. Акт 
прийому-передачі довгоочікуваного двадцять 
восьмого від Центрального аероклубу «Чайка» 
підписаний в листопаді 2019 року. Харківський 
аероклуб взяв зобов'язання привести цей лі-
так в льотний стан і запустити його в роботу 
2020 року. Але й «антонівську» техніку, літа-
ки Ан-26, Ан-28 і Ан-72, аероклуб також буде 
орендувати. Адже в сезоні, крім стандартних 
стрибків, тренувальних зборів і чемпіонатів, 
заплановані міжнародні проекти, в яких ві-
зьмуть участь парашутисти з усього світу.

Ще з кінця позаминулого століття харків'яни вирізнялися надзвичайно 
сильним бажанням підкорювати небеса, розвивати унікальну 

високотехнологічну авіаційну галузь і конкурувати в цьому на 
світовому рівні. На основі своїх захоплень люди об'єднувалися, 

організовувалися і досягали немислимих, часом фантастичних 
результатів, майже за межею можливого. Саме це і вирізняє    

аероклуб всі 95 років існування. Авіаційна організація 
неодноразово перетворювалася, змінювала формат і статус, 
але не зраджувала ключовим цінностям: створювати 
авіацію і авіаторів, розвивати авіаційні професії, робити 

небо доступним для всіх

ДИВОВИЖНИЙ ПОЛІТ
95 РОКІВ ТОМУ

СТВОРЕНО ХАРКІВСЬКИЙ АЕРОКЛУБ
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Четвертий рік поспіль на аеродромі 
«Коротич» будуть проведені міжнародні 
тренувальні збори парашутистів з усьо-
го світу для стрибків у категорії «Великі 
формації з перебудуванням». В рамках 
підготовки до нових світових рекордів 
29 червня-5 липня будуть зроблені спро-
би зібрати та кілька разів перебудува-
ти складні великі формації в складі від 
80 до 100 учасників. 27-31 липня міжна-
родні збори еліти парашутного спорту 
120 Sequential Euro Record також озна-
менуються новими досягненнями. Кращі 
світові капітани Патрік Пасс (Франція), 
Ян Мілко Ходкінсон (Великобританія), 
Кейт Купер-Дженсен (Данія), Пол Грізо-
ні (Польща) та Ілля Балашов (Україна) 
зберуть найкращих спортсменів з усьо-
го світу, щоб виконати спроби встанов-
лення рекорду світу/Європи «120way 
SEQUENTIAL EURO RECORD-2020». Стриб-
ки груп будуть виконуватися з україн-
ських літаків Ан-28 і Ан-72.

З метою зміцнення дружніх взаємин між 

польським та українським народами при-
йнято рішення про проведення на аеро-
дромі «Коротич» спроб встановлення наці-
онального рекорду Польщі з парашутного 
спорту в класі "Великі формації". Стрибки 
будуть виконуватися 20-24 липня з укра-
їнських літаків Ан-28, Ан-72.

Протягом сезону також будуть виконані 
спроби встановлення національного ре-
корду України 63-way та в класі «Великі 
формації з повним розпуском», пройде 
чемпіонат України з групової акробати-
ки 2-way.

– польоти
У 2020-му році Харківський аероклуб 

готується знову навчати авіаторів-по-
чатківців – як військових, так і цивіль-
них. Щоб підвищити якість виконання 
Програми початкової льотної підготов-
ки, планується взяти в оренду ще один 
літак ХАЗ-30, щоб можна було готувати 
військових пілотів одним потоком в од-
ну зміну. Заступник начальника аеро-
клубу Андрій Терьошин готується ста-

ти п'ятим інструктором для курсантів, 
а також - новим членом пілотажної гру-
пи Харківського аероклубу на літаках 
Л-29. Планується посилити керівництво 
польотами залученням діючого пілота 
групи Бернатовича. Анатолій Васильо-
вич - досвідчений льотчик, керував по-
льотами і був помічником КП у Зброй-
них Силах.

Для приватних пілотів, які закінчили на-
вчальний заклад аероклубу і отримали сві-
доцтво PPL, будуть розроблятися програ-
ми і умови польотів на техніці аероклубу 
для вдосконалення льотних навичок або 
своїх особистих потреб.

У ювілейному для себе році аероклубівці 
поставили амбітні цілі - придбати один або 
два літаки іноземного виробництва типу 
Cessna, Beechcraft, або Piper. Це дозволить 
розширити мож-
ливості навчаль-
ного закладу АТО 
Харківського ае-
роклубу і почати 
готувати комер-
ційних пілотів. Та-
кож в новому се-
зоні буде вивчена 
можливість при-
дбання і установ-
ки нічного старту, 
щоб сертифікува-
ти аеродром по-
новому і почати 

виконувати польоти вдень і вно-
чі в простих метеоумовах.

– KharkivAviaFest-2020
Розпочато підготовку і до го-

ловного авіаційного заходу Укра-
їни - KharkivAviaFest-2020. Велике 
міжнародне авіашоу вже всьоме 
відбудеться на аеродромі «Коро-
тич» 29-30 серпня. У планах: пе-
реформатування майданчиків, 
розширення авіаційних напрям-
ків повітряної програми, авіазліт, 
форуми та змагання, нові пізна-
вальні виставки, приголомшливі 
музичні сюрпризи, захоплюючі 
активності.

У планах керівництва аероклубу - від-
родження пілотажної групи в складі чет-
вірки реактивних літаків. Очікується, що на 
KharkivAviaFest-2020 глядачі побачать гру-
повий пілотаж Л-29 під керуванням Сергія 
Філатова, Сергія Коміна, Анатолія Бернатови-
ча і Андрія Терьошина. За задумом ведучо-
го пілотажної групи, начальника аероклубу 
Сергія Філатова, буде відроджено стару про-
граму, яка виконувалася четвіркою Л-29 де-
сять років тому. Протягом авіаційного сезону 
льотчики відтренують і ускладнять програ-
му. Ті фігури, які наразі виконуються поодин-
ці, для видовищності будуть здійснюватися 
парами реактивних літаків. Четвірку Л-29 під 
час показових польотів буде доповнювати 
поршневий спортивний Су-31 під керуван-
ням Олексія Агієвича.

Головний open-air сезону - це свято для 
всієї родини, а також обов'язковий до від-
відування захід для всіх категорій авіато-
рів: в День авіації України на аеродромі 
«Коротич» відбудеться безліч корисних 
зустрічей і комунікацій, спрямованих на 
розвиток і просування в світі українсько-
го авіапрому.

Любіть небо, будьте з нами!
Полетіли! 

Матеріал надано 
у скороченому варіанті за згодою
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