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Благодійність

Делегати від усіх обласних 
осередків України прибули до 
Києва. Щоб уберегти себе і сво-
їх колег від коронавірусу, всі  
дотримувались правил особис-
того захисту у відповідності до 
вимог Мінздраву України: деле-
гати та запрошені особи мали 
і правильно використовували 
засоби особистого захисту, під 
час реєстрації та спілкування 
з колегами дотримувались со-
ціальної дистанції, уникали 
необов’язкових фізичних кон-
тактів, в залі засідання розта-
шовувались на тих місцях, які 
позначені у Посвідченні Деле-
гата. Це дозволило учасникам 
Зборів максимально розосе-
редитись у приміщенні. 

З доповіддю «Звіт Правління 
про діяльність Товариства за 
період з 2015 по 2020 рік та ви-
значення основних напрямів, 
чергових завдань і найважли-
віших питань життя і діяльності 
Товариства» виступив Голова 
Товариства Сергій Кошин. Голо-
вне наше досягнення за п’ять 
років, зазначив він, в тому, що 
Товариство зберегло, зміцнило 
свою організаційну структуру, 

удосконалило у від-
повідності до сучас-
них умов суспіль-
ного життя форми 
і методи організа-
ційної і виховної 
діяльності, стабілі-
зувало свій фінан-
сово-економічний 
с тан,  зберегло, 
оновило і примно-
жило матеріально-
технічну базу. А го-
ловне, ми зберегли 
основне наше над-
бання – тисячі від-
даних своїй справі, 
висококваліфікова-
них фахівців: керів-
ників організацій, 

викладачів і майстрів вироб-
ничого навчання, тренерів та 
інструкторів. Ми зберегли тру-
дові колективи, яким більшість 
цих людей присвятили все своє 
свідоме життя!

Доповідач проінформував, 
що до складу Правління було 
обрано 97 осіб. Кількість і пері-
одичність проведення засідань 
відповідали вимогам Статуту 
Товариства і конкретним об-
ставинам. Звітний період спів-
пав з важливим етапом в жит-

ті нашого Товариства – пере-
ходом на умови діяльності за 
новим Законом України «Про 
громадські об’єднання».  Тому 
довелося вносити певні корек-
тиви в практичну діяльність. 
Члени Правління багато ува-
ги приділяли розробці та вті-
ленню в життя нової редакції 
Статуту Товариства, практич-
ній діяльності у Відокремлених 
підрозділах і організаціях То-
вариства, брали участь в про-
веденні міжзональних зборів, 
семінарів, заходів національ-
но-патріотичного та спортив-
ного спрямування. 

У складі Ради Правління 
працював 21 член Товариства. 
Впродовж п’яти років проведе-
но 67 засідань, в тому числі 30 
за допомогою засобів зв’язку. 
Було обговорено щонайменше 
півтори тисячі питань практич-
ної діяльності Товариства. На 
всі засідання запрошувались 
голови Відокремлених підроз-
ділів обласного рівня, керівни-
ки юридичних осіб, провідні 
фахівці апарату Правління, які 
мали можливість висловити 
свою думку відносно питань 
порядку денного. Практику-
вались виїзні засідання Ра-

ди Правління, зокрема у Жи-
томирській, Закарпатській та 
Івано-Франківській областях.

В організаційно-масовій ро-
боті, зазначив Голова, є ще чи-
мало невирішених питань: не 
всі посадові особи, яким члени 
Товариства довірили керівни-
цтво Відокремленими підроз-
ділами, чітко усвідомили свою 
персональну відповідальність 
за навчання керівників осеред-
ків і штатних працівників сво-
їх апаратів, організацію обліку 
членів Товариства, збір та ви-
користання членських внесків, 
виготовлення членських квит-
ків єдиного зразку. Завдання 
Правління, всіх виборних ке-
рівних органів навчальних за-
кладів і підприємств полягає в 
тому, щоб привести всю органі-
заційну роботу у відповідність 
до законодавства України і Ста-
туту ГО «ТСО України». 

В центрі уваги Правління 
завжди були питання підбору, 
розстановки, навчання і вихо-
вання кадрів. Товариство має 
сьогодні майже п’ять тисяч 
штатних працівників. Серед 
них 419 офіцерів запасу та у 
відставці, 74 учасники бойо-
вих дій, переважна більшість 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДБУЛИСЯ!
23 липня відбулися Загальні збори Товариства, дата проведення 
яких неодноразово переносилася із-за пандемії COVID-19
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мають вищу освіту. В Товари-
стві працюють багато жінок, 56 
з них очолюють Відокремлені 
підрозділи всіх рівнів, близь-
ко п’ятисот обрані до складу 
Правлінь обласного рівня. Але 
є і недоліки в роботі з кадра-
ми, насамперед із залученням 
молоді до роботи в наших ор-
ганізаціях, що стає досить сер-
йозною проблемою для Това-
риства. Також слід більше уваги 
приділяти залученню до наших 
лав учасників бойових дій, ве-
теранів силових структур, па-
тріотично налаштованих гро-
мадян.

Одним з найприорітетніших 
завдань Товариства, відзнача-
ється в звіті, є національно-па-
тріотичне виховання. Успішно  
проводилась ця робота в Київ-
ській міській, Вінницькій, Жито-
мирській, Кіровоградській, Лу-
ганській, Миколаївській, Пол-
тавській, Рівненській, Сумській 
та Чернігівській обласних орга-
нізаціях. Однак ще не в повній 
мірі нам вдалося скористати-
ся можливостями, наданими 
Указом Президента. Хоча май-
же всі голови Відокремлених 
підрозділів входять до складу 
Координаційних рад, створе-
них при обласних і районних 
держадміністраціях, але деякі з 
них зайняли позицію спостері-
гачів. Не у всіх районах запра-
цювали клуби військово-па-
тріотичної роботи. Необхідно 
і надалі співпрацювати  з за-
кладами освіти, військкома-
тами, командуванням військо-
вих частин, запроваджувати в 
практику спільне планування 
заходів військово-патріотично-
го спрямування. 

Сприяння розвитку техніч-
них, прикладних та інших ви-
дів спорту є одним із головних 
статутних завдань оборонного 

Товариства України. 
Спортсмени Товари-
ства у складі збірних 
команд України зі 
спортивно-технічних 
і прикладних видів 
спорту за 2015-2019 
роки на чемпіонатах 
та Кубках світу і Єв-
ропи здобули – 1003 
медалі, з яких 372 зо-

лотих, 338 срібних, 293 брон-
зових. Сім наших спортсменів 
отримали звання заслуженого 

майстра спорту України, виро-
щено 61 майстра спорту Укра-
їни міжнародного класу, 126 
майстрів спорту України та сім 
заслужених тренерів України.

Авіація та авіаційні види 
спорту завжди вважалися ві-
зитною карткою Товариства! І 
сьогодні наші авіаційні органі-
зації успішно виконують свої 
статутні завдання. За минулі 
п’ять років забезпечений на-
літ 31 528 годин на спортивних 
літаках, планерах та вертольо-
тах, виконано 106 542 стрибки 
з парашутом, підготовлено 24 
923 парашутистів-початківців. 
Щорічно готується близько 
70 пілотів на літаках, 90 піло-
тів планера. Майже 9 000 осіб 
щорічно виконують стрибки з 
парашутом. Разом з Федера-
ціями авіаційних видів спор-
ту на аеродромах проведено 
більше 250 змагань всеукра-
їнського та міжнародного рів-
нів, тренувальні збори. Лише за 
підсумками 2019 року 10 авіа-

ційних спортсменів стали май-
страми спорту України, семеро 
виконали нормативи майстра 
спорту України міжнародного 
класу. Серед них авіамоделіс-
ти, планеристи, парашутисти 
та вертолітники. Разом з тим, 
у нас дуже багато невирішених 
питань з цього виду діяльнос-
ті. Вся техніка, приміщення ае-
роклубів потребують ремонту. 
Все це вимагає великих фінан-
сових витрат, тому керівни-
кам авіаклубів, новообраному 

Правлінню потрібно 
втілювати в життя 
нові форми господа-
рювання, залучати 
спонсорів, спортсме-
нів, виходити на но-
вий рівень співпраці 
з місцевими грома-
дами. 

Платна підготов-
ка кадрів робітничих 
професій є головним 
джерелом фінансу-
вання життєдіяль-
ності та виконання 
статутних завдань 
ТСО України. Ми ма-
ємо розвинену орга-

нізаційну структуру, 
величезний потен-
ціал досвідчених 
фахівців і могут-
ню навчально-ма-
теріальну базу. У 
2015–2019 роках 
навчальними закла-
дами ГО «ТСО Укра-
їни» підготовлено 
959 973 особи за 35 
робітничими про-
фесіями, в тому чис-
лі водіїв – 910 668 

осіб, що складає 47% всіх підго-
товлених в Україні водіїв. Най-
кращі показники традиційно 
мають Рівненська, Львівська, 
Закарпатська, Дніпропетров-
ська, Вінницька, Хмельницька 
і Черкаська обласні організа-
ції Товариства. Завдання но-
вообраного Правління Това-
риства та Правлінь обласних 
організацій –  приведення на-
вчально-матеріальної бази у 
конкурентоспроможний стан, 
із сучасним обладнанням і ви-
соким рівнем освітніх послуг, 
створення комфортних умов 
праці викладачів і інструкто-
рів у всіх без виключення на-
вчальних закладах Товариства.

 Фінансово-господар-
ська діяльність Товариства за 
звітний період в цілому була 
прибутковою, що дало можли-
вість забезпечити фінансові та 
матеріальні потреби для вико-
нання статутних завдань. Осно-
вним джерелом надходжень 
коштів є підготовка кадрів за 
робітничими професіями. До-
ходи від цього виду діяльності 
у звітному періоді збільшились 
на 15,3%. На жаль, проведені 

перевірки показали, 
що в окремих орга-
нізаціях є грубі по-
рушення фінансової 
дисципліни. Причи-
на цього в недо-
статньому контролі 
з боку голів та го-
ловних бухгалтерів, 
Правлінь Відокрем-
лених підрозділів. 
Необхідно постійно 
всебічно аналізува-
ти результати госпо-
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дарської діяльності організа-
цій, орієнтуватися на пошуки 
додаткових джерел доходів, 
раціональне та економне ви-
користання основних фондів, 
матеріальних, трудових та фі-
нансових ресурсів.

Товариству вдалося зберег-
ти потужну матеріальну базу. 
Проте в наявності великої ма-
теріально-технічної бази є і 
свої недоліки. В першу чергу, 
це значні витрати на її утри-
мання в той час, коли отрима-
ти економічні вигоди від такої 
матеріальної бази у багатьох 
випадках складно.  Частина 
об’єктів потребує капітального 
та поточного ремонту, оскільки 
були побудовані в 70-90 роках 
минулого століття. Залишаєть-
ся важливим питання оформ-
лення права користування зе-
мельними ділянками.

Юридичне забезпечення 
діяльності ГО «ТСО України» є 
важливою складовою успіш-
ного його функціонування. У 
звітному періоді Товариством 
досягнуто значних успіхів у 
захисті своїх законних інтере-
сів, особливо щодо майнових 
прав. В той же час, ще мають 
місце проблеми у сфері юри-
дичного забезпечення, які не-
гативно впливають на діяль-
ність Товариства. Відсутність 
чіткої координації та належно-
го обміну інформацією між апа-
ратом Правління та Відокрем-
леними підрозділами з право-
вих питань, неповідомлення 
або свідоме приховування 
деякими головами Відокрем-
лених підрозділів фактів пору-
шення прав Товариства значно 
ускладнюють швидке та ефек-

тивне надання допомоги у ви-
рішенні проблемних питань. 

Підсумовуючу звіт Правлін-
ня, доповідач акцентував увагу 
делегатів на тому, що сучасна 
складна політична і економіч-
на ситуація в країні вимагає 
від нас напруження всіх сил 
для збереження Товариства, 
творчої активності 
кожного з нас для 
виконання статут-
них завдань.

П р о  р о б о т у 
Контрольно-реві-
зійної комісії То-
вариства звіту-
вала Валентина 
Люлька. Делегати 
Загальних зборів 
визнали роботу 
Правління, Ради 
Правління, Голови 
Товариства і КРК 
задовільною, при 
чому відзначили, 
що у звітному пе-
ріоді Товариство 
очолювали по чер-

зі два Голови, Віктор 
Тімченко і Сергій Ко-
шин, і обидва успішно 
виправдали виказану 
їм довіру колективу. 

Конструктивні де-
бати відбулися навко-
ло обговорення нової 
редакції Статуту Това-
риства, який необхідно 
було привести у відпо-

відність до напра-
цьованої практики 
діяльності вибор-
них керівних орга-
нів Товариства та 
його Відокремле-
них підрозділів. В 
результати трива-
лого обговорення 
делегати змогли 
найти порозумін-
ня і прийняли нову 
редакцію головно-
го документу ор-
ганізації  з деяки-
ми поправками. 
Одноголосно були 
затверджені вкрай 
важливі для прак-
тичної діяльності 
Товариства та йо-
го Відокремлених 

підрозділів документи: Поло-
ження про порядок володін-
ня, використання і розпоря-
дження  коштами та майном, 
що є у власності ТСО України, 
та Положення про Контрольно-
ревізійну комісію Товариства 
і Контрольно-ревізійні комісії 
Відокремлених підрозділів.

За пропозицією наради 
представників делегацій За-
гальні збори обрали новий 
склад Правління. До складу 
виконавчого органу Товари-
ства увійшли 71 член Товари-
ства, які мають великий досвід 
роботи в організації, користу-
ються повагою в колективах. 
В тому числі Агапєєв Сергій 
Володимирович, Адамський 
Віктор Вікторович, Артюшев-
ський Павло Володимирович, 
Бабакін Сергій Георгійович, 
Баранов Віталій Анатолійо-
вич, Бизган Ігор Михайлович, 
Бугайчук Оксана Василівна, 
Василенко Василь Іванович, 
Віжунов Володимир Володи-
мирович, Волкотруб Володи-
мир Юрійович, Гончаренко Іл-
ля Валентинович, Довбня Ми-
кола Вікторович, Долинський 
Анатолій Євгенович, Дончак 
Володимир Андрійович, Дубі-
нін Олександр Васильович, Дя-
ченко Наталія Віталіївна, Дячук 
Олександр Васильович, Євту-
шок Сергій Миколайович, Єр-
мак Олександр Миколайович, 
Івахова Ірина Володимирівна, 
Кавунов Віктор Ананійович, 
Карманніков Максим Олек-
сандрович, Каліфіцький Сергій 
Анатолійович, Кирилюк Михай-
ло Олександрович, Кліщенко 
Катерина Сергіївна, Ковальчук 
Михайло Євгенович, Коба Іри-
на Миколаївна, Конончук Олек-
сандр Володимирович, Коню-
кевич Володимир Васильович, 
Корнієнко Ганна Олегівна, Ко-
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собуцький Олексій Миколайо-
вич, Котляр Вячеслав Михай-
лович, Кошин Сергій Мефоді-
йович, Кравченко Володимир 
Іванович, Кучерук Олександр 
Федорович, Левченко Микола 
Миколайович, Лобушко Ми-
кола Григорович, Лось Сергій 
Володимирович, Луцюк Во-
лодимир Михайлович, Люль-
ка Валентина Володимирівна, 
Маніта Анатолій Васильович, 
Марченко Геннадій Олексійо-
вич, Мельниченко Руслан Ва-
сильович, Мушка Іван Андрійо-
вич, Ніколаєнко Ольга Микола-
ївна, Новгородський Анатолій 
Дмитрович, Олійник Володи-
мир Васильович, Плешивенко 
Дмитро Генадійович, Порубай 
Віталій Вікторович, Прокопчук 
Юрій Володимирович, Рогов-
ський Віктор Володимирович, 
Сабадаш Іван Васильович, Са-
мойленко Микола Олексійо-
вич, Семенович Сергій Сергі-
йович, Скиба Микола Олексан-

дрович, Скринніков Олександр 
Васильович, Смішний Роман Ві-
кторович, Сорочан Валерій Ва-
сильович, Сухарєв Сергій Ми-
колайович, Терьошкін Євгеній 
Михайлович, Титенок Надія 
Мустафаївна, Тімченко Віктор 
Миколайович, Топорова Ва-
лентина Миколаївна, Філатов 
Сергій Миколайович, 
Хамула Василь Івано-
вич, Шубін Петро Ми-
хайлович, Чечель Ан-
дрій Вячеславович, 
Шутяк Юрій Олек-
сандрович, Якимчук 
Василь Платонович. 

 На організаційно-
му засіданні Правлін-
ня Головою Товари-
ства обрано Кошина 
Сергія Мефодійови-
ча, першим заступ-
ником Титенок Надію 
Мустафаївну. Основні 
напрямки діяльності 
Товариства очолять 

заступники Голови 
Товариства: Бара-
нов Віталій Анато-
лійович, Конончук 
Олександр Володи-
мирович, Прокопчук 
Юрій Володимиро-
вич, Сухарєв Сергій 
Миколайович. 

Члени Правління 
також обрали Раду 
Правління в кількос-
ті 19 осіб: Адамський 
Віктор Вікторович, 
Василенко Василь 
Іванович, Дончак 
Володимир Андрі-
йович ,  Євт ушок 
Сергій Миколайо-
вич, Кавунов Віктор 
Ананійович, Кошин 
Сергій Мефодійо-
вич, Марченко Ген-
надій Олексійович, 
Ніколаєнко Ольга 
Миколаївна, Новго-
родський Анатолій 
Дмитрович, Саба-
даш Іван Васильо-
вич, Самойленко 
Микола Олексійо-
вич, Скиба Микола 
Олександрович, Со-
рочан Валерій Васи-
льович, Терьошкін 

Євген Михайлович, Титенок 
Надія Мустафаївна, Тімченко 
Віктор Миколайович, Філатов 
Сергій Миколайович, Хамула 
Василь Іванович, Шубін Петро 
Михайлович.

17 членів Товариства, штат-
них працівників Відокремлених 
підрозділів і юридичних осіб, які 

мають величезний досвід прак-
тичної роботи, були обрані до 
складу Контрольно-ревізійної 
комісії: Бузницький Олександр 
Іванович, Бутовська Інна Васи-
лівна, Гладких Галина Дмитрів-
на, Гладченко Тетяна Євгенівна, 
Кобилінська Наталія Вікторів-
на, Кривчун Анатолій Павлович, 
Мовчан Тетяна Василівна, По-
стика Ганна Георгіївна, Присяж-
нюк Галина Петрівна, Ржевська 
Лідія Іванівна, Сабадаш Мирос-
лава Йосипівна, Савчук Лариса 
Миколаївна, Семенова Тетяна 
Анатоліївна, Стефанів Валентин 
Михайлович, Хижняк Валентина 
Михайлівна, Штуглинець Ната-
лія Михайлівна, Якимчук Віктор 
Миколайович.

Від імені Верховної Ради де-
легатів привітав народний депу-
тат України, член Ради Правлін-
ня Товариства Сергій Євтушок. 
В своєму виступі він дав високу 
оцінку громадській організації 
як надійного партнера держави 
у патріотичному вихованні мо-
лоді, розвитку спорту та підго-
товки кадрів робочих професій, 
висловив конкретні побажання 
щодо покращення роботи.

 Тож побажаємо Голові То-
вариства, членам новобраних 
керівних органів провідної 
громадської організації Украї-
ни енергії, натхнення та нових 
здобутків у забезпеченні вико-
нання статутних завдань нашо-
го Товариства!

Звіт підготував 
В.ВІЖУНОВ, 

відповідальний секретар 
Правління ГО «ТСО України»

???????
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Наші витоки сяга-
ють далекого 1940 
року, – говорить 
Анатолій Дмитро-

вич. – Та не встигла новоство-
рена організація зіп'ятись як 
слід на ноги, як розпочалася 
німецько-радянська війна. 
Тож свою діяльність вона 
відновила лише 1 липня 1944 
року – після визволення Терно-
поля. Члени організації відразу 
долучилися до розмінування 
промислових підприємств, 
сільськогосподарських зе-
мель, щедро засіяних мінами. 
Щоб читач краще зрозумів 
масштабність завдань, що по-
стали перед нашими поперед-
никами, наведу такий факт: 
ворог, втікаючи, залишив нам 
понад 320 мінних полів!..

У післявоєнний час розпоча-
лася також і підготовка юнаків до 
служби в армії. Архівні дані свід-
чать, що лише у 1949 році для по-
треб війська було підготовлено 119 
саперів, 227 стрільців, майже 500 
кулеметників і автоматників.

– Давайте перенесемося, Ана-
толію Дмитровичу, у день сьо-
годнішній. Гадаю, нашим чита-
чам, а це в основному Ваші коле-
ги з інших регіонів України, буде 
цікаво довідатись якими потуж-
ностями володієте, чи багато го-
туєте фахівців тощо.

– На сьогоднішній день в облас-
ній організації налічується 8 830 
членів. Минулого року її ряди попо-
внили 540 чоловік. Всі вони перебу-
вають на обліку в дев'яти районних, 
трьох міжрайонних і одній міській 
організаціях Товариства. До їхнього 
складу входять 98 первинних осе-
редків, створених здебільшого у 
навчальних закладах Тернопільщи-
ни. Маємо майже 200 штатних пра-
цівників. Користуючись нагодою, 
хочу висловити всім їм щиру вдяч-
ність за повсякденну сумлінну пра-
цю, за те, що отримуючи незначну, 
за сьогоднішніми мірками, зарплат-
ню, залишаються відданими нашо-
му Товариству. Серед них: два де-
путати місцевих рад, три учасники 
бойових дій, 31 офіцер запасу і у 
відставці, сімдесят п'ять відсотків 
моїх колег мають вищу освіту. Ніс-
кільки не перебільшуючи, вважаю 
усіх їх справжніми професіоналами 
своєї справи.

Маємо 13 навчальних закла-
дів, де готуємо в основному авто-
мобілістів: водійські посвідчення, 
які вони отримують, дозволяють 
кермувати практично всіма вида-
ми автомобільної техніки – від лег-
ковика до так званих фур та паса-
жирських автобусів. Якщо говори-
ти про підсумки нашої діяльності 
у минулому році, то відзначу, що в 
стінах наших спортивно-технічних 
клубів та автошкіл підготовлено 6 
315 водіїв. Добре попрацювали ко-
лективи Бережанського, Заліщиць-
кого, Підволочиського, Шумського, 
Зборівського спортивно-технічнів 
клубів, Тернопільської  та Бучаць-
кої  автомобільних шкіл. В 2018 році 
пройшли акредитацію в Головному 
сервісному центрі МВС України три 
навчальних заклади: Кременецька 
АШ, Збаразький та Зборівський СТК.

Ми всіляко дбаємо про зміц-
нення матеріально-технічної скла-
дової навчальних закладів. На базі 
Тернопільської АШ і Підволочись-

кого СТК ТСО України проведено 
обласні навчально-методичні збо-
ри з питань її удосконалення. Пра-
цівники апарату, перебуваючи у 
відрядженнях, не тільки вивчають 
стан роботи підрозділів, а й нада-
ють практичну допомогу керівни-
кам. Практично в усіх навчальних 
закладах проведено капітальні та 
поточні ремонти, що сприяє успіш-
ному опануванню слухачами на-
вчального матеріалу, всі аудиторії 
комп'ютеризовані, для людей ство-
рені комфортні умови перебування 
в стінах СТК чи АШ.

– Один відомий історичний 
персонаж стверджував, що ка-
дри вирішують все. І, попри всю 
його одіозність, важко не пого-
дитись з ним. А як у вас справи  з 
кадрами? Маю на увазі керівни-
ків навчальних закладів, викла-
дачів, інструкторів та майстрів 
виробничого навчання. Задово-
лені їхнім професійним рівнем?

-Певні  проблеми у  цьо-
му питанні існують. Але за-
г а л о м  т а к ,  з а д о в о л е н и й . 
Особливо ветеранами Товариства, 
які, віддавши йому десятки років 
життя, продовжують працювати, 
передаючи свій багатющий про-
фесійний та життєвий досвід своїм 
молодшим колегам. Кращих з них 
не буду називати: у даному випадку 

доведеться помістити  на шпальтах 
Вашого видання прізвища практич-
но всього нашого колективу...

–  В багатьох закладах Това-
риства навчаються па пільгових 
умовах ветерани антитерорис-
тичної операції. У вас вони теж є?

– Так. Вони у нас проходять на-
вчання за направленнями  із цен-
трів зайнятості, їх не так вже й ба-
гато, але робота ведеться.

– Свого часу майже всі на-
ші навчальні заклади від-
р е м о н т у в а л и  і  п е р е д а л и 
Збройним Силам, іншим вій-
ськовим формуванням де-
с я т к и  а в т о м о б і л і в ,  я к и х 
катастрофічно не вистачало на 
фронті. Ви до цього залучились?

– Вже в січні-лютому 2015 року 
передано 25 одиниць автомобіль-
ної техніки  марок ЗІЛ, Урал, КАМАЗ 
у військові частини МО України. На-
явні агрегати, вузли та деталі вико-
ристовуються для відновлення ана-
логічних марок машин, які переда-
ються в зону АТО/ООС, та ремонту 
автомобілів безпосередньо на міс-
цях бойових дій. Збаразьким СТК 
відремонтовано санітарний автобус 
марки АС-66, укомплектовано відпо-
відними запасними частинам та ін-
струментом і передано в місцевий 
райвійськкомат. В подальшому його 
надали представникам АТО для ви-

ЗВАЖАЮЧИ НА  НАШ ВІК, ЯКОСЬ НЕГОЖЕ ПАСТИ ЗАДНІХ....
ГоловаТернопільської обласної організації ТСО України Анатолій Новгородський

1 липня Тернопільській обласній організації виповнилося 80 років. Ми  
попросили її керівника Анатолія Новгородського згадати минуле, розповісти 
про сьогодення та поділитись планами на майбутнє.

Ювілей 
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користання за прямим призначен-
ням. Колективом Кременецької ав-
тошколи були перераховані кошти 
для атовців, а також разом із волон-
терами вони допомагали збору різ-
них видів матеріального, технічного 
та продовольчого забезпечення. До 
таких видів допомоги долучилися й 
інші організації ТСО України області.

– Як справи з поповненням 
автопарку новою автомобільною 
технікою? Є чим похвалитись?

– Від її наявності у значній мірі 
залежить якість навчального проце-
су. Тому, попри всі фінансові склад-
нощі сьогодення, дбаємо про те, 
щоб наші автівки перебували у по-
стійній «бойовій готовності». Тож 
сьогодні маємо 164 одиниці тран-
спортних засобів. Зокрема, 67 лег-
кових автомобілів, 25 вантажних, 
12 пасажирських автобусів. А ще 60 
одиниць спеціальної техніки, шляхо-
вих мотоциклів, причепів. Минулого 
року організації придбали чотири 
легкових автомобілі:  Тернопільська 
автошкола, Заліщицький та Бере-
жанський спортивно-технічні клуби.

– А що скажете, Анатолію 
Дмитровичу, про участь терно-
пільських оборонців у військово-
патріотичному вихованні молоді 
вашого краю?

– Ця робота проводиться у від-
повідності до Стратегії національ-
но-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016-
2020 роки, яку за-
твердив Президент 
України. І головне, 
на чому ми зосе-
реджуємо свої ор-
ганізаційні зусилля, 
це системна і ціле-
спрямована співп-

раця з органами державної влади, 
місцевого самоврядування, громад-
ськими об'єднаннями. Свою робо-
ту щодо національно-патріотично-
го виховання будуємо, спираючись 
на вимоги Статуту ГО «ТСО Украї-
ни», Меморандуму про співпрацю 
між Товариством і Міністерством 
оборони України. Більшість наших 
організацій гідно справляються з 
поставленими завданнями, беру-
чи, зокрема, участь у підготовці та 
проведенні Всеукраїнської дитячо-
юнацької гри «Сокіл»(«Джура»), ін-
ших заходів. Досвід кращих опри-
люднюємо на шпальтах наших 
видань. Наприклад, про досвід Бе-
режанської районної оборонної ор-
ганізації розповіли  у  «Віснику  ТСО  
України», детально відобразивши 
участь оборонців Тернопільщини у 
районному етапі гри «Сокіл» («Джу-
ра»), в тому числі голови місцевого 
осередку Олега Карпіва.

Голови обласної, районних, між-
районних організацій є членами 
Координаційних рад при держав-
них адміністраціях, беруть активну 
участь в їхніх засіданнях. Керівники 
багатьох районних осередків співп-
рацюють з викладачами предме-
ту «Захист Вітчизни». Це, зокрема, 
Борщевський В.М.– Шумська РО, 
Киредон Т.М. – Підволочиська РО, 
Голоден М.І. – Заліщицька РО, Мен-
дик В.К. – Чортківська РО та інші.

Велику роботу з патріотичного ви-
ховання молоді проводить також і Бу-
чацька міжрайонна організація (голо-
ва Керницький В.В.) разом зі Спілками 
ветеранів України і воїнів АТО. Місце-
ва адміністрація вдячна нашому коле-
зі і в свою чергу допомагає автошко-
лі у вирішенні питань, які стосуються 
життєдіяльності навчального закладу 
та районної організації.

Багато наших колег, зокрема, 
Керницький В.В., Чорній В.О., Мо-
роз В.О., Томашевський В.М., Опла-
канець В.С., Агапєєв С.В. за свою по-
движницьку діяльність у цій благо-
родній справі отримали відзнаки 
Генерального штабу ЗС України. І це, 
вважаю, є свідченням високої оцін-
ки вищим військовим керівництвом 
нашої роботи у   військовій сфері.

Героїчні і водночас трагічні події 
сьогодення спонукають до волон-
терської роботи, необхідності взяти 
шефство над родинами учасників 
АТО, які цього потребують,  ство-
рення клубів військово-патріотич-
ного виховання молоді згідно Ме-
морандуму між Генеральним шта-
бом Збройних Сил України та ТСО 
України. В багатьох районних на-
вчальних закладах оновлена нао-
чна агітація, зокрема, на військово-
патріотичну тематику, відбувають-
ся зустрічі з захисниками України. 
Активну участь в цій роботі беруть 
вчителі предмету «Захист Вітчизни» 
– голови первинних організацій, які 
воювали в зоні АТО, зокрема Ю.Г. 
Демчук з Шумського ліцею.

– Про спорт не забуваєте?
– Лише останнім часом  було 

проведено 60 районних змагань. 
Зокрема, дев’ять з авіамодельного 
і автомодельного спорту, тридцять 
з кульової стрільби, по три змаган-

ня з радіоспорту і картингу, десять 
з військового багатоборства. Всього 
в цих заходах взяли участь близько 
двох тисяч спортсменів, підготовле-
но два кандидати в майстри спор-
ту і 14 розрядників.  Щороку про-
водяться також обласні змагання з 
картингу, кульової стрільби, авіа– і 
автомоделізму. Збірні команди об-
ласті брали участь в усіх чемпіона-
тах та Кубках України, запланованих 
Календарним планом спортивних 
заходів ГО «ТСО України». За резуль-
татами виступів збірних обласна ор-
ганізація посіла перше місце в своїй 
групі у залікових змаганнях і третє 
за кількістю та якістю проведення 
спортивних заходів. Окрім згада-
них заходів, ми провели також два 
етапи чемпіонату України з картин-
гу серед членів нашого Товариства 
і школярів, де збірна команда об-
ласті завоювала три Кубки України: 
один за перше місце і два за третє. 
На міському озері відбувся чемпіо-
нат світу з водномоторного спор-
ту. На проведення спортивних за-
ходів з технічних і прикладних ви-
дів спорту обласною організацією у 
2018-2019 роках витрачено близько 
200 тисяч гривень І це не враховую-
чи витрати, пов'язані з утриманням 
стрілецького тиру, кімнати для збе-
рігання зброї.

Словом, розповідати про зро-
блене, ділитись планами на майбут-
нє можна ще довго. Натомість ска-
жу коротко: ми працюємо, не шко-
дуючи зусиль для виконання наших 
статутних завдань, робимо все 
можливе – за сьогоднішніх склад-
них умов – щоб гідно продовжува-
ти справу своїх попередників.

Інтерв'ю провів Сергій ЗЯТЬЄВ
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Витоки і «лихі» дев'яності
– Все моє життя пов'язане з 

оборонним Товариством: май-
же 30 років тому вперше пере-
ступив поріг автошколи ДТСА-
АФ Української РСР. В її стінах 
вивчився, за направленням 
військкомату, на водія. В армії, 
а служити випало у Москві, був 
водієм командирської машини. 
Звільнившись в запас, не відпо-
чивав жодного дня, відразу пра-
цевлаштувавшись у спортивно-
технічний клуб. Інструктором. 
А 12 років тому очолив цей на-
вчальний заклад, змінивши на 
посаді його керівника – свою ма-
тір, Любов Василівну, яка віддала 
оборонному Товариству майже 
40 років  життя…

Витоки нашого СТК  сягають 
далекого 1965 року. За часів ко-
лишнього Союзу  він вважався  
одним із кращих на теренах усієї 
області, про що свідчать числен-
ні нагороди і відзнаки, яких він 
був удостоєний в ті часи. І було 

за що: тут підготували 
десятки тисяч різно-
планових фахівців як 
для  Радянської Армії, 
так і народного гос-
подарства: їх можна 
було зустріти і у най-
віддаленіших військо-
вих гарнізонах СРСР, і 
на найбільших його 
будівельних майдан-
чиках. Наприклад, на  
спорудженні Байкало-
Амурської магістралі. 
Але час, як в популяр-
ній пісні, рікою тече. 

24 серпня 1991 ро-
ку була проголошена 
незалежна Україна. І 
буквально за місяць, 
підкоряючись ви-

могам нових реалій і здорово-
му глузду,   26 вересня відбув-
ся  позачерговий з’їзд ДТСААФ 
Української РСР. На ньому було 
ухвалене рішення про  створен-
ня Товариства сприяння обороні 
України. Міська оборонна орга-
нізація і СТК стали його складо-
вими частинами. 

Початок 90-х виявився дуже 
складним. Для усіх пересічних 
громадян України і бюджетних 
організацій, коли людям міся-
цями не виплачували зароблені 
чесною працею гроші. Ми, звіс-
но, не стали винятком. Більш 
того, нам, на відміну від тих же 
бюджетників, не було від кого 
чекати допомоги, оскільки як 
громадська організація ми утри-
мували себе самотужки. Найго-
ловнішим завданням для нас 
стало зберегти навчальну мате-
ріально-технічну базу, не розгу-
бити кваліфікований кадровий 
склад СТК, оскільки саме від цих 
чинників залежало чи зуміємо ми 
вижити в умовах тодішнього «ди-

кого ринку», чи «підемо на дно». 
Вижили. І не лише зберегли те, 
що мали, але й навчилися жи-
ти за нових економічних умов. 
І сьогодні я вдячний людям, які 
зробили  для цього все можливе, 
не піддавшись спокусі «відкрити 
свою справу», тобто перекваліфі-
куватись у підприємців чи іншим 
шляхом шукати місце під сонцем. 
Вони, зціпивши зуби, працювали, 
вірячи, що й на нашій вулиці во-
но рано чи пізно зійде.

Хто б міг подумати…

Тоді, майже 30 років тому, ми 
й гадки не мали, що минуть деся-
тиліття і ті труднощі здаватимуть-
ся незначними неприємностями. 
Про те, як розвивалися події на 
Донеччині і Луганщині навесні 
2014 року, розповідати не буду: 
про це достатньо сказано і на-
писано. Скажу лише, що й наше 
славне місто тоді  захопили не-
законні збройні формування.  До 
їхнього  складу увійшла різна не-
чисть, яка, взявши до рук зброю, 
відчула себе господарями життя. 
Ці «господарі», правда, діяли не 
за порадою Леніна, який вважав, 
що, захоплюючи владу, потріб-
но спочатку захоплювати пошту, 
телеграф. “Революціонери” «ле-
гені» розпочали свою бурхливу 
діяльність із 
захоплення  
в і й с ь ко в о -
го комісарі-
ату. А наша 
а в то ш к о л а 
знаходиться 
поруч. Тож 
ми відразу 
п о т р а п и л и 
в поле зору 
бойовиків , 
тим паче во-

ни добре були обізнані чим ми 
займаємось і що у нас є автомо-
більна техніка, якої їм тоді браку-
вало. Тож незабаром до нас при-
йшла їхня «делегація», почавши  
«віджимати» автомобілі. Мовляв, 
це вкрай потрібно для «народної 
республіки».  Доводилося йти на 
різні хитрощі, щоб вберегти ма-
теріально-технічну базу, створю-
вану не одним поколінням лиси-
чанських оборонців кілька деся-
тиліть. Наприклад, самому сідати 
за кермо й возити «гостей» туди, 
куди вони забажають… 

Не всі працівники зуміли ви-
терпіти ті жахіття, що так нежда-
но і негадано звалилися на їхні 
голови. І почали виїжджати на 
території, підконтрольні україн-
ській владі. Особисто я залишав-
ся на місці. Що б подумали люди, 
коли б я кинув і їх, і весь спортив-
но-технічний клуб напризволя-
ще? Тож до самого визволення 
міста, а це два з половиною мі-
сяці, я  жив у своєму службовому 
кабінеті.  Дружина змушена була 
носити поїсти з дому. 

Згадати є що... Та найбільше 
відкарбувалися в моїй пам'яті 
чотири доби, коли армійські 
підрозділи Збройних Сил, ін-
ших силових структур прово-
дили операцію з визволення 
міста. Наступ на позиції бойо-

шостий рік поспіль працює колектив Лисичанського 
спортивно-технічного клубу, що на Луганщині. Про 

історію цього навчального  закладу, виживання в умовах, 
максимально наближених до бойових, досягнення  трудового 
колективу розповідає його директор Віктор Роговський.  

У ПРИФРОНТОВІЙ ЗОНІ



№ 2(38) 2020 9

Досвід 

виків вони розпочали  21 лип-
ня, а бої за контроль над Лиси-
чанськом тривали три дні. Кулі, 
випущені з автоматів, кулеметів 
літали над головами тих, хто не 
встиг сховатись у підвалах чи ін-
ших укриттях, як бджоли у вес-
няному саду. Та коли б лише ку-
лі! Працювала важка артилерія, 
«Гради» і навіть танки були задія-
ні. В ті тривожні, сповнені драма-
тизму дні, люди  виходили зі сво-
їх укриттів лише для того,  щоб 
приготувати їжу. Це вони зму-
шені були робити прямо у своїх 
дворах, на багаттях. Але не це 
було головною проблемою, а те, 
що вони будь-якої миті могли на-
разитись на «сліпі» кулі.  

Я давно чув фразу: кому ві-
йна, а кому  і мати рідна. Відвер-
то кажучи, особливо не замис-
лювався над її сенсом. Але в ті 
дні вона мені пригадалася, коли 
побачив, як одні українські воя-
ки, визволяють місто від росій-
ських найманців, а інші, замість 
того, щоб їм допомагати у цьо-
му, грабують магазини, покину-
ті квартири.  Закликати цю не-
чисть до совісті було ризикова-
но: можна було отримати кулю в 
лоб. Заради справедливості ска-
жу, що абсолютна більшість моїх 
земляків-лисичанців виявились 
справжніми громадянами Укра-

їни, не пішли на службу до «но-
вої влади». Чимало людей взага-
лі з презирством поставилась до 
цієї шантрапи. Тому нам образ-
ливо чути, як Луганщину інколи 
називають лугандоном, а всіх її 
жителів голослівно звинувачують 
у сепаратизмі. Мовляв, ми й досі 
поглядаємо у бік Росії і чекаємо 
коли ж, нарешті, прийде так зва-
на руська весна. Ні, не чекаємо. 
Хай вона буде проклята разом 
з тими, хто її спланував і почав 
реалізовувати цей диявольський 
план… 

У ніч з 24 на 25 липня, наре-
шті, оголосили, що місто звіль-
нено. Ті, хто залишив свої домів-
ки, почали повертатись.  Ніхто 
їх не осуджував. Ми, працівни-
ки спортивно-технічного клубу, 
відразу почали оцінювати збит-
ки, нанесені йому бойовиками і 
бойовими діями. Наприклад, не 
залишилося жодного цілого ві-
кна. Жодного!..  Снаряди пошма-
тували і бокси. Втім, нам ще по-
щастило:  втратили тільки один 
свій автомобіль, який експропрі-
ювали бойовики як тільки-но по-
чалися бої.

За час, що минув відтоді, ми 
ліквідували пошкодження, відре-
монтували бокси, поставили но-
ві вікна. Базу вдалося зберегти, і 
колектив теж зберігся в повно-

му складі, оскільки всі наші пра-
цівники повернулися відразу як 
тільки-но місто було визволене.

Життя  
продовжується

Сьогодні під дахом нашого 
закладу навчаються водійсько-
му ремеслу всі, хто цього бажає. 
Звісно, якщо не має медичних 
протипоказань, які б завади-
ли сідати за кермо автівки. Для 
цього у нас є всі можливості. Зо-
крема, обладнані всім необхід-
ним навчальні аудиторії, 13 ав-
томобілів різних марок,  лабо-
раторії для практичних занять, 
майданчики для початкового во-
діння.  У нас сьогодні працюють 
16 фахівців. Кращими викладача-

ми та інструкторами з практич-
ного водіння є Юров Юрій Воло-
димирович, Семенов Віктор Іва-
нович, Олександров Володимир 
Олександрович, Сорока Павло 
Вікторович: загалом я задоволе-
ний відношенням  до виконання 
своїх функціональних обов'язків 
усіх своїх колег. У 2018 році 
ми підготували  621 водія та пе-
репідготовлено майже 700. У 
2019-му навчено 630 фахівців, а 
перенавчені 829.  Їхній професій-
ний рівень, зважаючи як впевне-
но вони здавали іспити з Правил 
дорожнього руху, практичну їз-
ду, доволі непоганий як для по-
чатківців. Вірю, що через незна-
чний проміжок часу всі вони ста-
нуть справжніми водіями-асами. 
Принаймні, хочеться в це вірити. 
А ще ми сподіваємось, що кіль-
кість слухачів зростатиме і нада-
лі, а ми, викладачі й інструктори, 
підвищуватимемо їхню  культуру 
водіння на українських дорогах. І 
не розбитих війною, артилерією, 
а мирних та безпечних.

Спілкувався з  
Віктором РОГОВСЬКИМ

Сергій ЗЯТЬЄВ

Коментар голови Луганської обласної організації ТСО 
України Геннадія Марченка:

– Користуючись нагодою, хотів би зі шпальт «Вісника» ска-
зати кілька добрих слів на адресу колективу Лисичанського 
спортивно-технічного клубу і його керівника – Віктора Рогов-
ського. Ці люди є не лише відмінними фахівцями тієї справи, 
якою займаються, а й справжніми громадянами Української 
держави. Жоден з них під час окупації міста російськими бо-
йовиками не побіг до них на службу, більш того, вони як могли 
захищали свій СТК, наражаючись при цьому і на небезпеку. 

Сьогодні, відремонтувавши навчальний заклад, продовжу-
ють працювати у прифронтовій зоні з усіма її проблемами і 
ризиками. Сумлінно працювати. За це я як голова обласної 
оборонної організації щиро всім їм вдячний!..
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Витоки цього на-
вчального закладу 
с ягають далекого 
1969 року. За часів 

колишнього СРСР тут готували 
здебільшого фахівців для армії 
та народного господарства.  
Отримавши спеціальності, 
юнаки проходили військову 
службу практично на всіх не-
озорих просторах країни, якої 
сьогодні немає на політичній 
карті світу. Разом з майбутніми 
солдатами водійське ремесло, 
інші спеціальності опанували 
і десятки тисяч жителів міста  
хімічної промисловості.

Проста істина для будь-
якого навчального закладу То-
вариства: будуть слухачі – бу-
дуть гроші. А будуть гроші, то 
і навчально-матеріальна база 
оновлюватиметься, і працівни-
ки не розбігатимуться в пошу-
ках кращого життя. А головне – 
громадська організація мати-
ме кошти для виконання своїх 
статутних завдань. Тому став-
ку директор зробила на поліп-
шенні навчального процесу. А 
як інакше заохотиш людей до 
навчання саме тут? Їх же ціка-

вить на-
с а м п е -

ред якість 
навчання. То-

му кожну заро-
блену копійку вкла-

дали в розвиток закладу.
Своїм головним досягнен-

ням директор Рубіжанського 
МСТК Надія Гладська вважає 
людей, котрі, за її словами, 
ще жодного разу не підвели 
її ні як керівника, ні як лю-
дину. 

– Колектив у нас дружний, 
кожна людина є патріотом клу-
бу і вболіває за стан справ, – 
каже вона. –   Тому й виходи-
ли з честю із самих складних 
ситуацій. Під час бойових дій 
зберегли техніку та матері-
альну базу. Тут працюють ви-

сококваліфіковані викладачі, 
інструктори з індивідуального 
навчання. 

Леонід Пржедецький, ін-
структор з індивідуального 
навчання  водіння, один з них. 
За більш як 40 років роботи на 
цій посаді підготував близь-
ко трьох тисяч водіїв. Про та-
ких як він кажуть: закоханий 
у свою справу. І в цих словах 
немає  перебільшення. Леонід 
Семенович є відмінним воді-
єм-наставником, до останньо-
го гвинтика знає свою автівку і 
Правила дорожнього руху. Під 
час водіння зі слухачем моде-
лює різні нештатні ситуації, 
що можуть виникнути під час 
руху, завжди готовий відпові-
сти на будь-яке запитання під-
опічного. 

Олександр Бойченко теж за-
рекомендував себе грамотним 
наставником, його автомобіль 
і влітку, і взимку  завжди у від-
мінному технічному стані.

Іван Стожко – викладач Пра-
вил дорожнього руху. У колек-
тиві працює не так вже й дав-
но, але встиг завоювати серед 
колег авторитет. Насамперед 
завдяки професіоналізму, умін-
ню налагоджувати контакти зі 
слухачами і зрозумілою для 
них мовою пояснювати на-
вчальний матеріал. А це, по-

годьтеся, не кожному дано. За 
необхідності готовий по кілька 
разів повторювати одні і ті ж 
«прописні істини»: доки не зро-
зуміє, що все, що він говорив, 
слухач сприйняв.

– Природжений педагог, – 
кажуть про нього.

Олександр Кучеренко – ви-
кладач з будови та експлуатації 
транспортних засобів,    ПДР, 
основ керування технічними 
засобами. Працює лише п'ять 
років, але це той випадок, ко-
ли кажуть: молодий, але не 
зелений. А все тому, що навіть 
серед ночі він дасть вам ви-
черпну відповідь на будь-яке 
запитання, що стосується його 
предмету. Олександр Анатолі-
йович є постійним учасником 
змагань  зі швидкісного манев-
рування навчальних автомобі-
лів, бере участь в усіх заходах, 
що проводяться під егідою Ру-
біжанської міської оборонної 
організації. А ще – веде гурток 
з кульової стрільби у спортив-
но-технічному клубі.

Валерій Карасьов  вчить 
майбутніх водіїв азам надання 
медичної допомоги постраж-
далим у дорожньо-транспорт-
них пригодах. Зважаючи на 
той факт, що в Україні щороку 
стаються десятки тисяч ДТП, в 
яких тисячі гинуть і дістають  

Слухачі Рубіжанського міського спортивно-технічного клубу, 
що на Луганщині, задоволені якістю навчального процесу 

«ТУТ НАВЧАВСЯ МІЙ БАТЬКО...»
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Передовий досвід 

ушкодження, предмет цей є до-
сить актуальним. І хоча прямо-
го стосунку до водіння не має, 
слухачі досить серйозно став-
ляться до нього.

–  А як може бути інакше? – 
дивується Євген, житель Рубіж-
ного. – Адже від уміння водія 
надати кваліфіковану меддопо-
могу постраждалому залежить 
чиєсь життя. Принаймні я осо-
бисто знаю випадки, коли саме 
так були врятовані потерпілі в 
аваріях люди.

Кілька слів про директора. 
Надія Петрівна – ветеран Това-
риства, очолює ревізійну комі-
сію ГО «Луганська обласна ор-
ганізація ТСО України».

– Побутує думка, що керу-
вати чоловічим колективом і 
закладом, де теж навчаються 
здебільшого одні чоловіки, не 
є жіночою справою, – говорить 
голова обласної організації 
Геннадій Марченко. – Я теж так 
колись вважав. Та коли позна-
йомився з Надією Гладською, 
вивчив стан справ у цьому 
МСТК, то  змінив свою думку. 
Тому що директор є справжнім 
професіоналом своєї справи, 
розуміється в усіх тонкощах 
навчального процесу, інших 
проблемах, які доводиться ви-
рішувати.

Зауважу, що її поважає  не 
лише керівництво, а й пересіч-
ні працівники, вважаючи, що за 
нею вони як за стіною. У кра-
щому розумінні цього слова. 
А починалася кар'єра Надії у 
Товаристві 35 років тому, коли 
вона, молода жінка, залишив-
ши Ощадбанк, де працювала 

провідним фахівцем, обійняла 
у цьому навчальному закладі 
посаду головного бухгалтера.

– Відразу видно, що наша 
Надія працювала у поважній 
фінустанові, – почали говори-
ти колеги.  

І не тому, щоб догодити но-
вому головбуху: жінка виріз-
нялася високим професіона-
лізмом. Через 20 років вона 
очолила спортивно-технічний 
клуб. На запитання чи не важ-
ко, відповідає:

– А кому сьогодні легко? По-
дихи війни ми відчуваємо чи не 
щодня: до недавнього часу так 
звана лінія розмежування, що 
розділяла ворогуючі сторони, 
знаходилася від нас за якихось 
40-50 кілометрів. Всі ми споді-
ваємось, що мир, нарешті, на-
ступить на нашій багатостраж-
дальній землі і українські жінки 
не оплакуватимуть своїх синів 
та чоловіків.

Проблем у нас вистачає. Го-
ворити про них зайвий раз не 
хочу: констатацією фактів ста-
новища не зміниш. Треба пра-
цювати над їхнім усуненням. 
Кожному з нас – від майстра 
до директора, що ми й роби-
мо. Лише за цієї умови можливі 
зрушення на краще.

За словами директорки – 
конкретні справи. Не треба, 
мабуть, пояснювати важливість 
навчально-матеріальної бази у 
навчанні слухачів водійському 
ремеслу. Розуміє цю істину і На-
дія Гладська. Тому всі навчаль-
ні аудиторії охайні, обладнані 
мультимедійною технікою, пла-
катами і стендами з вивчення 

Правил дорожнього 
руху та матеріальної 
частини автомобілів. 
Дбають і про попо-
внення автопарку: 
нещодавно придба-
ли вантажівку ЗіЛ-
130. Загалом на сьо-
годнішній день авто-
парк Рубіжанського 
МСТК складається 
з п'яти автомобілів, 
які є власністю на-
вчального закладу. Є 
також і орендовані.

У 2018 році тут 
підготовлено май-
же 300 водіїв різних 

категорій, а у 2019-му – понад 
200. Практично всі слухачі від-
разу успішно складають іспити 
у сервісному центрі і отриму-
ють водійські посвідчення. Тож 
червоніти за них ні директору, 
ні викладачам з інструктора-
ми не доводиться. Яка у них 
подальша доля – директорка, 
звісно, не знає. Але, трапля-
ється, зовсім незнайомі люди, 
зустрівши її на вулиці, дякують 
за отриману водійську науку.

– Це для мене найвища 
оцінка моєї праці, – каже Надія 
Петрівна  – Після цього хочеть-
ся ще краще працювати, вига-
дувати якісь нововведення, які 
б дозволили підняти навчаль-
ний процес на вищий рівень. В 
такі хвилини розумієш, що ти 
комусь потрібен.

Під егідою Рубіжанського 
МСТК проводяться місячни-

ки військово-патріотичного 
виховання  молоді, приуро-
чені Дням Перемоги над на-
цизмом у Другій світовій ві-
йні, Збройних Сил України, 
спортивні та інші масові захо-
ди. У цьому навчальному за-
кладі, крім  секції з  кульової 
стрільби, функціонує і гурток 
автомодельного спорту, де ін-
структором голова Федерації 
автомодельного спорту Укра-
їни в Луганській області  Юрій 
Нагорянський. 

– Маємо певні успіхи, ка-
же Юрій Михайлович. – На-
приклад, наші вихованці Ур-
бан Андрій, Нагорянський 
Кирило стали призерами 
чемпіонату України з авто-
модельного спорту, клас ра-
діокеровані моделі (F1, F2, 
DTM-nitro). Радують своїми 
успіхами і юнаки-спортсме-
ни з кордових моделей. Осо-
бливо Віктор Савченко, Му-
хамед Закотейко, Владислав 
Дмитриченко. 

Рубіжанський міський спор-
тивно-технічний клуб ТСО 
України не тільки готує воді-
їв, а й приділяє увагу військо-
во-патріотичному вихованню 
молоді. Здійснює заходи, спря-
мовані на підвищення прести-
жу військової служби, допри-
зовної військової підготовки. 
Організує зустрічі учасників 
бойових дій на сході України 
зі слухачами клубу.

Сергій ЗЯТЬЄВ
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«Ти у нас жінка 
енергійна…»

Серед керівників началь-
них закладів нашого Товари-
ства жінок, як мовиться в таких 
випадках, можна порахувати 
на пальцях однієї руки. Любов 
Павлівна – одна з них.  І її при-
значення відбулося не завдя-
ки випадку чи щасливому збігу 
обставин: воно, як показав час 
і подальші справи, виявилось 
цілком закономірним.

І переконуєшся у цьому від-
разу, тільки-но опиняєшся на 
подвір'ї закладу, не кажучи вже 
про самі приміщення. Якщо ра-

ніше тут панував хаос, то сьо-
годні, куди б не кинув оком, ро-
зумієш: він знайшов, нарешті, 
справжнього господаря, вірні-
ше, господиню. Ось як пояснює 
ці разючі зміни сама директор-
ка – Любов Кваша:

– Свого часу виникла на-
гальна необхідність навчи-
тись кермувати автомобілем.  
Опанувати цю науку виріши-
ла у Новомиргородському на-
вчальному закладі – за місцем 
проживання.  Я та жінка, що 
любить ідеальну чистоту і  по-
рядок в усьому, неабияк ціную 
уважне ставлення до себе  тих, 
хто мене оточує. На жаль, усьо-

го цього не було під час мого 
навчання: автомобіль, на яко-
му  опановувала практичне 
водіння, постійно виходив  з 
ладу,  салон був настільки за-
бруднений, що й сама боялась  
забруднитись.   

Втім, попри всі ці про-
блеми, водійське посвідчен-
ня я все ж отримала, а пер-
шим моїм автомобілем ста-
ла «Волга»   білого кольору. 
Дуже  любила її: вона ніколи 
не підводила мене, навіть під 
час тривалих поїздок до  Оде-
си, Києва, Чернігова. Навчаю-
чись на водія, і подумати не 
могла, що доведеться згодом 
очолити цей навчальний за-
клад. Але сталося те, що ста-
лося: два роки тому мене 
призначили директором. З 
легкої руки тодішньої очіль-
ниціКіровоградського облас-
ної організації ТСО України 
Надії Титенок. Отримавши 
її пропозицію,  не поспіша-
ла з відповіддю,  знаючи у 
якому запущеному стані цей 
навчальний заклад і не бу-
дучи впевненою, що впора-
юсь з покладеними на мене 
обов'язками.

– Впораєшся, – посміхаю-
чись, сказала Надія Мустафа-

ївна. – Ти у нас жінка грамотна, 
енергії теж не позичати…

Трохи подумавши, погоди-
лась: я не звикла пасувати пе-
ред труднощами, не боялась 
якихось несподіваних поворо-
тів у своєму житті. Приміщення, 
територія навчального закладу 
були в жахливому стані: скла-
далося враження, що ремонт 
не робився, мабуть, ще з дня  
відкриття закладу. Наприклад, 
вилізши на горище, можна бу-
ло вивчати, як це колись ро-
бив Галілео Галілей, небо: дах 
був настільки дірявим, що під 
час дощу ми бігали з мисками, 
оскільки вода лилась як з ру-
кава. Довелося і документацію 
відновлювати, насамперед ту, 
що стосувалася будівлі, зе-
мельної ділянки, на якій вона 
розміщується. За останню  ми 
сплачували непомірно високу  
орендну плату. І це мене відра-
зу ж  насторожило. Оскільки я 
є магістром права, то виріши-
ла «покопатись» в документах.  
Ретельно їх  вивчивши,  розі-
рвала угоду про оренду, яка бу-
ла завищеною у кільканадцять 
разів. Скажу більше: незабаром 
ще й кошти, сплачені за попе-
редні три роки, нам повернули.  
Незабаром виявилось, що ми 

НЕ ПОЗИЧАТИ...»
«ЦІЙ ЖІНЦІ НАПОЛЕГЛИВОСТІ 

Так відгукуються всі, хто її знає, про Любов Квашу – директора 
Новомиргородського навчального закладу,  що на Кіровоградщині

Було так... А стало так!
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взагалі не повинні були пла-
тити за землю,  маючи акт на 
право постійного користуван-
ня нею.

Після цього розпочалася 
робота з акредитації навчаль-
ного закладу. Справа ця вия-
вилась непростою. Але, врешті 
решт, ми її отримали. Ще не ма-
ючи акредитації,  продовжува-
ли ремонт. Здебільшого влас-
ними силами. Тож, користую-
чись нагодою, хочу зі шпальт 
«Вісника» подякувати  керівни-
цтву Кіровоградської обласної 
організації ТСО України, всім 
колегам, які теж протягли руку 
допомоги. Саме завдяки їхній 
підтримці ми зуміли у досить 
стислі терміни вирішити бага-
то проблем, зокрема, підвести  
водопостачання та каналіза-
цію, замінити вікна, двері, а ті, 
що можна було, реставрувати.

Поміняли також і  електро-
проводку задля нашої безпеки, 
пофарбували, побілили стіни, 
підлогу, сходи в гарні кольори 
(там  зараз у нас квіти). А також 
огородили парканом терито-
рію, в тому числі і  майданчик 
для практичного водіння, зро-
били внутрішній туалет.  

Подбав новий керівник і 
про відпочинок викладачів 
Правил дорожнього руху та 
інструкторів індивідуального 
навчання водінню автомобіля: 
у цьому закладі є де перепо-
чити, випити філіжанку  кави.

«Спокій нам лише снить-
ся…»

Акредитацію, відсутність 
якої не давала нам розпочати 
навчальний процес, ми отри-
мали наприкінці 2017 року. 

Проте ремонтувати приміщен-
ня і територію продовжували. 
Втім, і сьогодні цей процес три-
ває: людина має прагнути дося-
гати у будь-якій справі все ви-
щих і вищих висот. А ми якраз 
саме з тих, хто повністю поді-
ляє цю думку.  Ті зміни, що від-
бувались у нас, подобались не 
всім. І нам почали… бити  вночі 
вікна!..  Після того, як ми їх за-
мінили,  «акція» повторилась.  
Поліція винних не знайшла, 
злочин не розкрила, вважаю-
чи, що це роблять наші недо-
брозичливці. Ми й самі знали, 
що друзі до неї  не можуть бу-
ти причетними. Довідавшись 
про неподобства, що чинять-
ся невідомими особами про-
ти нас, голова Кіровоградської 
обласної організації ТСО Укра-
їни Микола Левченко порадив 
встановити камери відеоспос-
тереження, які б відслідковува-
ли всю територію закладу. Ми 
так і зробили. Відтоді  «дивер-
сії» припинились: зловмисни-
ки, мабуть, дізнались про це і 
не горять бажанням потрапити 
в поле зору цих камер…

Про надзвичайну енергій-
ність цієї жінки свідчать на-
ступні факти. Вона свого часу 
закінчила Калинівський тех-
нологічний технікум, Чернігів-
ський університет соціальних 
технологій і права. Та двох ди-
пломів для неї виявилось зама-
ло, і вона ще пять років студію-
вала правознавство в Одесько-
му національному університеті 
ім. Іллі Мечникова. Обидва ви-
ші закінчила з відзнакою!.. Тру-
довий шлях розпочала з техно-
лога швейного виробництва, 

потім працювала в управлін-
ні соціального захисту Ново-
миргородської райдержадмі-
ністрації як приватний юрист. 
До речі, у цій якості виграла 
чимало цивільних справ у дер-
жавних контролюючих органів, 
допомогла відстояти законні 
інтереси багатьом землякам, у 
тому числі і тим, які відносять-
ся до найнезаможніших верств 
населення.

Любов Павлівна брала 
участь  в конкурсі на заміщен-
ня вакантних посад начальни-
ка Головного територіального 
управління юстиції  та двох йо-
го заступників. Успішно скла-
ла іспити і  була допущена до 
співбесіди з членами конкурс-
ної комісії Міністерства юсти-
ції. Але в силу різних причин 
не склалося.

 У 2015 році кандидатувала 
на посаду міського голови Но-
вомиргорода, посівши  4 міс-
це, при цьому будучи єдиною 
жінкою серед 11 кандидатів. 
Незважаючи на зайнятість, 
Любов Кваша є учасницею 
Майстерні активних грома-
дян, громадським активіс-
том. Наприклад, проводить 
моніторинг закупівель, які 
здійснює міська рада міста. 
До неї часто звертаються по 
допомогу люди, права яких 
порушують місцеві чиновни-
ки. Якщо не в силі самотуж-
ки допомогти, то звертається  
до вищих державних органів 
влади, у тому числі  й Упо-
вноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. Не за-
вжди, але часто крига скресає 
у розв'язанні наболілих люд-
ських проблем.

– Коли дізнаюсь, що своїм 
втручанням хоча б трішки до-
помогла людині, радію. Адже 
це значить, що, попри всі про-
блеми на цьому шляху, ми все 
ж рухаємось до правової дер-
жави і верховенства права у 
всіх сферах життя, почуваюся 
найщасливішою у світі, – щи-
ро зізнається Любов Павлів-
на. – Хоч би там що, а кожен 
з нас повинен жити за хрис-
тиянськими заповідями, і тоді 
добро, яке ти зробив іншому, 

повертатиметься до тебе сто-
рицею.

Любов Кваша  схвально від-
гукується про людей, з якими 
їй сьогодні доводиться пра-
цювати. Це, зокрема, виклада-
чі Правил дорожнього руху Ві-
талій Коник, Вадим Пешехонов, 
Людмила Білопольська.

– Вони дуже відповідально 
підходять до викладання сво-
го предмету, – каже вона. – І 
як людина, яка свого часу й 
сама тут навчалась, є водієм, 
схвалюю їхній підхід до дору-
ченої справи. Деякі приміщен-
ня у нас орендують. Антоніна 
Кузьміна і Євгенія Артишко, які 
їх «знімають», не почуваються 
тут чужими. Свідченям цього 
є той факт, що й вони роблять 
посильний внесок в облашту-
вання навчальних аудиторій, 
розвязання інших проблем на-
шої життєдіяльності, за що я їм 
вдячна. Вдячна і своєму чоло-
вікові –  Панченку Віктору Ва-
лентиновичу, який теж доклав 
зусиль щоб ми якомога скорі-
ше і міцніше зіп'ялись на ноги.

Про що мріємо? Щоб Украї-
на як держава випросталась у 
весь зріст, щоб якомога скорі-
ше закінчилася  війна, яка за-
брала близько 20 тисяч укра-
їнських життів.

Записав Сергій ЗЯТЬЄВ

Коментар голови Кіро-
воградської обласної ор-
ганізації ТСО України Ми-
коли Левченка:

–– Любов Павлівна була 
призначена директором 
Новомиргородського на-
вчального закладу Надією 
Титенок. Час показав, що 
Надія Мустафаївна не по-
милилася у своєму рішен-
ні. Такий обсяг робіт та ще 
й за  стислий проміжок часу 
не кожен чоловік виконав 
би. А ця жінка зуміла.

Попри всі проблеми і 
труднощі, які ще дошкуля-
ють колективу Новомир-
городського  навчального 
закладу, він мужньо їх до-
лає, досягаючи стабільних  
виробничих показників. 
Впевнений: не за горами 
той час, коли трудові здо-
бутки будуть ще кращими 



Сьогоднішню посаду я обіймаю не 
багато і не мало – 42 роки. В ці 
роки вмістилося все моє  дорос-
ле життя. За час, що минув відтоді,  

як я вперше переступив поріг нашого осе-
редку, усіляке траплялося.  Були злети і 
падіння,  радість перемог і гіркота невдач. 
Але останні роки виявилися найтяжчими 
в моєму житті. А все тому, що почалася так 
звана гібридна війна, а якщо перекласти 
це словосполучення нормальною мовою, 
то агресія проти України з боку  північної 
сусідки, яка завжди шкірила на нас зуби. 

У 2014 році наш район опинився непо-
далік зони  проведення  антитерористичної 
операції, яка незабаром трансформувалася 
в театр бойових дій. На той час наша армія 
була в жалюгідному стані: солдати брудні, 
обірвані і голодні, без бронежилетів, на тан-
ках  та бронетранспортерах, яким місце в 
музеї. І  ми зрозуміли,  що прийшов наш час...

 Об’єднавшись з ветеранами-афганцями 
та ветеранами прикордонних військ, котрі 
проживають на теренах Більмаківського 
району, почали волонтерити. Спочатку 
стихійно. Люди з усього району зносили 
до нас хто що міг: продукти харчування, 
теплий одяг … Ми все це  пакували і влас-
ним транспортом відвозили нашим хлоп-
цям на передову. Згодом вирішили якось 
упорядкувати свою діяльність. Для цього  
на базі нашого спортивно-технічного клубу 
відкрили волонтерський центр, який  взяв 

під опіку ще й військовий госпіталь, роз-
ташований на території   центральної ра-
йонної лікарні.  Варто зауважити, що й 
місцева влада не стояла осторонь. Нашим 
куратором стала  завідувачка одного з від-
ділів райдержадміністрації  Олена Бузало. 
Ми її прозвали Жанною Д’Арк, тому що во-
на виявилася прекрасним організатором, 
безстрашною жінкою, яка дасть фору будь-
якому чоловікові. Коли нам було не під си-
лу вирішити якесь організаційне питання, 
зверталися до неї. Олена, до речі, і  сьо-
годні на пасхальні свята  організовує збір 
посилок і відправляє їх на передову.

 Що нам вдалося зробити для госпіталю? 
Придбали холодильники, пральні машини, 
обладнали гуртожиток для лікарів у примі-
щенні колишнього центру зайнятості,   теж 
забезпечивши їх   холодильником, ліжками. 
З настанням холодів з’явилася потреба  в 
«буржуйках». Ми зуміли домовитися з не-
байдужими громадянами про допомогу. І 
вони у стислі терміни зібрали у населення 
використані газові балони,  які ми переоб-
ладнали під імпровізовані обігрівачі.  Також 
виникла проблема із забезпеченням  дро-
вами, тому що за добу  вони спалювали по 
декілька складометрів.  Опалення вияви-
лося не з дешевих: за добу воно «з’їдало»  
дві тисячі гривень. Виріши-
ти цю проблему нам вияви-
лося не по силах. Але світ 
не без добрих людей. У її 
розв’язанні, на наше про-
хання, допомогли сусідні 
райони  – Пологівський та 
Гуляйпільський,  де теж іс-
нували волонтерські цен-
три. Вони відгукнулися  і до-
помогли не лише дровами, 
а й продуктами харчування. 

Крім опалення вирішили допомогти армій-
цям у забезпеченні теплими одностроями, 
яких вкрай не вистачало, люди мерзли в 
окопах. Зібравши 80 тисяч гривень, замо-
вили одяг у Запоріжжі. 

Військова техніка, якої у 2014-му ката-
строфічно не вистачало, прибувала на за-
лізничну станцію «Іловайськ». Та після то-
го як російські посіпаки захопили місто, 
про це довелося забути:  техніка почала 
доставлятися на  нашу Комиш-Зорянську 
залізничну станцію.  Російські бойовики, 
«пронюхавши» про це, почали засилати ту-
ди диверсійно-розвідувальні групи, маючи 
за мету якщо не знищення цієї техніки, то 
блокування доставки її до армійських під-
розділів. Їм навіть вдалося підірвати заліз-
ничний міст поблизу села Кузнецівка. Але 
чи відповідних фахівців серед них забра-
кло, чи самовпевненість підвела, але по-
вністю знищити цей об'єкт їм не вдалося. 
Незабаром його відновили.  

Наша Запорізька область, як відомо, 
прилягає до території, де велися на той 
час бойові дії. Тож при райдержадміні-
страції була створена Рада оборони, чле-
ном якої обрали і мене. На одному з пер-
ших засідань ми вирішили на базі  нашого 
районного спортивно-технічного клубу 
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Звітно-виборна кампанія 

ПІД ЛЕЖАЧИЙ КАМІНЬ
ВОДА НЕ ТЕЧЕ

Оборонне Товариство є однією з найбільших 
громадських організацій нашої країни. І відоме воно завдяки 
конкретній роботі, яку проводять в областях і районах його 
осередки. З початком російської агресії майже кожен з них 
долучився до надання допомоги Українському війську. Про 
те, як це  робилося у Більмаківській районній організації  ТСО 
України, що у Запорізькій області, доповів під час звітно-

виборних зборів її керівник Віктор Кацюба. 



і Смирновсько-
го фермерсько-
го господарства 
створити заго-
ни самооборони.  
«Берда» і «Сармат» 
– такі назви дали їм. Командиром  першого 
став нині покійний полковник міліції у від-
ставці Скрибець Василь Іванович, а другого 
–  Саєнко Сергій Миколайович. Мене при-
значили начальником штабу і, за сумісни-
цтвом,  казначеєм.

Де брали кошти? Відповідаю – фінансу-
вали нашу діяльність фермерські господар-
ства. Я вдячний їхнім керівникам за розу-
міння важливості існування цих загонів, за 
їхній державницький підхід: люди розумі-
ли, що існує ймовірність проникнення на 
територію району ДРГ, виникнення різних 
надзвичайних ситуацій. Війна ж то поруч!.. 
І тому зайвих запитань не ставили. Єдина 
вимога, яку перед нами висунули, це про-
зоре витрачання коштів, що унеможливило 
б зловживання, а простіше кажучи, роз-
крадання, як це нерідко траплялося тоді.

Наші підрозділи, звичайно, не могли 
конкурувати за своїми можливостями з 
армійськими. Але, разом з тим, ми все ж 
здатні були постояти за рідну землю, дати 
російським покидькам по зубах. Саме ми 
стали народним ополченням, а не та не-
чисть, що зібралася під прапорами так зва-
них ДНР і ЛНР, позуючи перед російським 
ТБ як народні захисники! До складу наших 
загонів увійшли ветерани афганської війни, 
колишні прикордонники, інші офіцери-за-
пасники, які побували в різних «гарячих 
очках». І хоча до бойових зіткнень з орками 
не дійшло, робота для нас знайшлася. Ми 
допомагали  працівникам міліції в охороні 
громадського порядку, цілодобово  патру-
лювали  місцевості та несли бойове чергу-

вання  на блокпостах.    І це дало резуль-
тат: жоден міст, жоден інший об’єкт не був 
зруйнований  російськими найманцями.  
Більш того, нам поталанило навіть затри-
мати диверсантів, які намагалися, замаску-
вавши під продукти,  провезти вибухівку і 
зброю.  На вантажному автомобілі «Газель» 
з подвійним дном, де заховали чимало тро-
тилу і пластиду. Незабаром з’ясувалося, що 
вони планували підірвати Дніпровський 
міст, цим самим заблокувавши  рух по су-
ходолу військової техніки. 

Я не знаю, звідки тоді бралися сили, то-
му що крім цього потрібно було викону-

вати і свої основні функ-
ціональні обов’язки  як 
директора РСТК. Спали 
одягненими і  зі зброєю.  
Але я про це не жалкую,  
такого адреналіну в сво-
єму житті ще не відчував.  
Тому, що ми займалися 
святою справою – за-
хищали рідну землю від 
нашого споконвічного 
ворога.

 На превеликий жаль, така  морально-
фізична напруга позначилась на здоров’ї. 
Особливо на «роботі» серця, яке дає збої. 
Але я не жалкую про це. Найбільший сму-
ток огортає мене від усвідомлення того, що 
вже ніколи не побачу свого любимого ону-
ка – морського піхотинця, який склав свою 
молоду голову під Маріуполем. Я пишаюся 
тим, що він, незважаючи на молодість, не 
став відсиджуватися у тилу, як це зробили 
тисячі, десятки тисяч його ровесників, не 
втікав від військкомату як чорт од ладану, 
а пішов у лиху годину захищати Україну.

Їз-за постійного психологічного напру-
ження не витримало серце у Василя Івано-
вича Скрибця, про якого я вже згадував. 
Він теж, попри солідний вік, через що йо-
го ніхто і ніколи не призвав би до війська, 
теж став боронити свій рідний край. Земля 
їм пухом... Маємо пам’ятати таких людей!

Не забували і про військово-патріо-
тичну роботу. Зважаючи на той факт, що 
у нашому районі базувалося декілька вій-
ськових підрозділів, за домовленістю з їх-
німи командирами ми організовували до 
них екскурсії  старшокласників. При цьому 
привозили бійцям  подарунки, а вони, на 
знак вдячності, навчали хлопців розбирати 
і збирати  автомат Калашникова,  знайоми-
ли з технікою, що знаходилася на озбро-
єнні. Діти залишалися задоволеними. До 
речі,  командири армійських підрозділів 
і нам допомагали краще оволодіти  нави-
чками, так необхідними в бою: проводили  
навчання, в кар’єрах нам дозволяли  про-
водити стрільби з бойової зброї, не шко-

дуючи набоїв. Тож кожен стріляв стільки, 
скільки хотів. Завдяки цьому, на сьогодні 
маємо прекрасний бойовий вишкіл. Але 
дай Боже,  щоб він нам ніколи  не знадобив-
ся…  Проте порох маємо тримати сухим: 
прагнеш миру – готуйся до війни!

Не дивлячись на обставини, наш спор-
тивно– технічний клуб успішно виконував 
завдання з підготовки водійських кадрів. 
Насамкінець скажу, що наші зусилля із за-
хисту країни не залишилися непоміченими: 
ми неодноразово були нагороджені грамо-
тами Міністерства оборони, Правління ТСО 
України,   райдержадміністрації.
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Коментар голови Запорізької ор-
ганізації ТСО України, капітана 1-го 
рангу запасу  Ігоря Павлея:
– Про стан справ у Більмаківьскій ра-
йонній організації ТСО України знаю 
дуже добре, завжди тримаю руку на 
пульсі подій: неодноразово доводи-
лося тут бувати. З впевненістю можу 
сказати, що це один із кращих обо-
ронних осередків нашого козацького 
краю. Як за виробничими показника-
ми навчальних закладів, так і за ста-
ном національно-патріотичної  робо-
ти. І це не дивно, зважаючи на особис-
тість Віктора Кацюби, який очолює цю 
організацію. Під час звітно-виборних 
зборів йому ніколи не доводиться 
червоніти, оскільки робота тут нала-
годжена, як механізм швейцарського 
годинника. 

Заступник Голови ТСО України 
Олександр Конончук:
– Мені доводилося зустрічатись і спіл-
куватись з Віктором Кацюбою. Скажу 
так: з перших хвилин відчувається, 
що перед тобою людина, яка любить 
свою землю, свій край. І не на словах, 
як це часто трапляється сьогодні. Під-
твердженням тому є ті конкретні спра-
ви, про які він розповідає зі шпальт 
«Вісника». На першій обкладинці на-
шого видання написано: «Виховуємо 
патріотів». Як на мене, то виховувати 
їх потрібно на прикладах таких людей, 
як Віктор.
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«Радіоспорт допомагав мені й у 
службі…»

Перед тим, як розповісти про нашого 
героя, потрібно згадати і його батька, Во-
лодимира Швидкого-старшого. Адже це 
він своїм особистим прикладом надихнув 
сина зайнятись саме цим, а не якимось ін-
шим видом спорту. А почалося все з ви-
готовлення  саморобних детекторних ра-
діоприймачів, якими він  захопився ще у 
шкільні роки, що припали на далекі 50-ті. 
Повернувшись зі школи, хлопчина допо-
магав батькам поратись по господарству, 
вчив уроки. А потім, щовечора, чаклував 
«над залізяччям», як казав  тато, спостері-
гаючи за стараннями сина.

Це захоплення не завадило юнакові ста-
ти курсантом  Рязанського вищого військо-
вого автомобільного училища і успішно 
його закінчити. Отримавши погони лей-
тенанта, відбув для подальшої служби до 
Закавказького військового округу. Части-
на, де розпочав офіцерську кар'єру, дисло-
кувалася на теренах сонячної Грузії. Потім 
була Група радянських військ в Німеччи-
ні, Туркменістан, Казахстан. Звільнився   у 
званні підполковника в  статусі викладача 
кафедри автомобільної підготовки Доне-
цького вищого військово-політичного учи-
лища інженерних військ та зв’язку. 

Під час служби заочно закінчив Харків-
ський інститут радіоелектроніки за фахом 
«інженер-конструктор радіоелектронної 
апаратури».  Багато хто стверджує, що ар-
мія і спорт – речі несумісні. У значній мірі 
прихильники цієї точки зору мають рацію, 
зважаючи на специфіку військової служби. 
Команди, знайомі старшим поколінням під 
абревіатурою «СКА», не будемо брати до 
уваги: хокеїсти, футболісти, які виступали 

у формі цих клубів, мали офіцерські зван-
ня, отримували грошове забезпечення від 
Міноборони. Але полігони і танкові дирек-
триси їм замінили  хокейні майданчики 
та футбольні поля. Що було, те було. За-
ради справедливості треба визнати, що 
грали ці хлопці відмінно, входячи навіть до 
збірних команд СРСР, які захищали спор-

тивну честь країни на чемпіонатах світу і 
Європи. А ось представникам інших видів 
спорту, особливо прикладних, було значно 
сутужніше поєднувати своє захоплення зі 
службою. Та Володимир Кузьмович Швид-
кий зумів це зробити і, як сьогодні зізна-
ється, не на шкоду службовим справам. 
Вірю: який коман-
дир терпів би офі-
цера, що жертвує 
інтересами служ-
би заради «яко-
гось там спорту»?..

У 1967 році, під 
час служби у Се-
редньоазіатсько-
му військовому 
окрузі, молодий 
офіцер отримав 
офіційний дозвіл 
на аматорську 
радіостанцію і 

позивний UH8CT та став брати участь 
у розвитку радіотехнічного оснащення 
центрального радіоклубу ДТСААФ Турк-
менської РСР, який знаходився у столиці 
– місті  Ашхабаді. 1972 року розробив, по-
будував та  опублікував в журналі «Радіо»  
конструкцію направленої  короткохвильо-
вої багатодіапазонної антени «Квадрат». Її 
по сьогоднішній день успішно використо-
вують сотні радіоаматорів у цілому світі.  
Того ж року, у складі команди Ашхабад-
ського радіоклубу ДТСААФ, став призером 
чемпіонату СРСР з радіозв’язку і отримав 
звання Майстра спорту: радіоспортсмени 
того покоління добре знають, що отримати 
це звання було дуже непросто.

Під час служби в Казахстані був трене-
ром команди Уральської області з радіо-
пеленгації та очолював одну з колектив-
них  радіостанцій ДТСААФ. Сьогодні Во-
лодимир Кузьмович живе у Полтавській 
області, продовжує працювати в ефірі, ма-
ючи позивний UT8HT. Бере участь в на-
ціональних та міжнародних змаганнях з 
радіозв’язку на УКХ, неодноразовий при-
зер чемпіонатів України. А також автор 

Нещодавно керівника колективної радіостанції 
Львівської обласної оборонної організації 
Володимира Швидкого нагородили Відзнакою 
ТСО України. Її він удостоївся за значні успіхи у 
радіоспорті, підготовку спортсменів та  успішні 
виступи на змаганнях різного рівня, в тому числі й 
на міжнародній арені.

Спорт 

СПОРТИВНА РОДИНА 
ШВИДКИХ
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першого україномовного «Тлумачного 
словника найуживаніших радіотехнічних 
термінів», виданого у 2008 році видавни-
цтвом «Львівська Політех-
ніка», а також його значно 
розширеної версії  – «Укра-
їнського тлумачного словни-
ка радіотехнічних термінів».

– Коли тільки починав ці-
кавитись радіо, не здогаду-
вався, що це на все життя, – 
каже Володимир  Кузьмович. 
– Але я не лише не шкодую 
про це, а й радий, що так ста-
лося. Окрім того, що він при-
носив і приносить мені задо-
волення, як не парадоксаль-
но це може здаватись, ще й 
допомагав у службі.

«Батько завжди слугував мені 
взірцем…»

Володимир Швидкий-молодший на-
родився на полтавській землі. Але всі 
дитячо-юнацькі роки провів за межами 
України. Така доля була у більшості дітей 
радянських офіцерів, які разом з батька-
ми «вивчали географію неозорого». Тож і 
Володя побував у всіх тих гарнізонах, куди 
відправляли Швидкого-старшого. Навчав-
ся  у шести  школах: дві школи в Ашхабаді, 
дві – в Уральську і дві в Донецьку. Закінчив 
Донецький політехнічний інститут -за фа-
хом «інженер-електрик, електропостачан-
ня підприємств, міст та сільського госпо-
дарства». За розподілом отримав роботу 
у Львові  енергетиком на домобудівному 
комбінаті. Відпрацював тут  12 років, в то-
му числі вісім –  головним енергетиком 
підприємства. Після виробництва перей-
шов на проектну роботу в галузі електро-
постачання. Працював у проектному бюро 
будівельної компанії ТВД, а з 2008 року до 

цього часу – головним 
інженером проектів в ін-
ституті «Укрзахіденерго-
проект».  І теж, насліду-
ючи приклад батька, за-
хопився радіоспортом. 

– Тато навчив мене те-
леграфній азбуці Морзе, 
коли мені було девять 
років, – говорить Воло-
димир Володимирович. 
–  Я мав можливість спо-
стерігати за радіоама-
торським ефіром, корис-
туючись якісними, як на 
той час, радіостанціями і 

антенами, створеними батьком. Змалечку  
захопився можливістю почути, а пізніше і 
безпосередньо встановити радіозв’язки 

з радіоаматорами  багатьох країн на усіх 
континентах.

Брав участь у змаганнях зі швидкісного 
приймання та передачі радіограм, радіо-
пеленгації. Тринадцятирічним хлопчаком 
став кандидатом у майстри спорту. Коли 
отримав це звання, радощам не було меж. 
Батько неабияк пишався своїм сином.

У різні роки 
виступав за збір-
ні команди ДТСА-
АФ Туркмениста-
ну, Казахстану і 
України в чемпі-
онатах СРСР. Че-
рез три роки ви-
конав норматив 
майстра спорту 
СРСР, а у 2005 ро-
ці став майстром 
спорту України. 
Починаючи з 2001 
року очолюю ко-
лективну раді-

останцію  UY4WWA Львівської обласної 
організації ТСО України. Разом з Євгеном 
Смірновим (UT1WZ), Володимиром Те-
ленько (US5WDE), Олександром Коржо-
вим (UW1WU), Андрієм Сташків (UT3WX), 
Олександром Довгалюком (UW3WU)   та 
іншими колегами відремонтували старі та 
побудували нові антени, оновили   радіоа-
паратуру, що дозволяє колективу радіос-
танції щороку брати участь у численних 
національних та міжнародних змаганнях 
з радіозв’язку на коротких та ультрако-
ротких хвилях.         

– Працюємо  з молоддю, – говорить 
Володимир Швидкий. –  За останні пять ро-
ків нами підготовлено три майстри спорту, 
п'ять кандидатів у майстри спорту. Щороку 
наші спортсмени стають призерами чемпіо-
натів України в особистому заліку. Команда 

Львівської  обласної організа-
ції  ТСО України є багаторазо-
вим переможцем очного Кубку 
ТСОУ з радіозв’язку на КХ.

Коментар голови Львів-
ської ОО ТСО України Василя 
Хамули: 

– Володимира Швидкого 
знаю давно. Адже він очолює 
колективну радіостанцію на-
шого обласного Товариства. 
Разом зі своїми товариша-
ми-радіоспортсменами вони 
знаходяться під нашим дахом. 
По можливості намагаємось 
допомагати їм, в тому числі у 
виступах на змаганнях різно-

го рівня.
Як на мене, то Володимир є справжнім 

ентузіастом тієї справи, якою ось вже про-
тягом десятиліть займається. Він є нашою 
спортивною гордістю, і я бажаю йому та 
його колегам нових спортивних вершин. 

    
Сергій ЗЯТЬЄВ
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У Володимира Швидкого є син 
Павло. Він теж, наслідуючи при-
клад діда й батька, захопився 
радіоспортом, виконавши у 12 

років  норматив кандидата у майстри 
спорту, виступав на змаганнях різного 
рівня. Але, як жартує, за спортивними до-
сягненнями діда й батька не догнав. Після 
школи закінчив Львівський автомобільний 
технікум, працював, відслужив строко-
ву у 80-й окремій десантно-штурмовій 
бригаді Збройних Сил України. З початком  
путінською Росією війни проти України 
наймолодший Швидкий вирішив попо-
внити лави її захисників.

– Не хочу сидіти у теплій квартирі в той 
час, коли мої ровесники мерзнуть в око-
пах, захищаючи нашу землю, – пояснив 
батькам своє рішення. – Не по чоловічому 
якось виходить…

Служити випало розвідником в одній 
з частин спецпризначення, яка сьогодні  
входить до складу Сил спеціальних опе-
рацій. Часто виконував ризиковані завдан-
ня командування, але сама доля вберегла 
Павла. Розповідати про цей проміжок сво-
го життя він не любить, стверджуючи, що 
робив те ж саме, що й інші солдати й офі-
цери – захищав, як міг, свою країну.  Але є 

в його «атошній» біографії 
одна цікава, як на мій по-
гляд, сторінка… 

На озброєнні підроз-
ділу, де проходив службу 
Павло, знаходяться аме-
риканські радіостанції 
«Harris», які працюють в 
діапазонах КХ і УКХ.  Проте, 
зважаючи на ТТХ, дозволя-
ють підтримувати зв'язок 
лише на відстані до 20-30 
кілометрів.  А цього інколи 
й замало. Якось Павло роз-
повів своїм побратимам 
про своє захоплення, не 
забувши згадати і батька, у 
тому числі його  досвід ро-
боти в ефірі малими потуж-
ностями на великі відста-
ні. Почутим зацікавились 
офіцери-зв'язківці, попро-
сивши телефон Швидкого-
старшого…

–  Мені зателефонував 
начальник зв'язку частини 

і поцікавився, чи я не можу допомогти їм  
збільшити дальність зв’язку, – говорить 
Володимир Володимирович. – Як я міг не 
відгукнутись на це прохання? Тож  виго-
товив і передав на фронт кілька  антен  
типу «хвильовий канал» направле-
ної дії діапазону УКХ. За їхньою до-
помогою дальність зв’язку зрос-

ла до 60-70 кілометрів, в залежності від 
конкретних умов. Пізніше звернулись по 
допомогу й інші підрозділи Українського 
війська, зокрема 80-ї десантно-штурмо-
вої бригади, інших частин ССО і ВМС. Для   
них  теж виготовив і відправив  «Новою 
поштою» понад 30 різноманітних антен.

Отже, антени Володимира Швидкого є 
не лише у 80-ї десантно-штурмової брига-
ди, а й в інших частинах і навіть у наших 
Військово-Морських Силах. Сам Володи-
мир не дуже любить розповідати про це, 
але неабияк цінує подяки, отримані від 
командирів частин і підрозділів, задіяних 
в ООС. В тому числі і батальйону морської 
піхоти, який боронить підступи до Марі-
уполя.

– Особисто я не був у районі бойових 
дій, – говорить він. – Але пишаюся своїм 
сином, який, довго не роздумуючи, взяв 
до рук зброю і захищав свою рідну землю.  

Сьогодні Павло працює водієм-дале-
кобійником в Європі. Не дивлячись на не-
легкі умови, роботу свою любить, машину 
підтримує в ідеальному порядку, подає 
добрий приклад іншим колегам по роботі.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Історію з антенами ми 
попросили прокоментува-
ти офіцера-зв’язківця Анто-
на М. (прізвище, зважаючи 
на приналежність підрозді-
лу до ССО, на його прохання 
не називаємо):

– Я не вдаватимусь у техніч-
ні нюанси, пов’язані з удоскона-
ленням зв’язку, якого ми досягли 
завдяки антенам, виготовленим Во-
лодимиром Володимировичем: вони ні про що 
не скажуть пересічному читачу, далекому від цих проблем. 
Натомість зауважу, що  ці антени дозволили командирам підтримувати на-
дійний зв’язок з розвідгрупами на відстані до 60-70 кілометрів. Замість 30. 
Слово «надійний» вжив не випадково. Справа у тому, що раніше, коли роз-
відники опинялися в так званих «мертвих зонах», зв’язок з ними припиняв-
ся. Коли ж ми отримали ноу-хау від батька Павла, то ці «мертві зони» вже 
були не страшні для нас.

Знаєте,  ніколи не зустрічався з Володимиром Володимировичем: спілку-
валися по телефону. Але і я, і мої бойові побратими від щирого серця вдячні 
йому за ту допомогу, які він нам надав. Ми часто  згадуємо добрими слова-
ми і пана Володимира, і його сина, який, до речі, був відмінним солдатом.

Знай наших!

«ЦІ АНТЕНИ РЯТУЮТЬ 
СОЛДАТСЬКЕ ЖИТТЯ...»
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«НА ТАКИХ ЛЮДЯХ ТРИМАЄТЬСЯ 
НАШЕ ТОАРИСТВО...»

Спершу може здатись, що ко-
леги трохи перебільшують. Та 
коли знайомишся з цією лю-
диною, вникаєш у ті справи, 

якими вона займається, то розумієш: 
ніякого перебільшення тут немаєє 

Народився Тимофій у вкрай важкому 
1945-му, коли тільки-но стихли залпи Дру-
гої світової війни. Сталося це у селі Мала 
Мощаниця, що на Рівненщині. Батьки, зви-
чайні колгоспники, з раннього ранку і до 
пізньої ночі гарували у колгоспі, але жили, 
як і всі радянські селяни, тяжко, перебива-
ючись, як згадує сьогодні їхній син, з хліба 
на воду. Хлопчина в усьому допомагав їм, 
знаючи, як ті втомлюються. У 1964 році, 
за направленням військового комісаріату,  
навчався у Рівненській автошколі ДТСААФ 
Української РСР, опановуючи спеціальність 
водія категорії «С», яка давала право на 
керування вантажівкою. Отримавши во-
дійське посвідчення, був призваний до лав 
Радянської Армії. Служити випало непо-
далік рідної домівки – у галицькому  місті 
Бориславі. У якості водія.

 – Де це ти, хлопче, навчався? – диву-
вались командири, зважаючи на водійську 
майстерність і знання Тимофієм матеріаль-
ної частини автівки.

 – У Рівненській автошколі, – з гордістю 
відповідав бравий солдат. – Там працюють 
справжні аси своєї справи…

Непомітно промайнули три роки служби. 
У 1967-му хлопець змінив солдатський од-
нострій на «цивілку». І продовжив навчання 
у Рівненському інституті інженерів водного 
господарства за спеціальністю «інженер-ме-
ханік», яке було перервано військкоматів-
ською повісткою. Заочно, працюючи воді-
єм в автотран-
с п о р т н о м у 
підприємстві.  
Але так ста-
лося, що зго-
дом, у 1975 
році,  доля 
знову звела  з 
Рівненською 
автошколою. 
Справа у тому, 
що майстром 
виробничого 
навчання там 
працював знайомий Тимофія – Олександр 
Качкалов. Він і  запропонував своєму това-
ришу спробувати свої сили викладачем. І 
незабаром той продовжив свій трудовий 
шлях у  цьому навчальному заклад, який тоді 
знаходився у старому приміщенні – здебіль-
шого бараках.  На перших порах  Величко 

не лише викладав 
дорожню грамоту, 
а й проживав, об-
лаштувавши навіть 
грубку!...

Сьогодні Тим-
офій Назарович  
викладає Правила 
дорожнього руху, 
будову автомобі-
ля, основи безпе-
ки руху. Ветеран 
Товариства, актив-
ний учасник гро-
мадського життя 

автошколи. Через його руки пройшли на-
вчання тисячі слухачів, займався безпосе-
редньо підготовкою водіїв транспортних 
засобів для армії. Згадуючи минулі роки, 
Тимофій Назарович пригадує, що тоді та-
кож надавалося великого значення під-
готовці викладачів і майстрів.

 – Щорічно проводилися обласні на-
вчально-методичні збори з виїздом по 
навчальних закладах області, де ми обмі-
нювалися досвідом роботи, – каже він. – . 
Проводили відкриті уроки, знайомилися з 
новинками у галузі освіти та один з одним. 
Сьогодні такі масштабні заходи проводять-

ся рідше, це, мабуть, пов’язано і з велики-
ми затратами на їх проведення, і ми більше 
займаємося на базі нашої автошколи. Хоча, 
на мою думку, було б доцільно періодич-
но проводити такі заходи і збирати всіх 
викладачів навчальних закладів області.

Директор автошколи Юрій  Богданович, 
його заступник Сергій Левчук характери-
зують Тимофія Величка  як досвідченого 
викладача, який користується повагою 
слухачів і колег по роботі. До його порад 
дослухаються і молоді викладачі, які пра-
цюють в автошколі.

 – На таких людях, які є справжніми па-
тріотами України, і тримається наше  То-
вариства, – кажуть вони. – Зичимо Тим-
офію Назаровичу міцного здоров’я і спо-
діваємось, що він ще довго працюватиме 
у нас, передаючи молодшим колегам свій 
багатющий життєвий і професійний досвід.

Василь РУДИКА

У Рівненській автошколі не шкодують компліментів на адресу 
викладача Правил дорожнього руху Тимофія Величко, який 
майже 50 років поспіль працює у цьому навчальному закладі



№ 2(38) 2020 20

Перед тим, як розповісти про 
цих людей,  зробимо неве-
личкий екскурс в історію во-
дномоторного спорту.  Днем 

його народження вважається перше 
серпня 1904 року: саме тоді у Санкт-
Петербурзі відбулися перші перегони 
екіпажів  моторних човнів. У 1957-му  
«народилася» Федерація водно-мотор-
ного спорту СРСР, яка увійшла до складу 
Міжнародного водно-моторного союзу 
(UIN). Натомість дніпропетровці  ство-
рили міську команду водномоторників 
трьома роками раніше.

Відтоді минуло майже сім десяти-
літь. За ці роки наші спортсмени були 
учасниками не лише всесоюзних і всеу-
країнських першостей, а і європейських 
та світових, повертаючись додому зі 
спортивними трофеями. І сьогодні, ко-
ли ми переживаємо  не найкращі у своїй 
історії часи, наші спортсмени продовжу-
ють виступати, виборюючи перемоги.

«Ми вже не уявляємо свого життя 
без води і човна…»

Наша розповідь про людей, які зробили 
і продовжують робити величезний внесок 
у розвиток цього виду спорту, примножу-
вати спортивну славу Дніпропетровщи-
ни. Маю на увазі родину Лебедів – Ми-
колу Григоровичая, його синів – Дмитра 
та Олексія, а також онуку Настю. Лебедь-
старший перші кроки у цьому виді спор-
ту зробив ще у 1958 році, ставши першим 

майстром спорту СРСР на Дніпропетров-
щині. Згодом, виступаючи на чемпіонатах 
Української РСР, СРСР, завойовував перші 
місця. Сини, тільки-но зіп'ялись на ноги, 
почали супроводжувати батька на всіх 
змаганнях, що відбувалися в рідному міс-
ті і за його межами.

– Майбутні чемпіони підростають, – 
жартували колеги Миколи Григоровича, 
не підозрюючи, що так воно і станеться: 
у  1987-му вони зробили перші кроки до 
цих звань, почавши займатись водно-мо-
торним спортом.

 – Я, звичайно, хотів, щоб вони обрали 
для себе якийсь вид спорту, – зізнається 
сьогодні Микола Григорович. – Але не на-
полягав, аби йшли моїм шляхом. Проте ста-
лося так, як сталося, і я, відверто кажучи, 
радий, що вони продовжили мою справу, 
якій я віддав стільки років життя.

А хіба могло бути інакше, коли вони ви-
росли в сім'ї знаного як в Україні, так і за 
її межами спортсмена-водномоторника?  
Юнакам, мабуть, на генному рівні пере-
дались від тата  завзятість, прагнення до 
перемог: у сімнадцятирічному віці Дмитро 
став майстром спорту України, а  Олексій 
кандидатом в майстри.

Олексій, в силу різних причин, остан-
нім часом не бере участі в змаганнях. На-
томість, як сам зізнається, щиро вболіває 
за брата і його доньку. А ось Дмитро про-
довжує радувати родину своїми успіхами. 

Свого часу Дмитро закінчив Дніпро-
петровську державну металургічну ака-

демію, здобувши в її стінах спеціальність 
«Інженер прокатного виробництва». Але 
захоплення водномоторним спортом взя-
ло верх: замість заводського цеху обрав 
водно-спортивну базу Дніпропетровської 
технічної школи ТСО України, очоливши її. 
Водночас працює і у сфері тюнінга автомо-
більних двигунів. А ще – тренує молодих 
спортсменів. До речі, щоб отримати право 
на це, йому довелося закінчити Запорізь-
кий інститут фізичної культури, отримав-
ши профільну освіту: багаторічного досвіду 
занять водно-моторним спортом, звання 
кандидата в майстри спорту України ви-
явилося замало…

Дмитро змалку супроводжував свого 
батька на всіх змаганнях.  Його донька, 
коли підросла, теж супроводжувала тата. 
Разом з мамою.

Наша довідка
Водно-моторний – технічний вид 

спорту, що включає швидкісні змаган-
ня на моторних човнах. Змагання про-
водяться з метою виявлення найсиль-
ніших спортсменів і команд, а також 
підвищення майстерності та досягнен-
ня найкращих результатів.

Існують турніри в класах юнаків, се-
ред дорослих та міжнародному кла-
сі. Моторні човни можуть мати різний 
об’єм двигунів, відрізнятися корпусом, 
типами човнів й управління. У міжна-
родному класі Про-500 змагаються 
гоночні скутери, які можуть набирати 
швидкість до 160 км на годину.

Під цим девізом родина Лебедів живе і виступає на спортивних першостях, виборюючи  призові місця 

«ВОДА, ШВИДКІСТЬ,
ЕНТУЗІАЗМ...»

Дмитро Лебедь з донькою
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Спорт

– Вони приносять мені перемоги, – смі-
ється Дмитро. – Одна їхня присутність до-
дає мені наснаги, моральних та фізичних 
сил. Коли доньці    виповнилось 14 ро-
ків, вона захопилась цим видом спорту, 
спростувавши твердження, що водномо-
торний спорт і жінка – речі несумісні. У 
2016 році стала кандидатом в майстри 
спорту України. Свідченням високого 
рівня підготовки дівчини може слугува-
ти той факт, що вона є учасником чемпіо-
натів України, захищає її спортивну честь 
і за кордоном. І дідусь, і батько неабияк 
пишаються онучкою і донькою: ось вже 
кілька років поспіль вона виборює перші 
місця на Всеукраїнських змаганнях, цьо-
горіч стала чемпіонкою України серед 
чоловіків. Коли дивишся на цю тендітну, 
скромну дівчину, то не віриться, що вона 
спроможна не лише на рівних боротись з 
представниками сильної статі, які  старші 
за віком, досвідченіші, за плечима яких 
десятки престижних першостей, а й пе-
ремагати їх!..

Сьогодні Анастасія Лебедь – студентка 
університету бізнеса і права ім. Нобеля. Во-
на наполегливо студіює науку, знаходячи 
час і для занять спортом.

«Зійде сонце і на нашій вулиці…»
Лебедь-старший пишається своїми си-

нами, онукою. Правда, сьогодні його вже 
не зустрінеш на змаганнях: кілька років 
тому,  під час виступу, Микола Григоро-
вич переніс інсульт. Після тривалого ліку-
вально-реабілітаційного періоду він знову 
вільно пересувається, консультує сина та 
онуку. Розповідаючи про їхні спортивні 
перемоги, не оминає і проблем водно-мо-
торного спорту.

– Сьогодні всі технічні види спорту 
надто дорого коштують тим, хто ними за-
ймається, –  каже Микола Григорович. – 
А водно-моторний тим паче: далеко не 
кожному, навіть іменитому спортсмену, 
по кишені придбати сучасну спортивну 
техніку і спорядження, вартість яких ви-
мірюється п'ятизначними числами. З цієї 
причини українські спортсмени обмеже-

ні у своїх виступах на світових і європей-
ських чемпіонатах.

На початку «лихих» 90-х водно-мото-
рний вид спорту опинився без підтримки 
держави та уваги громадськості і  почав за-
непадати, матеріально-технічна база спор-
тивних організацій знищувалась. Однак і 
тоді українським спортсменам вдавало-
ся показувати неймовірні результати  та 
надихати молодь на зайняття цим видо-
вищним спортом, що колись бурхливо 
розвивався.

Щоб якось виправити становище, у ті ж 
часи і була створена Федерація водно-мо-
торного спорту, яка успадкувала від попе-

редників величезний до-
свід підготовки спортсменів 
та організації змагань. Однак 
за відсутності державної під-
тримки  втратила не лише 
значну кількість спортивних 
секцій, а й ледь не всю спор-
тивну базу.  Зважаючи на ці 
та інші чинники, ми не спро-
можні  були не лише  органі-
зовувати міжнародні змаган-
ня в Україні, а й забезпечити 

номінальну присутність на міжнародному 
рівні. Це призвело до того, що кілька років 
тому членство Української федерації водно-
моторного спорту у Міжнародному водно-
моторному Союзі було припинено…

Микола Григорович, незважаючи на 
поважний вік, стан справ у водно-мото-
рному спорті, все ж намагається бути 
оптимістом.

– Попри всі труднощі і негаразди, про 
які я казав, ще не все втрачено, – переко-
наний він. – Адже ентузіасти вишукують 
бодай яку можливівсть, щоб провести зма-
гання.  Користуючись нагодою, хочу подя-
кувати нашим ветеранам-водномоторни-
кам, які доклали і докладають титанічних 
зусиль для того, щоб цей вид спорту не 
зник. Принаймні у Дніпрі. Зокрема,   Бе-
резіну С. А., Ніцаку В.А., Харченко В.Г., Єв-
тушенку В.А.,  Колесникову В.А.,  Бобову 

В.І. та багатьом ін-
шим. Добрим сло-
вом хочу згадати 
і Березіна Андрія, 
Чендекова Олек-
сія,  Августинови-
ча Стаса – наших 
молодших колег.

Д а в н о  в і д о -
мо: будь-який вид 
спорту лише тоді 
має перспективи 
розвитку, коли до 
нього залучається 
молодь.  Особис-

то мене радує той факт, що у 2010 році бу-
ла створена Федерація водно-моторного 
спорту міста Дніпропетровська (на той час). 
Її першим головою обрали Циркіна Ігоря 
Марковича. Саме за його безпосередньої 
участі незабаром з'явилася – у складі місь-
кої Дитячо-юнацької спортивної школи тех-
нічних і прикладних видів спорту – секція 
водно-моторного спорту. На його наполе-
гливі прохання місцева влада виділила ко-
шти для придбання  сучасних двигунів та 
причепа для перевезення гоночного спо-
рядження. Це дало можливість системати-
зувати заняття водно-моторним спортом 
дітей з 10-річного віку, забезпечити їхню 
участь у змаганнях. 

Додає оптимізму і той факт, що в нашій 
країні все ж проходять чемпіонати світу. 
Останній «HYDRO GP Ternopil» відбувся в 
серпневі дні цього року  у Тернополі на 
акваторії міського озера. Його учасниками 
стали 37 команд з  14 країн. 

  
Сергій САВОСТЬЯНОВ, 

провідний фахівець 
Дніпропетровської 

обласної організації ТСО України

Микола Лебедь

Настя Лебедь

Старт!..
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Сьогодення вимагає с учас-
них підходів у змаганні за 
потенційного клієнта, у нашому 
випадку – за майбутнього водія. 

А потенційний клієнт потребує уваги, 
якості послуг і обов’язково можливості 
швидкого отримання необхідної йому 
інформації. Насамперед про школу, де 
можна пройти навчання, а також сучас-
них підходів і методів у навчанні. І якщо 
ми бажаємо надалі бути успішними, то 
повинні це враховувати та бути у даних 
питаннях у числі перших.

Саме з цією метою за рішенням Прав-
ління Товариства був розроблений та за-
проваджений у роботу єдиний сайт, прак-
тично інтернет – Портал «Автошколи ТСО 
України» з інтерактивною картою та з ін-
дивідуальною окремою сторінкою кож-
ного навчального закладу як сучасний за-
сіб комунікації та залучення потенційних 
клієнтів.

Створена і працює версія нашого сай-
ту у Facebook, що значно підвищує його 
можливості. Ми вже розпочали і надалі 
будемо допомагати навчальним закладам 
розробляти та осучаснювати свої сторін-
ки у Facebook,  що дозволить кожному 
директору оперативніше та ефективніше 
використовувати Інтернетпростір для по-
ширення позитивної інформації про свій 
навчальний заклад та своєчасно наповню-
вати навчальні групи.

Також на Сайті створені та розміщені 
курси дистанційної підготовки водіїв з ві-
деолекціями та відеоуроками за всіма те-
мам теоретичної підготовки і можливіс-
тю закріплення навчального матеріалу та 
тренування у складанні екзаменаційних 
тестів, а також покрокова інструкція ко-
ристування програмою ZOOM у навчаль-
ному процесі. Ми усі повинні обов’язково 

опанувати таку підготовку як додаткову 
опцію для закріплення матеріалу та як-
що слухачем недостатньо його освоєно, 
а також надання можливості слухачу, що 
пропустив з різних причин певні занят-
тя, надолужити навчальний матеріал. Та-
кої опції і можливостей на сьогоднішній 
день немає у жодного нашого конкурента. 
Це дає можливість ефективно використо-
вувати наш Сайт в навчальному процесі 
як сучасний передовий засіб навчання, 
що значно підвищить імідж навчальних 
закладів Товариства та надасть перевагу 
над конкурентами. 

Сама наявність Сайту не означає його 
повноцінну роботу та не гарантує пози-
тивного результату,  з ним потрібно що-
денно працювати.

Спрощене прийняття Сайту як лише за-
собу реклами є абсолютно невірним, тому 
що він є у першу чергу сучасним засобом 
комунікації з населенням і потенційними 
клієнтами, а правильна робота з Сайтом і 
активне його просування у Інтернетпрос-
торі забезпечить належну наповненість 
навчальних груп. Зазначу, що ефектив-
ність роботи сайту та його вплив на на-
повнюваність навчальних груп напряму 
залежить від активності роботи з сайтом та 

САЙТ «АВТОШКОЛИ ТСО УКРАЇНИ» КОРИСТУЄТЬСЯ СЕРЕД ГРОМАДЯН ВЕЛИКИМ ПОПИТОМ 
Заступник Голови ТСО Україин – начальник управління координації діяльності навчальних закладів Сергій Сухарев:
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його версією у Facebook всіх працівників 
Товариства і в першу чергу – працівників 
навчальних закладів.

Окрім зазначеного, Сайт дозволяє про-
водити Вебінари, тобто дистанційні на-
вчання, або доведення інформації з необ-
хідною кількістю зареєстрованих на Сай-
ті осіб. Нами вже проводилися Вебінари 
з директорами усіх навчальних закладів 
Товариства та з директорами навчальних 
закладів декількох окремо взятих облас-
них організації. Враховуючи позитивний 
досвід, ми і надалі будемо проводити Ве-
бінари для дистанційного навчання та ін-
формування працівників Товариства.

Активність Сайту та його рейтинг, а зна-
чить і його ефективність, не бувають одра-
зу абсолютно високими. Рейтинг швидше 

може підвищува-
тися за допомо-
гою реклами, яку 
потрібно оплачу-
вати. Але це від-
бувається впро-
довж того часу, 
що триває рекла-
ма. Повільніше, але стабільніше рейтинг 
підвищується за допомогою певних мето-
дичних налаштувань,  а також завдяки ак-
тивній роботі з сайтом користувачів, у на-
шому випадку в першу чергу працівників 
Товариства і працівників навчальних за-
кладів зокрема. Робота з просування Сайту 
постійно ведеться, вже є певні позитивні 
результати по статистиці, темпи його рей-
тингу нарощуються.

Виходячи з вищезазначеного, вважаю 
вкрай необхідним забезпечити активну 
роботу навчальних закладів Товариства 
із сайтом «Автошколи ТСО України» та йо-
го мобільною версією у Facebook, а також 
у повному обсязі використовувати  для 
підвищення нашої конкурентоспромож-
ності, якості надання освітніх послуг і ак-
тивного залучення до навчання потенцій-
них клієнтів.
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На злобу дня 

Тема стану доріг порушується на 
шпальтах «Вісника» не даремно, 
адже наші автошколи, спортивно-
технічні клуби готують щороку 

тисячі водіїв. Виїжджаючи на маршрути зі 
своїми підопічними, майстри та інструктори 
«добрим» словом згадують наші дороги, 
б'ючи автомобілі, через що навчальні за-
клади змушені витрачати значні  кошти на 
їхній ремонт. Тож нам зовсім не байдуже, як 
ця проблема вирішується. 

«Таке враження,  
що танкодромом проїхався…»

Хто з нас, пересічних українців, не піз-
нав на собі всю «принадливість» наших 
автомобільних артерій?  Особливо по-
терпають ті водії, яким часто доводиться 
подорожувати провінційними маршру-
тами. Цю думку поділяють практично всі 
жителі України:  навіть ті, хто не має влас-
ного автомобіля, але користується  гро-
мадським транспортом. За інформацією 
вже згадуваного міністерства інфраструк-
тури, сьогодні середня швидкість руху на 
автошляхах України у 2–3 рази нижча, ніж 
у західноєвропейських країнах. У зв’язку 

з обмеженим фінансуванням близько 90 
відсотків автомобільних доріг загального 
користування не ремонтувалися понад 30 
років.  Особливої уваги потребують також 
штучні споруди різного призначення, роз-
міщені на автошляхах чи поблизу.  З більш 
як 16 тисячі мостів більш менш відповіда-
ють діючим нормам та стандартам менше 
восьми тисяч.  А близько двох тисяч потре-
бують термінового і капітального ремонту.

Перелік негараздів, пов'язаних з до-
рожним покриттям нашої країни, можна 
продовжувати. Аби краще зрозуміти, що 
в Україні склалася вкрай небезпечна си-
туація, пов'зана з пересуванням її грома-
дян автошляхами, наведемо наступну ста-
тистику. У 2019 році зафіксовано 160 675   
дорожньо-транспортних пригод. В  них 
загинули 3 454 людини, а 32 736 дістали 
ушкодження. Якщо говорити про найбільш 
розповсюджені види  ДТП, то це «Зіткнен-
ня», «Наїзд на пішохода», «Наїзд на пере-
шкоду», «Перекидання».  Влітку вся Укра-
їна була шокована  повідомленнями  про 
страшні аварії, в яких пасажирські авто-
буси зіткнулися з вантажівками у Мико-
лаївській та Житомирській областях. Ці 
ДТП забрали  15 людських життів. Окрім  
людського чинника, не останню роль віді-
грала і якість дорожнього покриття. При-
наймні так стверджували представники 
Національної поліції. 

Крига скресає?..

В силу різних причин в нашій країні ви-
никла ситуація, коли на жодну з існуючих 
проблем, в тому числі і тих, що потребують 
нагального розв'язання, урядовці жодного 
разу не виділяли достатньо коштів: в ав-
ральному порядку намагалися вирішити 
проблему лише після  гучної автотрощі. До 
слова сказати, проблеми, пов'язані з якіс-
тю доріг, ми теж успадкували від країни, 
якої сьогодні не-
має на політичній 
карті світу. Але за-
ради справедли-
вості слід сказати 
й те, що, успадку-
вавши цю про-
блему,  не лише 
практично нічого 
не робили для її 
вирішення, а ще 
й загострювали 
впродовж кількох 
десятиліть.

Втім,  перенесемось у день сьогодніш-
ній. І нагадаємо нашим читачам, що мину-
лий, 2019 рік, був рекордним в історії не-
залежної Української держави за обсягом 
фінансування. На дороги державного та 
місцевого значення  держава розщедри-
лася на більш як 42 мільярди гривень. За-
галом лише за останні два роки відремон-
товано майже шість тисяч кілометрів 
доріг. Зважаючи на той факт, що загальна 
їхня протяжність становить 170 тисяч 
км, то радіти особливо нічого. Але, разом з 
тим, не слід забувати і того, що це найбіль-
ші та найвідчутніші показники з 2005 року.

Міністр інфраструктури України 
Владислав Криклій:

– Проблема якості дорожнього покрит-
тя існує десятиліття. Більш того, з кожним 
роком – до недавнього часу – вона заго-
стрювалася. Виходячи з реальних мож-
ливостей, Уряд намагається поступово її 
розв’язувати. Зокрема, у 2020 році плану-
ється побудувати і відремонтувати  понад 
4 тисячі кілометрів доріг. 

Це, насамперед, будуть  якісні дороги 
до опорних шкіл та лікарень у регіонах. 
Президент і Уряд ставлять масштабні за-
вдання в сфері інфраструктури, щоб забез-
печити українців сучасним і комфортним 
транспортом, швидкими і зручними до-
рогами. Я їжджу тими самими дорогами і 
потягами. Тому моя мета, щоб робота ви-
конувалась якісно, а кошти витрачались 
прозоро.

Останнім часом багато зроблено для 
залучення додаткових коштів на проекти 
розвитку доріг. Зокрема, досягнуто домов-
леності  щодо фінансування відновлення 
регіональних доріг  в обсязі 300 млн. єв-
ро, а також про виділення коштів для ка-
пітального ремонту траси Одеса – Київ та 
будівництва обходу Львова – 450 млн. 

Наша довідка
Україна належить до держав з досить 

розгалуженою мережею автомобільних 
шляхів, загальна протяжність яких стано-
вить 170 тисяч кілометрів: з них 29 відсо-
тків мають статус державного значення. 
За інформацією міністерства інфраструк-
тури 90 відсотків автошляхів в аварійно-
му стані, 39 відсотків доріг державного 
значення не відповідають вимогам міц-
ності, а понад 90 відсотків – вимогам рів-
ності. Для того, щоб ситуація з дорогами 
кардинально змінилася, потрібно упро-
довж 10 років інвестувати в їхній ремонт, 
а також побудову нових автомагістра-
лей…5 трильйонів гривень!..

З ЧАСОМ УКРАЇНЦІ МАТИМУТЬ ДОРОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКУ



№ 2(38) 2020 25

євро. В рекордні строки відновлено авто-
дорогу Запоріжжя – Маріуполь.

У 2020 році уряд виділив 73 млрд. 
грн на дорожню інфраструктуру. Це 
більше ніж у по-
передні роки май-
же на 40 відсо-
тків. Ці кошти ми 
в и т р а ч а т и м е м о 
раціонально. До-
роги державного 
та міжнародного 
значення будемо 
ремонтувати капі-
тально або рекон-
струювати. Тоді до-
роги служитимуть 
мінімум 10-15 ро-
ків без ремонтів. 
Нашим завданням 
є не лише створен-
ня нових якісних 
доріг, але й їхній 
захист від руйну-
вання перевантаженими фурами. Пла-
нується надалі запроваджувати сучасні 
системи контролю – зважування ванта-
жівок в русі.  Міністерство інфраструк-
тури планує подбати про зниження на 
30 відсотків аварійності на українських 
дорогах. Задля цього у 2020 році фінан-
сування програми безпеки буде збіль-
шено удвічі – до 3,2 млрд грн.

Один із пріоритетів - дороги. Їх мають 
будувати швидко, якісно. Водночас важли-
во, щоб їх грамотно експлуатували і вчас-
но ремонтували. Хоч як будуй, якщо далі 
дозволяти руйнувати дороги - нічого не 
зміниться.

У нас є структура «Укртрансбезпека», 
яка перевіряє автовокзали, перевізників, 
фури й вантажівки на дорогах. А яка ко-
ристь від неї?  Скажімо відверто: їде пе-
ревантажена фура, її зупинив інспектор, 
отримав хабар, машина поїхала далі й роз-
биває дороги. Тобто через 500 інспекторів 
страждають усі 40 мільйонів українців.

В ідеалі ми має-
мо переходити на 
новий рівень і бу-
дувати економіч-
но  вигідніші бе-
тонні дороги. Во-
ни приблизно на 
чверть дорожчі за 
асфальтові, проте 
більш зносостійкі, 
витримують вели-
кі температур-
ні навантаження 
й довговічні. Тех-

нології доступні, але їм треба дати зеле-
не світло. Бажано закріпити нові вимоги в 
нормативних актах. Тоді це може стати тен-
денцією будівництва доріг по всій Україні.

Сьогодні будівництво триває по всій 
країні, тому для складних регіонів це 
справді можливість не тільки забезпечи-
ти зайнятість, а й отримати економічний 
ефект від відновлення доріг. Бо кожна 
гривня, що вкладається у дорожнє будів-
ництво, забезпе-
чує 2-3 гривні 
приросту ВВП. 

Г о л о в а 
«Укравтодору» 
Олександр Ку-
брак:

– Мені важко 
уявити щоб за-
раз, після того як 
будуть оновлені 
тисячі кілометрів 
доріг, на них бу-
дуть встановле-
ні знаки старого 
зразку. Якісне до-
рожнє покриття 

та сучасна навігація – по-справжньому 
європейські дороги в Україні. Люди час-
то забувають, навіщо взагалі потрібні до-
рожні знаки. 

Між тим, ця інформація необхідна для 
планування маршрутів, попередження про 
можливі дорожні ускладнення та заборо-
нені дії. Від якості та функціональності до-
рожних знаків залежить безпека учасників 
дорожнього руху. Плануємо активно співп-
рацювати із Національною поліцією Украї-
ни та запровадити нову навігацію на марш-
руті Київ – Дніпро (Н-31), Сєвєродонецьк – 
КПП Станиця – Луганська, Київ – Знам'янка 
(Н-01) та багатьох інших маршрутах. Коли 
матимемо дослідне підтвердження ефек-
тивності нової системи навігації, поступо-
во оновимо усю дорожню мережу.

Перші експери-
ментальні оновле-
ні дорожні знаки 
вже встановили на 
Львіщині. «Украв-
тодор», який рані-
ше створив інтер-
активну карту доріг 
України, підписав з 
державним Укрек-
сімбанком угоду 
про фінансування 
оновлення доріг. 
Загальна сума фі-
нансування – понад 
19 мільярдів гри-
вень.  

Схоже,  нова 
влада не лише 
продовжуватиме 

тенденції, що намітились при минуло-
му Уряді у розв'язанні проблеми якості 
дорожнього покриття нашої країни, а й 
суттєво посилить їх. 

Сергій ЗЯТЬЄВ
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Актуально 

На ш у  р о з м о в у,  я к щ о  н е 
заперечуєте, почну із за-
питання – чому мас-медіа 
М і н о б о р о н и  п р и п и н и л и 

існування? – Це стало наслідком 
ухвалення парламентом закону, яким 
передбачалося роздержавлення  держав-
них засобів масової інформації.  Під його 
юрисдикцію потрапили і військові видан-
ня. Ми, журналісти, розуміли важливість 
армійської преси й робили все можливе, 
не виходячи за межі правового поля, щоб 
цього не сталося. У цьому нам активно до-
помагали наші друзі – депутати Верховної 
Ради. Зокрема, нині покійний Дмитро 
Тимчук – виходець з «Народної армії», 
Вікторія Сюмар. Але нам вдалося лише 
трохи відтермінувати виконання закону 
стосовно цих видань.

– Якими є основні завдання Інфор-
магентства?

 – Це, зокрема,  підготовка і поширення 
інформаційно готового до використання, 
як медійними організаціями та структу-
рами, так і індивідуальними споживачами 
інформаційного продукту мілітарного ха-
рактеру. Агентство є військово-медійною 
структурою, що має всі належні спромож-
ності до роботи у заявленому форматі. Тоб-
то оперативно, якісно, доступно, достовір-
но, цікаво і в достатньому обсязі інфор-
мувати суспільство про життєдіяльність 
українського війська. 

Свою практичну роботу влітку цього 
року ми розпочали з відкриття сторінки 

у Facebook та в Instagram. Трошки незвич-
ний підхід, але так нам вдалося апробувати 
роботу із новинною стрічкою, одразу на-
лаштувати зворотний зв’язок із читачем. 
Згодом запрацював сайт АрміяInform, тож 
присутність у соцмережах поступово стає 
суттєвою підтримкою для основного меді-
амайданчика агентства. Щодня на своєму 
офіційному веб-порталі та в соцмережах 
ми висвітлюємо повну картину подій у ца-
рині оборони й безпеки. А це: оперативна 
інформація, аналітика, ексклюзивні комен-
тарі, інтерв’ю, фоторепортажі, інфографіка, 
кореспонденції з місця подій, які вплива-
ють на життя кожного українця.

– Люди, які нині працюють в Інфор-
магентстві, хто вони? Маю на увазі, де 
шукали кадри для укомплектування но-
воствореної структури? Колектив ве-
ликий?

– Так, колектив 
наш цілком до-
статній для того, 
щоб виконувати 
ті завдання, що 
покладені на нас. 
Його кістяк – це 
кращі журналісти 
«Народної армії» і 
«Війська України», 
а також ті, хто пра-
цював у таких ви-
даннях, як «Крила 
України» і «Флот 
України» – друко-
ваних медіа Пові-

тряних Сил та Військово-Морських Сил 
України. У процесі формування наш ко-
лектив поповнили і цивільні фахівці. Важ-
ливо, що під час створення агентства вда-
лося зробити все можливе, щоб мої коле-
ги, які багато років віддали професії, не 
опинилися біля розбитого корита.  Нині 
ми намагаємось експериментувати з різ-
ними формами подачі матеріалів. Адже 
чимало журналістів звикли працювати у 
форматі журналу, що виходив раз на мі-
сяць, і тижневика, що не потребувало тієї 
оперативності, яка потрібна наразі. Маємо 
оперативно доносити до суспільства важ-
ливу інформацію, яка стосується життєді-
яльності Міністерства оборони, військової 
сфери взагалі.

 – Центральний офіс АрміяІnform 
розташований у Києві. Але Збройні Си-

Коли  дізнався, що центральні  друковані органи МО 
України «Народна армія» і «Військо України» ось-ось припинять 
своє існування, був просто шокований... Адже це сталося під 
час російської агресії проти України, однією зі складових якої 
є інформаційна війна. Російські медіа, які присутні не лише 
на Донбасі, цілодобово сіють у наших серцях зерна зневіри у 
завтрашньому дні, переконують, що ми не достойні жити в 
суверенній Українській державі, всіляко оббріхують наших 
доблесних захисників. Втім, не  будемо ностальгувати за минулим: 
що сталося, те сталося. Нині функціонує Інформаційне агентство 
Міноборони Арміяinform. Про завдання цієї структури, колектив, 
який тут працює, ми попросили розповісти полковника Геннадія 
Карпюка – його керівника

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА 
ВИСВІТЛЮЄТЬСЯ ПРАВДИВО...

Полковник Геннадій Карпюк:
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ли «розкидані» по всій Україні. Яким чи-
ном висвітлюєте їхнє життя-буття? Чи 
вони залишаються «поза кадром»?

– Докладаємо максимум зусиль для то-
го, щоб відслідковувати всі ті процеси, що 
мають мілітарне забарвлення. Професій-
ний рівень столичного колективу дозво-
ляє це робити. Окрім цього, маємо вісім 
регіональних відділень, розташованих 
у Львові, Рівному, Хмельницьку, Вінниці, 
Одесі, Дніпрі, Харкові і Чернігові. На ча-
сі – повноцінний запуск відділення в Ма-
ріуполі.

– Знаю, що протягом минулих  ро-
ків практично всі журналісти «Народної 
армії», у тому числі і Ви, неодноразово 
бували в районі АТО\ООС. Чи продовжу-
ється ця практика і нині? Маю на увазі 
відрядження на Донбас…

– Звісно, що так. Зокрема, арміяінфор-
мівці представлені у прес-центрі ООС у 
різних, зокрема керівних, іпостасях, вхо-
дять до інших структурних ланок, що ді-
ють на Донбасі.

– Запровадження посади спецкора 
агентства на засадах ротації  в районі 
ООС не планується?

– Ні. Там діють мобільні групи, до складу 
яких входять наші журналісти спільно із 
представниками військового телебачення.

– Колеги із цивільних засобів масової 
інформації не звертаються до вас за до-
помогою? Наприклад, прокоментувати 
події, що відбуваються у військах чи в 
районі проведення ООС?

– Передусім, наші матеріали активно 
використовують колеги з багатьох мас-
медіа. Особливо фотоматеріали. Справа 
у тому, що, дякуючи наданій американця-
ми технічній допомозі, ми маємо досить 
сучасну техніку, яка дозволяє отримувати 
якісну фото– і відеопродукцію. І ми цьому 
раді, оскільки таке використання нашо-
го контенту свідчить не лише про профе-
сіоналізм наших журналістів, а й про до-
стовірність всього, що вони поширюють. 
Досить плідні стосунки у нас склалися із 
сайтом «Новинарня», тижневиком «Укра-
їнський тиждень» тощо. Ми активно і по-
партнерському обмінюємося з ними мате-
ріалами, які об’єктивно висвітлюють ситу-
ацію у військах і оборонному відомстві.

– Події на сході України висвітлюють 
і цивільні ТБ, газети. Як людина, яка там 
бувала, скажіть відверто: колеги часто 
грішать проти істини? 

– Зауважу, що кожен журналіст є люди-
ною, яка слідує у фарватері політики того 
видання, в якому він працює… До того ж, 
кожен професійний журналіст намагається 

здобути ексклюзивний матеріал, зробити – 
у кращому розумінні цього слова – ім'я. Аб-
солютна більшість колег роблять це чесно. 
Але ж є й такі, які задля досягнення цієї 
мети маніпулюють фактами, опускають-
ся до відвертих інсинуацій, а то й брехні.

– Чи відбулися за час військових ре-
форм зміни в озброєнні, матеріально-
му забезпеченні армійців? Скажіть як 
журналіст, а не чиновник…

– Попри ту обставину, що певний час я 
керую творчим колективом Інформагент-
ства, чиновником ніколи не почувався: 
журналіст – це, як на мене, не професія, 
це – спосіб життя. Тож і відповім Вам як 
колега колезі: зміни за ці п’ять років від-
булися. Разючі. Довелося бувати в багатьох 
локаціях фронту, спілкуватися з сотнями 
військовиків – від пересічного бійця до 
генерала. І, як би там не було, зараз Україн-
ське військо не таке, яким було п’ять років 
тому. Найбільше позитивних змін сталося 
у побуті військовослужбовців, логістиці, 
забезпеченні їх спецтехнікою, засобами 
зв'язку і медичним супроводом. А ось тех-
нопарк потребує ще кардинальних змін – 
досі бракує сучасного озброєння, бойової 
техніки, адекватної сучасним безпековим 
викликам.

– Кілька слів про себе, пане Геннадію.
– Журналістську кар'єру розпочинав 

у Міністерстві внутрішніх справ: майже 
чверть століття пропрацював у різних 
прес-службах, починаючи з районного від-
ділу, згодом обласного, потім централь-
ного апарату МВС. Очолював також від-
діл тижневика «Іменем Закону» до 2014 
року. А коли в Україні розпочалася Анти-
терористична операція, перейшов до МО 
України, ставши штатним співробітником 
«Народної армії». З червня 2019-го очолюю 
АрміюInform.

 
Спілкувався Сергій ЗЯТЬЄВ
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З чого почався конфлікт між 
хорватами і сербами? Події на 
сході України не нагадують Вам 
Балканські?

–  І так, і ні. Після розпаду Югославії 
серби, які компактно проживали  в Хор-
ватії, проголосили утворення Республіки 
Сербська Країна, ухваливши конституцію 
та створивши власні органи влади. Ватаж-
ки  хорватських сербів відразу ж заяви-
ли про бажання приєднатись до Сербії, 
стверджуючи, як їм погано живеться в 
оточенні хорватів. А «керманичі» ОРДЛО 
хіба приховують прагнення стати черго-
вим суб’єктом РФ?

 Оскільки на теренах Хорватії прожи-
вало чимало сербів – більше 12%, то мас-
медіа з Белграда, насамперед телебачен-
ня,  почали  інформаційне маніпулюван-
ня людьми та їхньою свідомістю. Зокре-
ма, цілодобово лунали жахливі розповіді 
про те, як  хорвати під час Другої світової 
війни, коли проголосили свою держав-
ність – Незалежну Державу Хорватія – 
були союзниками Гітлера, а також масово 
кривдили місцевих сербів за національ-
ною ознакою. У своїй інформаційній 
війні проти України Кремль реалізовував 
приблизно такий же сценарій, зомбуючи  
жителів Криму та Донбасу. Абсолютна 
більшість людей тут є православними, 
але Кремль знайшов вихід, переслідуючи 
прихожан Київського патріархату та ін-
ших церков, фаворизуючи Московський 
патріархат. 

– Хорватія звільнила окуповані те-
риторії, вдавшись до військової опе-
рації «Буря», впродовж кількох днів. В 

Україні лунають пропозиції використа-
ти досвід цієї країни щодо деокупації 
Донбасу. Ваша думка з цього приводу.

– І Українська держава, і міжнародне 
співтовариство одностайні: вирішити про-
блему Донбасу, Криму, тобто деокупації 
частини нашої країни,  можна лише дипло-
матичним шляхом. Це – аксіома. До речі 
– влітку 2014 року частину території Дон-
басу ми теж звільнили військовим шляхом. 
Зараз час мирної реінтеграції.

–  Але ж хорвати відвоювали свої 
землі…

–  Росія – не Сербія, а Путін – не Міло-
шевич.  Белград  хоч і підтримував сербів, 
але не в тих масштабах, як це робить Мо-
сква, оскільки  не мав таких можливостей.

– Путін, гадаєте, чинитиме інакше?
– Звичайно. Прикриваючись гаслами 

на кшталт «захисту російськомовного на-
селення», «утисками української влади 
жителів Донбасу», він сповна застосує ро-
сійську армію в разі широкомасштабного 
наступу Українського війська. А сили, на 
жаль, у нас не рівні. Росія не випадково 
роздає  громадянам України, а це насам-
перед жителі Донбасу, паспорти РФ, чим 
спрощує процедуру набуття російського 
громадянства, оголошує українців так зва-
ними носіями російської мови, розуміючи 
під цим той факт, що всі вони є начебто 
росіянами.  Це зайвий аргумент для почат-
ку війни, у класичному її розумінні,  проти 
України. Під гаслом захисту «своїх грома-
дян».  А ще у прикордонних з Україною ра-
йонах зосереджено десятки тисяч росій-
ських солдатів, чимало військової техніки.

– Представники окремих політичних 
сил не вбачають ніяких загроз для Укра-
їни в разі надання так званим ДНР і ЛНР 
широкої автономії і перетворення на-
шої держави з унітарної у федеративну. 
При цьому посилаються на ту ж Росію…

– Росія є федеративною здебільшого 
на папері: жоден її суб’єкт не може вийти з 
її складу. Чечня  спробувала: що з того ви-
йшло – усім відомо. Федеративність Росії 
полягає лише у можливості будь-якої іншої 
країни або території  приєднатись до неї. 
Про це Кремль відкрито не говорить, але й 
так зрозуміло, що його господар мріє про 
розширення російських кордонів. Згадай-

те 2014 рік. Після захоплення Криму Держ-
дума миттєво проголосувала за  приєд-
нання півострова до РФ як суб’єкта. Щодо 
федеративного устрою України, то він не 
передбачений Мінськими домовленостя-
ми, як і автономія Донбасу…

– Натомість у них йдеться про осо-
бливий статус, що насторожує багатьох 
українців: вважається, що такий статус 
надасть Донбасу настільки широкі по-
вноваження, що він зможе блокувати 
будь-яке рішення Української влади. 
Наприклад, про вступ до Європейсько-
го Союзу чи Північноатлантичного бло-
ку…

– У Мінських угодах про це теж жодно-
го слова: всі повноваження визначатиме 
ухвалений парламентом закон. А що за 
документ народні депутати приймуть за-
лежить від них і нашого суспільств. Мінські 
угоди передбачають додаткові повнова-
ження територіальним громадам на тим-
часово окупованих територіях. Ці повно-
важення виписані у Примітці до Мінської 
угоди і не є критичними для української 
державності та жодною мірою не можуть 
блокувати важливих внутрішньо або зо-
внішньополітичних рішень центральних 
органів влади у Києві. А от надання широ-
кої автономії Донбасу було б дійсно небез-
пекою для нашого суверенітету. Ми добре 
пам’ятаємо як Москва розправилася на-
віть з вузькою автономією Криму напри-
кінці лютого-у березні 2014 року. 

– Сьогодні з вуст багатьох політиків 
можна почути про мирну реінтеграцію, 
але далеко не всі наші співвітчизники 
розуміють що це таке…

 – Розшифровується вона як досягнен-
ня миру і повернення Україні тимчасово 
окупованих Росією територій. Своєрідним 
Планом мирної реінтеграції можна вважа-
ти і Мінські угоди, які багато хто критикує. 
Але для їхньої реалізації не вистачає  меха-
нізму  імплементації.

– Де ж його взяти, Олександре Ми-
хайловичу?..

– Ним могло б стати рішення про на-
правлення на Донбас Миротворчого кон-
тингенту. Таке рішення може  прийняти 
Рада Безпеки ООН. Це була б Резолюція 
РБ ООН про направлення на Донбас Ми-

В цьому переконаний Олександр Левченко -  у 2010-2017 роках  
Надзвичайний і Повноважний посол України в Хорватії  та Боснії і 
Герцеговині. Сьогодні він наш співрозмовник

ХОРВАТСЬКИЙ ДОВІД ПОВЕРНЕННЯ 
ТЕРИТОРІЙ ЗАСЛУГОВУЄ НА УВАГУ

Актуальне інтерв’ю 



№ 2(38) 2020 29

ротворчих сил і Міжнародної Перехідної 
адміністрації (МПА), як це було зроблено  у 
Хорватії. МПА керувала б військовим, полі-
цейським і цивільним компонентами місії, 
зосередивши у своїх руках   всю повноту 
влади, тоді як органи ОРДЛО мали б підпо-
рядкований характер. Мандат місії доціль-
но виписати на всю тимчасово окуповану 
територію, термін дії рік плюс можливість 
на один рік продовження. МПА, зокрема, 
потрібно буде встановити ефективний 
контроль над усією тимчасово окупова-
ною територією, неконтрольованою ді-
лянкою українсько-російського кордону, 
а це 400 кілометрів, провести демілітари-
зацію регіону – тобто відповідно до ст.10 
Мінської угоди провести роззброєння всіх 
незаконних збройних формувань та про-
контролювати виведення всіх іноземних 
військ і найманців. Кажучи іншими слова-
ми, вивести  з Донбасу російські війська і 
повністю роззброїти місцевих бойовиків. 

–  Повернімось до ймовірної  Резо-
люції  Ради Безпеки ООН.  Але ж всі її 
рішення ухвалюються колегіально і од-
ноголосно, а там  засідає і представник 
Росії…

– У цьому і проблема: росіяни можуть 
заблокувати будь-яке рішення Радбезу, 
у чому ми вже неодноразово перекону-
вались. Нам належить переконати всіх 
членів ООН, насамперед членів Ради Без-
пеки, що Місія йде на Донбас виключно 
для надання допомоги у виконанні усіх 
без винятку пунктів Мінських угод. І якщо 
Москва торпедуватиме відповідне рішен-
ня, то всі міжнародні партнери перекона-
ються: Російська Федерація  проти  доку-
мента, який підтримали своїми підписами 
у Декларації лідери країн Нормандського 
формату, включаючи президента В.Путіна, 
а також Рада Безпеки ООН, усе міжнародне 
співтовариство. Для блокування відповід-
ної Резолюції РБ ООН Москва має піти на 
величезні політичні та іміджеві втрати з 
можливістю серйозного посилення проти 
неї санкційного режиму. В разі російського 

блокування треба завжди мати план «Б», і 
він у нас є. З торпедуванням Мінських до-
мовленостей, а значить і Нормандського 
формату, що розглядав тільки ситуацію на 
Донбасі, Україна може активізувати новий 
міжнародний формат – країн-підписантів 
Будапештського меморандуму. Там США, 
Великобританія. І вже крім Донбасу на об-
говорення треба виносити також питання 
деокупації Криму.

– До процесу  розведення сил сус-
пільство наше поставилось неодноз-
начно. Зокрема, противники твердять 
про зраду, здачу національних інтер-
есів…

– Україна приступила до відведення 
своїх військ, відсутністю якого так довго 
прикривався президент сусідньої країни, 
маніпулюючи думкою світового співтова-
риства. Особисто я не бачу у цьому ніякої 
зради: без подібних кроків не обходилось 
у жодній гарячій точці світу. Ну як можна 
почати налагоджувати мир, повертати оку-
повані території, коли солдати дивляться 
один на одного навіть не через оптичний 
приціл снайперської гвинтівки, а мушку 
звичайного автомата Калашникова? Ста-
тистика показує, що ледь не щодня гинуть, 
дістають поранення наші вояки, часто 
підриваються на мінах, що, на жаль, буде 
траплятися ще років десять із-за великої 
мінної забрудненості, одного втратили у 
зіткненні двох ДРГ у сірій зоні, а всі інші за-
гинули від кульових поранень. Після здій-
снення розведення військ  від кульових 
поранень більше ніхто гинути не буде. 

– Назвіть, будь ласка, ще деякі пунк-
ти плану мирного врегулювання у Хор-
ватії.

– Вони схожі до пунктів Мінських угод. 
Хорватська влада амністувала бойови-
ків (взагалі Хорватія за час війни провела 
три амністії, вважаючи його ефективним 
інструментом деморалізації частини бо-
йовиків. Звісно, що амністії не підлягали 
особи, які скоїли військові злочини, і під-
тримала проведення на тимчасово оку-

пованих територіях виборів до місцевих 
органів влади. Звісно, за своїм законодав-
ством і після того, як завершився процес 
демілітаризації, який проконтролював 
контингент ООН.

Було ухвалено закон, згідно з яким те-
риторії компактного проживання сербів 
отримували особливий статус. Але не по-
літичного, а економічного характеру, який 
передбачав всебічну підтримку як внутріш-
ніх, так і іноземних інвесторів, звільнення 
від податків бізнесменів, які створювали 
на цих територіях засоби виробництва і 
працевлаштовували населення тощо. У по-
літичному сенсі було створено Раду громад 
тимчасово окупованих територій.

– Щодо амністії. У неї є багато про-
тивників, котрі кажуть: як можна про-
стити нелюдей, які вбивали, катували в 
підвалах наших солдатів…

– По-людськи, я розумію тих, хто так 
вважає. Але відразу хочу нагадати, що ам-
ністія, згідно з міжнародним правом, не 
розповсюджується на тих, хто скоював вій-
ськові злочини, які не мають і терміну дав-
ності: якщо людину, яка, скажімо, вбивала 
мирних жителів, знущалася з військовопо-
лонених знайдуть через 20-30 років, то її 
все одно судитимуть.

  – Ви є прихильником Мінських до-
мовленостей. Але в Україні вистачає і 
їх– ніх противників…

– Нагадаю, що над імплементацією 
положень цього документа, ухваленого у 
столиці Білорусі, працює Нормандський 
формат, альтернативи йому не бачать і в 
Раді Безпеки ООН, про що неодноразово 
робилися відповідні заяви. Відмовившись 
від цих домовленостей, досягнутих шість 
років тому, ми можемо опинитись наодин-
ці з російською агресією без підтримки 
міжнародного співтовариства. Подумайте, 
а чи не відповідає такий сценарій розвитку 
подій  інтересам Кремля.

– Дякую за розмову, Олександре 
Михайловичу.

Інтерв’ю провів Сергій ЗЯТЬЄВ
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Каністерапія  
нам допоможе?...

Минулого року Черкаський обласний 
клуб собаківництва ТСО України відсвятку-
вав свій ювілей – 50 років з дня створення. 
Протягом усіх цих десятиліть він був серед 
тих,  хто задавав ритм та напрям як в кіно-
логічній роботі, так і в організації повсяк-
денної діяльності: у проведенні показових 
виступів,  чемпіонатів, роботи з молоддю. 
У 1990 році клуб очолила  Наталія  Криво-
калінська, яка і сьогодні  ним керує.  В 2009 
році Наталія Миколаївна разом з кінолога-
ми клубу  розпочала підготовку до великої 
та  необхідної справи – реабілітації за до-
помогою собак. На професійному слензі 
це називається каністерапією

  - Каністерапія – відносно новий ме-
тод соціальної та медичної реабілітації для 
України, - говорить  Наталія. – Це метод 
позитивного психосоціального і фізіоре-
абілітаційного впливу на людей, які цього 
потребують, один з видів лікування та ре-
абілітації людини за допомогою звичайних 
або спеціально відібраних і навчених со-
бак під наглядом кваліфікованих фахівців. 

Довгих девять років в Черкасах тривала 
підготовка до запровадження цієї програ-
ми в нашому Товаристві, зокрема, вивча-
лися посібники та методичні матеріали за 

напрямами реабілітації, відбувалась 
необхідна селекція собак, готувалась 
матеріально-технічна база тощо. В 
2018 році проаналізувавши прове-
дену роботу та необхідність каністе-
рапії, директор Центрального клубу 
собаківництва ТСО України Ірина Іва-
хова визначила цей напрям як один 
із пріоритетних в кінологічній роботі 
ТСО України в цілому.

Не сиділа, склавши руки, і  На-
талія Миколаївна: за неповних два 
роки вона та фахівці клубу провели 
титанічну роботу, яка дала свої ре-
зультати. За цей період було орга-
нізовано та налагоджено співпрацю 
з  Центром комплексної реабілітації 
та розвитку дітей і дорослих з осо-

бливими потребами”Жага  життя”, школою 
– інтернатом для дітей-сиріт, позбавлених 
батьківської опіки, Черкаськими обласни-
ми онкологічним та психоневрологічними 
диспансерами. 

- Саме головне, що ця робота є ефектив-
ною: після занять зі спеціально навченими 
собаками є позитивна динаміка в лікуванні 
діток, - ділиться своїми враженнями Іри-
на Володимирівна. -  Каністерапія є також  
ефективним етодом не лише для  дітей , 
а й для літніх людей. Особливо  травмо-
ваних або поранених учасників бойових 
дій, членів їх сімей. 
які часто є найбільш 
вразливими катего-
ріями щодо соціалі-
зації та емоційного 
благополуччя.

Каністерапія ви-
користовується в 
роботі з різними 
категоріями людей. 
Собака дозволить 
надовго стримати 
страх, депресію, на-
пругу, знизити неу-
важність і мобілізу-
вати рухові функції. 
Чотирилапих  ви-
користовують для 

профілактики й лікування простудних за-
хворювань, захворювань серцево-судин-
ної системи, при безсонні, алергії та астмі, 
вони діагностують напади епілепсії та мо-
жуть попередити їх за 20 хвилин до почат-
ку. На сьогодні каністерапія широко поши-
рена у країнах західної Європи, Америки, 
подібний досвід є у Польщі, і все частіше 
до цього методу звертаються в Україні.

Витоки собачої терапії

Як науковий метод вона почала на-
бувати популярності з другої половини 
ХХ століття.А її родоначальником є нью-
йоркський лікар-психолог Борис Левінсон. 
Його діяльність, як це не дивно, спричинив 
випадок: якось до лікаря, у якого жив дво-
рняга Джинглс, прийшла жінка з сином, 
який страждав на аутизм. На подив лікаря 
і матері, замкнута і похмура дитина зовсім 
не злякалася пса, а навпаки - почала його 
гладити й обіймати. Левінсон дав хлопцеві 
награтися з Джинглс і вирішив продовжи-
ти їхнє спілкування - в результаті дитина 
дуже швидко одужала. Пізніше Левінсон 
продовжив свої експерименти за участю 
різних тварин, а його пацієнтами стали не 
тільки діти, а й дорослі. Спілкування з тва-
ринами стало застосовуватися не тільки 
для зняття нервової напруги, а й для зці-

2 липня - Міжнародний День кінолога

НЕ ЛИШЕ ВІРНІ ДРУЗІ,
А Й ЛІКАРІ

Собак в різних країнах використовують і в лікувальних цілях.  
Як свідчить практика, в багатьох випадках часто досить  успішно
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лення людей з дуже серйозними діагноза-
ми. Б. Левінсон виявив, що застосування 
каністерапії виправдано в роботі з дітьми, 
що страждають аутизмом, шизофренією. 
Він прийшов до висновку, що спілкування 
з собакою в якості основного 
компонента психотерапії мо-
же допомогти аутистам поча-
ти контактувати з реальністю.

- Каністерапія змінює сте-
реотип традиційних методів 
лікування, коли в якості ліка-
ря виступає собака,а не люди-
на, - продовжує Ірина Івахова. 
-  Воно перетворюється на гру, 
а гарний настрій та щирі емо-
ції завжди позитивно вплива-
ють на процес лікування, який  
розриває стереотип традицій-
них методів лікування: в якос-
ті лікаря виступає не людина, 
а собака. Лікування перестає 
бути нав’язливим навчанням, 
перетворюється на гру, а пози-
тивний настрій та щирість тварини здатні 
змусити посміхнутися. Собаки дуже дієві 
для лікування нервового напруження, при 
розсіяності уваги. Особливо ефективними 
вони є при почутті самотності, в стані де-
пресії.  Каністерапія є великим помічником  
для роботи логопеда-афазіолога, працю-
ючого  в відділені для лікування інсульту.

Черкащани 
попереду усіх

На базі Черкаського обласного клубу 
службового собаківництва ТСОУ планують 
відкрити професійний центр каністерапії. 
Звичайно, що  після відбору певних со-
бак та отримання відповідних сертифіка-
тів. ЧОКСС вже багато років проводить так 
звані «уроки доброти» не тільки до дня 
захисту тварин, а протягом всього року в 
школах, дошкільних навчальних закладах, 
реабілітаційних центрах.

Каністерапія використовується в ро-
боті з різними категоріями людей. Це діти, 

особливо аутисти та хворі 
на ДЦП, літні люди, пацієн-
ти психоневрологічних за-
кладів, учасники бойових 
дій , військовослужбовці 
та члени їх сімей. Заняття 
із чотирилапими стимулює 
мобілізувати рухові функції, 
розвинути дрібну моторику, 
комунікаційні навички, ко-
ординацію рухів, зосеред-
женість, пам'ять, діти стають 
більш товариськими і само-
стійними. 

Чим важлива анімалоте-
рапія? Психофізіологічна функція полягає 
в тому, що спілкування з тваринами здатне 
позбавляти людину від стресу, покращу-
вати роботу нервової системи і психіки в 

цілому, - говорить Наталія Криколінська. - 
Психотерапевтична функція – спілкування 
з тваринами -багато в чому сприяє гармо-
нізації міжособистісних відносин. Реабіліта-
ційна функція полягає в тому, що контакти 
з тваринами служать додатковим каналом 
взаємодії особистості з навколишнім сві-
том. Вони допомагають психічній і соціаль-
ній реабілітації. 
Функція задо-
волення потре-
би в компетент-
ності. Однією з 
найголовніших 
потреб людини 
можна назвати 
потребу в ком-
п е те н тн о с т і . 
Функція само-
реалізації. Дуже 
важливою для 
будь-якої лю-
дини є потреба 
в реалізації сво-

го внутрішнього потенціалу. Людина хоче 
бути значимою для інших, представленою 
в їхньому житті і в їхній особистості.

 Функція спілкування. Тварини можуть 
здійснювати цю важливу функцію в про-
цесі спілкування з ними людини.

Реабілітація – одна з найважливіших 
функцій каністерапії. Принцип лікуваль-
ної кінології з хворими дітьми заснований 
на тому, що заняття проходять в ігровій 
формі і ефект досягається ненав'язливо. 
Залежно від діагнозу інструктори підби-
рають спеціальну систему вправ. Дітей з 
вадами слуху та мови вчать вимовляти 
слова, в присутності тварин у них сильні-
ша мотивація. Для дітей з ДЦП, щоб розви-
нути рухові функції рук і ніг, пропонують 
виконати певні рухи. Каністерапія добре 
зарекомендувала себе для поліпшення 

психологічного самопочут-
тя людей, що перебувають в 
психіатричних клініках. З 90-
х років у США міністерством 
охорони здоров'я офіційно 
дозволено присутність собак 
в клініках як медперсоналу!.. 
З того часу багато шпиталів 
мають в своєму штаті собак, 
які отримують зарплату і ко-
ристуються всілякими соці-
альними привілеями. При-
сутність тварин допомагає 
хворим подолати лікарняну 
самотність і відчуження, кра-
ще підготуватися до майбут-
ньої операції.

Як писав  К. Джером, «Со-
бака – дуже незвичайне ство-

ріння; вона не пристає з розпитуваннями, 
який в тебе настрій, її не цікавить, багатий 
ти чи бідний, дурний чи розумний, грішник 
чи святий. Ти її друг. Їй цього досить». 

Додати до цього можна лише те, що во-
ни можуть виступати ще й вашими лікаря-
ми. Чотирилапими…

Ігор ФЕДОСЕНКО
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У Сумах, де він живе,  Володимир 
є людиною знаною. Ще б пак! 
Багато років активно займається 
в і й с ь к о в о - п а т р і о т и ч н о ю 

роботою серед молоді,  виступає з 
благодійними концертами, виконуючи 
власні пісні. З початком бойових дій на 
сході України, навесні 2014-го, не міг за-
лишатись стороннім спостерігачем і став 
в ряди волонтерів. Разом з такими ж не-
байдужими земляками.

– Хай хоч так, але не соромно буде ди-
витись в очі сину, майбутнім онукам, – ла-
конічно відповів він на моє запитання, що 
змусило його, колишнього «афганця», їзди-
ти туди, де стріляють й існує висока ймо-
вірність не повернутись додому.  За шість  
років цієї війни я зустрічав багатьох во-
лонтерів. Абсолютна більшість з них бу-
ли і є порядними людьми, оскільки своєю 
подвижницькою діяльністю намагаються 
допомогти Українському війську у борні з 
ворогом. Але, трапляється, що при близь-
кому знайомстві з окремими з них відразу 
пригадується відоме прислів'я про пар-
шиву вівцю. Володимир якраз належить 
до перших. За цей час, що допомагає на-
шим хлопцям на фронті, не нажив ніяких 
статків, останню картоплину зі своїми дру-
зями-волонтерами довозив до них. І най-
більшою нагородою для нього є солдат-
ське «дякую», «приїжджайте, Володимире 
Олександровичу, ще до нас».

Втім, мова сьогодні про книгу «Пошук 
істини». У віршах, а їх він пише давно,  ви-
світлені основні віхи життя, події, учас-
ником яких  був. У своїх віршах автор зі-
знається в щирій любові до рідної землі, 
близьких йому людей, тих, хто сьогодні за-
хищає Україну у протистоянні російському 
агресору.  З особливою любов'ю, теплом 
згадує своє рідне Миропілля, де він наро-
дився і виріс, звідки пішов у самостійне 
життя.

Моє минуле блукає в селі,
Думки дитинства і надії.
Літній день нас освіжав у Пслі,
Наївними були юнацькі мрії.

Розбіглись друзі хто куди,
І кожен з нас знайшов свою стежину.
Шкільне кохання, золоті роки
Ми згадуєм в лиху годину.

Найкращі роки залишились у селі,
Нема батьків і багатьох сусідів.

І на душі тепер не по собі:
Відколи наші душі зачерствіли?..

Ось як відгукуються про Володимира 
Олександровича люди, які його знають.

Голова Сумської обласної організації 
ТСО України полковник у відставці Мико-
ла Лобушко:

–  Що я можу сказати про Володю? Лише 
гарні, добрі слова. З ним приємно не ли-
ше спілкуватись на будь-яку тему, оскіль-
ки він є напрочуд ерудованим, а й взага-
лі мати справу. Тому що це людина слова! 
Якщо пообіцяв щось зробити, то зробить.

Всі ми живемо у вік прагматиків: ледь 
не кожен хоче мати якийсь зиск з того, чим 
займається. А ось Володимир не такий. Йо-
му, як казав герой відомого кінофільму, 
у 2014-му стало не лише за державу об-
разливо, а й за її захисників – босих і го-
лих, голодних і обділених усім, чим тільки 
можна було їх тоді обділити. І він за покли-
ком серця приєднався до волонтерсько-

го руху, який   тільки-но 
набирав обертів. На ра-
хунку Володі  чимало по-
їздок район АТО-ОСО, де 
він давав перед бійцями 
концерти, які часто пе-
реривалися артилерій-
ськими обстрілами. Та-
ких людей, погодьтеся, 
не так вже й багато се-
ред нас. Я щиро радий, 
що він зумів видати цю 
книгу.

– Володимира Щегло-
ва знаю не так вже й дав-
но, але й цього часу ціл-
ком вистачило аби пе-
реконатись: це – офіцер 
з великої літери, справ-
жній полковник, – го-
ворить єфрейтор Сер-
гій Васильович Голопу-
пенко. – І син у нього 
такий же, вирізняється 
обов'язковістю, скром-
ністю. Навіть з його най-
ближчого оточення не 
всі знають, що він пішов 

добровольцем на війну, ніс службу на блок-
постах у найгарячіших точках АТО, неодно-
разово потрапляючи під «Гради» і «Смерчі».

– Напевно, вірші Щеглова комусь мо-
жуть здатися не зовсім досконалим, – ді-
литься своїми думками полковник у від-
ставці Володимир  Воронков, –  але в  по-
дібних випадках кажуть: візьмися за перо 
і напиши краще. Я ж відповім інакше: в них 
він щирий, такий, яким є і у житті. Володи-
мир і фальш, Володимир і лицемірство, Во-
лодимир і показуха –  це несумісні речі.

Наостанок залишається додати, що 
Володимир Щеглов є активним допису-
вачем нашого «Вісника», пропагуючи з йо-
го шпальт вічні цінності – добро, чесність, 
людяність, патріотизм,  розповідаючи про 
кращих синів України, які в лиху для неї 
годину стали на її захист. Тож вітаємо на-
шого колегу з виходом книги «Пошук іс-
тини» і сподіваємось, що це не останній 
його творчий доробок.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Так називається книга полковника у відставці, учасника 
бойових дій в Афганістані, активіста нашого Товариства  
і відомого волонтера Володимира Щеглова 

На книжкову полицю 

«ПОШУК ІСТИНИ»



У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТОВАРИСТВА

Навчається молодь, Березнівський СТК, Рівненщина

Під час заняття у Скадовському СТК, Херсонська область

Автоколона Козинської АШ перед стартом

Майстри Ковельської автомобільної 
школи готові надати уроки 
індивідуального водіння

Проходить урок у Коростенському технічному коледжіПроходить урок у Коростенському технічному коледжі

Відкриття змагань у Жовківському СТК, Львівщина

Колектив Зарічненського РНВП, Волинська область



Уже більше року 
у вихідні дні можна спостерігати роботу кінологів. Помітно, що з часом їхнього полку прибуває і це радує. Добру 
усмішку викликають успіхи вихованців. Вони тренуються, відточують свою майстерність, поглядають на своїх гос-
подарів, вгадуючи в їхніх очах позитивні емоції, а під час відпрацювання вправ намагаються найефектніше схопи-
ти зубами фігуранта. Власники ж собак підбадьорюють своїх чотирилапих друзів, надихаючи їх на нові успіхи. Сто-
їть луною веселий собачий гавкіт.

Все частіше можна побачити тут силовиків. Представники кінологічних служб Національної поліції України та 
Національної гвардії в рамках домовленостей про співпрацю з Товариством також приходять на майданчик зі сво-
їми вихованцями. Вони відпрацьовують вправи дресирування, діляться своїм досвідом з оборонцями, допомага-
ють набувати нових навичок. Робота кипить…

Фотосвітлини Ігоря Федосенка

НА КІНОЛОГІЧНОМУ 
МАЙДАНЧИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КЛУБУ ТОВАРИСТВА


