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   76 років минуло відтоді як відгриміли останні зал-
пи Другої світової війни. За цей час виросли покоління 
людей, які знають про ті дні лише з фільмів і книг. Але, 

в багатьох випадках, лише ту «правду», про яку їм розповідають режисе-
ри, сучасні письменники та історики. А вони часто-густо грішать проти 
істини, діючи в стилі радянських пропагандистів. Але якщо ті розпо-
відали про війну, оминаючи гірку, трагічну правду, то сьогоднішні їхні 
послідовники акцент роблять виключно на трагедіях, вдаючись і до від-
вертих інсинуацій. Коли слухаєш їх, то виходить, що ніякого героїзму не 
було на фронті, а були одні лише загороджувальні батальйони військ 
НКВС, які стріляли в спину відступаючій Червоній армії. 

Про оборонне Товариство Української РСР взагалі майже не згаду-
ють сучасні «літописці» Другої світової війни. У головному музеї Української держави, експонати якого розповідають 
про минулу війну, не знайшлося бодай куточка чи хоча б стенду, які б розповідали відвідувачам про Тсоавіахім і його 
внесок в перемогу над німецьким нацизмом. А розповісти є і про кого, і про що. Хоча б про те, що вже 24 червня 1941 
року Товариство розпочало масову підготовку населення майже за 30 військовими спеціальностями. На Харківщині 
влітку того року навчалося понад 30 тисяч чоловік. 

У Полтавській області лише за три місяці підготували майже 30 тисяч стрільців, понад 
тисячу кулеметників, 220 мінометників, 264 автоматника, 1 200 саперів. А скільки льотчиків 
було підготовлено за пришвидшеною програмою навчання? Особовий склад аероклубів 
України під керівництвом В. Качанова  всі свої зусилля спрямовував на підготовку військо-
вих льотчиків. І вже станом на п’яте серпня 1941 року 10 аероклубів навчили і передали 
до діючої армії 677 пілотів, а ще 1 233 курсанти продовжили навчання. Наприкінці верес-
ня  льотно-технічний склад, понад тисяча курсантів, а також літаки і автотранспорт 20 
аероклубів Тсоавіахіма УРСР були зібрані у Ворошиловграді (сьогодні Луганськ), а звідти 
відправлені до нових місць базування.

Незважаючи на стрімке просування вермахту вглиб України, оборонне Товариство про-
довжувало готувати кадри для фронтів. Аж до повної її окупації. В першій половині 1942 
року у Ворошиловградській області та деяких районах Харківщини підготували близько 
2 700 льотчиків, танкістів, мінометників – всього за 18 військовими спеціальностями. Мож-
ливо, рівень навчання був і не з найкращих, але люди отримали мінімум знань, які вже 
поглиблювали в боях з ворогом.

Про народне ополчення сьогодні іще згадують. А ось про те, що серед ополченців було 
чимало працівників Тсоавіахіму, активістів 
новоявлені «історики-дослідники» Другої світової мовчать. А між тим 
до кінця серпня 1941-го в Києві, Харкові і на Донбасі були сформовані 
цілі підрозділи зі знищення танків. Лише в столиці України створили 
23 таких загони чисельністю понад 500 чоловік. Всі вони навчалися 
за 50-годиною програмою. З працівників і активістів Тсоавіахіму  був 
сформований полк народного ополчення у Харкові. Героїчно воюва-
ли їхні колеги у складі  частин і підрозділів донбаських ополченців 
під командуванням майбутніх Героїв Радянського Союзу К.Провалова, 
І.Зинов’єва і А.Петраківського. В числі 657 винищувальних батальйонів, 
які діяли на початку війни в 17 областях України і нараховували майже 
160 тисяч бійців, були підрозділи, що складалися повністю з тсоавіахі-
мовців. Більшість з них загинула у протистоянні з добре вишколеним 
ворогом. Але це і завдяки їм, оборонцям-ополченцям, у німців з так 

званим бліцкригом «щось пішло не так». Та чи пам’ятаємо ми цих наших земляків?
Сьогодні інколи можна почути з вуст окремих «істориків» і про те, що Тсоавіахім був ледь не першою ознакою тоталі-

тарного режиму. Не сперечатимемось зі «знавцями» історії. Адже факти свідчать, що завдяки і оборонному Товариству 
саме на теренах країни, якої вже 30 років немає на політичній карті світу, нацистська Німеччина ганебно завершила 
свою переможну ходу. І вихованці Тсоавіахіму захищали не Сталіна та його кремлівських поплічників, а свою рідну зем-
лю, своїх батьків, своїх дітей. Пам’ятаймо про них!

ОБОРОННЕ ТОВАРИСТВО В РОКИ 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Бійці народного ополчення шахти ім. Папанінців 
тресту «Рутченковугілля» навчаються володіти 

кулеметом. (Донеччина, літо 1941 р.)

Літо 1941-го, в українських аероклубах 
Тсоавіахіму тривають  

напружені дні

Олійник – очільник 
Голосіївського районного 

осередку Тсоавіахіму, 
розстріляний нацистами 
у перші дні окупаціїї Києва 

(1941 р.)
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Організаційна  
і кадрова робота

Головною подією звітного періоду, безу-
мовно, стало проведення Загальних зборів  
Товариства. Делегати вищого керівного 
органу обговорили звіт Правління за мину-
лі п’ять років, визначили основні напрями 
діяльності Товариства, затвердили нову 
редакцію Статуту, привели у відповідність 
до Статуту Положення про порядок воло-
діння, використання і розпорядження  ко-
штами та майном Товариства, Положення 
про Контрольно-ревізійну комісію. 

Жорсткі карантинні обмеження, 
пов’язані зі світовою пандемією, змушують 
нас вносити певні корективи в проведен-
ня організаційних заходів. Ми активно ви-
користовуємо надану Законом і Статутом 
Товариства можливість приймати рішен-
ня засобами зв’язку, що значно підвищує 
оперативність виборних керівних органів. 
У 2020 році відбулося 24 засідання Ради 
Правління, дванадцять з них проведені 
за програмою Zoom із запрошенням об-
ласних голів. Дев’ять засідань оформлені 
за допомогою електронного зв’язку. На 
Раді Правління було розглянуто 185 пи-

тань щодо життєдіяльності Товариства. На 
жаль, карантинні обмеження не дозволили 
мені і апарату Правління провести біль-
шість із запланованих семінарів, зборів зі 
штатними працівниками і активістами з 
окремих напрямків статутної діяльності. 
Натомість, перебуваючи у відрядженнях, 
ми надавали практичну допомогу керівни-
кам та фахівцям Київської, Полтавської, До-
нецької, Дніпропетровської, Волинської, 
Житомирської, Вінницької, Харківської, 
Запорізької, Львівської, Чернігівської та 
інших обласних організацій. Аналізуючи 
діяльність апарату Правління за звітний 
період, маю зазначити, що всі працівни-
ки апарату мають конкретні, затверджені 
Головою Товариства посадові обов’язки, і 
сумлінно їх виконують. 

Станом на 1 січня 2021 року, за звітами 
Відокремлених підрозділів, налічуються 97 
тисяч 696 членів Товариства, впродовж ро-
ку вступили 24 тисячі 449 нових членів. Всі 
вони стоять на обліку в 400 Відокремлених 
підрозділах районного рівня. Більшість з 
них об’єднані в 1770 груп (первинних ор-
ганізацій), створено 243 нових. Зібрано 
членських внесків на суму 2 млн 344 ти-
сячі 846 грн. 

На початок 2021 року в наших органі-
заціях працюють 4 484 штатні працівники. 
Можна  сказати без перебільшення – са-
ме на них тримається наше Товариство. У 
нас працюють 10 депутатів всіх рівнів, 66 
учасників бойових дій на територіях інших 
країн і учасників АТО/ООС, 419 офіцерів за-
пасу і у відставці. 78 відсотків мають вищу 
освіту. Турбота про штатних працівників 
повинна бути пріоритетною в роботі ке-
рівників наших організацій.

Національно-патріотичне  
виховання та розвиток спорту

Осередки Товариства, не зважаючи на 
карантинні обмеження, викликані корона-
вірусом, у 2020 році активно долучилися до 
проведення заходів з національно-патріо-
тичного виховання, про які оперативно ін-
формували наш сайт і «Вісник ТСО України». 
Плідно працювали на Полтавщині, пози-
тивну інформацію маємо з міста Києва, Рів-
ненщини, Житомирщини, Миколаївщини, 
Кіровоградщини. Вкрай важливо, щоб Това-
риство, в назві якого зазначено «сприяння 
обороні», було максимально представлено 
в сфері національно-патріотичного вихо-
вання, особливо в її невід’ємній складовій: 
військово-патріотичній підготовці населен-
ня, зокрема молоді. 

Серед пріоритетних завдань на 
2021  рік в умовах пандемії ми бачимо 

Відповідно до ст.11 Закону України «Про громадські об’єднання» та ст.6.3 Статуту ТСО України Голова 
Товариства щорічно звітує про свою діяльність на засіданнях Правління Товариства. Черговий такий звіт 
члени Правління ГО «ТСО України» заслухали і обговорили 19 травня 2021    року. Враховуючи обмеження, 
пов’язані з карантином, засідання Правління проводилось з використанням засобів зв’язку – програми 
Zoom. Ми надаємо    основні положення звіту. Сергій Мефодійович Кошин, даючи нам таке доручення, 
просив зауважити, що Голова Товариства фактично аналізує діяльність всього Товариства за підсумками 

минулого року в цілому. І підкреслив, що виконання функціональних 
обов’язків Голови, які прописані в Статуті, цілком залежить від 
злагодженої роботи членів Правління і Ради Правління
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активізацію роботи координаційних рад 
з питань національно-патріотичного ви-
ховання при місцевих органах влади, 
вдосконалення регіональних програм, 
підвищення компетенції фахівців, які до-
лучаються до розробки і впровадження 
нових якісних методик чинної Стратегії. 
Важливо, щоб Товариство завжди було 
присутнє в місцевих річних календарних 
планах у якості співвиконавців. Бажано, 
щоб якась їхня частина, яка відбувати-
меться за фінансування з місцевих бю-
джетів, проводилася на базі осередків 
Товариства. Підрозділи Товариства ма-
ють прагнути стати місцевими «Центрами 
національно-патріотичного виховання». 

Ми повинні відходити від практики до-
лучення до патріотичних заходів лише як 
«меценати» і «спонсори». До речі, в мину-
лому році витрачено на це майже 1,5 млн 
гривень. Треба навчитися організовува-
ти, спільно з іншими організаціями і уста-
новами, якісні проекти в цій сфері, щоб 
вони були затребувані суспільством і на 
конкурсній основі профінансовані з міс-
цевих бюджетів відповідно до норматив-
но-правових урядових актів. Такий підхід 
є звичною практикою для європейських 
країн, де громадянське виховання  майже 
повністю передано інститутам громадян-
ського суспільства з відповідним прозо-
рим фінансуванням з державного і міс-
цевих бюджетів. А матеріально-технічні 
та інституційні спроможності Товариства 
відкривають можливості стати флагманом 
в цій сфері!

 У зв’язку з епідемією ми не мали мож-
ливості проводити заплановані спортивні 
заходи в повному обсязі. Проте, у тісній  
співпраці зі спортивними Федераціями з 
неолімпійських видів спорту, голови Відо-
кремлених підрозділів, керівники спортив-
них команд і закладів, тренери і спортсме-

ни  намагалися якісно виконувати статутні 
завдання. За що ми їм щиро дякуємо!  На-
веду деякі конкретні показники спортив-
ної роботи в минулому році.

Традиційно високу активність ви-
являли радіоспортсмени, проведено 
п’ять потужних змагань. Збірна України 
зі спортивної радіопеленгації, складена 
виключно зі спортсменів Товариства, взя-
ла участь у чемпіонаті Європи в Болгарії, 
де завоювала 34 золотих, 31 срібну та 34 
бронзові медалі!  На сьогодні радіоспорт 
є самим масовим  та найбільш доступним 
по фінансовим витратам видом спорту, 
в якому беруть участь саме члени ТСО 
України.

Судномоделісти Товариства провели 
чемпіонати України і ГО «ТСО України» в 
Миколаєві та на базі водної станції Чер-
каської обласної організації. Своєю ак-
тивністю порадували нас представники 
автомодельного спорту, які змагалися 
за Кубок ТСО України в Києві, Миколає-
ві, Одесі, Стриї.  Проведено чемпіонати 

України і Товариства в Миколаєві, Оде-
сі, Києві та Львівській області.  Прове-
ли свої Кубки та чемпіонати Товариства 
спортсмени-автомобілісти в  Олександрії, 
водномоторники в Одесі, морські бага-
тоборці в Черкасах. Ми пишаємося на-
шими спортсменами-підводниками, які 
минулого року успішно виступали на 
міжнародних змаганн ях. Все більш по-
пулярним стає спорт з собаками. Наші 
кінологи провели відкриті чемпіонати 
на Кубки Києва, Рівного та Черкас, пер-
шість Товариства в Кропивницькому. Бу-
ло організовано тренувальний табір для 
інструкторів-дресирувальників в Нікопо-
лі, планується провести декілька клубних 
виставок усіх порід.    

Кращою організацією за підсумками 
спортивної роботи в 2020 році визначено 
Київську міську організацію ТСО України. 
За показниками розвитку окремих видів 
спорту кращими визнано: радіоспорт – 
Донецька та Сумська обласні організації, 
мотоциклетний спорт – Київська,

судномодельний – Черкаська та Одесь-
ка, автомодельний – Львівська. Кращим з 
розвитку авіаційних види спорту визнано 
Харківський  аероклуб  імені   В.С. Гризоду-
бової, зі стрілецького – обласний стрілець-
ко-спортивний клуб Чернігівської області, 
з підводного плавання – ТОВ «Школа пла-
вання і здоров’я» в  Києві. Фінансові ви-
трати з централізованого фонду на заходи 
з неолімпійських (технічних та приклад-
них) видів спорту на 2020 рік були запла-
новані в обсязі 675 тисяч гривень. У зв’язку 
з пандемією використана лише половина 
цих коштів.

Авіація та авіаційний спорт

В усі часи, на всіх етапах діяльності 
оборонного Товариства України авіація 
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та авіаційний спорт завжди були його ві-
зитівкою. Сьогодні до складу авіації ТСО 
України входять 13 авіаційних клубів, авіа-
модельний клуб ЦСТКАМ та шість авіамо-
дельних лабораторій. Наші авіатори мають 
у своєму розпорядженні 13 сертифікова-
них аеродромів та злітно-посадкових май-
данчиків. У минулому році мали льотну 
придатність і використовувались для на-
вчання 63 одиниці авіаційної техніки. 

Загальний наліт склав 8392 години, 
підготовано 127 планеристів. На жаль, 
кількість стрибки з парашутом та підго-
товка початківців, навчання спортсменів-
льотчиків зменшилися майже у всіх клу-
бах у зв’язку з карантинними обмеження-
ми та забороною масових заходів. Проте 
основне завдання Товариства – сприяння 
обороні України – виконувалося авіато-
рами ТСО України в повному обсязі. Наші 
аеродроми активно використовувались 
для проведення навчань та підготовки 
парашутистів військовими підрозділами. 
Наша парашутно-десантна техніка була 
задіяна для десантування військовослуж-
бовців ЗСУ, курсантів ХУПС, ескадрильї 
Державної прикордонної служби України, 
протипожежної служби, управління КОРД 
та СБУ. У рамках двостороннього стра-
тегічного командно-штабного навчання 
«Об’єднанні зусилля-2020» по синхроні-
зації дій підрозділів Сил спеціальних опе-
рацій України та США на ЗПМ «Сутиски» 
проводилось десантування спецназу та 
стрибки з парашутом з використанням 
американських літаків і  конвертопланів. 
Під час навчань українських Повітряних 
Сил на полігоні «Широкий лан» викону-
вали польоти три літаки Миколаївського 
АТСК «Ікар».

З метою популяризації авіаційних видів 
спорту, патріотичного виховання молоді та 
її профорієнтації на ЗПМ Цунів проведено 
45 екскурсій, на Коротичах –  27. Наші піло-
ти Філатов і Комин здійснювали показові 
польоти в складі пілотажної групи в Хар-
кові, Житомирі і Чугуєві. 

Спортивна робота завжди була в центрі 
уваги управління авіації Товариства. Ми-
нулого року були проведені чемпіонати 
України з планерного і парашутного спор-
ту, а також етапи Кубків світу і чемпіонати 
з авіамодельного спорту. Для змагань з 
авіамодельного спорту були задіяні кор-
додроми ЦСТКАМ на Чайці, льотні поля 
Коротич Харківського аероклубу, Чемер 
Чернігівського АСК. Авіамоделісти цих 
клубів та Донецького АСК взяли участь у 
чемпіонатах та Кубках України і світу. Па-
рашутисти Харківського аероклубу ви-
ступили в чемпіонатах України з групової 
акробатики,  посівши друге і третє місця. 
Федерація планерного спорту провела на 
нашій базі три всеукраїнських змагання. У 
2020 році підвищили свою спортивну під-
готовку 50 планеристів. Три з них викона-
ли нормативи майстра спорту України.  
В жовтні на базі ЗПМ «Чайка» були прове-
дені тренувальні збори спортсменів клу-
бу за участі Федерації літакового спорту 
України.

Для утримання та модернізації назем-
ної інфраструктури і наземної техніки в 
останні роки ми вклали чимало сил і ко-
штів. Минулого року багато зроблено на 
аеродромах Коротич (ХАК), Воронів, Чай-
ка і Бузова (ЦАК), Цунів. Проте в царині 
авіації існує і чимало проблеми. Основні 
з них пов’язані з підтримання у робочо-
му стані авіаційної техніки і аеродромів. 
Адже наші літаки і планери в більшості 
своїй були виго-
товлені 40-50 ро-
ків тому. Підтрим-
ка їх в справному 
стані коштує ве-
ликих грошових 
витрат.  Фактич-
но авіація ТСО 
України залиша-
ється в строю за-
вдяки волонтер-
ській роботі тех-
ніків і пілотів. 

За підсумками роботи авіаційних ор-
ганізацій ТСО України у 2020 році кра-
щим, безумовно, визнано Харківський 
аероклуб ім. В.С.Гризодубової, який 
очолює Сергій Філатов. На другому міс-
ці Рівненський АСК, начальник Олексій 
Кособуцький. Наступні місця відповідно 
розподілили Центральний аероклуб ім. 
О.К.Антонова – Кирило Гук, Львівський 
АСК – Сергій Семенович, Вінницький АСК 
– Віктор Коваленко, Чернігівський АСК 
– Олександр Туніков, Донецький АСК – 
Олег Матвієнко, Кіровоградський АСК – 
Олександр Остапенко. Одеський АСК звіт 
не надавав. Серед авіаційно-технічний 
спортивних клубів перше місце посів Ми-
колаївський АТСК «Ікар» – начальник Дми-
тро Філоненко, а на другому Херсонський 
ОАТСК – в.о. директора Андрій Шрамен-
ко. Багато планів у наших авіаклубів на 
льотний сезон цього року, в тому числі 
навчання з авіаційних видів спорту та 
проведення змагань. 

Завершуючи цей розділ, хочу ще раз на-
гадати, що національно-патріотичне вихо-
вання та розвиток технічних і прикладних 
видів спорту, сприяння органам влади, ор-
ганам місцевого самоврядування у розви-
тку національно-патріотичного виховання 
населення та підготовки до заходів терито-
ріальної оборони Статут визначає як прі-
оритетні напрямки діяльності Товариства.

                 

Підготовка кадрів  
робітничих професій 

Цей напрямок є одним із головних прі-
оритетних завдань нашого Товариства і 
основним джерелом фінансування жит-
тєдіяльності та виконання Статутних за-
вдань. У 2020 році навчальними закладами 
ТСО України  було  підготовлено 136 тисяч 
62 особи за 32 робітничими професіями. 
Навчання здійснювали 433 навчальні за-
клади: 309 спортивно-технічних клубів, 
102 автомобільні школи, 8 технічних шкіл, 
6 об’єднаних технічних, радіотехнічна і 
морська школі та 6 коледжів і технікумів 
ГО «ТСО України».
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На жаль, через призупинення навчаль-
ної діяльності на час проведення на те-
риторії держави карантинних обмежень 
відбулося певне зниження показників. На-
самперед у Миколаївській, Івано-Франків-
ській, Житомирській, Хмельницькій, Луган-
ській, Херсонській, Вінницькій обласних 
організаціях. Тому сьогодні ми повинні 
проаналізувати роботу кожної автошколи 
та СТК і за результатами аналізу провести 
оптимізацію наших навчальних закладів. У 
багатьох обласних організаціях цей про-
цес уже набирає сили і дає позитивний 
результат.

Набирає вагу в інтернет-просторі та 
рейтингах сайтів-конкурентів сайт «Ав-
тошколи ТСО України». Минулого року 
він почав активно використовуватися як 
сучасний засіб комунікації з потенційни-
ми клієнтами, а також його «Навчальний 
модуль». Апаратом Правління неоднора-
зово були проведені вебінари та надані 
методичні рекомендації щодо його ви-
користання як з усіма керівниками на-
вчальних закладів, так і з окремими об-
ласними організаціями.  Продовжується 
наполеглива співпраця з Міністерством 
внутрішніх справ України, ГСЦ МВС, Мі-
ністерством освіти і науки України, Мін-
соцполітики, Міністерством оборони 
України і Генеральним штабом Збройних 
Сил України. І до наших пропозицій при-
слухаються. Один із прикладів – запро-
вадження безстрокової дії сертифікату 
про державну акредитацію в Сервісних 
центрах МВС. Зазначу, що успіхи біль-
шості обласних організацій Товариства і 
підпорядкованих їм навчальних закладів 
є добрим і масовим прикладом того, що 
ми маємо можливості налагодити ефек-
тивну роботу всіх без винятку навчаль-
них закладів у всіх обласних організаціях 
ТСО України.

Одним із важливих чинників підвищен-
ня ефективності навчально-виробничо-
го процесу є його технічне забезпечення. 
Незважаючи на важкий 2020 рік, кількість 
техніки в організаціях Товариства збіль-
шилась. Всього за рік придбано 88 оди-
ниць техніки. В організаціях налічується 
56% легкових автомобілів нових марок. 
В минулому році організації забезпечили 
безаварійну експлуатацію транспорту, охо-
рону праці, покращили умови технічного 
обслуговування техніки, забезпечили про-
типожежний захист організацій. Про що 
свідчить відсутність пригод з вищеназва-
них питань за звітний період. Відповідаль-
ні особи забезпечили якісне збереження 
та обслуговування зброї та боєприпасів.

Зазначу, що успіхи більшості обласних 
організацій Товариства і підпорядкованих 
їм навчальних закладів є добрим і масовим 
прикладом того, що ми маємо можливості 
налагодити ефективну роботу всіх без ви-
нятку навчальних закладів у всіх обласних 
організаціях ТСО України.

Фінансово-економічна 
діяльність

2020 фінансовий рік для Товариства ви-
дався напруженим у зв’язку з карантин-
ними заходам. Але всі Відокремлені під-
розділи поставились до цих обставин з 
розумінням. В цілому за рік дохід від усіх 
видів діяльності зменшився на 7,6 відсо-
тки проти  2019 року. Прибуток  зменшив-
ся на 5,5 млн. грн. Збитково спрацювали 
п'ять Відокремлених підрозділів обласного 
рівня: Миколаївська, Тернопільська, Хар-
ківська, Чернігівська. Збитково завершили 
рік   30 автошкіл і 100 СТК. Лише Львівська 
та Рівненська обласні організації не мають 
збиткових організацій. 

Державні бюджетні кошти Товариство 
не отримувало. Навчальні заклади по за-
мовленням центрів зайнятості та відділів 

соціального забезпечення підготували 
спеціалістів із числа ветеранів АТО/ООС 
на суму більше 5 млн. грн. 

Середня заробітна плата по ГО «ТСО 
України» дорівнює 7  542 гривні. Проте 
зросла прострочена заборгованість з ви-
плати заробітної плати. Найгірша ситуа-
ція в Харківській, Одеській, Чернігівській,, 
Хмельницькій обласних організаціях. По-
датків сплачено більше 64, 8 млн. грн., в 
тому числі єдиний податок, плата за землю 
і податок на нерухоме майно. 

Основним джерелом доходів організа-
цій Товариства є платна підготовка та пе-
репідготовка водіїв транспортних засобів. 
В структурі доходів вона має найбільшу 
питому вагу і складає 63,5%.  За  минулий 
рік тільки шість обласних організацій ви-
конали план доходів від платної підготов-
ки: Львівська, Чернігівська, Київська, Доне-
цька, Полтавська і Черкаська. Найбільше 
знизили показники доходу Закарпатська, 
Херсонська, Житомирська, Одеська і Хар-
ківська. 

У 2020 році 35 організацій отримали 
поворотну фінансову допомогу для від-
новлення матеріальної бази, а чотири 
спортивні організації отримали безпово-
ротну фінансову допомогу на 450 тис. грн. 
Змушений визнати, що не всі організації 
Товариства виконують Постанову Ради 
Правління «Про норми і порядок відра-
хувань для фінансування видатків на утри-
мання Товариства, реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямків діяльності, перед-
бачених Статутом ГО «ТСО України». Ста-
ном на 24 березня 2021 року боржниками 
залишаються 13 організацій. Найбільше 
заборгували Харківська, Івано-Франків-
ська та Закарпатська обласні організації. 
Показники фінансово-економічної діяль-
ності Відокремлених підрозділів за І квар-
тал, дають впевненість, що в цьому році 
ми отримаємо набагато кращі результати. 
Майже всі обласні організації, за винятком 
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Хмельницької і Кіровоградської, збільши-
ли дохід від платної підготовки порівняно 
з І кварталом минулого року на 18,5%.

Майнові питання 
Впродовж останніх років я особисто та 

керівні органи Товариства постійно звер-
тали увагу на необхідність приведення в 
єдину систему облік нерухомого майна, 
оформлення правовстановлюючих доку-
ментів на нього та земельні ділянки. За-
лишається суттєвою проблема внесення 
свідоцтв про право власності на нерухо-
ме майно в державний реєстр речових 
прав на нерухоме майно та реєстр прав 
власності на нерухоме майно. Такий же 
стан справ із внесенням до відповідних 
державних реєстрів свідоцтв на нерухоме 
майно, де право власності оформлено на 
обласні організації та навчальні заклади. 
Роками затягується процес оформлення 
кадастрових номерів на земельні ділян-
ки, які використовуються Товариством. 

У березні 2018 року Рада Правління 
Товариства встановила новий порядок 
розгляду інвестиційних проектів, а саме: 
спочатку надається дозвіл на початок про-
цедури пошуку інвестора та розробку ін-
вестиційного договору, а потім прийма-
ється рішення про погодження такого до-
говору. За період з березня 2018 року по 
грудень 2020 року Радою Правління на 12 
засіданнях розглядалися пропозиції щодо 
укладання інвестиційних проектів. На да-
ний час укладено та виконуються чотири 
інвестиційних договори, по решті дого-
ворів проводиться розробка проектно-
кошторисної документації.

Щодо сплати комунальних платежів. 
Відсутність постійного контролю за наяв-
ністю та достовірністю роботи приладів 
обліку отриманої теплоенергії, водопос-
тачання призводить до виникнення кон-
фліктних ситуацій із постачальниками та 
накладання штрафних санкцій у значних 
розмірах. Такі випадки мали місце у Ми-
колаївській, Одеській та Чернігівській об-
ластях.

Юридичне забезпечення 

У звітному періоді фахівці Товариства 
продовжували успішно захищати його за-
конні права та інтереси, особливо щодо 
майнових прав, в чому досягали значних 
успіхів. З метою повернення втрачених 
об’єктів та притягнення до відповідаль-
ності осіб, винних у незаконному виведен-
ні об’єктів нерухомого майна з володіння 
ГО «ТСО України», ініційовано кримінальні 
справи у різних регіонах України. За рі-
шенням Правління робочою групою була 
розроблена нова редакція Статуту ГО «ТСО 
України», яку схвалили учасники Загаль-
них зборів у липні 2020 року. Розроблені 
типові статути Відокремлених підрозділів 
Товариства. Удосконалені, доопрацьовані 
та приведені у відповідність до чинної ре-
дакції Статуту ГО «ТСО України» внутрішні 
документи Товариства.

В той же час мають місце факти відсут-
ності контролю за дотриманням законо-
давства в окремих підрозділах. Відсутність 
правової дисципліни, ігнорування вимог 
законів, Статуту, рішень керівних органів 
Товариства та зневажливе ставлення до 
правових принципів і традицій ГО «ТСО 
України» з боку керівників деяких Відо-
кремлених підрозділів ставить під загро-

зу цілісність системи всієї організації. Від-
сутність чіткої координації та належного 
обміну інформацією між апаратом Прав-
ління та Відокремленими підрозділами 
з правових питань, неповідомлення або 
свідоме приховування деякими керівни-
ками фактів порушення прав Товариства 
значно ускладнюють швидке та ефективне 
надання допомоги у вирішенні проблем-
них питань. Необхідно поліпшити коорди-
націю та належний обмін інформацією між 
апаратом Правління та Відокремленими 
підрозділами  з правових питань, проводи-
ти спільні наради юридичного управління 
апарату Правління та юристів організацій 
з найбільш проблемних питань.

Статутом Товариства визначено широ-
кий спектр обов'язків та повноважень, по-
кладених на голову Громадської організа-
ції. Але всім зрозуміло, що успішна діяль-
ність керівника в повній мірі залежить від 
підтримки з боку членів колективу. Я щиро 
вдячний вам за довіру, яку ви мені висло-
вили в липні минулого року, продовжив-
ши повноваження як Голови Товариства 
на наступні чотири роки. Я дякую членам 
Ради Правління, які в непростих умовах 
карантинних обмежень у спілкуванні від-
повідально ставляться до обговорення 
нагальних питань нашої життєдіяльності, 
приймають мудрі та виважені рішення. Я 
вдячний штатним працівникам, керівни-
кам Відокремлених підрозділів та органі-
зацій всіх рівнів, всім членам Товариства, 
які в складних умовах, що випали на долю 
людства, знаходять шляхи вирішення труд-
нощів і проблем сьогодення. Саме завдя-
ки вашій самовідданості і наполегливості, 
відповідальності за долю ваших колекти-
вів, Товариство не тільки міцно стоїть на 
ногах, але й успішно виконує свої основні 
статутні зобов'язання перед державою і 
всім народом України.

Слава Україні! Героям слава!
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Цілком зрозуміло,  що якіс ть  і 
результативність навчально-ви-
робничого процесу повною мірою 
залежать від рівня підготовленості 

педагогічного та керівного складу навчальних 
закладів, стану матеріально-навчальної бази та 
використання сучасних технологій в організації 
навчання. З цією метою на базі  Житомирської 
автомобільної школи  ТСО України в травні прове-
дено навчально-методичний  збір з директорами, 
заступниками директорів, викладачами навчаль-
них закладів Товариства обласного осередку. 
Організатори заходу спланували розглянути з 
учасниками зборів такі питання як  планування, 
організація навчально-виробничого процесу та 
облік навчально-виробничої роботи; порядок 
введення до ЄДР МВС України відомостей про 
проведені заняття з теоретичної підготовки, прак-
тичного керування транспортними засобами та 
результатів складання іспитів. Передбачено було 
також показати методику підготовки викладача 

до занять та організацію їхнього проведення, 
практично ознайомитись із можливостями сай-
ту та навчальним блоком сайту  «Автошколи 
ТСО України», ознайомити учасників зборів з 
навчально-матеріальною базою Житомирської  
автошколи.

В роботі зборів взяв участь заступник Голови 
Товариства з освітньої діяльності – начальник 
управління координації діяльності навчальних 
закладів Сергій Сухарєв. Він детально розповів 
про застосування навчального модуля і самого 
сайту «Автошколи ТСОУ» в якості навчально-мето-
дичного посібника та засобу комунікації з потен-
ційними клієнтами. Голова обласної організації 
Олександр Дячук поставив завдання 
організаціям області з підготовки ка-
дрів робітничих професій, розповів 
про роль викладачів, у справі вдо-
сконалення навчально-матеріальної 
бази, якісній підготовці кадрів робіт-
ничих професій.

Досвідом використання сучасних техноло-
гій і навчального модуля сайту, зокрема в про-
ведені занять з підготовки водіїв транспортних 
засобів, поділився розробник програмного за-
безпечення  відеоуроків Євгеній Максименко. 
Розробник сайту Артур Степаневський розпо-
вів про використання сайту «Автошколи ТСОУ» 
як засобу комунікації  з потенційними клієнтами 
та про порядок реєстрації викладачів і слухачів 
в навчальному модулі сайту. 

Багато уваги було приділено обміну передо-
вим досвідом освітян. Директор Житомирської 
автошколи Юрій Гайструк розповів колегам як 
вони проводять перше заняття зі слухачами на-
вчальних груп. З досить цікавими та змістовними 
доповідями виступили перед колегами викладачі 
автошкіл.  Олександр Бородін з Житомирської ав-
тошколи поділився своїми методами підготовки 
та проведення занять, викладач Бердичівської 
автошколи Володимир Юрківський розповів як 
він аналізує зі слухачами головні причини ДТП. 
Власним досвідом роботи з навчальним блоком 
сайту «Автошколи ТСОУ» поділилася викладачка 
Новоград-Волинської АШ ТСОУ Алла  Кравчук.

Помічник голови обласної організації з під-
готовки кадрів Юрій Українець довів вимоги 
основних керівних документів щодо організа-

ції навчально-виробничого процесу. Валентина 
Люлька, заступник голови-головний бухгалтер, 
розповіла про моральні та матеріальні стимули, 
які застосовуються для працівників навчальних 
організацій. 

Учасники навчально-методичного збору огля-
нули навчально-матеріальну  базу Житомирської 
автошколи, їм показали  навчальні класи, авто-
мобільний парк. Фахівців зацікавило оснащення 
кабінетів необхідними вузлами та агрегатами, 
оформлення плакатами,   відповідними демон-
страційними стендами та практика використання 
технічних засобів навчання.

Загальні Збори ГО «ТСО України» вважають платну підготовку кадрів робітничих 
професій основним джерелом фінансування заходів з виконання статутних завдань 
Товариства і вимагають активно та ефективно продовжувати цю роботу у відповідності з 
законодавством України. (З Постанови Загальних Зборів ГО «ТСО України», 2020 рік)

ПРОВЕДЕНО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІР

Заступник Голови Товариства з освітньої діяльності Сергій Сухарєв:
Навчально-методичні зборі були підготовлені та проведені на досить високому 

організаційному і методичному рівні. Розглянуто важливі та актуальні для всіх ке-
рівників і викладачів навчальних закладів питання. А обмін досвідом проведення 
занять беззаперечно сприятиме росту якості надання освітніх послуг. Жвавий інтерес учасни-
ків зборів викликав виступ колеги, викладача з державного університету, щодо використання 
ним в навчальному процесі сучасних технологій, методики поєднання живого спілкування і 
застосування можливостей навчального блоку Сайту з переглядом відеоуроків, закріплення 
отриманого матеріалу з наступним заліком по кожній темі, а також здійснення дистанційно-
го контролю викладача за підготовкою і самопідготовкою своїх слухачів. Виступ розробника 
Сайту «Автошколи ТСО України» про можливості його використання як засобу комунікації з 
потенційними клієнтами задля наповнення навчальних груп також був цікавий та корисний. 
Загальне усвідомлення про необхідність застосування в освітньому процесі новітніх техно-
логій і сучасних методів навчання було закріплено отриманими в ході навчально-методичних 
зборів знаннями і прикладами. Вважаю, що проведення таких навчально-методичних зборів 
важливе і необхідне, а їхнє регулярне проведення у всіх обласних організаціях Товариства  
вкрай бажано та буде корисним.
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Під лежачий камінь  
вода не тече…

–  Не потрібно про мене писати – я про-
сто працюю, як і решта моїх колег, – каже 
Олександр Васильович. – І саме завдяки 
зусиллям усього нашого учнівсько-педа-
гогічного колективу  в школі налагоджена 
військово-патріотична робота, який  рік 
поспіль діють структури, покликані спри-
яти вивченню підлітками героїчної історії 
українського народу, його духовної спад-
щини, культури, національних традицій, 
символів, звичаїв, вірувань. Цим напрям-
ком опікуються насамперед «Богданівські 
козачата» – неформальне дитяче утворен-
ня. Вони шефствують над кількома вете-
ранами Другої світової війни, учасниками 
бойових дій на сході України, які поверну-
лись пораненими і потребують допомоги, 
вдовами, дітьми-інвалідами. Цікавою є по-
свята дітей у козачата: цього дня вони з 
учителями та батьками їдуть на козацьку 
леваду відомого українського художника 
М. Довганя. Там і відбувається ця проце-
дура, після чого малолітнім нащадкам Бог-
дана Хмельницького та Івана Богуна вру-
чаються відповідні посвідки. Новоспечені 
козачата біля козацького кургану дають 
клятву, обіцяючи дотримуватись козаць-
ких традицій, знати історію рідного краю, 
козацтва, примножувати і берегти звичаї 
та традиції свого народу. 

Під дахом школи реалізуються різні про-
єкти, спрямовані на пробудження національ-
ної пам’яті: «Історія мого села», «Голодомор 
1932-1933 років на території рідного краю», 
«А пам’ять не згасає», «Збережемо пам’ять 
про подвиг», «Пам΄ятати. Відродити. Збе-
регти».  Представники учнівського само-
врядування уклали  угоду про співпрацю 
з учнівськими колективами шкіл, розташо-
ваних у селах Клебань, Ганнопіль та Журав-
лівка. Тож відтепер обмінюються досвідом 
самоуправлінської діяльності, створюють та 
впроваджують в життя спільні проекти. По-
пулярними стали вечори до Дня Українсько-
го війська, народознавче свято «Андріївські 
вечорниці», військово-спортивний конкурс 
«Козацькі забави», турнір з волейболу до Дня 
захисника Вітчизни. 

Постійно здійснюються туристично– кра-
єзнавчі, пошуково-дослідницькі експедиції 
по місцях бойової слави, під час яких допо-
магаємо сільським громадам упорядкову-
вати меморіальні комплекси. В школі скла-
лася добра традиція щодо проведення ак-
цій «Милосердя», «Я допомагаю українській 
армії», «Зі святом, ветерани!», «Пам’ятник», 
«П’ять картоплин», «Діти – дітям», «Ні, само-
тності», «Від серця 
до серця». Щомі-
сяця відповідальні 
за доручену справу 
школярі звітують 
перед учнівською 
громадою, акти-
вом школи про ви-
конану роботу. Час 
швидко віддаляє 
події війни, але ді-
ти свято бережуть 
пам’ять про дідів-
прадідів, які ціною 

свого життя відстояли мирне небо і щасли-
ве дитинство. Адже юне покоління повинно 
знати й пам’ятати, що потрібно жити не лише 
хлібом єдиним!

Ніхто крім нас…

Найбільшою популярністю серед наших 
школярів користується  військово-спор-
тивний клуб «Юний десантник», який я маю 
честь очолювати. Так сталося, що мені до-
велося стояти у його витоків, робити пер-
ші кроки у його самоутвердженні. Справа 
в тому, що я до початку своєї педагогічної 
діяльності проходив службу у Повітряно-Де-
сантних Військах СРСР. Отримані там знання, 
практичні навички вирішив прищіплювати 
хлопчакам.  Заняття у нас проводяться за 
програмою Військово-спортивного комплек-
су. Звісно, що відбувається все це не на тому 
рівні, як у військах. Тим не менш проводжу  
їх не лише в кабінеті, де викладаю предмет 
«Захист України», а й  у спортивно-тренажер-
ній залі, на шкільному стадіоні і на пересіче-
ній місцевості. Наша програма складається з 
розділів, які передбачають ознайомлення з 
азами вогневої, тактичної, стройової, такти-

29 років виповнилось від того дня, як на політичній мапі світу постала 
незалежна Українська держава. І весь цей час багато хто ремствує 
на відсутність в ній патріотичного виховання молоді. Так, проблем 
у цій царині вистачає. Але вирішення їх залежить від конкретної 
людини, відповідальної за конкретний напрямок роботи. Викладач 
предмету «Захист України» – голова первинного осередку ТСО України  
Богданівської середньої школи, що на Вінниччині, Олександр Панадій 
зайвий раз підтверджує цю істину

«ЮНИЙ ДЕСАНТНИК» 
ВЧИТЬ ЛЮБИТИ І ЗАХИЩАТИ  

РІДНУ ЗЕМЛЮ...

Олександр Панадій
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Військово-патріотична робота 

ко-медичної і навіть парашутно-десантної та 
розвідувальної підготовки. Наприклад, вог-
нева підготовка передбачає вивчення бу-
дови, принципу дії та тактико-технічних ха-
рактеристик автомата Калашникова,  ручних 
осколкових гранат, основ і правил стрільби 
та виконання вправ стрільби з АК та пневма-
тичної зброї. Тактична підготовка включає в 
себе оволодіння основами ведення бою у 
складі мотострілецького  відділення та бойо-
вих груп. Парашутно-десантна полягає у ви-
вченні матеріальної частини парашута, ета-
пів його укладки, правил здійснення стрибка 
з парашутом. Матеріальна база військово-
спортивного клубу нещодавно поповнилася 
бойовим десантним парашутом Д-6, що зна-
чно покращило умови підготовки. Дуже важ-
ливим розділом є тактична медицина. Учні 
вивчають сучасні медичні засоби та правила 
їхнього застосування, здобувають навички 
надання медичної допомоги в умовах бою. 

Програма передбачає також заняття з 
фізичної підготовки: загально-розвиваючі 
комплекси, вправи на гімнастичних снарядах 
та силових тренажерах, біг. Для ефективного 
проведення занять відремонтували спортив-
ну залу, обладнали її тренажерами. Створені 
умови сприяють фізичному загартуванню 
і зміцненню здоров’я дітей, формуванню у 
них мотивації до здорового способу життя 
і активної життєвої позиції. Вихованці клу-
бу беруть участь у спортивних змаганнях, 
упродовж останніх трьох років є призерами 
районної спартакіади школярів. В рамках ді-
яльності клубу працює і секція рукопашного 
бою, де займаються 46 дітей. Заняття про-
водяться три рази на тиждень. Хоча секція 
працює недавно, але її вихованці здобувають 
перемоги у змаганнях різних рівнів.

Чільне місце в нашому повсякденному 
житті посідає волонтерська діяльність. Юні 
десантники активно долучилися до проблем 
наших героїв, оборонців рідної землі.  Вони 
зібрали більше 15 тисяч гривень, закупили 
термобілизну, теплі речі, продукти харчу-
вання. Частину коштів передали пораненим, 
які потребують протезування. Великим по-
питом у підрозділах Збройних сил України 
користуються маскувальні сітки, виготовлені 
руками дітей. Традиційними стали поїздки 

до військового шпиталю: 
учні відвідують поране-
них бійців, влаштовують 
для них концерти, під-
тримують  морально. На 
День волонтера завітали 
з домашньою випічкою, 
передали пораненим 
власноруч виготовлені 
листівки, обереги, ма-
люнки та листи. А як при-
ємно було дітям почути 
від наших героїв подяку 

та привітання! Налагоджені зв’язки трива-
ють і після одужання бійців, і після їхнього 
звільнення в запас.  

Важливою складовою військово-патріо-
тичного виховання є пошукова робота. Ре-
зультати діяльності пошукового загону клубу 
«Юний десантник» стали матеріалами для 
створення зали Бойової слави нашої шко-
ли. Першим напрямком пошукової роботи 
було дослідження історії виникнення села, 
походження його назви та історичних назв 
вулиць. За переказами старожилів та вивчен-
ням архівних документів складено опис іс-
торичних фактів і подій, які відбувалися на 
території села з початку ХVII ст. і до періоду 
встановлення радянської влади. Потім була 
співпраця з Вінницьким обласним держав-
ним архівом по вивченню матеріалів, які ви-
світлюють антибільшовицький рух на Поділлі 
і, зокрема, на території Тульчинського райо-
ну. Велику допомогу у цих дослідженнях по-
шуковому загону надав історик, архівіст, кан-
дидат історичних наук Костянтин Вікторович 
Завальнюк. Дуже цікавим та корисним стало 
опрацювання матеріалу, який опублікований 
у книзі Арсена Леонідовича Зінченка «На-
риси історії подільського селянства 1917-
1930 р.р». За результатами зібраних мате-
ріалів пошуковцями нашої школи створено 
відеофільм «Антибільшовицькі повстання 
на Поділлі». 

Наступною сторінкою історії України, 
яка не оминула і наше село, став Голодо-
мор 1932-1933 років. З метою встановлен-
ня правди про нього в рідному селі та ра-

йоні упродовж восьми років вели пошукову 
роботу. Основою її був запис свідчень оче-
видців, відновлено імена жертв Голодомору 
та місце їхнього поховання, на якому зараз 
встановлено Пам’ятний хрест. Їхні імена за-
несені в обласну Книгу пам’яті жертв голо-
домору. Результатом кропіткої роботи стала 
презентація спогадів очевидців «Забуттю не 
підлягає» та документального фільму «Го-
лодомор 32-33 років. Україна пам’ятає». На 
основі зібраних матеріалів у залі Бойової 
слави школи створено експозицію та про-
ведено районний семінар «Свічка Пам’яті». 

Шляхом опитування очевидців та вивчен-
ня архівних документів зібрано багато мате-
ріалів про події ІІ Світової війни на території 
нашого краю. Значну його частину відібрано 
завдяки співпраці з відомим істориком-кра-
єзнавцем Сергієм Дмитровичем Гальчаком та 
доктором історичних наук Степаном Івано-
вичем Дровозюком. 

Зібрано цікавий матеріал і про участь на-
ших земляків у афганській війні та мирот-
ворчих операціях: фотографії, листи воїнів-
афганців, їхні спогади. Встановлено зв’язок 
із однополчанами загиблого земляка-афган-
ця, воїна-десантника Олександра Подоля-
на, який посмертно нагороджений орденом 
Червоного прапора. Зібрано інформацію про 
його останній бій, фотографії траурних захо-
дів військової частини. Перебігу цих подій 
присвячено окремий стенд у залі Бойової 
слави. 

Юні пошуківці нагороджені Почесною 
грамотою Вінницького обласного центру 
дитячого і юнацького туризму та екскурсій 
за активну участь в обласному турі Всеукра-
їнської історико-краєзнавчої акції учнівської 
молоді «Збережемо пам΄ять про подвиг», 
грамотами відділу освіти Тульчинської рай-
держадміністрації за активну участь у район-
ній історико-краєзнавчій акції учнівської мо-
лоді «А пам΄ять не згасає», за активну участь 
у ІІ етапі районного туру Всеукраїнської істо-
рико-краєзнавчої акції «Збережемо пам΄ять 
про подвиг», дипломами Третього обласно-
го Форуму українських патріотичних справ 
учнівської молоді «Ми – Українці!». 

До бою готовий!

Перетягування линви
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Участь у заходах військово-патріотичного 
спрямування 

Щороку у вересні вихованці клубу беруть 
участь у Військово-патріотичній грі «Юний 
розвідник України», присвяченій Дню вій-
ськової розвідки України, яка проводиться 
в м. Фастові Київської області. До участі в 
ній залучалися вихованці військово-патрі-
отичних організацій віком 12-17 років. Зма-
гання проходили по тих видах, які є розді-
лами спецпідготовки воїна-десантника. Тому 
участь у таких змаганнях дає можливість ще 
раз випробувати та удосконалити свій рівень 
підготовки, порівняти його з рівнем інших 
розвідників, поділитися досвідом, знайти 
нових друзів і налагодити з ними співпрацю. 

Три роки поспіль у жовтні в Житомирі на 
базі військового інституту імені С.П. Корольо-
ва наш клуб бере участь у традиційних Всеу-
країнських зборах «Соколята України». Його 
учасниками стали військово-патріотичні клуби 
з усіх регіонів України. У програмі зборів зма-
гання з військово-прикладного багатоборства, 
семінари-тренінги для керівників військово-
патріотичних клубів та об’єднань. Учасників 
змагань ознайомили з навчальною базою, де-
монстрували озброєння та військову техніку. 
В останній день форуму було проведено зма-
гання з рукопашного бою, в яких вихованець 
нашого клубу Тєплов Максим здобув друге 
місце у ваговій категорії до 70 кг. Чимало ви-
хованців клубу планують пов’язати своє життя 
з військовою справою, тому для них це не лише 
спортивний, але й профорієнтаційний захід. Як 
приклад, вихованець клубу «Юний десантник» 
Юрій Степанюк став курсантом цього військо-
вого навчального закладу. 

Традиційно на початку літа на базі на-
вчально-тренувального центру військово-
патріотичного клубу «Форпост», який ство-
рено на території Ямпільської районної 
сільськогосподарської ЗОШ в селі Пороги, 
проводяться військово-спортивні збори «Ми 
майбутні захисники твої, Україно!». Під керів-
ництвом офіцерів, досвідчених спортсменів 
та учасників бойових дій в зоні АТО учні на-

вчаються навичкам поводження зі зброєю, 
спортивному орієнтуванню, транспортуван-
ню поранених, обшуку полоненого, встанов-
ленню намета, демонстрації прийомів руко-
пашного бою. 

Щороку у травні на базі 95-ї Житомир-
ської Окремої Десантно-штурмової бригади 
в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Джура-Десант-
ник» проводиться Всеукраїнський вишкіл 
військово-патріотичних юнацьких об’єднань. 
Близько 200 юнаків та дівчат майже з усіх об-
ластей України змагалися у різних воєнізо-
ваних конкурсах, естафетах, вивчали основи 
тактичної, вогневої, стройової, парашутно-
десантної підготовки, тактичної медицини, 
знайомилися з історією та бойовими тради-
ціями військової частини. Вінниччину пред-
ставляв військово-спортивний клуб «Юний 
десантник». Заходи проводилися на базі 95-ї 
ОДШБ, 199-го Навчального центру Десантно-
штурмових військ та 37-го Загальновійсько-
вого полігону Десантно-штурмових військ 
досвідченими інструкторами, які всі без 
винятку мають досвід війни на сході нашої 
держави. Кожен день розпочинався з підйо-
му, ранкової зарядки, сніданку, розводу на 
заняття і був максимально наближений до 
армійського розпорядку. Цікаво проходили 
заняття на повітряно-десантному комплексі, 
незабутнім і емоційним був пробний стрибок 
із макета літака. Велике враження на вихо-
ванців справила екскурсія по території час-
тини, до підрозділу розвідувальної роти, де 
вони змогли приміряти на собі обладнання 
та екіпіровку десантника-розвідника. Бійці 
поділилися секретами ведення розвідки та 
спостереження, маскування та виявлення 
вибухонебезпечних предметів. На базі по-
лігону ДШВ було проведено стрільби із АК. 

Спілкування із справжніми героями-де-
сантниками, цікаві, змістовні та високопро-
фесійні заняття справили на вихованців не-
повторне враження, вселили впевненість у 
непереможності наших Збройних сил, ви-
кликали бажання в них служити. 

Вдячні за співпрацю...

 «Юний десантник» тісно співпрацює із 
військово-патріотичним об’єднанням «Фор-
пост» з Ямполя, військово-патріотичним клу-
бом «Гарт» з Томашполя, Погребищенською 
першою православною парашутно-десант-
ною школою села  Філютки, військово-спор-
тивним клубом «Рейд» міста Ладижина. Саме 
ця співпраця на початковому етапі діяльності 
клубу ефективно сприяла його становленню, 
організації. Саме ці клуби та об’єднання ді-
лилися з нами своїм досвідом і відігравали 
роль наставників і поводирів. За сприяння 
цих організацій наш клуб робив перші кро-
ки до участі у змаганнях та заходах вищих 
рівнів. За це ми їм дуже вдячні! 

Вагому допомогу в організації роботи 
клубу надає районна організація воїнів-
десантників запасу, Тульчинське районне 
об’єднання учасників АТО, Вінницька облас-
на і Тульчинська районна організації Товари-
ства сприяння обороні України, волонтери 
області. Члени цих організацій залучаються 
до підготовки і проведення практичних та 
теоретичних занять, виховних заходів, що 
дає змогу підвищити їхній методичний та 
професійний рівень, суттєво допомагають 
у придбанні обладнання та інвентаря, зміц-
ненні навчально-матеріальної бази. 

Ніхто крім нас! Саме таке гасло мають Де-
сантно-штурмові війська. І не дивно, адже 
десантники завжди були першими серед 
перших, зразком для наслідування. З пер-
ших днів путінської агресії Високомобільні 
Десантні війська продемонстрували зразок 
відданості українському народові, високий 
бойовий професійний рівень, стали яскра-
вим прикладом моральної стійкості, бойо-
вого духу та волі до перемоги над ворогом. 
Бажання наслідувати найкращих є стійкою 
мотивацією для молоді вступати до військо-
во-патріотичних об’єднань.

Спілкувався з Олександром Панадієм
Сергій ЗЯТЬЄВ
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Ювіляр

– Сергію Володимировичу, коли і чо-
му радіоспорт став невід'ємною части-
ною Вашого життя?

– Радіоспортом я почав займатися, ко-
ли мене призвали до лав Радянської армії 
у 1979 році. У війську мене розподілили 
на навчання в роту радистів у Харкові, 
на Павловому полі. Там я почав вивча-
ти абетку Морзе. Після закінчення курсу 
підготовки був направлений у штаб диві-
зії на посаду радіотелеграфіста. А рік по-
спіль мене направили служити в столицю 
України до штабу Київського військового 
округу. На той час я вже став радистом 
першого класу. Того ж 1980 року разом з 
моїм другом Панцем Анатолієм Михайло-
вичем ми стали переможцями на чемпіо-
наті округу з радіообміну. Так я захопився 
цим видом спорту…

– А я чомусь вважав, що захоплен-
ня радіоспортом у Вас з дитинства…

– Дитинство… В сім'ї було троє дітей, 
я – середній. Батьки працювали на заво-
ді. Батько був начальником цеху, а мама 
– гальванщицею. Витравлювала плати для 
радіодеталей. Коли я ходив до школи, за-
хопився плаванням. І, мушу сказати, у ме-
не непогано виходило. 

Коли ще навчався у четвертому кла-
сі, на одному із змагань виконав норма-
тив майстра спорту. Але мені на той час 
ще не виповнилось 12 років, тому при-
своїли кандидата в майстри. Потім ста-
лась прикрість – через хворобу мені за-
боронили плавати. Та не довго сумував, 

адже зовсім скоро знайшов себе у 
баскетболі, яким розпочав займа-
тись у київському спортивному 
клубі «Будівельник». Але, через 
мій невеликий зріст,  перспекти-
ва в цьому виді спорту бачилась 
мені такою собі… Хоча на той 
час наша команда стала призе-
ром СРСР серед юнаків. А ще ми 
були чемпіонами України. Після 
служби у війську я поступив до 
Київського інституту народного 
господарства на факультет бух-

галтерського обліку. І продовжував грати 
у баскетбол…

– І  ?
– … захоплення, яке привіз після служ-

би в армії, перемогло. Вже зовсім скоро 
пішло-поїхало – участь у різних змаган-
нях, зв'язки в ефірі, самостійне виготов-
лення та встановлення трансиверів, під-
силювачів, антен та інших радіопристроїв, 
обговорення останніх досягнень та новин 
спорту на круглих столах у радіопросторі 
щонеділі… Я став назавжди невід'ємним 
членом нашої великої родини україн-
ських радіоаматорів.

– Золота епоха радіо! Навіть одна 
згадка про той час викликає приємні 
емоції  

– Саме так!
– Розкажіть, будь ласка, про Ваші 

досягнення в радіоспорті  А ще ж всі 
знають Вас як тренера і організатора 
змагань 

– 1997 року я прийшов на роботу до 
Центрального спортивно-технічного ра-
діоклубу ТСО України на посаду інструк-
тора методиста з радіоспорту. З того часу 
почав брати участь у проведенні чемпіо-
натів ТСО України та чемпіонатів України 
з радіоспорту. В 2004 році в складі колек-
тивної команди ми зайняли перше місце 
в чемпіонаті України з радіозв’язку на ко-
ротких хвилях телеграфом. Так я отримав 
звання майстра спорту України. Але мене 
більше знають як організатора проведен-
ня чемпіонатів України, де я був головним 
суддею та головним секретарем змагань. 
За що отримав звання судді національної 
категорії.

– Незважаючи на тенденції світово-
го спаду захоплення радіоспортом, які 
види змагань все ще популярні?

Цього року відзначив своє 60-річчя провідний фахівець 
зі спорту Майборода Сергій Володимирович. Непересічна 
людина у Товаристві, з його ім'ям пов'язані організація та 
проведення спортивних змагань різного рівня, Зокрема – 
радіоспорту, в якому він кохається всією душею. У минулому 
я сам захоплювався радіо, тому саме мені доручили 
поспілкуватися з ювіляром. Передчував, що бесіда з ним  
принесе задоволення. Так і сталося…

ЗАХОПЛЕННЯ РАДІОСПОРТОМ ПЕРЕМОГЛО!...
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– В сучасному радіоспорті є п’ять 
видів змагань: швидкісна радіоте-
леграфія, спортивна радіопеленга-
ція, радіозв’язок на коротких хвилях, 
радіозв’язок на ультракоротких хви-
лях, спортивне радіоорієнтування. Всі 
види змагань мають свою особливість. 
Радіотелеграфія і радіозв’язок – це си-
дячі види програми, де потрібно про-
сидіти в головних телефонах від двох 
до 48 годин поки проходять змагання. 
Радіопеленгація, полювання на лисиць, 
та радіоорієнтування проходять на сві-
жому повітрі в парковій зоні або в лі-
сі, де спортсмени можуть пробігти від 
трьох до 12 кілометрів по пересіченій 
місцевості. Цей технічний вид спорту 
допомагає дітям бути стриманими та 
тримати в руках паяльник, знати фізи-
ку, думати головою над картою та ще 
й швидко бігати, розвивати у собі фі-
зичну культуру.

– На відміну від інших видів сучас-
ний радіоспорт не має вікових обме-
жень?

– Так. Радіоспортом починають займа-
тися з дитинства і до глибокої старості. В 
нашому виді спорту віковий бар’єр від 
п’яти років і… поки людина живе. Най-
старшому спортсмену з радіопеленгації 
Барановському Віктору Володимирови-
чу, який бігає по лісі до п’яти кілометрів 
дистанції, 82 роки. Але він ще дасть бага-
то фори іншим спортсменам. Наймолод-
шому учаснику, якого можна випускати 
в ліс «полювати на лисиць»,  12 років. А 
радіозв’язком діти починають займатися 
з п'яти років.

– Розкажіть про досягнення Товари-
ства у радіоспорті, хто наші найкращі 
тренери та спортсмени?

– Громадська організація «ТСО Украї-
ни» та її голова Сергій Кошин дуже багато 
уваги приділяють радіоспорту. Постійну 

фінансову і матеріальну під-
тримку проведення змагань 
надають голова Київської 
міської організації Ольга Ні-
колаєнко, очільники облас-
них організацій Товариства 
Микола Лобушко (Суми), Ана-
толій Долинський (Волинь), 
Анатолій Кацай (Вінниця), Ва-
силь Хамула (Львів), Микола 
Довбня (Донеччина), Наталія 
Сарваш (Закарпаття), Дмитро 
Плешивенко (Івано-Фран-
ківськ), Микола Скиба (Рівне) 
та Анатолій Новгородський 
(Тернопіль). Нещодавно до-
поміг у проведенні змагань 
Петро Шубін, голова Хмель-

ницької обласної організації. Всі вони – 
люди з великої букви! Вони завжди душею 
переживають за розвиток спорту у Това-
ристві загалом. Уклін їм і шана!

  За 30 років Незалежності наші радіос-
портсмени здобули на чемпіонатах світу 
та Європи, на Кубках світу 1218 медалей – 
421 золоту, 373 срібні та 424 бронзові. 
Стали заслуженими тренерами України 
18 вихованців Товариства, заслуженими 
майстрами спорту – 22, майстрами спор-
ту міжнародного класу – 170, майстрами 
спорту України – 1250. До плеяди най-
кращих тренерів можуть бути зараховані 
Водяха Іван, Члеянс Георгій, Веліканова 
Надія і Веліканов Микола, Лякін Андрій, 
Щербатюк Наталія, Долинський Анато-
лій, Іванько Олексій, Тартаковський Наум, 
Тращенко Альберт, Косолапов Микола, 
Купершмидт Ігор.

Гордістю українського радіоспорту 
по праву вважаються Костінов Валерій, 
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Ми звернулися до членів Товариства, спортсменів і тренерів, які давно і добре знають Сергія Майбороду 
і так само закохані в радіоспорт, з проханням поділитися своїми почуттями до нашого колеги і друга 

Веліканова Надія Леонівна, заслужений тренер України, ДЮСШ «Віраж», Київ: 
 – Справжній фахівець своєї справи! Ось такі слова можна почути від спортсменів, тренерів та адміністративних 

працівників Товариства про Майбороду Сергія Володимировича. Для того, щоб підготувати, організувати і провести 
спортивний захід, необхідно знати усю послідовність цього складного процесу. Потрібно мати величезний досвід, 
повагу колег, партнерів, розуміння учасників та представників для проведення його на  високому організаційному 
рівні. Взагалі це ціла технологія! То ж стати професіоналом своєї справи, та ще й пов’язаної з організацією людей, 
думаю, не кожному під силу. А Сергій Володимирович засвоїв цю науку добре! І хоч вже на заслуженій пенсії, він 
продовжує працювати та передавати  досвід молодшим колегам. А ще Сергій Володимирович – справжній това-
риш, з яким наша сім’я вже багато років підтримує дружні відносини, підтримуючи один одного в різних життєвих 
ситуаціях. Хочу побажати йому міцного здоров’я та подальших успіхів у його важливій справі. Адже він  хороша 
людина і справжній патріот Товариства!

Долинський Анатолій Євгенович, голова Волинської обласної організації ТСО України, заслужений тренер 
України з радіоспорту        

Наше знайомство триває з 1997 року з дня, коли Сергій Майборода прийшов працювати в ЦСР ТСОУ інструкто-
ром-методистом. Знаю його як людину з серйозним обличчям, вольову, рішучу, відповідальну. В 2004  році Сергій 
виконав  звання майстра спорту України з радіозв’язку на коротких хвилях, з 2005 року є суддею національної кате-
горії. На тренуваннях збірної ніяких жартів. Але мало хто, з першого погляду,  розумів,  що  в середині у нього живе 
дуже добра людина, чуйна та людяна для кожного. Сергій Володимирович є Суддею з  великої літери, неодноразово 
судив змагання  з радіопеленгації і ніколи не було жодного зволікання, жодної не вирішеної  проблеми. Я ніколи не 
чув від нього таких слів як неможливо  або запитань на кшталт як це зробити. Він завжди є людина цілеспрямована!

Лобушко Микола Григорович, голова Сумської обласної організації Товариства.
Колектив апарату управління та радіоспортсмени Сумщини  щиро вітають Сергія Володимировича з ювілеєм. Коли 

в колективі є такі люди, успіх супроводжує завжди і в усьому. Тому що Він людина великої душі і неабиякого розуму, 
а також доброго і теплого серця! Ми бажаємо, щоб молодість і завзяття не залишали його ніколи, щоб рухливість 
і бадьорість були вічними супутниками! Нехай робота буде щоденним і улюбленим святом, а вдома чекають рідні 
та близькі люди, які люблять і високо цінують! Нехай добробут зростає, настрій завжди залишається прекрасним, а 
краса і мудрість доповнюють ще багато десятків років!

Іванько Олексій, Запорожець Людми-
ла, Штанько Сергій, Сташук Дмитро, 
Степанов Сергій, Барановський Ві-
ктор, Фурса Олег, Фурса Олена, Гне-
дов Володимир, Закревська Світлана, 
Пархоменко Олександра, Іванчихін 
Микола і багато інших. Підростають 
юні «лисолови» Києва, Сумщини, Во-
лині, Донеччини. На рівні з дорос-
лими вони поповнюють загальну 
скарбничку золотими, срібними та 
бронзовими медалями. Ці дівчатка 
і хлопчики тішать душу ветеранів 
спорту і дають впевненість – радіос-
порт в Україні житиме!

– Дякую, Сергію Володимирови-
чу, за можливість поспілкуватися 
з Вами  Щастя Вам, здоров'я і всі-
ляких гараздів!

– Навзаєм, дякую і Вам! 

Спілкувався з ювіляром
 Олег ДАЦЮК
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Започаткували  ці змагання у 2008 
році запорізькі кінологи. Мета 
була досить проста – зацікавити в 
професії власних дітей. Тоді ж, ра-

зом із зацікавленими батьками, вирішили 
провести для дітлахів їхній власний 
чемпіонат «Юний кінолог». Запросили на 
них гостей із сусідніх областей. А наступ-
ного року сусіди вже самі запропонува-
ли зробити чемпіонат відкритим і надати 
йому статус регіонального.

Цього року змагання зі спортивного ба-
гатоборства із собаками проводилися на 
тренувальному майданчику ВАТ «Мотор 
Січ». База змогла забезпечити всі без ви-
нятку вимоги до устаткування, кондиції та 

розташування спортивних знарядь, забез-
печення суддівської роботи, комфортної 
зони очікування для чотирилапих спортс-
менів  та їхніх провідників. Чемпіонат об-
слуговували судді національної категорії 
киянка Ірина Івахова та Борис Томшин-
ський з міста Дніпра.

Вісім команд юних кінологів, які пред-
ставляли Запоріжжя та Рівне, змагались 
у подоланні смуги перешкод, бігу на 100 
метрів, показували вправність в норма-
тивах загального курсу дресирування та 
захисно-вартової служби. Більшість юних 
спортсменів виступали з німецькими ві-
вчарками, однак серед чотирилапих учас-
ників змагань були також ретривер і на-

віть гладка такса. 
Максимальний вік 
учасників за ре-
гламентом не пе-
ревищував 18 ро-
ків, а  наймолод-
шій спортсменці, 
Анастасії Головко 
із Запоріжжя, ви-
повнилося всього 
лиш вісім років.

Всі без винятку 
команди достойно 
показали себе на 
змагальних май-
данчиках чемпі-

Навіть всесвітня пандемія та пов'язані з нею 
обмеження не здатні зупинити завзятий 
спортивний дух – цю тезу блискуче довели 
учасники Всеукраїнського чемпіонату юних 
кінологів, який відбувся у Запоріжжі 15 травня!

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ ЮНИХ КІНОЛОГІВ
ЗАПОРОЖЦІ ВИБОРОЛИ КУБОК УКРАЇНИ

Плекаємо молодь
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онату. Суддівській бригаді було неабияк 
важко визначати кращих. І все ж, як во-
диться, в кожній з дисциплін були визначе-
ні переможці. У бігу на 100 м перше місто 
виборов Бондаренко Ілля з біглем Рокс. У 
подоланні смуги перешкод перемогла Тка-
чук Кира з бельгійською вівчаркою Гера.  
Загальний курс дресирування та найбільш 
видовищну вправу – затримання поруш-

ника – очолила 
Децюра Катерина 
з німецькою ві-
вчаркою Ліс Олек-
сандрівська знать.  
Вона ж одного-
лосним рішенням 
суддівської коле-
гії була визнана 
абсолютним пе-
реможцем чемпі-
онату. Зазначимо, 
що це вже друга 
поспіль перемога 
дуету в подібних 
змаганнях.

Втім, жоден з 
учасників заходу 
не залишився без 
відзнаки, запев-
няє організатор 
чемпіонату, голо-
ва Запорізького 
обласного клу-
бу собаківництва 
ТСОУ Євген Ми-
хайлов:

– Цьогоріч ор-
ганізувати змаган-
ня нам допомага-
ли запорізькі про-
мислові гіганти. 
Наприклад, «Мо-
тор Січ» надав до-
ступ до своєї тре-
нувальної бази, а 
«Запоріжсталь» 

допомогла  з придбанням якісної наго-
родної атрибутики – кубків, медалей, ди-
пломів. Крім того, наші давні друзі, пред-
ставники всесвітньо відомої компанії Royal 
Canin, підготували спеціальні кінологічні 
нагороди юним спортсменам – поясні сум-
ки для тренувань, миски для собак, інший 
інвентар. А собаки в якості нагороди отри-
мали сухий корм.

Зазначимо, що нинішній дитячий кіно-
логічний чемпіонат став особливим ще й 
тому, що відзначився принципово новим 
починанням. За ініціативи організаторів, 
команда-переможець отримала Кубок 
України, на якому вже з'явилися імена  пе-
реможців. В подальшому цей Кубок буде 
щорічно  вручатися кращим юним кіноло-
гам, чиї імена поповнять список чемпіонів, 
змінюючи свою «прописку» та подорожу-
ючи країною. 

Окрім призів та дипломів, за результа-
тами змагань учасники  заходу найближ-
чим часом отримають не менш важливі 
нагороди – спортивні розряди зі служ-
бового багатоборства із собаками. Адже 
за ініціативи запорізького осередку ТСО 
України, за підтримки керівництва Това-
риства на всеукраїнському рівні, а також 
Мінмолодьспорту,  кінологічні змагання 
внесені до переліку видів спорту, в яких 
можливо отримати спортивні розряди до 
першого дорослого включно.

Однак найбільшим досягненням в роботі 
з юними кінологами запоріжці вважають той 
незаперечний факт, що з року в рік зацікав-
леність заходом лише зростає. Цієї весни, 
приміром, лише несприятлива епідеміоло-
гічна ситуація утримала команди ще з п'яти 
регіонів країни від поїздки у Запоріжжя. От-
же, майбутнього року можна розраховува-
ти на суттєве розширення географії заходу.

І хоча накал боротьби між юними кіно-
логами лише зростає, запоріжці налашто-
вані і в подальшому не відпускати Кубок з 
рідного міста.

– Я радий не лише тому, що вихованці 
клубу перемагають у змаганнях, а й тому, 
що у запорізької дитячої кінологічної ко-
манди є чудова лава запасних – майбутніх 
чемпіонів, які готові вже незабаром підко-
рювати нові спортивні висоти, – відзначає 
Євген Михайлов.

Спілкувався 
з Євгеном Михайловим

В. ВІЖУНОВ
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– Анатолію Володи-
мировичу, розкажіть про свій життєвий 
шлях, що спонукало Вас пов'язати свою 
долю з Товариством сприяння оборони 
України? 

– Я народився у Великій Багачці, де за-
кінчив середню школу. За порадою свого 
вчителя трудового навчання вступив до 
Полтавського педінститу на факультет за-
гальнотехнічних дисциплін. Після закін-
чення вузу якийсь пропрацював в школі, 
але був призваний до лав Радянської Армії. 
Так сталося, що залишився на надстрокову 
службу і 25 років віддав армії. Звільнився в 
чині старшого прапорщика. Працював пев-
ний час на різних роботах, але потім мені 
запропонували очолити місцевий спор-
тивно-технічний клуб Товариства. До речі, 
відповідна педагогічна освіта стала у при-
годі. На сьогодні на громадських засадах 
очолюю і районний осередок Товариства, 
а заступником у мене саме той вчитель, 
який свого часу порадив поступати до пе-
дінституту – Щербина Сергій Вікторович! 
Так і працюємо у парі...

– Стаття 8 22 6  Статуту ГО "ТСО Укра-
їни" надає голові Відокремленого під-
розділу Товариства районного рівня 
чимало повноважень та обов’язків  
Але перший  серед них – організовує 
роботу з виконання статутних завдань 
Товариства  Тезис досить розпливчатий 
і неконкретний для сторонньої людини  
А як Ви, особисто, його розумієте?

– Виконання статутних завдань Товари-
ства – це в першу чергу проведення захо-

дів, які сприяють зміцненню обороноздат-
ності нашої держави. І коло повноважень 
тут дійсно величезне. Не вдаючись до роз-
шифрування окремих положень Статуту, 
відповім коротко і чітко, як учили в армії: 
все, що може сприяти обороноздатності 
України, ми вважаємо своїми завданнями! 
Це не тільки організаторська діяльність по 
залученню нових членів до Товариства і 
робота саме з ними. Це, перш за все, ро-
бота з усім населенням регіону. Величезне 
значення в цьому ми надаємо співпраці з 
місцевими організаціями. Як державними, 
так і громадськими. У нас тісні контакти 
з краєзнавчим музеєм. Ми проводимо з 
ними спільні виховні заходи національ-
но-патріотичного спрямування, допома-
гаємо у пошуковій роботі з виявлення і 
увічнення могил загиблих воїнів. До ре-
чі, мій заступник Щербина С.В. є членом 
Ради музею.  Разом з райвійськкоматом 
проводимо військово-польові збори стар-
шокласників. По домовленості з відділом 
освіти ОТГ та професійно-технічним учи-
лищем, з ветеранськими організаціями, 
козацькими осередками регіону беремо 
участь в організації гри «Джура», прове-
денні змагань з військово-технічних видів 
спорту. Наш самий активний координатор 
Групи членів Товариства Бірук Володимир 
Пилипович, вчитель Красногорівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, є курінним отаманом Вели-
кобагачанського куреня Миргородського 
полку Українського козацтва.

Добре зарекомендували себе такі тра-
диційні заходи, як проведення змагань 
зі стрільби, військово-прикладних видів 
спорту, автопробіги тощо. Проте ми на-
магаємося проводити і так звані нетради-
ційні  заходи – догляд за могилами воїнів 
Другої світової війни, пошукова робота, 
організація зустрічей, в основному шкіль-
ної молоді, з ветеранами збройних кон-
фліктів різних років. Важливе значення ми 
приділяємо розвитку технічної творчості 
молоді. Як можемо, допомагаємо місцевій 
станції юних техніків, яка знаходиться, до 
речі, в будівлі нашого спортивно-техніч-
ного клубу. До недавнього часу постійно 
брали участь  у  районних виставках-кон-
курсах технічної творчості учнів шкіл ра-
йону, заохочували молодих конструкторів 
і винахідників.

Велике значення надаємо традиціям, 
які вже напрацьовані минулими поколін-
нями. Ми дуже шануємо засновника на-
шого клубу і першого голову районного 
осередку, який очолював його багато ро-
ків, Роменського Олексія Олексійовича.  
Декілька років тому на будівлі клубу від-
крили меморіальну дошку, присвячену цій 
неординарній людині, відданому патріо-
ту Товариства. Спільно з Миргородським 
МСТК заснували і беремо участь в органі-
зації і проведенні  відкритих змагань з ку-
льової стрільби серед працівників СТК і ав-
тошкіл на приз пам’яті в минулому дирек-
тора Миргородського МСТК Уманця І.М.

На сторінках "Вісника ТСО України" №39 голова Полтавської обласної організації Това-
риства Василь Василенко поділився досвідом співпраці з органами влади та місцевого 
самоврядування у національно-патріотичному вихованні населення. Уважний читач 

помітив, напевно, що очільник обласного 
осередку неодноразово згадував у своїй роз-
повіді про Великобагачанську районну орга-
нізацію. Та й на сайті Товариства час від часу 
з'являється інформація про те, як голова 
районної організації Анатолій Бандур і його 
заступник Сергій Щербина проводять різно-
манітні заходи патріотичного спрямування. 
Пам'ятають тут і про розвиток спорту, і про 
роботу з дітьми. Досить успішно працює 
і спортивно-технічний клуб, який очолює 
А.В Бандур.
       Порадившись з Василем Івановичем та 
отримавши його згоду, ми звернулися до 
Анатолія Бандура з низкою запитань

ДИРЕКТОР – ГОЛОВА РАЙОНКИ. 
ЯК РОЗМЕЖУВАТИ ОБОВ’ЯЗКИ

Згідно Статуту
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– Чому, на Вашу думку,  Статут визна-
чає національно-патріотичне вихован-
ня та розвиток технічних і прикладних 
(неолімпійських) видів спорту пріори-
тетним напрямом діяльності Товари-
ства?

– Національно-патріотичне виховання 
і розвиток технічних та прикладних ви-
дів спорту завжди повинні бути у нашо-
му Товаристві пріоритетними, тому що це 
передбачено самою назвою Товариства – 
сприяння обороні України! Успішно сприя-
ти обороні України може тільки національ-
но свідомий патріот своєї держави, який 
не тільки любить свою рідну землю, але й 
знає як  він може її захищати. А врахову-
ючи профіль нашої організації,  ми пови-
нні готувати до захисту України технічно 
освічену і фізично здорову молодь.

– Традиційно в нашому Товаристві 
здебільшого директори автошкіл і СТК 
очолюють районні організації  Проте не 
всі з них мають чітку уяву про розмеж-
ування своїх повноважень: посадових 
як керівника закладу та громадських 
як голови осередку  Скажемо відверто: 
є й такі, хто основним своїм завданням 
вважає керівництво саме навчальним 
закладом  А організацію статутної ді-
яльності Відокремленого підрозділу 
розглядають як вимушене додаткове 
навантаження  Хотілося б почути Вашу 
думку з цього питання 

– Так, іноді не просто виконувати од-
ночасно як посадові, так і громадські 
обов’язки. Але слід перш за все пам'ятати, 
що в назві нашої організації – сприяння 
обороні України! А не об’єднання автошкіл 
і клубів... І в громадській роботі я спираю-
ся на свій актив, свого заступника, членів 
Ради Правління, координаторів Груп Това-
риства на місцях.

– І все ж таки: як Вам вдається успіш-
но поєднувати дві такі відповідальні по-
сади  Є якісь особливі секрети?

– Особливих секретів в успішному по-
єднанні двох посад немає. Головне – щоб 

працювали всі 
дружно. І у тіс-
ній співпраці з 
іншими органі-
заціями краю. 

– Анатолію 
Володимиро-
вичу, хто сто-
їть на обліку 
у Вашому осе-
редку, як Ви їх 
залучаєте до 
громадського 
життя? Як зби-
раєте і яким 

чином використовуєте членські внески?
– На обліку в нашій організації до не-

давнього часу були члени педагогічних 
колективів чотирьох шкіл району, слуха-
чі курсів з підготовки водіїв, працівники 
РСТК та станції юних техніків – шість пер-
винних осередків. Внески члени Товари-
ства поступають на банківський рахунок 
районної організації. Використовуємо ко-
шти на проведення виховних і спортив-
них заходів,  на участь  в автопробігах, на  
матеріальну підтримку станції юних тех-
ніків тощо.

– Що на Вашу думку, крім світової 
пандемії та пов'язаних з нею економіч-
них проблем, заважає діяльності Това-
риства та його Відокремлених підрозді-
лів? Можливо є конкретні пропозиції та 
побажання щодо її покращання?

– Зрозуміло, що під час пандемії різ-
ко скоротилися можливості у проведенні 
масових виховних та спортивних заходів. 
Не сприяла розвитку і адміністративна 
реформа, яка ліквідувала  наш Великоба-
гачанський район. На сьогодні наші пер-
винки – Групи Товариства – знаходяться 
у різних ОТГ і навіть у різних районах. Не-
зрозумілий як їхній, так і наш статус. Вва-
жаю, що Раді Правління ТСО України тре-
ба швидше визначитись з питанням що-
до існування та 
функціонування 
первинок і район-
них організацій. 
Також необхідно 
посилити зв’язок 
органів Товари-
ства на всіх рів-
нях зі структура-
ми Міністерства 
оборони, іншими 
силовими струк-
турами. Вважаю 
вкрай необхідним 
повернути в СТК, 
а також в навчаль-
ні заклади України 

малокаліберну зброю, макети навчальної 
зброї. Як можна виховати майбутнього вої-
на, який навчився стріляти лише з пневма-
тики і навіть не знає запаху пороху!?

З відповідями Бандура А В  ми озна-
йомили голову обласної організації Ва-
силенка В І  і попросили його надати 
свій коментар 

– Анатолій Бандур після звільнення 
з лав Збройних Сил України, повернув-
шись на рідну землю, спочатку очолив 
Великобагачанський районний спортив-
но-технічний клуб ТСО України, а потім і 
районну організацію Товариства. Відтоді 
минуло більше 11 років, які переконливо 
довели, що керівництво обласної орга-
нізації не помилилося з його кандидату-
рою. Під патронатом Великобагачанської 
районної організації проходять різнома-
нітні заходи з національно-патріотичного 
виховання молоді краю та залучення її  до 
занять технічними і прикладними видами 
спорту. Завдяки своїм організаторським 
здібностям, професійній майстерності та 
патріотизму, енергії, умінню комунікува-
ти з людьми, Анатолій Володимирович 
налагодив добрі партнерські стосунки 
з представниками органів місцевого са-
моврядування, ОТГ, офіцерами центру 
соціальної підтримки, громадською ор-
ганізацією «Великобагачанський курінь 
імені Пилипа Орлика Миргородського 
полку Полтавського коша імені Миколи 
Міхновського Українського козацтва», 
громадськістю, залучаючи їх до співпра-
ці. Жоден захід не проходить без участі в 
ньому Великобагачанської організації під 
керівництвом Анатолія Володимировича. 
Що стосується спортивно-технічного клу-
бу ТСО України, то він також тримає ви-
соку марку в районі у підготовці водіїв, 
постійно вдосконалює навчально-мате-
ріальну базу та професійну майстерність 
працівників клубу.
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Я з великою пошаною і розумінням 
ставлюся до всіх працівників 
бухгалтерської служби. І не 
тільки тому, що в дитинстві часто 

після садочка сиділа тихенько в конторі 
колгоспу, де моя мама працювала голов-
ним бухгалтером колгоспу-мільйонера. 
Там я мала свій столик, велику рахівницю, 
або, як тоді казали, «щоти», учнівський зо-
шит, ручку і каламар з чорнилом для запи-
сування «нарахованих трудоднів».

Давно не  лунає в бухгалтерії оцей 
дивний звук рахівниць – «цок, цок, цок». 
Їх замінили справжні «чарівники» – 
комп’ютери. Але найголовнішими наза-
вжди залишаються люди – бухгалтери! Зде-
більшого це представниці кращої полови-
ни людства, про яких так багато хороших 
слів хочеться сказати. В Тернопільській об-
ласній організації ТСО України працюють 
18 бухгалтерів, з них лише два чоловіки: 
Михайло Куріца – в Теребовлянському СТК 
(директор Володимир Ланковський)  і Зе-
новій Середа в Чортківському СТК (дирек-
тор Володимир Мендик). Наші фінансисти 
– це насамперед висококваліфіковані спе-
ціалісти: шість з них мають магістратуру 
– повну вищу економічну освіту, чотири – 
базову, вісім – неповну вищу. Так і хочеться 
сказати: недарма в Тернополі діє фінансо-
во-економічний університет, по теперіш-
ньому Західноукраїнський національний. 
Вікова категорія: переважно 40-50 років 

мають вісім спеціалістів, четверо – до со-
рока літ, і понад 60 років – шість ветеранів.

Здається, що бухгалтерія – це цифри, 
цифри… Але, насамперед, хочеться роз-
казати про фінансистів як про людей. Не 
тільки висококваліфікованих спеціалістів, 
але й вишуканих господинь, самобутніх 
дизайнерів робочих місць і територій АШ, 
СТК. Тих, хто не тільки вчасно нараховує і 
видає зарплату, але й створює відповід-
ний мікроклімат в колективі. Бухгалтерам 
доводиться мати справу з багатьма людь-
ми. І не тільки з працівниками АШ чи СТК, 
але й з тими, хто приходить навчатися на 
курсах водіїв. Голова обласної організа-
ції Анатолій Дмитрович Новгородський 
на кожній нараді, наголошуючи на важ-
ливості роботи фінансових працівників, 
з гордістю відзна-
чає, що в бухгал-
терській службі 
області працюють 
досвідчені та від-
повідальні люди: 

– Мені навіть 
важко когось ви-
ділити, сказати, 
хто найкращий. 
Але впевнений, 
що робота йде 
більш результа-
тивно там, де ке-
рівник закладу ці-

нує свого головного бухгалтера як ангела-
охоронця, прислухається до його порад, 
співпрацює в тісному контакті, створює всі 
умови для плідної праці. І це стосується 
всіх без винятку директорів навчальних 
закладів Товариства області.

За зразок можна вважати бухгалтерію 
апарату обласної організації – головного 
бухгалтера Євдокію Михайлівну Сорока-
ту  та її колежанку Лідію Іванівну Бобош-
ко. Вони тут  працюють  понад сорок ро-
ків, а загальний їхній стаж бухгалтерської 
служби в обласному Товаристві складає 
86 років. Уявіть тільки, якими юними вони 
тут розпочали свою трудову діяльність на 
початку сімдесятих, скільки фінансових 
операцій «пройшли» через їхні руки!.. Зда-
ється, мимоволі звикаєш робити все авто-
матично і на совість, адже все має сходи-
тись «копійка в копійку». А часом навіть 
перестаєш замислюватись, чому обирали 
той чи інший рахунок.

– Але це не так, – каже Євдокія Михайлів-
на. – Сучасне життя потребує від бухгалтера 
гнучкості та постійного підвищення квалі-
фікації. Ця посада змушує безперестанно 
вчитися, тому що змінюється сучасне за-
конодавство, з’являються нові програми і 
технології, які зобов’язують досконало во-
лодіти комп’ютером. Не раз доводиться до-
лати труднощі бухгалтерського обліку, щоб 
вийти переможцем у змаганні з податковою 
інспекцією за прибуток. Адже бухгалтер-
ський облік –  це не тільки звітність. Це й 
відповідальність за прийняття економічних  

Не місце красить людину, а людина місце – вчить нас народна 
мудрість! Зіновія Кудрик, член Національної  спілки журналістів 
України, наш постійний дописувач, підтверджує це своєю 
розповіддю про людей, які своєю натхненною працею, відданістю 
обраній справі дійсно прикрашають місце, на якому працюють...

ПРО БУХГАЛТЕРІВ ЗАМОВИМО СЛОВО
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Наші люди

рішень, які дозволяють досягти максималь-
ної ефективності господарювання автошкіл 
і спортивно-технічних клубів Товариства в 
області, щоб кожна витрата була продума-
но обґрунтована.

Так і хочеться згадати слова новоприз-
наченого директора Бережансько-
го СТК Олега Карпіва:  – Лише 
маючи два крила, пташка 
відчуває опору. Я маю 
теж два крила для 
успішної праці: з боку 
обласної організації – 
голова, а з боку СТК 
– головний бухгалтер 
Наталія Штуглинець. 

Це твердження мо-
жуть повторити й інші 
нещодавно призначені 
директори: Тарас Киредон  з 
Підволочиського СТК про Марію 
Ракочу, Ігор Меленчук з Козівського СТК 
про Ольгу Папіж, Даніслав Довгаль  зі Зба-
разького СТК про Світлану Вітюк, Валерій 
Власюк з Кременецької АШ  про Наталію 
Ляшук. Таке ж почуття опори відчувають і 
директори-ветерани: Василь Керницький  
з Бучацької АШ від Ганни Баволяк і Світла-
ни Кривулич,  Сергій Агапєєв  з Тернопіль-
ської АШ від Ганни Бурбан і Мирослави 
Бучок,  Олег Мельник  зі Зборівського СТК 
від Галини Ляшонки  та інші.

До речі, крім Сорокатої Є.М і Бобошко 
Л.І. почесне звання «Ветеран Товариства 
сприяння обороні України» присвоєно ще 
п’яти головним бухгалтерам:  Г.П. Баволяк 
з Бучацької АШ, Г.П. Бурбан з Тернопіль-
ської АШ, Н.В.Ляшук з Кременецької АШ, 
С.О. Вітюк зі Збаразького СТК, О.С. Папіж з 
Козівського СТК. Оновлюється колектив і 
молодими кадрами. Радіємо поповненню в 
сім’ях молодих мам – головних бухгалтерів 
Ганни Гладик із Заліщицького СТК (дирек-
тор Михайло Голоден), Галини Яцкової з 
Шумського СТК (директор Валерій Бор-
щевський).

Оскільки на-
вчальні органі-
зації Товариства 
не мають змоги 
тримати в шта-
ті «кадровика», 
цю роботу вико-
нують, за незна-
чну доплату, та-
кож працівники 
бухгалтерії. А це 
– персональний 
облік кадрів, ве-
дення наказів по 
особовому скла-
ду,  п ідготовк а 

необхідних документів щодо укладання і 
розірвання трудових договорів, надання 
відпусток, ведення трудових книжок, осо-
бових справ, особових карток форми  П-2 

і табелів  робочого часу. Це і співпраця з 
місцевими філіями обласного центру за-
йнятості, Пенсійного фонду, податкових 
органів, інспекцій по праці.

Вміють в Тернопільській обласній 
організації не тільки працювати, але й 
спільно відпочивати. І як тут не згадати 
Марію Ракочу, 
головного бух-
галтера Підво-
лочиського СТК, 
та її ініціативну 
групу – Наталію 
Штуглинець  з 
Береж ансько-
го СТК і  Галину 
Ляшонку  з Збо-
рівського СТК.  
Завдяки їхнім 
зусиллям та за 
підтримки «на-
шого тата», голо-
ви осередку А.Д. 

Новгородського, щороку, крім минулого 
карантинного, дружним колективом виїж-
джали відпочивати на вихідні в мальовничі 
Карпати і Закарпаття, історичні місця Чер-
нівеччини і Шацькі озера Волині, на Чорне 
море в Скадовськ та екскурсійними марш-
рутами рідного Тернопілля. Вечірня ватра 
і задушевна пісня, в якій тон завжди задає 
сильний і красивий голос обласного голо-
ви, закарбовуються в пам’яті назавжди.

Линуть привітання кожному на день 
народження, особливо з нагоди ювілею. 
Нинішній травень в котрий раз заквітував 
для нашого найголовнішого бухгалтера 
Євдокії Михайлівни Сорокатої. Вона для 
всіх стала справжньою наставницею – ви-
могливою, проте справедливою. Мабуть 
завдяки  цьому наші підвідомчі організа-
ції працюють, примножуючи здобутки з 
року в рік. Причому без штрафів з боку 
контролюючих органів. Немає проблем з 
податковою, банківською системою, не-

порозумінь між директорами і бух-
галтерами на місцях. В любові 

та злагоді з чоловіком Євге-
ном Петровичем вирости-

ли дочку Наталю і сина 
Олега, радіють і пиша-
ються внучками Юлею 
і Мартою. Весь особо-
вий склад обласної ор-

ганізації приєднався до 
найщиріших побажань 

від Анатолія Дмитровича 
вельмишановній ювілярці 

найціннішого земного скарбу 
– міцного здоров’я на довгі, щасли-

ві роки, невтомної енергії. Щоб стелився 
барвистий рушник долі, вишитий сокови-
тими кольорами добра і злагоди, затишку і 
благополуччя, любові та сімейного щастя. 

Так, цінуючи та поважаючи своїх "ане-
гелів-охороніців", фінансових працівників, 
працюють в Тернопільській обласній ор-
ганізації. І вони віддячують своєю само-
відданою натхненою працею!
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Майже кожен навчальний 
заклад нашого Товариства 
має славні трудові традиції, 
п ід  дахом автошкі л  та 

спортивно-технічних клубів пройшли на-
вчання десятки тисяч громадян України. 
Впродовж десятиліть працювали наші 
вихованці  на державу і суспільство, 
зробивши величезний внесок у їхню 
розбудову. Випускників АШ та СТК ДТСА-
АФ Української РСР автору цих рядків 
доводилося зустрічати за тридев’ять зе-
мель від рідної української. Багатьох та-
ких хлопців бачив в армії. Всі вони були 
різними людьми, але  вирізнялися  фахо-
вою підготовкою. 

Наприкінці 80-х довелося побувати 
на одній з нарад Центрального дорож-
ньо-будівельного управління МО СРСР, 
яке будувало дороги у Вологодській, 
Архангельській, Рязанській та інших 
областях європейської частини колиш-
ньої держави  У своєму виступі началь-
ник автослужби аналізував ситуацію, 
що склалася у військах щодо ДТП  Досі 
пам’ятаю його фразу:

 – Де і хто готує для нас кадри? Так,  
ДТСААФ  Тут мені на моє прохання при-
несли довідку і з неї випливає, що якіс-
но готують їх лише українці  Спасибі їм 
за це: їхні випускники найменше скоїли 
минулого року різних ДТП…  

Були серед солдатів-водіїв, звісно, і 
випускники Ніжинської автошколи. Адже 
майже сім десятиліть тому  у славному 
місті Ніжині постав автомотоклуб  ДТСА-
АФ Української РСР. А в грудні 1974-го  на-
казом Чернігівського обласного комітету 
ДТСААФ він був реорганізований в Ніжин-
ську автомобільну школу. Як згадують ве-
терани, справи у цьому навчальному за-
кладі завжди йшли непогано. Свідченням 
цьому – відомчі відзнаки, подяки як керів-
ництва обласного оборонного осередку, 
так і місцевої влади. А ще – командирів тих 
військових частин, де проходили службу 
вихованці школи.  За п’ять років вона отри-
мала звання «Зразкова». 

– Ми намагаємось бути гідними продо-
вжувачами традицій наших старших колег, 
– говорить  Тетяна Матюха. – Наш авто-
парк  на сьогоднішній день складається  
з  10 автомобілів. Зокрема, шести легко-
вих, чотирьох вантажівок. Маємо також 
автобус і мікроавтобус.  Розуміючи, що по-
трібно розвиватись, усіляко намагаємось 
поліпшувати матеріально-навчальну базу: 
якщо тупцюватимемо на місці, то з часом 
вона прийде в упадок. І хто ж тоді бажати-
ме вчитись у нас? А не буде попиту на наші 
послуги, людям нізвідки буде виплачувати 
заробітну платню. Скажете, знайдуть робо-
ту в іншому місці? Можливо. Але це не так 
легко і просто як може здатися. Місто наше 
не є таким собі мегаполісом, де цю про-
блему сяк так ще можна вирішити. Тому як 
керівник вважаю, що не потрібно ганятися 
за дешевим авторитетом серед колег чи 
підлеглих, підвищуючи їм за найменшої 
можливості зарплатню. Потрібно думати 

про день завтрашній. Задля цього лише 
у 2019-2020 роках в навчальному корпусі 
автошколи замінили 14 вікон, встановили 
нові двері на центральному вході, відре-
монтували  східці на двох входах та обла-
штували навіс на одному з них. Підключені 
до опалення ще один навчальний клас та 
два господарських приміщення. Оновлено 
покрівлю на п’яти ангарах для зберігання 
техніки. Якщо говорити про наші виробни-
чі показники, то лише 2020-го року підго-
товлено 552 водії з восьми категорій, а за 
останні п’ять років – 3230 водіїв.

Кілька слів про цю прагматичну жінку. 
Тетяна Анатоліївна родом з Чернігівщини. 
Закінчила з відзнакою Ніжинський техні-
кум і  Харківський інститут механізації сіль-
ського господарства. До цієї  школи при-
йшла на початку 90-х років. Два роки пра-
цювала  на посадах майстра виробничого 
навчання водінню автомобіля, начальни-
ком автоколони. Потім в силу різних при-
чин довелося змінити місце роботи, але у 
2005-му повернулася. На  посаду викла-
дача, а також, за сумісництвом, майстра 
виробничого навчання водінню. Влітку 
2019-го очолила автошколу.

– Незважаючи на всю важливість на-
вчально-матеріальної бази, головним 
надбанням нашого навчального закладу 
є, звісно, люди, – каже вона. –  Хочеться на-
самперед відзначити ветеранів ТСО Украї-
ни. Це, зокрема, викладач Красноок Мико-
ла Іванович, помічники директора Тучен-
ко Анатолій Володимирович та Солов’ян 
Василь Андрійович, майстри виробничо-
го навчання Гескін Вячеслав Аврамович, 
Федько Микола Іванович, Січко Геннадій 

За цим  принципом працює колектив Ніжинської автомобільної 
школи, що на Чернігівщині. А очолює його Тетяна Матюха

НЕ ЗУПИНЯТИСЯ НА ДОСЯГНЕННЯХ
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Дмитрович, бухгалтер Манойленко Алла 
Миколаївна. Вони віддали оборонному 
Товариству десятки років  свого життя, і 
як директор автошколи пишаюсь, що пра-
цюю з такими колегами. Не можу омину-
ти добрим словом і молодих фахівців: 
майстра виробничого навчання водінню 
Шакота Олександра Олександровича, за-
ступника директора з економіки-головно-
го бухгалтера Слесареву Ганну Віталіївну. 
Вона, до речі, незважаючи на молодий вік 
є досить грамотним фахівцем з тих про-
блем, якими доводиться 
займатись.

–  Ця автошкола, вірні-
ше, навчання в ній сподо-
балося мені з перших днів, 
– каже житель Ніжинського 
району Микола Павлович. 
– А все тому, що тут до-
тримуються трудової дис-
ципліни, весь працюючий 
персонал є людьми ввічли-

вими і відмінними фахівцями.
– Кожен, хто тут навчався, переконав-

ся: колектив очолює справжній керівник, 
який зумів добре налагодити роботу, – ді-
литься своїми враженнями ніжинець Ан-
тон. – Я, як і мій батько, який закінчив цей 
навчальний заклад і півтори року керму-
вав на далекосхідних просторах МАЗом, 
теж навчався тут. Правда, керую «АУДІ»…

Подібних думок дотримується біль-
шість випускників навчального закладу.

Автошкола плідно співпрацює з Ніжин-
ським міським, районним та Бобровиць-
ким районним управліннями соціального 

захисту населен-
ня. Насамперед в 
царині навчання 
учасників АТО/
ООС. У 2020 році 
в її стінах  підго-
тували  16 водіїв 
– учасників бойо-
вих дій на Донба-
сі. З них четверо 
опанували кате-
горію «В»: Івашко 

Олег, Максимен-
ко Артем, Литви-
ненко Валентин, 
Рибалко Андрій. 
Кисленко Воло-
димир, Науменко 
Віктор, Носенко 
Олексій, Залоз-
ний Іван, Колодуб 

Андрій, Шевчен-
ко Богдан отри-
мали право ке-
рувати автомо-
білем категорії 
«С». На катего-
рію «Д» витрима-
ли іспити Бойко 
Олександр, Мі-
рошник Юрій, 
Луценко Сергій, 

а Малахов Сергій, Пилипець Михайло, Се-
менець Олександр – на категорію «СЕ».

– Загалом з органами місцевої влади у 
нас добрі стосунки,  робочі, – продовжує 
директор. – В разі потреби допомагають 
також і депутати міської ради, зокрема Хо-
менко Юрій Валерійович. Маємо багато 
планів на майбутнє. Потрібно ще два на-
вчальні класи обладнати сучасними засо-
бами навчання. Зробити ремонт підлоги 
на другому та третьому поверхах навчаль-
ного приміщення, демонтувати, як того ви-
магають пожежники, дерев’яні панелі на 
першому та другому поверхах. Вже укла-

дені угоди  на протипожежні роботи та 
обробку дерев’яних конструкцій вогне-
тривкими засобами. Виконати їх плануємо  
власним коштом, а це до 80 тисяч гривень. 
А от знайти 300-400 тисяч гривень на вста-
новлення пожежної сигналізації – такої 
перспективи я поки не бачу. Вся надія на 
допомогу Товариства. Потребує оновлен-
ня і  автопарк – наші автомобілі вже «про-
бігли» майже по півмільйона кілометрів. 
Тому вже придбали новенькі Chevrolet 
Aveo і Škoda Fabia. Якщо порушувати те-
му співпраці з Українським військом, то 
останнім часом ми передали Збройним 
Силам   дев’ять автомобілів. Вони хоч не  
нові,  але, я сподіваюсь, досі працюють на 
благо України.

Тетяна Матюха очолює ще й Ніжинську 
районну організацію ТСО України.

 – Наша головна статутна мета –  вій-
ськово-патріотичне виховання молоді, – 
каже жінка. – І ми намагаємося виконувати 
це завдання. Наприклад, у 2020 році по-
винні були брати участь у проведенні за-
ходів Всеукраїнської дитячо-юнацької гри 
«Сокіл» («Джура»), та її відмінила пандемія. 
Але цього року вона знову планується.

Ми долучаємось також і до проведення 
заходів національно-патріотичного вихо-
вання, що проводяться на теренах району 
під егідою місцевої влади, громадських 
організацій.

Спілкувався 
Сергій ЗЯТЬЄВ

Досвід кращих 

Коментар Ігоря Бизгана – голови Чернігівської обласної 
організації ТСО України:

– Насамперед зауважу, що Тетяна Анатоліївна власним прикла-
дом спростувала твердження деяких представників сильної статі, 
що керувати чоловічим колективом не є жіночою справою. За не-
значний проміжок часу ця жінка зуміла налагодити і підтримувати 
стабільну роботу автомобільної школи, трохи оновити навчальну 
базу. І головне, вона знає, що потрібно зробити для покращання 
роботи навчального закладу. Тетяна Анатоліївна мислить стра-
тегічно. Тому живе не одним сьогоднішнім днем,  усвідомлюючи, 
що від неї у значній мірі залежить благополуччя багатьох людей. 
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Актуально!

Світова пандемія досі ще не 
вивченої хвороби не оминула й 
Україну разом з її оборонним То-
вариством. Болюче вдарила вона 

по нашим навчальним закладам. Здава-
лось би, біда ця наша загальна, стосується 
в рівній мірі всіх учасників навчального 
процесу. Проте навчальні заклади шести 
обласних організацій не тільки виконали 
плани доходів від платної підготовки за 
минулий рік, але й дещо збільшили обся-
ги підготовки кадрів, в тому числі і водіїв 
автотранспортних засобів всіх категорій. 
Хтось скаже – у них, мабуть, умови зовсім 
інші. А ми впевнені, що тут справджуються 
пророчі слова українського генія. Господь 

дійсно допомагає людині… Але, насампе-
ред, тій, яка сама бореться. Не дарма на-
родна мудрість вчить нас: на Бога надійся, 
а сам розум май! 

Минулого року ми розповідали вам, 
шановний читачу, про столичний навчаль-
ний заклад – Дарницьку зразкову авто-
школу, яку очолює Сергій Цісельський. 
Хочемо зауважити, що і під час всіх цих 
локдаунів, адаптивних карантинів тощо 
колектив автошколи не впав у відчай, а 
став шукати виходи із складної ситуації. 
Ми звернулися до викладача-методиста 
Дарницької автошколи Івана Петровича 
ПРИПУТИ з проханням поділитися досві-
дом як власним, так і всього трудового 
колективу навчального закладу, розпо-
вісти про форми і методи роботи в над-
звичайних умовах.

– Тривалий час держава України пере-
буває в стані «війни» з підступною хво-
робою Короновірус. Ми вчимося жити 
по-новому з дотриманням протиепіде-
міологічних заходів, як того вимагає По-
станова уряду та документи Міністерства 
охорони здоров’я України. Педагогічний 
колектив Дарницької автомобільної шко-
ли Товариства сприяння обороні України 
з розумінням підійшов до вимог керівних 
документів. З перших днів запроваджен-
ня карантинних заходів викладачі ПДР, 
інструктори з водіння та інший персонал 
на позачерговій нараді у директора були 
ознайомлені з дотриманням правил вну-
трішнього розпорядку роботи. Кожний з 

них отримав чіткі і конкретні завдання та 
рекомендації. Викладачів ПДР зобов’язано 
забезпечити проведення роз’яснювальної 
роботи серед курсантів щодо необхіднос-
ті використання в навчальному процесі 
захисних масок, рукавичок та засобів де-
зінфекції усіма учасниками навчального 
процесу. Інструкторам з індивідуального 
навчання водіння запропоновано забезпе-
чити кожний навчальний автомобіль гумо-
вими рукавичками та засобами дезінфек-
ції задля забезпечення обробки салону 
автомобіля. Персонал отримав завдання 
контролювати наявність дезінфекційних 
засобів в дозаторах, які розміщені в фо-
йє  та приймальній навчального закладу. 
Технічного керівника зобов’язали контр-
олювати процес обробки навчальних та 
службових приміщень дезінфікуючими за-
собами та систематичне провітрювання. 
Адміністрація взяла під особистий контр-
оль дотримання маскового режиму, а та-
кож виконання особливих вимог під час 
запровадження того чи іншого локдауну. 
Тобто всім поставлені конкретні завдання 
і організований дієвий контроль за вико-
нанням!

Одразу після запровадження червоної 
зони і локдауну в столиці наказом дирек-
тора закладу Цісельского С.В. було при-
зупинено роботу в автомобільній школі 
та переведено її в онлайн режим. Такий 
режим передбачав наступний алгоритм 
дій персоналу автошколи:

На жаль, змушений констатувати, що через призупинення навчаль-
ної діяльності на час проведення на території держави карантинних 
обмежень в 2020 році відбулося певне зниження показників. (Із звіту 
Голови Товариства за підсумками 2020 року)

«БОРІТЕСЯ – ПОБОРЕТЕ, ВАМ БОГ ПОМАГАЄ!»
Т.Г.Шевченко

Припута І.П.
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– черговий адміністратор постійно при-
ймає дзвінки від бажаючих навчатись;

– черговий викладач проводить теоре-
тичні консультування тих, хто призупинив 
навчання;

– технічний персонал готує навчально-
матеріальну базу до можливого покращен-
ня ситуації і відновлення очного навчання.

Після переведення столичного регіо-
ну до помаранчевої зони школа була на 
100% готова розпочати навчальний про-
цес. Адже за час вимушеної перерви ви-
кладачі, технічний персонал, інструктори 
з водіння підготували в належному рівні 
навчальні кабінети, оновили їхнє оснащен-
ня, провели поточний технічний огляд на-
вчальних автомобілів.

На сьогодні Навчальний заклад «Дар-
ницька автомобільна школа ТСО України» 
розпочав повноцінне функціонування. Ми 
завжди пам’ятаємо, що одним з головних 

Статутних завдань Товариства є «освітня 
діяльність, в тому числі підготовка, пере-
підготовка, підвищення кваліфікації кадрів 
робітничих професій та різні види курсо-
вої підготовки, участь в підготовці та пе-
репідготовці, підвищенні кваліфікації ро-
бітничих кадрів згідно з законодавством 
України».

Неухильне дотримання персоналом та 
курсантами маскового режиму постійно 
контролюється адміністрацією закладу. 
Для забезпечення щеплення проти ко-
ронавірусу проведено опитування бажа-
ючих, складено списки для подання їх в 
Дарницьку районну державну адміністра-
цію. Це дозволить допомогти особовому 
складу вчасно пройти вакцинування та в 
подальшому запобігти розповсюдженню 
цієї хвороби на теренах автошколи і під-
тримати в належному рівні  учасників на-
вчально-виховного процесу.        

Спілкувався з працівниками 
столичного підрозділу 

Товариства 
Володимир ВІЖУНОВ

Ми попросили першого за-
ступника голови Київської місь-
кої організації ТСО України Русла-
на Мельниченка прокоментувати 
підготовлений матеріал:

– Зважаючи на інформацію про 
роботу Дарницької автомобільної 
школи в умовах пандемії  COVID-19, 
хочу зазначити, що й інші навчаль-
ні заклади міського Товариства теж 
дотримуються відповідних каран-
тинних норм. Адже в нашій роботі 
поряд з навчальним процесом та ді-
яльністю навчальних закладів сис-
темний підхід до безпеки та захисту 
здоров’я слухачів і робітників стоїть 
також на першому плані.  
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Досвід кращих 

«Сталися разючі зміни…»
Микола – один з них. Сьогодні він очо-

лює Березнівський спортивно-технічний 
клуб ТСО України.

 – За час його керівництва у цьому на-
вчальному закладі  сталися разючі зміни, – 
розповідає заступник голови Рівненської 
обласної організації  ТСО України Василь 
Рудика. – Зокрема, повністю оновлено 
технічний парк: на зміну «Жигулям» і «Мо-
сквичам», що дісталися Мелянчуку у спа-
док і на ладан дихали, прийшли сучасні 
автівки. Тож до послуг тих, хто вирішив ви-
вчитись тут на водія, на сьогоднішній день 
є 10 легковиків , 10 вантажівок, автобус, 
два мотоцикли, мопед, три причепи. З при-
ходом Миколи Федоровича будівлю, де 
розташовується СТК, відремонтували я к 
слід: власним коштом навіть звели  другий 
поверх,  цим самим значно розширивши 
навчальну базу, замінені всі вікна і две-
рі, виконали й інші роботи. Всі аудиторії 
комп'ютеризовані, що полегшує і роботу 
викладачів, і опанування слухачами на-
вчального матеріалу. Є тут і кімната від-
починку, де можна випити філіжанку кави, 
почитати періодику.

За відгуками колег, Микола Федорович 
«знає життя не з книг і кінофільмів». З ними 
важко не погодитись. Адже у самостійне 
життя  вирушив зарано, поступивши по за-
кінченні 8-го класу до Мирогощинського 
радгоспу-технікуму, де вивчився на меха-
ніка. Армійське загартування проходив на 

теренах Білоруського військового округу 
в ракетних військах стратегічного призна-
чення.

– Після звільнення з армії стосовно пра-
цевлаштування були різні думки і пропо-
зиції, – каже Микола Мелянчук. – Запропо-
нували і посаду викладача у Березнівсько-
му спортивно-технічному клубі. Я відразу 
ж погодився. Зрозумівши, що бракує від-
повідних знань,  закінчив Рівненський ін-
ститут Вищого навчального закладу «Від-
критий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна», здобувши повну  вищу 
освіту.

Як свідчать колеги, які давно його зна-
ють, Микола Федорович з перших днів ро-
боти показав себе грамотним фахівцем, 
толерантним у ставленні до людей. Тому, 
мабуть, «приглянувся» і керівництву, яке 
й призначило його директором СТК. За 
словами вже згадуваного Василя Рудики, 
час підтвердив правильність такого вибо-
ру. А ось сам Мелянчук не вбачає в своїй 
особистості якихось надзвичайних чеснот 
чи заслуг.

 – Працюю так, як повинен працюва-
ти, – відверто зізнається він. – І не лише 
тому, щоб виправдати довіру керівни-
ків: за мною ж колектив людей. І хоча 
він не такий вже й великий, але ж во-
ни вимагають відповідного ставлення 
до себе. Ось уявіть собі, що виробни-
чі показники нашого СТК 
істотно погіршають.  Що 
це значить? А те, що до-
ведеться всім без винятку 
«урізати» зарплатню, яка 
й так, відверто кажучи, є 
досить скромною. А то й 
скорочувати працівників. 
Де вони працевлаштують-
ся у провінційному ра-
йонному центрі? А в ба-
гатьох з них на утриманні 
неповнолітні діти, батьки. 

Тож, зважаючи лише на цю обставину, 
не можна «розслаблятись». 

Ті оцінки, які дають Березнівському 
спортивно-технічному клубу у Рівнен-
ській обласній оборонній організації, теж 
зайвий раз підтверджують: ні сам дирек-
тор, ні його колеги дійсно не спочивають 
на лаврах. СТК на лідируючих позиціях се-
ред інших подібних навчальних закладів 
вже досить тривалий час. Відзначають ви-
сокі професійні якості людей, що тут пра-
цюють, і пересічні жителі Березнівського 
та інших сусідніх районів, які вчились тут 
кермувати автівками.

 – Я не можу порівнювати тутешній на-
вчальний процес з якістю навчання в ін-
ших СТК, – говорить 28-річний Микола. 
– Але як на мене, то організований  він на 
вищому рівні. З перших днів я зрозумів, що 
і викладачі, і майстри на своєму місці. А ще 
кинулося в очі, що сумлінно   ставляться 
вони до дорученої справи не через острах 
перед директором, а просто є надзвичай-
но відповідальними людьми.

 – Тут навчалися всі мої родичі, – каже 
48-річний Владислав. – А це не багато й 
не мало, а…дев'ять чоловік?  Тож і я, хоч 
і не є мешканцем Березневого, теж, коли 
постало питання придбання автівки, по-
дався сюди.

 До речі, у цьому СТК, за направлення-
ми від Управління соціального захисту на-

У мальовничому куточку Рівненщини розкинулося село Колодязне.  Люди, що тут 
живуть, з давніх давен вирізняються працелюбністю, гаруючи на ланах і фермах з 
раннього ранку і до пізнього вечора. Такою ж працелюбною була і сім'я  Мелянчуків – 

Федора Кузьмовича і Антоніни Федорівни. Главу сімейства, бригадира 
районної «Сільгоспхімії», керівництво неодноразово заохочувало за 
трудові звершення.  Та найбільшим досягненням  подружжя вважало 
своїх дітей – чотирьох синів і доньку

«СВІЙ ВИБІР МИ ЗРОБИЛИ НА ВСЕ ЖИТТЯ...»

Микола Мелянчук

Поповнення навчального автопарку



№ 2 (41) 2021 25

селення, навчалися й учасники бойових 
дій на сході України: Новоселецький В.П., 
Гречко І.І., Шептицький М.А. та інші вете-
рани АТО. Ці хлопці теж досить схвально 
відгукуються про якість навчання. А хіба 
той факт, що практично всі випускники 
навчального закладу з «першого 
заходу» успішно здають іспити, не 
є переконливим підтвердженням 
якості навчання?

Про свою роль у цьому про-
цесі директор якщо і говорить, 
то неохоче. А ось щодо тих, з ким 
працює пліч-о-пліч, добрих слів 
не жаліє. Особливо на адресу ве-
теранів. 

–  Будь-який керівник нічо-
го не вартує без колег-однодум-
ців, – відверто зізнається він. – В 
цьому плані з колективом мені  
поталанило. Ось, для прикладу, візьму 
викладачів-ветеранів Люшина Василя 
Олександровича і  Герасимчука Анатолія 
Марковича.  Практично все своє свідоме 
життя вони присвятили нашому СТК. Або 
ж майстра практичного навчання водінню 

автомобіля  Лисецького  Івана Івановича.  
Вони не лише самі є відмінними фахів-
цями своєї справи, а й передають досвід 
молодшим колегам – Юрію Мелянчуку, 
Олегу Мелянчуку, Віталію Ковалю. А як  не 
згадати добрим словом Оксану Іванівну 
Балдич – нашого головного бухгалтера. За 
багато років спільної роботи не пригадаю 
випадку, коли б у нас виникали якісь про-
блеми з фіскальними органами. Загалом я 
вам скажу так: як директор я задоволений 
відношенням до справи усіх наших пра-
цівників. Кожен на своїй ділянці роботи 
сприяє загальному успіхові. Минулого ро-
ку навчання у Березнівському спортивно-
технічному клубі пройшли 1842 чоловіка. 
Я спілкувався з більшістю цих людей і на-
рікань ніяких не почув. А це все завдяки 
моїм колегам!..

«Той факт, що брат мій – 
керівник, не дає мені ніяких 
преференцій…»

У цьому ж навчальному закладі пра-
цює і брат  Миколи Федоровича – Олек-
сандр. Посада – майстер виробничого на-
вчання водінню автомобіля. Шлях до неї 

почав торувати ще на початку 90-х – під 
час навчання у Соснівському  професій-
но-технічному училищі №8, де здобував 
професію майстра сільського будівництва. 
Паралельно навчався у Березнівському 
районному спортивно-технічному клу-

бі, отримавши посвідчення на право ке-
рування мотоциклом. За направленням 
райвійськкомату у цьому ж навчальному 
закладі отримав посвідчення категорій 
«В» і «С».

– Не думав і не гадав, що з часом тут 
працюватиму, – говорить Олександр Фе-
дорович. – По закінченні навчання  був 
призваний до лав Радянської  Армії. Слу-
жити випало в Московському військовому 
окрузі. Там я всі два роки провів за кер-
мом «сто тридцятого» ЗіЛа. 

Звільнившись з війська, працевлашту-
вався водієм у місцевому відділенні «Ук-
ртелекому», офіс якого знаходився непо-
далік  спортивно-технічного клубу. Звісно, 
що як колишній випускник часто заходив 
сюди, спілкувався зі своїми викладачами 
та майстрами. Під час одного з таких спіл-
кувань отримав пропозицію «попрацю-
вати майстром виробничого навчання», 
оскільки один з майстрів звільнявся.

Відтоді минуло більш як 20 років. А  
Олександр Федорович досі обіймає цю 
посаду. Правда, якщо раніше навчав під-
опічних водійському ремеслу на «Жигу-
лях», то сьогодні його «залізним конем» 
став «Рено». А також ЗіЛ-130. Загалом, на-

явність відповідної кваліфікації 
дозволяє Мелянчуку навчати 
водінню практично на всіх тран-
спортних засобах.

«За столом збирається 
родина…»

 Сини не забувають про ма-
му, разом з її онуками часто на-
відують. З братами Віктором та 
Григорієм, їхніми  сім'ями  зби-
раються за святковим столом, 
згадують дитинство, діляться 

успіхами і невдачами. А ось із сестрою 
Наталією зустрічаються не так часто, як 
хотілось би: вона проживає у Москві. Та 
все ж навідується і сьогодні.

Спілкувався і готував 
матеріал до друку

Сергій ЗЯТЬЄВ
Коментар голови Рівненської обласної організації 
ТСО України Миколи Скиби:

– Що я можу сказати про братів Мелянчуків? Лише 
одне: молодці хлопці. Якщо хтось з недовірою поста-
виться до моїх слів, то нехай їде у Березне і поспілку-
ється з людьми, які їх знають. Як з числа слухачів цього 
навчального закладу, так і місцевих жителів. Гарантую, 
що жодного поганого слова не почує. Від перших тому, 
що тут дають відмінні теоретичні знання і практичні 
навички. Ну а від інших через те, що Микола й Олек-
сандр є порядними людьми, у стосунках з оточуючими, 
вирізняються іншими чеснотами. Загалом на таких лю-
дях, як Мелянчуки, і тримається все наше Товариство!

Трудовий колектив

Навчається молодь
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«Батько радіє за сина…»

Його попередник і «за сумісництвом» 
батько Зіновій Гавришко керував цим 
навчальним закладом 52 роки! Навряд 
чи знайдеться у нашому Товаристві лю-
дина, яка б побила його рекорд. Втім, 
справа не у кількості років, проведених 
на тій чи іншій посаді, а в конкретних 
справах, залишених після себе. Досить 
часто людина за якийсь рік-два всти-
гає зробити більше, аніж інші за 10-15. 
На рахунку Зіновія Миколайовича цих 
справ стільки, що й не перелічиш.  Але 
так вже влаштоване   життя, що рано 
чи пізно, але кожному з нас доводить-
ся йти на заслужений відпочинок. Не 
оминула ця доля і Зіновія Гавришка: у 
2018 році він залишив навчальний за-
клад, якому віддав більше півстоліття 
свого життя.

На зміну йому прийшов син – Гав-
ришко-молодший. Народився і виріс він 
у цьому ж місті, успішно закінчив Львів-
ський національний аграрний універси-
тет, опанувавши спеціальність інжене-
ра-механіка. Вважаючи, що отриманих 
знань для нього недостатньо, удоскона-
лював  свою фаховість ще й на факуль-
теті підвищення кваліфікації організа-
тора-економіста сільського господар-
ства цього ж вишу. На початку 2000-х 
обійняв посаду заступника  директора 
Кам’янко-Бузького РСТК ТСО України.

– Спочатку наш колектив дещо на-
сторожено поставився до цього призна-
чення, – розповідає один із старожилів  
навчального закладу. Дехто висловлю-
вав припущення, що Олег просто «ле-
жатиме на посаді», сховавшись за спи-
ною батька. Та незабаром переконали-
ся, що це не так: він виявився напрочуд 
енергійною, ініціативною людиною, гра-
мотним фахівцем. А найголовніше, ви-
різнявся толерантним ставленням до 
людей, зумівши налагодити прекрасні   
стосунки навіть з деякими норовливи-
ми колегами. Хіба можна було такого 
не поважати?

Тому, два роки назад, коли Олег Зі-
новійович обійняв посаду директора, 
ця подія не викликала ніякого ажіота-
жу: всі знали, що він людина передбачу-
вана і ніяких «сюрпризів» очікувати од 
нього не доведеться. Більш того, люди, 
знаючи як він проявив себе у якості за-
ступника, розуміли, що син гідно про-
довжуватиме справу батька. І не поми-
лилися. Адже за цей незначний проміж-
ок часу вже придбано три вантажних 
автомобілі, зроблено капітальний ре-
монт  приміщень в адмінбудинку. Зо-
крема, замінені  вікна в усіх навчальних 
аудиторіях, вхідні двері, побілені стіни 
й стеля, пофарбовані сходи тощо. За іні-
ціативою нового керівника було при-
дбано і нову  комп’ютерну техніку, що 
значно поліпшило навчальний процес, 
нові меблі. Рішенням Кам’янка-Бузької 
міської ради Львівської області в 2018 
році надано дозвіл на розробку про-
екту із землеустрою щодо виділення в 
постійне користування земельної ділян-

ки площею 0,2800 га для влаштування 
автодрому та маневрового майданчика, 
а 2020 року розпочалося будівництво 
майданчика для вправ початкового на-
вчання водінню автомобіля.

– Планів на майбутнє багато, – гово-
рить Олег Зіновійович. – Один із прі-
оритетних напрямків роботи – збере-
ження колективу, поліпшення матері-
ально-технічної, навчальної бази. Якщо 
зуміємо виконати лише цих два пункти, 
то матимемо більше слухачів. А коли 
так, то й фінансове становище поліп-
шиться, давши можливості для подаль-
шого розвитку навчального закладу. Ко-
ристуючись нагодою, хочу висловити 
від імені усього нашого колективу щиру 
вдячність голові Львівської організації 
ТСО України Василю Івановичу Хамулі за 
ту постійну підтримку, яку ми відчуває-
мо з його боку. Скажу відверто: своїми 
скромними успіхами ми в певній мірі 
теж зобов'язані йому: інколи виникали 
такі форс-мажорні ситуації, що доводи-
лося звертатися до нього по допомогу. 
І нам Василь Іванович ніколи не відмов-
ляв, вважаючи, як він казав завжди, це 
своїм обов'язком.

Іспити здають  
з першого «заходу»

З часу керування Олегом Зіновійо-
вичем в стінах цього навчального за-
кладу підготовлено близько 1000 во-
діїв. Практично всі вони здали іспити 
на отримання водійських посвідчень 
з першого разу. А це, погодьтеся, кра-
ще самих пишномовних слів свідчить 

Так оцінюють діяльність Олега Гавришка на посаді директора Кам'янка-
Бузького спортивно-технічного клубу, що у Львівській області

ГІДНИЙ ПРОДОВЖУВАЧ СПРАВИ БАТЬКА
Кращі на місцях
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про рівень навчання. Навча-
лися тут і учасники АТО/ООС 
за рахунок фонду управління 
соціального забезпечення: 
Олег Кметь, Микола Бойцун, 
Богдан Кондюх, Роман Струсь 
та чимало інших їхніх бойових 
побратимів.

– Рівнем навчання цілком 
задоволений, – говорить Ми-
кола Бойцун. – Сподіваюся, що 
теоретичні знання, практичні навички 
водіння  допоможуть мені у майбутньо-
му уникати будь-яких аварійних ситуа-
цій на дорозі.

Незважаючи на наявність відмінної 
матеріально-навчальної бази, головним 
багатством навчального закладу Олег 
Гавришко вважає людей, які працюють 
поруч. Зокрема, восени 2020-го посаду 
викладача Правил дорожнього руху та 
організації безпеки руху обійняв Ігор 
Оліяр. Відтоді минуло небагато часу, 
але, за словами директора, вже зрозу-
міло: Ігор Іванович є грамотним фахів-
цем. Особливо пишається ветеранами. 
Зокрема, головним бухгалтером Марією 
Павлівною Кубіцькою, викладачем Яном 
Ярославовичем Лапкою, який працює 
з 1982 року. А також інструкторами ін-
дивідуального навчання водінню авто-
мобіля Орестом Семеновичем Позунем, 
Ігорем Євгеновичем Сьомкою,  Василем 
Павловичем Мусієм, Андрієм Ігорови-
чем Кіщуком, які відпрацювали тут по 
кілька десятиліть.

– Це їм наш заклад зобов'язаний сво-
їм авторитетом на теренах Кам'янка-
Бузького і прилеглих районів, – про-
довжує Олег Зіновійович. – Саме вони 
при спілкуванні зі слухачами формують 
у них уявлення про наш СТК. Ну, а про 
навчальний процес годі й казати!

– Свого шефа ми поважаємо не за по-
саду, яку він посідає і навіть не через те, 
що він син Зіновія Миколайовича, – від-
верто каже один із інструкторів. – А за 

його високу фаховість, намагання втру-
титись у будь-яку проблему і вирішити 
її, піклування про колектив.

Окрім цього навчального закладу, Гав-
ришко очолює і Кам'янка-Бузьку районну 
організацію ТСО України. І на цій посаді 
теж докладає всіх зусиль для того, щоб 
завдання, визначені Статутом Товари-
ства, сумлінно виконувалися. Наприклад, 
у місті регулярними є змагання з кульо-
вої стрільби з пневматичної гвинтівки, 
зустрічі молоді з ветеранами антитеро-
ристичної операції, заходи, спрямовані 
на гідне вшанування пам'яті земляків, що  
полягли на фронтах Другої світової.

– Інакше й бути не може, – перекона-
ний Гавришко. – Молодь потрібно яко-
мога ширше залучати до просвітниць-
ких, спортивних заходів. Наша молодь – 
це наше майбутнє. А воно кується вже 
сьогодні.

Зауважимо, що голова оборонної 
організації зумів налагодити добрі сто-

сунки з    місцевими органами влади, 
військовим комісаріатом району і ко-
мандуванням тих частин, що дислоку-
ються на теренах району. Така співп-
раця теж неабияк сприяє військово-
патріотичному вихованню молодих 
людей.

У Олега Зіновійовича міцний тил. 
Дружина Галина працює у датському 
підприємстві «Райтекс», розташовано-
му у Кам'янка-Бузькій. До слова: обоє 
не лише навчалися  в одному класі, а й 
сиділи за однією партою. Старший син, 
Назар, програміст, закінчив Києво-Мо-
гилянську академію, працює в компа-
нії «AMAZON» у Польщі. Одружений, 
має сина. Молодший, Ярослав, навча-
ється на шостому курсі цього ж вишу, 
де опановує спеціальність «програмна 
інженерія» та паралельно працює в 
ІТ-компанії в Києві.

Валерй ЛОЗИЦЬКИЙ

Начальник Територіального сервісного центру Михайло Джура:
– Що вирізняє випускників Кам’янка-Бузького спортивно-технічного клубу, так це 

відмінна підготовка. Кажу це з твердою впевненістю, оскільки всі вони здають у на-
шому Центрі іспити. І зі знання Правил дорожнього руху, і з водіння. Судячи по цих 
критеріях, навчальний процес у цьому СТК налагоджений дуже й дуже добре. Втім, 
фаховий підхід до справи, якою вони займаються, вже давно став традиційним для 
викладачів та інструкторів з практичного водіння, які тут працюють.

Підвалини цієї традиції були закладені Зіновієм Миколайовичем. Ну, а сину за-
лишилось гідно їх продовжувати і розвивати. Впевнений: коли б такий підхід до-
мінував у повсякденній діяльності всіх керівників навчальних закладів, які готують 
водіїв, дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України було б в рази менше.

Коментар голови Львівської обласної організації ТСО України Василя Хамули:
– Цілком згоден зі словами, винесеними у заголовок цього допису: Олег Гавришко достойно продовжує справу Зіновія Гав-

ришка. І робить це енергійно, вишукуючи нетрадиційні шляхи вирішення багатьох проблем сьогодення, притаманних практично 
всім навчальним закладам нашого Товариства.

За ці кілька років значно поліпшився навчальний процес, умови праці трудового колективу. Жителі Кам’янка-Бузької, сіл ра-
йону з великим задоволенням йдуть навчатися водійському ремеслу саме до цього РСТК. А в якості засобу реклами чи піару, як 
сьогодні кажуть, слугують не мас-медіа, а так зване сарафанне радіо, коли слухачі чи випускники діляться враженнями про цей 
навчальний заклад зі своїми родичами, друзями.

Олега Зіновійовича поважають. І не лише колеги чи випускники цього РСТК, а й пересічні жителі Кам’янка-Бузької: тут, зважа-
ючи на параметри міста, кожен на виду. А поважають  усіх Гавришків насамперед за їхню порядність, толерантне ставлення до 
оточуючих. А ще – за ставлення 
до тієї справи, якою доводить-
ся займатись.
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Витоки цього навчального закла-
ду сягають далекого 1953 року, 
коли у Таращі постав спортивно-
технічний клуб. Першим ви-

кладачем тоді призначили  В.М. Бурлія, 
а інструктором – В.А. Пошелюжного. Та 
проіснував він недовго: незабаром на 
його місці з’явилася танкова школа. Так 
звана холодна війна, яка будь-якої миті 
могла перерости в гарячу, була у розпалі і 
країна потребувала більше танкістів. З ча-
сом її розформували, заснувавши замість 
неї Таращанський автомотоклуб третьо-
го розряду. В його стінах готували водіїв  
автомобілів. Згодом заклад перейменува-
ли в автомобільну школу. У цьому статусі 
вона існує і дотепер.

  – У нашому Товаристві, здається, не 
знайдеться навчального закладу, який би 
змінив стільки назв, – посміхається дирек-
тор Сергій Горбуненко. – Та справа не у 
зміні статусу і назв. Як на мене, головним 
є виконання працівниками своїх функці-
ональних обов’язків. А люди, які тут пра-
цювали до мене, робили свою справу сум-
лінно і професійно. Про це вам розповість 
будь-який ветеран нашого закладу чи ста-
рожил  містечка. 

Порівнювати сьогоднішню Таращан-
ську автошколу з  навчальними заклада-
ми, про які йшлося вище і на фундаменті 
яких вона «виросла», навіть некоректно. 
Адже за ці роки тут все змінилося. Напри-
клад,   до послуг таращан і жителів райо-

ну, бажаючих опанувати водійське ремес-
ло, маємо 11 транспортних засобів, серед 
яких вантажівки, легковики і мотоцикли. 
Всі вони у пристойному технічному стані 
і готові  будь-коли вийти зі слухачами на 
маршрути.

 – Наш техпарк і його особовий склад, 
висловлюючись армійською терміно-
логією, у постійній бойовій готовності, 
– жартує директор. – Вивести зі строю 
майстра може лише хвороба, але наші 
хлопці дбають про здоров’я: не зловжи-
вають оковитою, не палять і навіть за-
ймаються спортом. Хочу зауважити, що 
про автомобілі, на яких слухачі вчаться 
навичкам їзди, вони дбають як про свої 
власні. Адже знають: ті їх, образно кажу-
чи, годують, оскільки отримують хоч і не 
астрономічну зарплатню, але стабільно, 
без затримок. Усвідомлюємо, що потріб-
но дбати не лише про практичний бік 
справи, а й теоретичний. Маю на увазі 
вивчення Правил дорожнього руху. Зна-
єте, з чого починається перше заняття з 
майбутніми водіями, коли вони тільки-но 
переступають поріг навчального класу? 
З оприлюднення статистики щодо кіль-
кості дорожньо-транспортних пригод та 
їхніх жертв. Після цього людей не потріб-
но переконувати у важливості відмінно-
го знання ними ПДР.

Навчальні аудиторії оснащені мульти-
медійним обладнанням, комп'ютерами, 
тренажерами та макетами автомобільних 

агрегатів для якісного і сучасного навчан-
ня. Тут завжди чисто і охайно: директор 
вважає, що на якість навчального проце-
су, тобто засвоєння людиною матеріалу, 
впливає будь-який дріб’язок. Автошкола 
використовує також практику дистанцій-
ного онлайн-навчання за найновішими  
методиками. Але без людей – працівни-
ків автошколи – все це обладнання нічого 
не вартує. Тому ставлення до них з боку 
Горбуненка шанобливе.

З великою повагою, навіть людською 
теплотою, відгукується Сергій Леонідович 
про ветеранів школи  Яцевського Бориса 
Андрійовича, Янішевського Андрія Мико-
лайовича, Горбуненка Олега Леонідови-
ча, Постельгу  Романа Івановича, Бойка 
Андрія Михайловича та інших старожилів 
навчального закладу. А також  головного 
бухгалтера – заступника директора з еко-
номічної роботи Олену Іванівну Вовченко:

–  Вона  26 років пропрацювала у нашій 
автошколі і є самим ветеранистим ветера-
ном.  Завдяки її професіоналізму, сумлін-
ності у нас ніколи не виникало проблем з 
фіскальними органами.

Якщо говорити про виробничі показ-
ники, то минулого року тут підготовлено 
понад 300 водіїв транспортних засобів ка-
тегорій «А1»,»А», «В», «С», «С1», «СЕ». Циф-
ри, можливо, і не вражають. Але якщо вра-
хувати той факт, що Тараща є містечком з 
населенням близько 10 тисяч, а більшість 
людей, м’яко кажучи, не можуть похвали-

Так відгукується про своїх колег директор Таращанської автошколи, 
що у Київській області, ветеран ТСО України Сергій Горбуненко

Досвід кращих 

«ПИШАЮСЯ, ЩО ПРАЦЮЮ 
З ТАКИМИ ЛЮДЬМИ...»
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тись статками, які б дозволили придбати 
автівку, то це не так вже й погано. 

Таращанщина, як і всі райони Київщини, 
відрядила під час шести хвиль мобілізації 
до Українського війська чимало своїх си-
нів. Вчорашні учасники антитерористичної 
операції, згідно чинного законодавства, 
користуються правом на пільгове навчан-
ня в автошколах. Тож у Таращанській АШ 
пройшли його чимало атовців. Зокрема, 
Кобко І.А., Помелуйко М.Р., Левківський Р.В., 
Хоменко В.В. та багато інших.

– Що сказати про навчальний процес? 
Добре організований. Скрізь і в усьому по-
рядок: навіть в армії не такий…

 – Армійський підрозділ,  де поважають 
командира, практично завжди виконає по-
ставлене завдання. Принаймні, не зали-
шить своїх позицій. Наша автошкола теж 
нагадує такий підрозділ, правда, з меншою 
кількістю людей і без погонів. Кожен пра-
цівник знає своє – у кращому розумінні 
цього слова – місце.

Таких відгуків, погодьтеся, потрібно за-
служити. Сергій Горбуненко досить скром-
но оцінює свій внесок у розвиток навчаль-
ного закладу. Тож скажемо ми за нього. 
Він – ветеран  і Товариства, і автошколи. 
По закінченні Таращанського радгоспу-
технікуму свій трудовий шлях  розпочав 

саме під її дахом. 
У якості майстра 
виробничого на-
вчання. Сталося 
це наприкінці 70-
х. У 2000 році обі-
йняв посаду  ди-
ректора.

За словами колег, багато зробив для 
покращання навчально-матеріальної ба-
зи, підвищення рівня навчання. Нагоро-
джений Почесним знаком ТСО України. У 
школі працює і син Костянтин, викладаючи 
Правила дорожнього руху.

 – За нашим директором всі ми як за 
кам’яною стіною, – кажуть в автошколі. – 
Людина, правда, він надто вимоглива, але, 
разом з тим, і добра душею, завжди зро-
зуміє тебе, за можливості допоможе у ви-
рішенні проблем.

 Сергій Леонідович очолює також і ра-
йонну оборонну організацію. Незважаючи 
на всі негаразди сьогодення, вона живе 
повнокровним життям. Наприклад, під її 
егідою проводяться  змагання зі стрільби, 
шахові поєдинки, змагання з футболу та 
міні-футболу. Тривалий час Таращанська 

автошкола спонсорувала власну футболь-
ну команду «Автошкола-Кур'єр». За мож-
ливості організовуються зустрічі молоді з 
сьогоднішніми захисниками України. До 
речі, до війська у Горбуненка особливе 
ставлення: впродовж двох років охороняв 
західні кордони держави, якої сьогодні не-
має. Натомість, залишилася у нього повага 

до людей в погонах.

– Ми передали свого часу підрозділам 
Збройних Сил, задіяних ще в антитерорис-
тичній операції, шість автомобілів, – каже 
Сергій Горбуненко – Причому збереже-
них до гвинтика, відремонтованих власни-
ми силами й коштом небайдужих людей. 
Військові, які їх приймали, були здивовані 
технічним станом Камазів. Ми також нео-
дноразово передавали нашим захисникам 
необхідні запчастини до техніки, віднов-
лені або ж придбані працівниками-благо-
дійниками.

На запитання щодо планів на майбутнє, 
Микола Іванович відповідає:

– Знаєте, хтось з великих людей ска-
зав чудові слова. А звучать вони при-
близно так: хочеш розсмішити Господа 
Бога – поділися з ним своїми планами. Я 
не хочу смішити Всевишнього. Ну, а якщо 
серйозно, виходячи з можливостей по-
кращувати матеріальну базу, навчальний 
процес. Для цього маємо резерви. Хоч і 
не такі вже й великі, як того хотілося б, 
але вони є.

Коментар голови Київської обласної організації ТСО України Олександра Єрмака:
 – У Таращанській автошколі трудяться напрочуд працьовиті, сумлінні люди, які всім серцем 
вболівають за доручену їм справу. Я спілкувався і з директором, і з ними. І переконався, що 
такі поняття як честь колективу, повага серед оточуючих, про які сьогодні багато хто забув, 
для них багато важать. І саме на таких людях – я у цьому твердо переконаний – і тримається 
все наше Товариство.

Начальник сервісного центру МВС України 
Дмитро Корейба:
– В силу покладених на мене обов’язків я звик оціню-
вати будь-якого керівника навчального закладу з під-
готовки водіїв по рівню знань, який демонструють його 
підопічні під час складання випускних іспитів. В цьому 
плані слухачі Таращанської автомобільної школи за-
вжди на висоті: абсолютна більшість здають і теоретич-
ну, і практичну частину з першого разу. Якщо говорити 
про людські якості, то мені імпонує його серйозний, 
виважений підхід до тієї справи, якою він займається 
ось вже більше сорока років свого життя.
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У 1982 році їй було  присвоєно 
звання Зразкового навчального 
закладу. А вже наступного року 
«за високі показники в підготовці 

фахівців для Збройних Сил» колектив от-
римав перехідний Червоний прапор При-
карпатського військового округу, а також 
виборов – за виробничими показниками 
– перше місце серед 48 автошкіл, що роз-
ташовувалися на його  теренах. Спортсме-
ни, які займалися у спортивних гуртках на 
базі автошколи, систематично отримували 
високі нагороди на всеукраїнських, об-
ласних та місцевих змаганнях. Сьогодні  
Рівненська автошкола ТСО України – це 
сучасний навчальний заклад, який достой-
но конкурує з  приватними, де теж готують 
водійські кадри. А їх у Рівному десятки. Але 
завдання  свої школа виконує. Рішенням 
Бюро ЦК ТСОУ від сьомого вересня 2016 
року за бездоганне виконання статутних 
завдань Рівненська автошкола ТСОУ на-
городжена Почесним знаком ТСО України. 
До недавнього часу під її дахом готували 
по 1 200-1 300 водіїв категорій А1, А, В, С1, 
С, ВЕ, СЕ, Д, АDR. Щороку. Минулого, 2020-
го, кількісний показник знизився до 1 050: 
далися взнаки карантинні обмеження, 
коли автошкола впродовж кількох місяців 
не працювала. 

 –  Проте, незважаючи на всі позитивні 
досягнення,  розслаблятися все ж не мож-
на, – говорить директор АШ Юрій Адамо-

вич Богданович. – Адже живемо не лише 
у час високих технологій, які все більше 
проникають у всі сфери нашого життя, а й 
в умовах високої конкуренції. Тож усіляко 
дбаємо про матеріально-технічне забез-
печення навчального процесу. Зокрема, 
лише впродовж останніх п’яти років при-
дбали п’ять транспортних засобів, значно 
поліпшили навчальну базу. Наприклад, за-
вершили  капітальний ремонт будівель 
як самої Рівненської автошколи, так і  на-
вчального підрозділу у місті Здолбунові. 
Ми оснастили комп’ютерний клас досту-
пом до мережі Інтернет, де кожен слухач 
може самостійно підвищувати рівень вже 
отриманих знань. У співпраці з управлін-
ням соціального захисту населення Рів-
ненської області  щорічно заклад навчає 
понад 50 учасників АТО/ООС. Серед тих, 
хто пройшов навчання,  Д. Омельченко, О. 
Вовкогон, М. Коблов, В. Чуль, П. Гресик, О. 
Гашовський, О. Декальчук та багато інших 

їхніх фронтових побратимів. Всі вони  до-
вели, що є  не лише надійними захисника-
ми України,  але й сумлінними слухачами 
при опануванні водійського ремесла. Ми 
брали також активну участь  у підготовці 
працівників Національної поліції Рівнен-
щини, провівши навчання  та тестування 
близько 200 кандидатів.

За словами директора автошколи, все  
частіше приходять навчатися жінки. Часто-
густо в групах лише 5-6 хлопців, решта – ді-
вчата. Водночас викладачі не приховують, 
що багато учнів вважають ніби головне на-
вчитися керувати автомобілем, а теорія – 
на другому плані. Проте в автошколі увагу 
слухачів акцентують на тому, що дорога 
подібного незнання не пробачає. Нерідко 
нехтування Правилами дорожнього ру-
ху призводить до ДТП, в яких  отримують 
важкі каліцтва, а то й   гинуть люди.

– З перших днів навчання відчуваєш, 
що тут працюють справжні професіонали 

Так відгукуються про навчальний процес у Рівненській автошколі 
як її випускники різних років, так і сьогоднішні слухачі. Висока 

якість викладання, майстерність водіння та отримання 
водійського посвідчення лише за півтора місяця – це 
те, чим славиться навчальний заклад. А починалася 
його історія у далекому післявоєнному 1946 році. Тоді  
це був автоклуб, який з роками трансформувався у 
автомобільну школу

Досвід кращих 

«ТУТ ГОТУЮТЬ ВОДІЇВ 
ВИЩОГО ҐАТУНКУ ...»
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своєї справи, – говорить житель Рівного 
Роман Яковина. – Про рівень навчально-
го процесу розповіли друзі, і тому я теж 
вирішив вивчитись на водія саме в авто-
школі Товариства. До речі, тут навчаються 
не лише жителі міста, а й з навколишніх 
населених пунктів.

Навчальний заклад, про який наша роз-
повідь,  активно співпрацює  зі Збройними 
Силами України. Свого часу  надавались 
навчальні вантажні автомобілі  для стажу-
вання армійців, які направлялися в зону 
АТО,  передали для їхніх потреб два авто-
мобілі УРАЛ-4320, перерахували  одноден-
ний заробіток для допомоги Рівненському 
військовому госпіталю.

– Ми з розумінням поставились до про-
блем армійців з перших днів проведення 
антитерористичної операції, – говорить 
Юрій Адамович. – Адже на власні очі бачи-
ли і на власні вуха чули, у якому жалюгід-
ному стані тоді перебувало Українське  вій-
сько. Користуючись нагодою, хочу згадати 
зі шпальт «Вісника» людей,  чиїми руками 
та вмінням ми досягаємо стабільних успі-
хів у своїй діяльності. Це, насамперед, на-
ші ветерани:  викладачі Величко Т.Н., який 
відпрацював у нас  майже півстоліття, та 
Євген Андрейков,  заступник директора 
Сергій Левчук. Це  майстри виробничого 
навчання водінню автомобіля  Анатолій 
Ткачук, що має 35 років трудового ста-
жу, Володимир  Дмитрук – 41 рік, Микола 
Мичка – 30 років, Валерій Якушевський 
– 27 років. З завзяттям  працюють і моло-
ді працівники: викладачі Василь Стецюк, 
Олена  Яцкевич, Олексій Васильчук, май-
стри Олексій Намчук, Дмитро Позняк, Ва-
силь Стецюк. 

Не забувають у цьому навчальному 
закладі і про спорт. Тут працюють авто-
мобільна і стрілецька спортивні секції, а 
також гуртки радіоаматорів, картингу, ав-
томодельного спорту, підводного полю-
вання, собаківництва. Радіоспортсмени є 
особливою гордістю Юрія Богдановича: 
вони часто виступають на змаганнях різ-

ного рівня і рідко коли повертаються до-
дому без нагород.

Спілкуючись з працівниками автошко-
ли, почув багато добрих слів на адресу 
директора. 

–  Юрій Адамович пройшов солідну жи-
тейсько-професійну школу, – говорить йо-
го заступник з організації підготовки водіїв 
Сергій Левчук. – Має величезний досвід 
перебування на керівних посадах, уміє на-
лагоджувати контакти з людьми.

Важко не погодитись з Сергієм Васильо-
вичем. Богданович народився на Рівнен-
щині і без неї, за його словами, не уявляє 
свого життя. Після закінчення Омитської 
десятирічки поступив і успішно закінчив 
гідромеліоративний факультет Демидів-
ського радгоспу-технікуму. Потім була 
служба в лавах Радянської армії, яку  про-
ходив у Архангельській області – на кос-
модромі «Мирний», що спеціалізувався на 
запусках військових  супутників. Знявши 
армійський однострій, працював у Заріч-

ненському шляхоремонтному будівельно-
му управлінні, пройшовши шлях від май-
стра до головного інженера. 

Відчуваючи брак знань, поступив до 
Української державної академії водного 
господарства. Нині це Національний уні-
верситет водного господарства та приро-
докористування.  Тричі обирався депута-
том районної ради, працював  помічни-
ком-консультантом народного депутата 
України Олександра Абдуліна. У 2006 році 
нагороджений Грамотою Верховної Ради 
України. З 2007 року – член-кореспондент 
Транспортної Академії України. Неоднора-
зово заохочувався Грамотами Зарічнен-
ської районної державної адміністрації та 
Зарічненської районної ради. Відзначений 
Почесною Грамотою «Кращий роботода-
вець року» серед підприємств Рівненської 
області, годинниками від Президента Укра-
їни та від обласної державної адміністрації.

Обіймав посади  голови Зарічненської 
райдержадміністрації,  начальника Служби 
автомобільних доріг у Рівненській області. 
Словом, як кажуть у таких випадках, чоло-
вік у цьому житті щось бачив. Досвід, набу-
тий на попередніх посадах, Юрій Адамович 
сьогодні сповна використовує у статусі ди-
ректора Рівненської автомобільної школи.

Щодо планів на майбутнє, то керівник 
небагатослівний:

– Ну, а далі за планом – працювати, по 
можливості нарощуючи виробничі показ-
ники. Насамперед, якомога скоріше подо-
лати цей клятий коронавірус і зберегти у 
повному складі трудовий колектив.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Коментар голови Рівненської обласної організації ТСО України Миколи Скиби:
– Про стан справ у Рівненській автошколі мені добре відомо. Добре знаю і директора цього 

навчального закладу, його заступника і навіть викладачів та майстрів. Що можу сказати про 
цих людей? Це добре підготовлені у професійному сенсі фахівці, сумлінні працівники і просто 
надзвичайно порядні люди, які дорожать честю усього колективу, гідно продовжують традиції, 
закладені попередниками. Буваючи у цьому навчальному закладі, переконуюсь в істинності 
поговірки, яка гласить: хто хоче працювати – той шукає можливості, хто ні – причини. Навіть 
минулий рік, коли вже лютувала пандемія, яка вкрай негативно позначилася на виробничих 
показниках усіх без винятку навчальних закладів обласного Товариства, Рівненська автошкола 
зуміла надолужити прогаяне за два місяці.

Користуючись нагодою, хочу побажати всім працівникам автошколи доброго здоров’я, миру 
на нашій  землі і подальших вагомих успіхів у їхній статутній діяльності.

Василь Котовець – адміністратор  територіального  сервісного центру:
–  Рівненська автошкола ТСО України вирізняється стабільністю у навчальному процесі, 

знаннями своїх випускників. В силу виконання функціональних обов’язків мені дуже легко ви-
значити рівень викладання Правил дорожнього руху, отриманих навичок з водіння автомобіля 
випускниками будь-якого навчального закладу з підготовки водіїв. Іспити, які вони здають, і є 
тими лакмусовими папірцями,  що дозволяють це робити практично безпомилково. 

Зауважу: коли б так навчали водійському ремеслу в усіх навчальних закладах, що  спеціа-
лізуються на підготовці водійських кадрів, то дорожньо-транспортних пригод на автошляхах 
України було б значно менше 
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І незабаром був призваний до лав 
Радянської Армії. Службу проходити 
випало на теренах колишньої Че-
хословаччини – у Центральній групі 

військ. На посаді механіка-водія БТРа. І по 
сьогодні з теплотою згадує ті дні, вважа-
ючи, що йому неабияк поталанило: там 
зустрів справжніх друзів.

– Не казатиму нічого за інших, але для 
мене армія стала дійсно школою життя, 
– говорить Микола Красноок. – Було, зви-
чайно, важко. Особливо у перші дні і міся-
ці, але саме там я навчився долати трудно-
щі, сформував свій чоловічий характер. 
Сьогоднішній молоді, яка сповідує інші 
цінності, цього не зрозуміти...

Повернувшись додому, вступає до Хар-
ківського інституту механізації і електрифі-
кації сільського господарства. «Башковито-
го» студента примітили і після закінчення 
вишу залишили працювати в інституті, до-
віривши досить серйозну посаду – завід-
увача лабораторією кафедри сопромату. 

Робота подобалася, і Микола почав навіть 
замислюватись чи не приступити до на-
писання кандидатської дисертації. Але…

 – За сімейними обставинами довело-
ся залишити Харків і переїхати на рідну 
Чернігівщину, ближче до батьків, які про-
живали у селі Савинці, – згадує ті дні Ми-
кола Іванович. 

 Разом з дружиною Валентиною осели-
лися у древньому поліському місті Ніжині, 
працевлаштувався у місцевій автошколі 
ДТСААФ Української РСР. Посада – викла-
дач. Сталося це у жовтні 1987 року.

– Скоро виповниться 34 роки, а здаєть-
ся, ніби вчора все було, – посміхається Ми-
кола Іванович. – Спочатку думав, що це 
тимчасове місце роботи, але невдовзі зро-
зумів: це моє. Справа в тому, що тут мене 
оточували порядні люди і відмінні фахівці 
своєї справи. Я таких людей дуже поважаю.

Микола Іванович викладає Правила до-
рожнього рухуa, безпеку руху, допомагає 
слухачам опанувати матеріальну частину 
автомобіля. Тож якщо в юнацькі роки йо-
го називали ходячою енциклопедією, то 
сьогодні – універсальним викладачем. За 
словами колег, він не лише професіонал з 
великої літери, а й природжений педагог.

– Деяким «вундеркіндам» доводиться 
по десять разів пояснювати одне і те ж, 
але ніхто ще не бачив його роздратова-
ним, – кажуть вони. – І де у нього стільки 
того терпіння та ввічливості?

– Неабиякий професійний фах, уміння 
працювати з людьми, пояснювати їм на-

вчальний матеріал – ось далеко не повний 
перелік тих чеснот, які вирізняють Миколу 
Івановича, – каже директор Ніжинської АШ 
Тетяна Матюха. – За них ми і поважаємо 
свого колегу.

Слухачі теж гарно відгукуються про пе-
дагога.

– На заняття варто ходити вже заради 
того, щоб поспілкуватись з Миколою Іва-
новичем, – посміхається жителька Ніжина 
Олена. – Це надзвичайно сонячна людина. 

Разом з дружиною Валентиною Васи-
лівною він виховав двійко чудових дітей 
– Павла та Ірину. Обоє медики. Син ще під 
час першої мобілізаційної хвилі пішов на 
неоголошену нам війну, рятував вояків 1-ої 
танкової бригади. Сьогодні як фахівець із 
санепідеміології працює в Прилуках, а та-
кож створив і очолює громадську органі-
зацію «Щит», до складу якої увійшли учас-
ники антитерористичної операції. 

–  Батько завжди слугував нам з се-
строю прикладом в усьому, – каже Павло. 
– Скажу більше: ми намагалися бути схо-
жими на нього.

Чи не найбільша гордість Миколи Крас-
ноока – онуки Євгенія, Юлія, Златослава. 
На запитання чи ніколи не пошкодував 
про свій професійний вибір у далекому 
1987-му посміхається:

– А чого шкодувати? Працюю, як всі лю-
ди, намагаюся бути в ладах з оточуючими 
і власною совістю, щоб ні дітям, ні онукам 
не доводилося червоніти за батька і діда.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Миколку за його потяг до знань у Савинській середній школі, що 
на Чернігівщині, і вчителі, і однокласники називали ходячою 
енциклопедією. Не було, здавалось, запитання, на яке б він не 

відповів. Але, на їхній подив, вступати до вишу не став.
 – Встигну ще, – віджартовувався хлопець 

«ПРО СВІЙ ВИБІР НЕ ШКОДУЮ ...»



ЄДИНИЙ У СВІТІ РУКОПАШНИЙ БІЙ 
ЛЮДЕЙ І СОБАК З ФАШИСТАМИ

Розпочавши війну з СРСР 
у 1941 році, Адольф Гітлер, як 
свідчать історики, був переко-
наний не лише у своїй перемо-
зі, а й у датах, які він визначив 
для взяття кожного міста. Київ 
фюрер дав наказ захопити вже 
8 серпня й на цей день призна-
чив парад. Та його плану не су-
дилося здійснитися. Кількасот 
тисяч радянських вояків поля-
гли, обороняючи столицю Укра-

їни. Точну цифру й сьогодні сказати важко. Німецькі та радянські 
джерела надто сильно різняться у цьому питанні. І хоча місто було 
захоплено, але не так блискавично, як хотів Гітлер. А ця розповідь 
про 500 бійців окремої Коломийської прикордонної комендатури та 
150 їхніх службових собак, які загородили дорогу на Київ силам про-
тивника, які в кілька разів перевищували їхню кількість.

У кінці липня 1941 року прикордонники, відступаючи під натис-
ком ворога на схід України, опинилися у селі Легедзине. Тут вони 
прикривали відступ наших військ. Ворог наступав швидко. Фашисти 
пам’ятали, що 8 серпня за планом Гітлера їм належить прогулюватися 
Києвом. Але під Легедзиним «забуксували». Незважаючи на величезну 
перевагу німців, поле за селом протягом кількох днів кінця липня-
початку серпня переходило з рук у руки.

Оскар Мюнцель, який у роки Другої світової був німецьким офі-
цером, а під її кінець дослужився до генерал-майора, у своїй книзі 
«Танкова тактика» про ці бої згадує так: «1-2 серпня. Запекло атаку-
ються частини 11-ї танкової дивізії у районі Легедзино. Тяжкі бої, ве-
ликі втрати... Бойова група «Герман Геринг» не змогла пробити сильні 
ворожі позиції. 16-та піхотна дивізія відбиває атаки».

Проте сили були надто нерівними. У прикордонників закінчува-
лися боєприпаси. Комендант окремої Коломийської комендатури 
майор Родіон Філіпов зрозумів: попереду останній рукопашний бій. 
І вирішив використати останній резерв - службових собак. Вівчарок 
прикордонники берегли. Коли в Легедзино почався бій, їх заховали 
по клунях і сараях, наказавши лежати тихо. Під час кількаденного 
протистояння у бійців не було часу навіть на те, щоб погодувати 
тварин. В останній бій зголоднілі собаки йшли разом зі своїми ви-
снаженими господарями. Картина була страшна. Вівчарки кидалися 
на піхотинців, а ті розстрілювали їх із кулеметів. Поранених людей і 
тварин передавлювали танками. Перемогу в цьому страшному бою 
здобули фашисти. Але смерть прикордонників та їхніх собак не була 
даремною. Вона дала змогу вивести війська, які вони так героїчно 
прикривали, й зупинила наступ ворога на Ставище і далі – на Київ.

В бою загинули все 500 прикордонників, жоден з них не здався 
в полон. А вцілілі собаки, за свідченням очевидців – мешканців села 
Легедзино, до кінця залишились відданими своїм провідникам. Всі 
з уцілілих в тій м’ясорубці уляглись біля свого хазяїна і нікого не під-

пускали до нього. Німецькі нелюді пристрілювали кожну вівчарку. А 
ті з них, кого не підстрелили, одказувались від їжі і умерли з голоду 
на полі… Навіть сільським собакам дісталося – нацисти розстрілю-
вали крупних собак селян, навіть тих, що були на прив’язі. Лише од-
на вівчарка змогла доповзти до хати і впала біля дверей. Відданого 
чотирилапого друга прихистили, виходили, а з ошийника на ній се-
ляни дізналися, що це були прикордонні пси не тільки Коломийської 
комендатури, а й спеціальної школи службового собаківництва ка-
пітана М.Є. Козлова. 

Після того бою, коли німці зібрали своїх погиблих, було дозволено 
поховати радянських прикордонників. Всіх, кого знайшли, зібрали в 
центрі поля и похоронили разом зі своїми вірними чотирилапими 
помічниками, а тайну поховання сховали на довгі роки… 

Дослідник того пам’ятного бою Олександр Фука говорить, що 
пам’ять про героїзм прикордонників та їхніх помічників серед селян 
була настільки велика, що, незважаючи на присутність окупаційної 
адміністрації і загону поліцаїв, пів села хлопчаків з гордістю носили 
зелені кашкети загиблих. А місцеві жителі, які ховали прикордонни-
ків, потайки від фашистів видирали з червоноармійських книжок і 
офіцерських посвідчень фотографії загиблих, щоб потім відправити 
їх для упізнання. Зберігати такі документи було смертельно небез-
печно, тому встановити прізвища героїв не вдалося. Сьогодні відомі 
особи лише двох загиблих прикордонників.

Лише в 1955-му жителі Легедзино змогли зібрати останки майже 
всіх 500 прикордонників и перенести їх до сільської школи, біля якої 
і знаходиться нині братська могила. А на окраїні села, там, де про-
ходив рукопашний бій людей і собак з фашистами, 9 травня 2003-го 
на добровільні пожертви ветеранів Другої світової, прикордонних 
військ и кінологів України було встановлено єдиний у світі пам’ятник 
людині з рушницею та її вірному другу – собаці. Такого пам’ятника 
більше ніде немає. 

Зупинись і вклонись  Тут в липні 1941 року піднялись в остан-
ню атаку на ворога бійці окремої Коломийської прикордонної 
комендатури  500 прикордонників и 150 їхніх службових собак 
полягли смертю хоробрих в тому бою  Вони залишились наза-
вжди вірними присязі, рідній землі  

58 років після завершення Другої світової війни курган за селом Легедзине, що у 
Тальнівському районі Черкаської області, нічим не відрізнявся від тисяч інших 
пагорбів. Повз нього пролітали машини, прямуючи на Умань чи Тальне, довкола 
зеленіли поля.  Мало хто здогадувався, яку таємницю оберігає це місце…




