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26 ВЕРЕСНЯ 1991 РОКУ

VII (ПОЗАЧЕРГОВИЙ) З’ЇЗД ДТСААФ УКРАЇНИ

ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ

ОБОРОННОГО ТОВАРИСТВА 

НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ



ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ

26 вересня 1991 року, VII (позачерговий) 
з’їзд оборонного Товариства прийняв рі-
шення про створення ТСО України, оголо-
сивши його правонаступником ДТСААФ 
УРСР.

10 жовтня 1991 року, Товариство зареє-
стровано Міністерством юстиції України

26 листопада 1991 року, затверджено 
Прапор та емблему ТСО України

листопад 1998 року, Головою Товариства 
обрано Дончака В.А.

квітень 2010 року, Товариство очолив 
Тімченко В.М.

грудень 2016 року, XIV (позачерговий) 
з’їзд затвердив нову редакцію Статуту  
ГО «ТСО України»

жовтень 2017 року, Головою Товариства 
обрано Кошина С.М. 
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Ігор Бизган,  голова Чернігіської ОО 
ТСО України,  підполковник запасу, вете-
ран АТО 

 – Тридцять років тому збулися мрії міль-
йонів українців, які протягом століть не ма-
ли власної держави і не почувалися госпо-
дарями на своїй, Богом даній, землі. Будемо 
відвертими: і сьогодні 
ставлення до події, що 
сталася 24 серпня 1991 
року в стінах Верховної 
Ради тоді ще Української 
РСР, у деяких наших спів-
вітчизників неоднознач-
не. Я ж особисто скажу 
так: 24 серпня вся наша 
країна відзначає найве-
личніше свято. А в тих не-
гараздах, які переслідують 
нас весь цей час, винна не 
Незалежність, а – за вели-
ким рахунком – всі ми, гро-
мадяни України.

Ось вже сьомий рік су-
веренну Українську держа-
ву захищають тисячі укра-
їнців.  Мені теж довелося бути учасником тих 
трагічних подій, що відбуваються на сході: 
я обіймав там посаду заступника команди-
ра батальйону. Загалом через горнило цієї 
неоголошеної війни пройшли сотні тисяч си-
нів і доньок України, з яких чимало склали 
свої молоді голови: таку ціну платимо ми за 
право бути, нарешті, господарями на своїй 
землі. Я щиро вірю, що перемога, як казали 
багато років тому наші діди-фронтовики, бу-
де за нами. І ми відзначатимемо ще не одну 
річницю з дня проголошення НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, де почуватимемося 
вільно і затишно. Адже, як писав великий Та-
рас Шевченко, у своїй хаті своя правда, своя 
воля. Слава Україні!

Володимир Щеглов, активіст ТСО 
України, волонтер,  полковник у відставці

  – у 1991 році, коли наш парламент про-
голосив Незалежність України, я подумав: 
слава Богу, матимемо власну державу і укра-
їнцям не доведеться воювати за тридев’ять 
земель за чу-

жі інтереси. Та не так ста-
лося, як гадалося: через 
більш як 20 років війна 
постукала в наші двері 
і нам, українцям, дово-
диться воювати на рідній землі. За націо-
нальні інтереси, за майбутнє  дітей і онуків.

Мені не довелося – в силу віку і стану 
здоровя – захищати Україну від російської 
навали. Натомість десятки разів бував в 
районі АТО/ООС як волонтер. Це сьогодні 
Українське військо одягнене і нагодоване, а 
що було у 2014-2015 роках? Воно, образно 
кажучи, було голодним і холодним. Мій син 
добровольцем пішов на цю кляту війну, за-
явивши, що це його земля і він її захищатиме. 

Сергій Гуссіді, старший лейтенант за-
пасу, викладач предмету «Захист України»

–  Наші діди і прадіди, які воювали на 
фронтах Другої світової, і гадки, мабуть, не 
мали, що майже через 70 років за зброю до-
ведеться взятися їхнім онукам та правну-

кам. Але сталося те, що сталося. 
Особисто мені довелося захищати 
Донецький аеропорт і своєю при-
належністю до кіборгів неабияк 
пишаюся. Всі, хто там побував, за-
хищали – як на мене – не стільки 
ДАП, як всю Україну, на тривалий 
час перетворивши його у справ-
жню фортецю. Сьогодні я намага-

юся прищепити своїм вихован-
цям  любов до України, хочу, 
щоб вони виросли справжні-
ми синами своєї Батьківщини, 
готовими будь-якої миті стати 
на її захист.

Олександр Славко, сер-
жант запасу, Путивльський 
СТК

–  До війська  потрапив у 
березні 2014-го – за першою 
хвилею мобілізації. Служити 
випало в підрозділі, на озбро-
єнні якого знаходилася грізна 
зброя – системи залпового вог-

ню «Ураган». Тож час від часу ми добряче 
пригощали ворога, що прийшов на нашу 
землю. Моє ставлення до 24 серпня? Ну як 
я можу ставитись до цього дня, якщо я, укра-
їнець, живу на цій землі, тут живуть мої діти, 
моя дружина? Щоб уникнути пишномовних 
слів, відповім так: ставлюся так, як повинен 
ставитись кожен, хто почувається українцем 
не за паспортом, а є ним за духом, покликан-
ням, хто в тяжку і грізну годину для своєї кра-
їни готовий підставити їй плече допомоги.

24 серпня Верховна Рада України абсолютною більшістю голосів проголосила незалежність України. 
Через 23 роки, як сталася ця вікопомна подія, «братня» Росія пішла на нас війною. Сьогодні рідну 
землю захищають тисячі синів і доньок України, проливаючи за неї кров і віддаючи свої життя. 
Напередодні 30-річчя з того дня, як на політичній мапі світу постала ще одна суверенна держава, ми 
поцікавилися у працівників Товариства, які свого часу теж   захищали східні рубежі нашої країни, їхнім 
ставленням до цієї дати.  

24 серпня – День Незалежності України 

«ЗА ПРАВО БУТИ ГОСПОДАРЯМИ
НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ ПЛАТИМО КРОВ’Ю...»

Ігор Бизган
Володимир Щеглов

Олександр Славко

Сергій Гуссіді з побратимом
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ВІННИЦЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Можна впевнено сказати, що військово-
патріотичне виховання членів Товариства 
вінничани традиційно вважають головним 
своїм статутним завданням. 2011 року тут 
відновлено проведення військово-патрі-
отичної гри «Сокіл» («Джура»), до участі 
в якій залучаються всі районні та міські 
організації ТСО України. Для прикладу, у 
2014 році на базі Томашпільської РО ТСО 
України проведені п’ятиденні навчально-
тренувальні збори з військово-патріотич-
ного виховання молоді під девізом «Зупи-
нимо агресію». З 2015 року щорічно на базі 
аеродрому Вінницького АСК в с. Сутиски 
проводиться обласний етап Гри. В рамках 
співпраці з військово-патріотичним клу-
бом «Форпост» з 2015 року проводяться 
десятиденні військово-спортивні вишколи 
«Щит і Меч» за участі  вихованців військо-
во-патріотичних та спортивних організа-
цій. Учасники виконують тактичні завдання 
у різноманітних умовах з використанням 
макетів зброї та «Лазертаг». Передбаче-
на і культурно-просвітницька програма. 
2018 року в Тульчинській РО ТСО України 
створено первинну організацію на базі 
військово-спортивного клубу «Юний де-
сантник».

Традиційними стали заходи з вшануван-
ня пам’яті подвигу оборонців Донецького 
аеропорту,  заняття  з молоддю області з 

основ  медичної, військової підготовки, 
навчальні стрільби з пневматичної та ма-
локаліберної зброї. Щорічно проводять-
ся навчально-польові збори з Вінницьким 
технічним та Подільським науково-техніч-
ним ліцеями для обдарованої молоді  та 
ЗОШ №26, учнів яких урочисто приймають 
в члени Товариства. Укладені меморанду-
ми про співпрацю з військовими части-
нами, Всеукраїнською спілкою учасників 
бойових дій в АТО «Побратими України». 
З метою підтримки вояків в зону АТО/ООС 
доставлена матеріальна допомога на за-
гальну суму 1 487 965 грн.  Активно пра-
цюють над виконанням статутних завдань 
Смішний Р.В., Мандренко В.В., Клец О.Б., 
Ісаєв Є.О. та інші члени Товариства.

Багато уваги приділяють вінничани 
розвитку спорту. В пошані тут спортивна 
радіопеленгація. Лише за останні 10 ро-
ків проведено десять чемпіонатів Укра-
їни та чемпіонат світу серед юнаків. Під-
готовлено  двох майстрів спорту міжна-
родного класу, 9 майстрів та 15 кандидатів 

у майстри спорту 
України. Двоє ра-
діопеленгаторів 
отримали звання  
Заслуженого май-
стра спорту та За-
служеного трене-
ра України. Близь-
ко 20 спортсменів 
входили до скла-
ду збірної коман-
ди України.  У Ві-
нницькому АСК 
«Cутиски» навча-
ють парашутному 

спорту, польотам на літаках та планерах, 
традиційно проводяться чемпіонати об-
ласті з планерного спорту класичного па-
рашутизму, збори з підготовки до всеукра-
їнських змагань та чемпіонатів. Успішно 
продовжує роботу секція судномодельно-
го спорту під керівництвом майстра спор-
ту міжнародного класу Євгена Мельнико-
ва. Значні кошти вкладено у відновлення 
приміщення стрілецького тиру, отримано 
спеціальний дозвіл МВС України на вико-
ристання тиру за призначенням, закупле-
но сучасну малокаліберну та травматич-
ну зброю. Обласна організація ТСОУ тісно 
співпрацює з федерацією рукопашного 
бою, її голова Водянюк Ф.М. очолює пер-
винну організацію  Ямпільської районної 
організації ТСОУ.  

Підготовку кадрів масових технічних 
професій здійснюють шість автомобільних 
і технічна школа, обласний і 15 районних 
спортивно-технічних клубів. Лише у 2010 
році підготовлено 97 807 осіб. На пільгових 
умовах пройшли навчання 212 учасників 
бойових дій, членів сімей загиблих учасни-
ків АТО та волонтерів. Здійснюється піль-
гове та безоплатне навчання дітей-сиріт.

 

ВОЛИНСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Це одна з найбільш спортивних органі-
зацій Товариства. Тут активно розвиваєть-
ся спортивна радіопеленгація, якою опі-
кується майстер спорту України Долин-
ський Ігор, чемпіон та призер багатьох 
чемпіонатів України, Європи та кубків Єв-
ропи, член збірної команди України з ра-
діоспорту. Зв’язок на  КХ та УКХ очолюють 

2021 рік є ювілейним не тільки для європейської держави України, 
яка тридцять років тому здійснила віковічну мрію багатьох 
поколінь українців – отримати власну незалежну країну! 26 вересня 
відзначається і 30-річчя від Дня створенні оборонної громадської 
організації незалежної держави – Товариства сприяння обороні 
України. Ми звернулися до голів Відокремлених підрозділів 
обласного рівня надати нам стислу інформацію про здобутки цього 
тридцятиріччя, згадати про людей, які є гордістю їхніх організацій. 
При чому запропонували їм акцентувати увагу на виконанні 
основних статутних завдань Товариства – національно-патріотичне 
виховання, розвиток технічних і прикладних (неолімпійських) 
видів спорту та освітня діяльність згідно з законодавством України

20 РОКІВ СЛУЖІННЯ 
НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ!
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майстри спорту Охманюк Євген і Пашке-
вич Микола. Судномодельний гурток ве-
де досвідчений фахівець справи Музичук 
Андрій. Автомодельним спортом опіку-
ється молодий фахівець Кадлубицький 
Павло. Картинг, де працює знавець своєї 
справи тренер Ковальчук Сергій. Мото-
циклетним спортом довгі роки керував 
Заслужений тренер УРСР Буренко Ана-
толій Костянтинович. До занять в секці-
ях та гуртках спорту агітують школярів та 
студентів. Щороку у вересні проводяться 
Дні відкритих дверей з виставкою експо-
натів судно-, авто-, радіогуртків, показові 
виступи. В роки Незалежності отримали 
звання Заслужений тренер України Пла-
тонов Олександр Васильович та Долин-
ський Анатолій Євгенович, Павлюк Віта-
лій став МСМК з радіоспорту. З найкращих 
суддів області слід відзначити Мальчи-
ка  І.М., Платонова О.В., Долинського 
А.Є та Долинського І.А. Наші тренери 
підготували чемпіона з параолімпійських 
ігор, чемпіона Світу Павлюка Віталія та 
абсолютного чемпіона Європи Павлюка 
Петра. Долинський І.А. виховав багато-
разових чемпіонів Світу та Європи Тиху 
Лілію, Лотоцьку Аліну, Іщука Влада – пе-
реможця Кубку Європи, Шолом (Братчук) 
Аллу – призерку чемпіонатів Європи та 
Світу. Бронзовим призером командного 
чемпіонату Європейських націй став Бу-
ренко Андрій. Впродовж 30 років спортс-
мени Волині завоювали понад 90 медалей 
на міжнародних та понад 500 на Всеукра-
їнських змаганнях, підготовлено МСМК, 28 
МС України, 60 КМС України та понад 300 
першорозрядників.

В питаннях національно-патріотичного 
виховання оборонці Волині тісно співпра-
цюють з громадською організацією «Со-
кіл», обласним центром національно-па-
тріотичного виховання і спорту, туризму 
та краєзнавства, військовим  комісаром 
Луцького територіального центру, Во-
линським обласним ліцеєм з посиленою 
військово-фізичною підготовкою імені 

Героїв Небесної 
Сотні. Кращи-
ми організато-
рами виховної 
роботи по пра-
ву вважаються 
вчителі пред-
мет у «Захис т 
України» Олег 
Янчик з Ковеля 
та Василь Літ-
віцький з Луць-
ка, військовос-
лужбовець Ігор 
Харітонов. На-

вчальний процес здійснюють чотири авто-
школи і одна технічна, сім СТК. Кращими на 
сьогоднішній день вважають Горохівську 
АШ (директор Краков’як В.П.),  Ківерців-
ський РСТК (Захарчук С.Д.), Нововолин-
ську АШ (Доманський В.Н.), Рожищен-
ський РСТК (Данчук Є.Ф.). Гордістю об-
ласної організації є викладачі та майстри 
Телебей Т.О., Бернацький П.О., Присту-
па Р.В., Котік М.П., Лисюк Ю.О., Хом’як 
О.М. з Луцької АШ, Петровський С.М., 
Віннік В.А., Вдовкін І.М. з Волинського 
ОСТК, Шуйчик О.М., Оласюк І.Ф., Невар 
П.А., Андрусик В.О. з Камінь-Каширської 
АШ, Панасюк Б.І., Трикош І.І. з Ратнів-
ський РСТК, Гірук В.М. – Любомльський 
РСТК, Гаврилюк М.Д., Назарчук В.О., Бу-
сел В.Д. – Маневицький РСТК, Плахотні-
ков О.М., Андрійчук Д.А., Ванюрський 
М.С. – Горохівська АШ, Войтович Л.Ю., 
Юр П.П., Новачук С.О. – Нововолин-
ська АШ).

Навчальними організаціями підготовле-
но 160 204 водія за усіма категоріями, 783 
особи навчалися за квотою служби зайня-
тості та учасники АТО. За роки Незалеж-
ності підготовлено 11 365 призовників. За-
гальний обсяг підготовки складає 172 352 
фахівця за робітничими професіями. Май-
же в усіх навчальних закладах облаштова-
ні кабінети для відеоуроків з можливістю 
онлайн-підготовки, майстри та виклада-
чі відповідаль-
но ставляться 
до інноваційних 
впроваджень, 
що сприяє рей-
тингу шкіл та 
збільшенню об-
сягів підготовки. 
Керівництво об-
ласної організа-
ції  зосереджує 
увагу на онов-
ленні майдан-
чиків з практич-
ного водіння.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

За 30 років існування найбільш харак-
терними для  Дніпропетровської облас-
ної організації ТСО України були такі види 
спорту як авіаційний, парашутний, судно-
модельний, автомодельний, ракетномо-
дельний, водномоторний, авіамодельний, 
радіоспорт, кульова стрільба, мотоспорт, 
автоспорт і картинговий, службове соба-
ківництво. Спортивно-технічні клуби про-
водили велику роботу щодо залучення в 
спортивні та технічні гуртки учнів загаль-
ноосвітніх шкіл, професійно-технічних за-
кладів, працівників підприємств та уста-
нов, але після видання наказу щодо гро-
мадських організацій Міністерства освіти, 
залучення учнів загальноосвітніх шкіл, а це 
було найбільш активне джерело, майже 
перестало існувати. За період з 1991 по 
2021 рік в області виростили 96 майстрів 
спорту міжнародного класу, 721 майстра 
та 1401 кандидата в майстри спорту Укра-
їни. На жаль, на сьогоднішній день значно 
знизилися показники щодо розвитку тех-
нічних і прикладних видів спорту в зв’язку 
з недостатністю фінансів, подорожчанням 
запчастин, паливно-мастильних матеріа-
лів, електроенергії.

Найбільш популярними заходами на-
ціонально-патріотичного виховання є зу-
стрічі з ветеранами Другої світової війни 
і АТО/ООС; проведення спільних заходів з 
прикордонною службою та Національною 
гвардією України. Краще ця робота постав-
лена в Криворізькій АШ № 1 – голова Гро-
гуленко С.В., Нікопольській ОРМО  – голо-
ва Демиденко В.В., Дніпродзержинській 
МО – голова Старостенко В.А., Магдали-
нівській та Петропавлівській РО – голови 
Калюжний В.В. та Петренко С.О.

Підготовку водіїв проводять радіотех-
нічна та вісім автомобільних шкіл, 18 СТК. 
Підготовку кадрів масових робітничих 
професій веде лише Дніпропетровська 
ОТШ, але у зв’язку з тим, що Центри за-
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йнятості не дають гарантії на працевлашту-
вання, цей показник знижується з кожним 
роком. За 30 років Дніпропетровською об-
ласною організацією підготовлено майже 
460 тисяч фахівців, з них близько 70 тисяч 
для народного господарства. Кращими з 
фахівців в обласному осередку називають 
директора Криворізької АШ № 1 Глади-
шева В.К., директора Нікопольської АШ  
Демиденка В.В., директора Дніпродзер-
жинського МСТК Старостенка В.А., ди-
ректора Кіровського РСТК Шишацького 
О.Л. та директора Петропавлівського РСТК 
Петренка С.О.

 

ДОНЕЦЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Інформацію про діяльність Донецької 
обласної організації ТСО  України за період 
1991-2021рік надано  не в повному обсязі 
в зв’язку з тим, що архіви знаходяться в 
місті Донецьку, на тимчасово непідконтр-
ольній Україні території. Звітують вісім Від-
окремлених підрозділів районного рівня, 
а станом на 1січня 2014 року на обліку  об-
ласного осередку знаходилося  19 район-
них та міських організацій. 

Донецькі оборонці завжди були ліде-
рами в спорті. З 1991 року  тут активно 
розвивалися   авіаційний, автомодель-
ний, автомобільний, мотоциклетний та 
стрілецький спорт, картинг, радіоспорт,  
морське веслування, службове собаківни-
цтво. Спортсмени ТСОУ Донецької області 
беруть участь в обласній Спартакіаді до-
призовної молоді, «Олімпійських Уроках».  
Проводять показові  виступи команд на 
стадіонах, майданчиках. З метою розвитку 
спорту  укладено договори про співпрацю 
з управлінням фізичної культури та спор-
ту Донецької облдержадміністрації, Феде-
рацією морського веслування України та 
«Лігою радіоаматорів України». Спортсме-
ни області постійно привозять високі на-
городи з всеукраїнських та міжнародних 
змагань. На рахунку авіамоделістів 25 зо-
лотих,18 срібних і 10 бронзових  медалей, 
у радіоспортсменів 125 нагород різного 

ґатунку, представники мотоспорту додали 
у спортивну скарбничку 325 медалей, за-
войованих на престижних змаганнях. Ко-
манда з морського веслування неоднора-
зово підтверджувала титул чемпіона Укра-
їни та Європи. 18 спортсменів Товариства 
виконали норматив майстра спорту і 29 
– кандидата в майстри спорту України.  11 
представників спортивних організацій під-
твердили високе звання майстра спорту 
міжнародного класу, двоє мають почесний 
титул Заслуженого майстра спорту. Гордіс-
тю осередку стали видатні спортсмени і 
тренери авіамоделісти Куделін Сергій, 
Гусейнов Раміз, Компаніец Олександр, 
Кононенко Павло, Прожога Руслан, Бон-
дарев Михайло, Суліман Владислав, 
Чугаев Данило; стрілець з пневматичної 
гвинтівки Терентьєв Володимир Олек-
сандрович; парашутисти Тесленко Олек-
сандр Васильович і Пуль Віталій Федо-
рович. Високі показники мають мотоспор-
тсмени Фастовец Володимир, Доценко 
Валерій і Чуприна Анатолій; в морському 
веслування визнаними лідерами є Степ-
нови  Ксенофонт, Дмитро і Спартак. Де-
партамент сім’ї, молоді та спорту Доне-
цької ОГА  визнав  Заслуженого майстра 

спорту Олексія  
Іванько кращим 
спортсменом  і  
тренером  Доне-
цької  області  з  
неолімпійських  
видів  спорту за 
підсумками 2018-
2020  років! 

Навчальними 
закладами ТСОУ 
Донецької  об-
ласті підготовле-

но  більше  250  000 водіїв різних кате-
горій, 1508 діловодів, 1308 операторів 
комп’ютерного набору, 2743 слюсарів, 
2313 інструкторів індивідуального на-
вчання водінню. Збройні Сили України 
отримали 5389 технічних спеціалістів з 

числа призовників. Водійську справу за-
своїли 950 учасників АТО/ ООС. Кращими 
навчальними закладами є Краматорська 
і Артемівська  автомобільні школи,  Арте-
мівський СТК,  Дружківський і Добропіль-
ський МСТК, де директорами Заскалько 
М.М., Довбня І.Г., Митрофанов В.В., Ла-
пицький С.А.

 

ЖИТОМИРСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

З перших років Незалежності спортсме-
ни області активно виступають на змаган-
нях всіх рівнів. 1996 – майстер спорту між-
народного класу Сергій Гуменюк у складі 
збірної з кулькової стрільби стає чемпіо-
ном України. Ігор Зіневич і Сергій Кош-
ман виконали норматив кандидата у май-
стри спорту. Петро Висоцький входить 
до складу національної збірної України з 
ракетомодельного спорту. 1998 – на базі 
Житомирської АШ відбувся етап чемпіо-
нату України з мотокросу на мотоциклах з 
люльками. 1999 – команда з Дзержинсько-
го РК ТСОУ зайняла перше місце в Україні 
з літнього біатлону. Михайло Максимець 
з  Баранівського СТК ТСОУ на чемпіонаті 
України з автомодельного спорту виборює 
ІІ місце. 2001 – команда Житомирської ОО 
ТСОУ на чемпіонаті України з мотокросу 
посіла І місце в класі 125 см.куб і  2 місце 
в класі 500 см.куб., в Кубку України вибо-
рола третє місце. 2004 – ІІ командне місце 
на чемпіонаті України з мотокросу. 2004 – 
беруть активну участь в першості Украї-
ни зі спортивної радіопеленгації.  2008 –  
спортсмени від Житомирської ОО ТСОУ 
Трусов Є.Л. і Ліпінський О.І. перемагають 
в особистому заліку на Кубок України з мо-
токросу. Обласна команда зайняла ІІІ місце 
на фінальних змаганнях зі швидкісного ма-
неврування автомобіля. 2012 – у відкри-
тому чемпіонаті ТСОУ з кулькової стрільби 
вибороли ІІ командне місце. Починаючи з 
1996 року, проводяться обласні змагання 
з воєнізованого кросу на приз пам’яті Ге-
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роя Радянського Союзу генерал-полков-
ника П.Ф. Жмаченка. Під керівництвом до-
свідчених тренерів Маковецького В.А. та 
Артемчука Н.П. за роки Незалежності під-
готовлено шість майстрів спорту України.

В національно-патріотичному вихо-
ванні успішно використовують прита-
манні тільки їм заходи. Наприклад, у Хо-
рошівській районній організації, яку очо-
лює Валентина Онофріюк, традиційно, 
впродовж 20 років проводяться конкурс 
патріотичної пісні та строю «В пісні наша 
сила» та велопробіг по місцях бойової сла-
ви. Більше 25-ти років поспіль 13 липня 
члени Товариства від Житомирської ОО 
ТСОУ виїжджають у поліське село Копище 
Олевського району,  де у 1943 році 2887 
мирних селян було спалено живцем.  

Підготовку професійних кадрів здій-
снюють Коростенський технічний коледж, 
чотири автомобільні школи та 11 спортив-
но-технічних клубів. За 30 років в них отри-
мали професію 151 835 громадян України. 
В тому числі 150 961 водій різних катего-
рій, 874 спеціалісти з вищою освітою. Для 
Збройних Сил України підготовлено 12 615 
водіїв і заправників ПММ. За державною 
програмою психологічної та професійної 
реабілітації учасників АТО/ООС отримали 
водійські посвідчення 862 ветерана. Біля 
2000 осіб навчалися згідно заявок центрів 
зайнятості. Успіхи у навчально-виробничо-
му процесі забезпечують директори на-
вчальних закладів Бугайчук Володимир 
Петрович, Вращук Валентин Володими-
рович, Гапчук Інна Анатоліївна, Жаві-
но Валерій Петрович, Міщенко Василь 
Дмитрович. Кращими викладачами за-
рекомендували себе Бородін Олександр 
Федорович, Горбач Петро Васильович, 
Сусловець Василь Якович. Майстри ви-
робничого навчання водінню беруть собі 
за взірець своїх колег Пивовара Івана Ві-
кторовича, Хомечу Авксентія Федоровича.

 

ЗАКАРПАТСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Найбільш значимих досягнень за роки 
Незалежності  спортсмени обласної орга-
нізації здобули в мотоциклетному спор-
ті – 135 призерів та чемпіонів України; ав-
томобільному – 30 призерів та чемпіонів 
України, картинговому – чотири чемпіони 
України; швидкісному маневруванні на ав-
томобілях – срібний призер України. Гор-
дістю авіамодельного спорту є двократ-
ний чемпіон світу серед юнаків Покор-
ський 0.0.; радіоспорт на УКВ представляє 
п’ятикратний чемпіон світу Ковач О.О. 
Впродовж 30 років традиційно всі етапи 
чемпіонату з мотокросу серед спортивних 

організацій ТСО 
України проводи-
лися на базі Вели-
коберезнянського 
РСТК. Також тра-
диційно стадіон 
«Авангард» смт. 
Міжгір’я Закар-
патської області 
є місцем прове-
дення Кубку Кар-
пат «Золота осінь» 
з авіамодельного 
спорту «повітря-
ний бій», який є фінальним етапом всеу-
країнських змагань серед учнівської мо-
лоді та одним із етапів Кубку світу. Прове-
дення змагань такого високого рівня – це 
виключно заслуга заснованої Олексан-
дром та Віталієм Дорошенками громад-
ської організації «Міжгірський «Ікар»» та 
Міжгірського РСТК ТСО України.  Тут ак-
тивно розвивається Колективна радіостан-
ція, яка функціонує багато років та зібрала 
чимало аматорів під керівництвом Кос-
тянтина Галаса. Вони є багаторазовими 
призерами чемпіонатів. На базі Іршавської 
автошколи ТСО України проводиться що-
річний традиційний чемпіонат області зі 
швидкісного маневрування. При ЗОДЮСШ 
створена мотоциклетна секція. Гордістю 
Товариства є видатні спортсмени Марека 
І.М., Стегура В.Ю., Голубка Й.Й., Кричфа-
луші В.І., Кричфалуші А.В., Ковач О.О., 
Покорський О.О., Баранов В.О., заслу-
жені тренери України з мотоциклетного 
спорту Марека І.М. і ГазудаС.С. Мають 
титул судді національної категорії Сте-
гура В.Ю., Ференчик Т.Й., Перець В.В., 
Кміть М.М. За 30 років в мотоциклетно-
му спорті виховано  20 майстрів спорту 
України, 90 кандидатів в майстри спорту, 
100 першорозрядників, троє тренерів. 
Загалом по всім видам спорту отримали 
звання кандидата у майстри спорту 127 
спортсменів, першорозрядників – 300. 
Збірні команди з радіоспорту п’ять разів 
ставали чемпіонами світу. Збірні молодіж-
ні команди з мотокросу 12 разів поспіль 
вигравали Кубок України. Збірні команди 
Закарпатської області з мотокросу шість 
разів ставали чемпіонами України. За трид-
цять років завойовано понад 450 медалей 
різного ґатунку на міжнародних і Всеукра-
їнських змаганнях.

Фахівці осередку тісно співпрацюють з 
органами влади, Олімпійським комітетом 
України, відділом Міністерства у справах 
ветеранів, департаментом освіти і науки, 
молоді та спорту Закарпатської ОДА, вій-
ськовими комісаріатами, обласними фе-
дераціями мотоциклетного та велоспорту, 

спортивними клубами й організаціями на 
місцях. Його представники беруть участь 
у роботі комісій з питань молоді і спорту 
та національно-патріотичного вихован-
ня Громадської ради при Закарпатській 
ОДА, підготовці та проведенні Всеукраїн-
ської дитячо-юнацької гри «Сокіл-Джура». 
Створено «Клуби патріотичного виховання 
молоді», ветерани військової служби та 
учасники АТО запрошуються до участі у 
масових спортивних заходах. Добру славу 
заслужила Міжгірська районна організація 
ТСО України в підтримці учасників бойових 
дій, інвалідів війни, сімей загиблих, прове-
денні військово-патріотичного вихован-
ня серед молодого покоління. Населен-
ня району високо цінує їхні дії стосовно 
увічнення пам’яті загиблих в афганській 
війні. Традиційно проводяться заходи під 
девізом «Зустріч трьох поколінь», в яких 
беруть участь учасники бойових дій різних 
років і держав. Найбільш тривалою, пере-
віреною роками залишається співпраця з 
районною спілкою ветеранів Афганістану, 
яку очолює Федак Карло Карлович: тут 
мають місце місячники військово-патріо-
тичної роботи, зустрічі ветеранів бойових 
дій з учнівською молоддю, автопробіги по 
місцях бойової слави з покладанням кві-
тів до меморіалів на Міжгірщині, прове-
дення уроків мужності в загальноосвітніх 
школах, спортивні змагання «Юний захис-
ник Батьківщини». Вивчаються можливості 
створення у взаємодії з військкоматами 
центрів військово-патріотичної підготовки 
молоді «Захисник вітчизни», відновлення 
при організаціях ТСО України тирів, на-
дання сприяння у стрілецькій підготовці 
добровольчим дружинам територіальної 
оборони.

Підготовку кадрів в Закарпатті здійсню-
ють дві автошколи, Хустський технічний ко-
ледж, Виноградівський професійно-техніч-
ний навчальний заклад, Рахівський центр 
технічної і спортивної роботи, Ужгород-
ський міський об’єднаний учбово-спор-
тивний центр та сім спортивно-технічних 
клубів. Готують вони переважно водіїв ав-
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томобілів. Кращі викладачі Пуравець О.П., 
Томинець Я.І., Вадаський О.Ю. Кращими 
організаторами виховної роботи є Цмока-
нич О.Б., Вакаров І.В., Тегза Н.М., Молнар 
В.М. У 2018 році Ужгородський Центр посів 
третє місце серед найкращих навчальних 
закладів ТСО України. За ці роки в Закар-
патській області підготовлено 284 тисячі 
фахівців робітничих професій, в тому числі 
95 учасників АТО/ООС.  Підготовлено 500 
інструкторів індивідуального навчання во-
дінню, 163 підвищили кваліфікацію. Про-
фесію операторів комп’ютерного набору 
отримали 672 особи.

 

ЗАПОРІЗЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

В Запорізькій обласній організації 
ТСОУ з 1991 року культивуються види 
спорту, які пов’язані з вдосконаленням 
технічної підготовки молоді, її фізичної, 
моральної та патріотичної готовнос-
ті до захисту України. Досвідчені трене-
ри і спортивні організатори опікують-
ся спортивними гуртками і секціями: В. 
Яковлев – авіамодельним,  С. Коросте-
лев – судномодельним, О. Лижнік – раді-
оспортом,  В. Панасюк – автомобільним,  
О. Криворучко – мотокросом,  Є. Іотов – 
кантрікросом, Н. Дубінченко – підводним 
плаванням, Г. Умаков – підводним полю-
ванням,  Г. Іотов – стрілецьким, В. Кірічен-
ко – академічною греблею, Є. Михайлов 
– спортом з собаками,  Ю. Киріченко – 
фігурним водінням, С. Токарь – пейнтбо-
лом. За минулі роки спортсмени області 
досягли значних успіхів в багатьох видах 
спорту. Яна Лазебій під керівництвом за-
служеного тренера України Н. Дубінченко 
стала чемпіонкою України, Європи та світу 
з підводного плавання в ластах, неоднора-
зово перемагали на чемпіонатах України 
з автокросу С. Коміров, А. Чеботарцов, 
О. Крутенко, О. Дарієнко, В. Панасюк, А. 
Глотов, М. Кривохатько.В.Черняк. Мото-
кросменам добре відомий Д. Криворучко. 
Були чемпіонами України, призерами чем-

піонатів Європи та Світу з радіопеленгації 
Ю. Колесніков, Н. Лавриненко. Команда 
колективної радіостанції  неодноразово 
ставала чемпіоном України та призером 
міжнародних змагань у зв’язку  на КХ та 
УКХ. Запоріжці пишаються парашутистами 
Г. Мазур і М. Помазановим, картингістом 
О. Ткаченко-молодшим. Відбулось відро-
дження забутої слави службового собаків-
ництва за ініціативи Запорізького осеред-
ку на чолі з Євгеном Михайловим,  нео-
дноразово  проведено чемпіонат України 
«Юний кінолог», який він започаткував. За-
працювала секція боротьби «Дзюдо» при 
ЗОТШ, де тренером А. Тахмазов, тренер А. 
Свірідов керує секцією карате, під опікою 
Ю. Свірідової відкрився реабілітаційний 
центр для спортсменів. Набирають  попу-
лярності академічна гребля під егідою на-
чальника водної станції В. Кіріченка та 
вітрильний спорт. За роки Незалежності 
17 спортсменів досягли звання майстер 
спорту України, більше 50 стали канди-
датами в майстри, більше 120 виконали 
нормативи першого розряду. Видатними 
тренерами свого часу були В. Бубнов, Ю. 
Колесніков, В. Долінний,  Н. Дубінчен-
ко, О. Шульга і В. Мухін, О. Сальнікова,     
О. Ткаченко-старший,   Є. Прозоров, В. 
Левіт, Г. Мазур, О. Безотосний.

Підготовкою кадрів в Запоріжжі опі-
куються по дві автомобільні, технічні та 
об’єднані технічні школи і 12 спортив-
но-технічних клубів. Передові навчальні 
заклади очолюють ветерани Товариства 
Шеховцов Микола Петрович, Баронін 
Микола Геннадійович, Жук Андрій Ми-
хайлович, Жир Сергій Миколайович, 
Кацюба Віктор Петрович. Не відстають 
від ветеранів їхні колеги Яковенко Дми-
тро Олександрович, Зубов Борис Бори-
сович. В автошколах і СТК працюють висо-
кокваліфіковані викладачі Фролов Анато-
лій Всеволодович, Тіхонов Володимир 
Анатольович, Передерей Олег Анато-
льович, інструктори і майстри виробни-
чого навчання з підготовки водіїв Гудзий 
Валерій Федорович, Пельтек Микола 

Іванович, Лебедев Валерій Леонідович, 
Ковба Евгений Іванович, Попов Олек-
сандр Олександрович. За їхньої невтом-
ної праці підготовлено 61 898 водіїв, в тому 
числі 170 учасників АТО за направленням 
управління праці та соціального захисту 
населення і 214 через центр занятості. 1 
805 мисливців пройшли відповідну під-
готовку. Збройні Сили України отримали 
1 572 механіка-водія МТЛБ, 11 485 водіїв 
категорії «С». За минулі роки проведена 
комп’ютеризація класів, з’явилися нові 
форми навчання, оновлюється автопарк.

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Оборонна організація Прикарпаття 
активно культивує радіоспорт,  кульову 
стрільбу, ракето– та авіамоделювання, ав-
тоспорт, мотокрос, картинг.  В 90-х роках 
підготовлено двох майстрів спорту Укра-
їни, 20 кандидатів в майстри спорту, 203 
першорозрядники, 956 спортсменів ма-
сових розрядів. Майстер спорту Олексій 
Букін перемагає в Кубку світу з авіамо-
дельного спорту, а майстер спорту авіа-
моделіст Олександр Афонський виборює 
перше місце в міжнародних змаганнях в 
Румунії. Команда юних радіотелеграфістів 
перемагає в Першостях України, дорослі 
радистів посідають третє місце, а радіоба-
гатоборці – друге. Значних успіхів досяга-
ють стрільці майстер спорту міжнародного 
класу Тарас Магмет, майстри спорту Укра-
їни Антон Дроб і Роман Козак. Успішно 
виступають видатні спортсмени з мото-
кросу Ярослав Столовий, Тарас Бабак, 
Кузьма Власійчук, Сергій Уржумцев, 
Роман Арсенич, Руслан Білоскурський, 
яких тренує Дмитро Грицюк. Видатними 
спортсменами з картингу вважаються Ми-
хайло Власійчук і Михайло Сенюк. Є чим 
пишатися і у двохтисячних роках: вихова-
но 19 майстрів спорту України,  54 канди-
дати в майстри спорту, 145 першорозряд-
ників,  628 спортсменів масових розрядів. 
Визнаним лідером в мотокросі є майстер 
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спорту України,  чотириразовий володар 
Кубку України, дев’ятиразовий призер і 
десятиразовий чемпіон України, призер 
і переможець європейських чемпіонатів 
Дмитро Грималюк. Норматив майстрів 
спорту України з мотоциклетних видів 
спорту виконують Голинський Михайло, 
Голинський Іван, Кіцелюк Назарій. Кан-
дидатами в майстри спорту стають Лаврук 
Назарій, Гришок Назарій. Значних ре-
зультатів досягли стрільці Тарас Магмет, 
Антон Дроб, Павло і Марта Бойчук; авіа-
спортсмени Петро Романюк і Віктор Гор-
баченко; радисти Анна Барандій і Віта-
лій Дутка, яких готує Заслужений тренер 
України з радіоспорту Володимир Кузне-
цов. Анна-Марія Процак виконує норму 
кандидата в майстри спорту зі стрільби 
кульової, а Павло і Марта Бойчук стають 
майстрами спорту.

У національно-патріотичному вихован-
ні традиційно застосовуються такі виправ-
дані форми роботи як зустрічі з ветера-
нами ТСО України, Дні відкритих дверей, 
зустрічі з школярами на тему «Обери май-
бутню спеціальність», співпраця з війсь-
ккоматами, громадськими організація-
ми, освітніми навчальними закладами, 
районними відділами освіти, організаці-
єю Спілки офіцерів України, ветеранами 
військової служби, учасниками АТО/ООС. 
Кращими організаторами виховної робо-
ти зарекомендували себе Віталій Комар, 
Мирослава Сабадаш, Ярослав Могила, 
Іван Грушецький, Роман Гураль, Воло-
димир Лісевич, Йосиф Коровець, Анато-
лій Мельник, Олег Ганущак, Ігор Захара.

Підготовкою кадрів опікуються п’ять ав-
томобільних шкіл, 13 спортивно-технічних 
клубів. За роки Незалежності підготовлено 
268 788 водіїв всіх категорій, 38 129 воді-
їв з числа призовників. За квотою служби 
зайнятості та з числа учасників АТО/ООС 
навчалися 326 осіб. За успіхи в підготовці 
робітничих кадрів нагороджені «Почесним 
знаком ТСО України» Калуська автошко-
ла, Богородчанський, Городенківський, 
Снятинський, Надвірнянський, Рогатин-
ський та Верховинський спортивно-тех-
нічні клуби. Вищою відзнакою Товариства 
нагороджені також  директори навчаль-
них закладів Микола Воротняк, Степан 
Слободян, Степанія Круцик, Михайло 
Питак, Василь Скидан, Степан Дичка, 
Зіновій Кузь.

 

КИЇВСЬКА  
МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

    Столична організація  Товариства  за-
реєстрована 10 серпня 1993 року і тісно 
співпрацює зі  структурними підрозділа-

ми міської ради і державної адміністрації,   
військовим   комісаріатом,  навчальними  
закладами столиці, військовими частина-
ми, громадськими організаціями столиці. 
Міське Товариство об’єднує 10 районних 
організацій, 9 спортивно-технічних клу-
бів, спортивно-технічний центр, ДЮСШ з 
радіоспорту, ДЮСТШ з автомотоспорту, 
морську школу, автошколу, клуб службо-
вого собаківництва, стрілецький спортив-
ний клуб, чотири центри національно-па-
тріотичного виховання при навчальних 
закладах,  більше 130 секцій та гуртків 
при навчальних закладах. Київська місь-
ка організація ТСО України була і є флаг-
маном Всеукраїнського Товариства. Осо-
бливо це стосується розвитку  спортив-
но-технічних і прикладних видів спорту 
та військово-патріотичного виховання 
населення. Успішно виступають спортс-
мени Києва в радіоспорті, морському ба-
гатоборстві, підводному спорті, картингу, 
мотоспорті, автомобільному та водномо-
торному спорті, аквабайку, модельних ви-
дах спорту,  спорту з собаками. Активно 
пропагується військово-спортивне бага-
тоборство та стрілецький спорт.  В місь-
кому Товаристві працюють кваліфіковані 
тренери-викладачі, інструктори, методис-
ти, які виховують спортсменів-патріотів, 
членів збірних команд міста Києва та 
України, які беруть участь у змаганнях 
міського, всеукраїнського, європейсько-
го та світового рівня. Лише за останні сім 
років столичними спортсменами завойо-
вано на всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях 3599 медалей: 1558 – золотих, 
1129– срібних та  912 – бронзових. Підго-
товлено два заслужених майстри спорту 
України, 14 майстрів спорту міжнародного 
класу,  33 майстри спорту, 60 кандидатів 
у майстри спорту та більше 600 спортс-
менів масових розрядів. За безпосеред-
ньої участі киян проведено два чемпіо-
нати світу, п’ять етапів Кубку світу та 65 
всеукраїнських змагань. Керівництво Ки-
ївської міської організації ТСО України з 
кожним роком виділяє все більше коштів 
на утримання всього спортивного місь-
кого «господарства». Найбільший вклад в 
спортивний залік міського Товариства вно-
сять: дитячо-юнацька спортивна школа з 

радіоспорту, яку очолював  Петровський 
А. П., а сьогодні працює директором Коло-
дяжний Є.К. з колективом тренерів висо-
кого ґатунку; Морська школа – директор 
Андрощук О.А.; дитячо-юнацька спортив-
на школа з автомотоспорту – директор Бі-
лик В.В.; Дніпровський  СТК – директор 
Шведов Д.Ю.; спортивно-технічний центр 
«Відродження» – директор Бахарєв С.О.; 
Дарницька автомобільна школа – Цісель-
ський С.В. 

Щороку проводяться міські спартакіади 
з військово-спортивного багатоборства, 
змагання з вогневої підготовки «Снайпер 
столиці», «Влучний стрілець», «Сокіл-Джу-
ра», «Захисник України».  Дієва присутність 
міського Товариства у міських програмах: 
цільовій програмі поліпшення організації 
підготовки громадян до військової служби 
та  програмі «Київ спортивний на 2020-
2023 роки». Додали активності в роботі 
Меморандум між ГО «ТСО України» і Гене-
ральним штабом Збройних Сил України, 
а також включення представника місько-
го Товариства до Координаційної ради з 
питань національно-патріотичного вихо-
вання при Київській міській державній ад-
міністрації. 

Підготовкою кадрів у столиці займа-
ються дві автомобільні і Морська школи, 
шість спортивно-технічних клубів, спор-
тивно-технічний центр «Відродження». 
Найбільш масові професії: водії транспорт-
них засобів, судноводії малих суден, водо-
лази, матроси-рятувальники, оператори 
ліфтів і медичного устаткування. Кращи-
ми навчальними закладами є Дарниць-
ка АШ (директор Цісельський С.В.), Дні-
провський СТК (директор Шведов Д.Ю.), 
Міський СТК (директор Мельниченко 
Р.В.) та Голосіївський СТК «Гарт» (дирек-
тор Білик В.І.). Серед викладацько-мето-
дичного складу варто відмітити Ховпун 
Г.І., Кузьміну І.Л., Заїку А.М., Бердюк 
О.М., Пічку О.В., Шведову Н.В., Третяк 
С.В., Кісіль М.М., Ліщенко В.І., Бори-
сенка Б.Б., Марусич Є.Ю., Мартинюка 
Ю.М., Кириленка В.В., Пархоменка А.І. 
Підготовлено  за 30 років близько 350 ти-
сяч осіб, в тому числі 280 тисяч  водіїв. За 
квотою служби зайнятості отримали про-
фесію водія 300 учасників АТО/ООС.  1200 
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призовників навчались на водійську кате-
горію С, СЕ. За останні 10 років придбано 
11 легкових автомобілів,  три вантажних, 
навчальний  автобус і п’ять мотоциклів. 
Головними напрямками активізації сво-
єї діяльності на найближчий час столичні 
оборонці вважають оновлення підходів в 
діяльності районних та міської організацій 
з урахуванням сьогоднішніх реалій життя, 
новітні підходи до підготовки робітничих 
спеціальностей з урахуванням запитів на-
селення, створення нових військово-па-
тріотичних осередків, клубів, центрів для 
учнівської молоді та дорослого населення, 
більша співпраця з військовими частина-
ми, підрозділами Територіальної оборони 
м. Києва, залучення патріотично налашто-
ваних громадян до співпраці, що спону-
катиме до підвищення ролі та авторитету 
міського Товариства і Товариства в Україні 
та за кордоном.

 

КИЇВСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

В обласній організації традиційно куль-
тивуються автоспорт, картинг, мотоспорт, 
стрільба з пневматичної зброї, радіоспорт, 
кульова стрільба. Молодь активно залуча-
ється в секції фігурного водіння автомобі-
ля, картингу, стрільби з пневматичної гвин-
тівки. Впродовж 30 років  звання заслуже-
ного майстра спорту України отримали три 
спортсмени, майстра спорту міжнародно-
го класу 12 членів Товариства. На міжна-
родних змаганнях, Кубках та чемпіонатах 
Європи з автокросу, авторалі, автомобіль-
них кільцевих перегонів вихованці області 
неодноразово завойовували медалі різно-
го ґатунку. Це заслужені майстри спорту 
України та міжнародного класу Салюк О., 
Червоненко Є., Томчані С., Петренко В., 
Протасов Л., Горбік А., Кондратенко В., 
Леонов Л., які неодноразові ставали при-
зерами Європейських та світових етапів.  
Визнаним лідером з радіоспорту є Фур-
са О.М. Спортсмени, під керівництвом за-
служеного тренера України з автоспор-

ту, почесного працівника фізкультури та 
спорту України Запольського Б.С. нео-
дноразово виступали у складі збірних ко-
манді обласної організації ТСОУ та України. 
За період з 1980 по 1995 рік збірні команди 
України 15 разів ставали чемпіонами та 
призерами спартакіад з авторалі, автокро-
су, автомобільних кільцевих перегонів. За-
польський підготував багато спортсменів 
високого класу, майстрів спорту України, 
переможців чемпіонатів України та між-
народних змагань. 

 Національно-патріотичне виховання 
молоді завжди були в пріоритеті оборон-
ців Київщини. В Білоцерківському стрі-
лецько-спортивному клубі ТСО України ор-
ганізована підготовка до служби в силових 
структурах  – працює група територіальної 
оборони ТСО України в Білій Церкві. Си-
лами  працівників ГП «ССК» ТСО України 
та членів групи територіальної оборони 
проводяться  Дні ТСО України в таборах 
відпочинку  для кожної зміни  – заняття зі 
стрільби з пневматичної гвинтівки, роз-
бирання-складання автомату АК, тактична 
підготовка, рукопашний бій. Двічі на рік 
проводяться змагання з кульової стрільби  
для учасників АТО та першість міста серед 
загальноосвітніх шкіл. Разом з виклада-
чами предмету «Захист України», праців-
никами військкомату та працівниками ГП 
«ССК» ТСО України беруть участь в про-
веденні Спартакіади допризовної молоді 
серед випускників загальноосвітніх шкіл 
та середньо-технічних закладів  міста Бі-
лої Церкви. Співпрацюють з міжнародною 
громадською організацією «Козацтво За-
порізьке» – посвяти в козаки в учбових 
закладах міста  та змагання «Козацькі за-
бави». На сьогодні  обласна організація 
плідно співпрацює з  громадською орга-
нізацією «Всеукраїнська організація учас-
ників бойових дій» та Окремим батальйо-
ном територіальної оборони Білої Церкви 
(в/ч А7298).

В Київській обласній організації ТСО 
України працююьь чотири автомобільні 
школи, коледж і технікум, 12 СТК та стрі-

лецько-спортивний клуб. Білоцерківський 
технічний коледж готував молодших спеці-
алістів по спеціальностям «обслуговуван-
ня комп’ютерних систем та мереж», «ав-
томеханіків», «обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів». На даний час про-
водиться підготовка водіїв з перевезен-
ня небезпечних вантажів. З 2004 року по 
теперішній час підготовлена 4231 особа. 
Фастівський автомобільно-дорожній тех-
нікум крім водіїв готує молодших спеці-
алістів: «майстри виробничого навчання 
водінню» та вища освіта: «технік-механік 
з обслуговування автомобілів і двигунів». 
На даний час готують ще й водіїв газоба-
лонного обладнання. Кращі навчальні за-
клади в Київській області Білоцерківській 
технічний коледж  – директор Кучерук 
О.Ф., Фастівській автомобільно-дорожній 
технікум – директор Кривчун А.П., Тара-
щанська АШ – директор Горбуненко С.Л., 
Тетіївській СТК – колишній директор Лися-
ний М.Т., Васильківській СТК – директор 
Костюченко Т.М. За 30 років підготовлено 
більше 135 тисяч водіїв різних категорій.

 

КІРОВОГРАДСЬКА  
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ

Сьогодення вимагає від кожного укра-
їнця усвідомлення того, що майбутнє кра-
їни залежить від нас! Тому пріоритетного 
значення набуває національно-патріотич-
не та військово-патріотичне виховання мо-
лоді. Кіровоградська обласна організація 
ТСО України активно співпрацює з громад-
ськими організаціями, виступає організа-
тором та співорганізатором різних заходів 
патріотичного спрямування, веде освіт-
ню діяльність. З метою залучення молоді 
до занять спортом надає дієву допомогу 
гурткам з картингу, судномоделювання, 
авіамоделювання, історико-технічного 
стендового  та залізничного моделювання, 
радіоспорту. Також сприяє розвитку служ-
бового собаківництва, підтримує та надає 
допомогу  спортивним і творчим секціям, 



№ 3 (42) 2021 9

співпрацює з різними спортивними орга-
нізаціями, підтримує волонтерський рух, 
безкоштовно надає власні приміщення для 
розміщення дитячих гуртків. Відокремле-
ний підрозділ активно підтримує спортив-
ний клуб «ПЕЛЕНГ», в якому вихованці за-
ймаються спортивною радіопеленгацією. 
Участь у змаганнях вимагає фізичної, тех-
нічної, тактичної та розумової підготов-
ки, тому на тренуваннях вихованці клубу 
бігають кроси по пересіченій місцевості, 
вчаться користуватися картою, компасом 
та приймачем. Очолює клуб Заслужений 
тренер України з радіоспорту, майстер 
спорту міжнародного класу Щербатюк 
Наталія Іванівна. Проводяться  різнопла-
нові змагання, до яких залучають  макси-
мальну кількість учасників, беруть участь 
у заходах, які проводить місцева влада, 
запроваджуються нові проєкти, ведуться 
перемовини щодо проведення змагань на-
ступного року. Цього року відбувся чемпі-
онат України та Всеукраїнські відкриті зма-
гання учнівської молоді (юніори) з судно-
модельного спорту. Команда станції юних 
техніків, якою опікується Кіровоградська 
ОО ТСО України, виборола на змаганнях І 
та ІІ місця. Керівники гуртків Ткаченко Єв-
ген та Ростокін Владислав посіли перші 
місця у чемпіонаті України серед дорос-
лих спортсменів. Загалом судномоделісти 
здобули 23 дипломи та п’ять кубків. У День 
Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України було проведено виставку моделей 
військових кораблів та суден. Також від-
бувся святковий заплив радіокерованих 
моделей кораблів за визначеним курсом 
на річці Сугоклея.  

Основна мета організації – сприяння 
обороні України, національно-патріотич-
ному вихованню населення, популяриза-
ції серед молоді служби в лавах Збройних 
Сил України, налагодження співпраці ре-
гіональних осередків ТСО України з вій-
ськовими частинами, надання допомоги 
в організації та проведенні заходів наці-
онально-патріотичного спрямування на 
базі навчальних закладів Товариства. Що-
річно проводяться десятки змагань за тіс-
ної співпраці з громадською організацією 
«Центр оперативної тактичної підготовки 
«ЦИТАДЕЛЬ», керівником якого є  Олег Ко-
вальчук. Лише 2021 року було проведено 
чемпіонат України зі Стрілецького Хортин-
гу «Пневматичний Двуган», Відкритий Ку-
бок з бою у закритих приміщеннях серед 
силових підрозділів Збройних сил України, 
Міністерства внутрішніх справ, охоронних 
структур та спортивних команд «Бойова 
двійка», Відкритий Кубoк з нoжoвoгo фех-
тування. Вихованці центру разом із праців-
никами обласного осередку ТСО України  

відвідали дитячий табір в селі Сухолуччя, 
де розповідали про військове споряджен-
ня та методи маскування.

Знам’янська міська організація Това-
риства сприяння обороні України,  шу-
каючи нові методи та форми роботи для 
залучення молоді до формування актив-
ної життєвої позиції, готовності захищати 
свою Батьківщину, співпрацює з органами 
місцевого самоврядування, громадськи-
ми організаціями, військовим комісаріа-
том, військовими частинами, політичними 
партіями, народними  депутатами, вете-
ранами Афганістану. Традиційним стало 
проведення на базі Знам’янського МСТК 
міських і обласних змагань з військово-
спортивних багатоборств. У травні тут тра-
диційно проходить міський етап гри «Со-
кіл» («Джура»),  спільно із міським відділом 
освіти облаштовуються військові табори 
для старшокласників. У музеї клубу, при-
свяченому війні на території Афганістану 
та АТО, проводяться  екскурсії, зустрічі з 
ветеранами для вихованців навчальних 
закладів та військово-патріотичних клубів 
міста, району. До уваги жителів та гостей 
громади представлено локацію, що покли-
кана запобігати травмуванням вибухоне-
безпечних предметами.

 В липні відбувся чемпіонат України з 
водно-моторного спорту, співорганізато-
ром якого була обласна організація. Обо-
ронців краю представляв досвідчений пі-
лот, майстер спорту Бобов Валерій Іва-
нович, який у свої 79 років є постійним 
учасником таких змагань. За 55 років не 
пропустив жодного, а за перемоги в зма-
ганнях має близько 70 медалей.  Міський 
спортивний клуб ТСО України, який очо-
лює Микола Климович Палій, постійно 
проводить різнопланові навчання, зма-
гання, випробування  зі службового со-
баківництва. Кожного року проводиться 
чемпіонат серед силових структур, а судді 
Товариства запрошуються для суддівства.

Професійною  підготовкою водіїв тран-
спортних засобів та інших кадрів робітни-
чих професій в обласній організації опі-
куються п’ять 
автомобільних 
шкіл, шість СТК 
та інші навчаль-
ні заклади. За 
останні 30 років 
було підготов-
лено більше 100 
000 водіїв різ-
них категорій. 
Проводилось 
навчання воді-
їв транспорт-
них засобів ка-

тегорії «СЕ» для Збройних Сил України та 
водіїв транспортних засобів А1, А, В, С1, 
С, СЕ  з числа учасників АТО/ООС.  У 2019 
році проводився Кубок ГО «ТСО України» зі 
швидкісного маневрування серед інструк-
торів та майстрів практичного водіння уч-
бових автомобілів, де команда Кіровоград-
ської ОО ТСО України  посіла перше місце. 
У 2018 році колектив Кіровоградської ав-
томобільної школи ТСО України став пе-
реможцем та отримав  Кубок «Народний 
бренд». 

Непогода, хвороби, карантин, невідпо-
відальність людей та багато чого іншого  
– усе це тільки маленькі перешкоди для 
того, аби зробити щось масштабне.  План 
заходів  планується заздалегідь та чітко 
обмірковується. Колектив Кіровоградської 
обласної організації ТСО України  працює 
для того, щоб гасло «Ми виховуємо патрі-
отів України» і надалі з гордістю лунало на 
просторах Незалежної України!

 

ЛУГАНСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Станом на 1 січня 1991 року обласна ор-
ганізація налічувала понад мільйон членів 
Товариства, об’єднаних в 2616 первинні 
організації. Крім традиційних водійських 
кадрів тут готували фахівців за 17 спеці-
альностями: трактористів, бульдозерис-
тів, радіомеханіків, секретарів-друкарок, 
слюсарів холодильних установок, газое-
лектрозварювальників тощо. Іспити в ДАІ 
з першого разу здавали 78,2% майбутніх 
водіїв. За роки Незалежності навчальними 
та спортивними закладами було підготов-
лено понад 22 тисяч фахівців для Зброй-
них Сил України і понад 230 тисяч осіб для 
народного господарства регіону .

Спортсмени обласної організації ТСО 
України завоювали на міжнародних зма-
ганнях 54 золотих, 58 срібних, 42 бронзо-
вих медалі. Виховано заслуженого майстра 
спорту,  12 майстрів спорту міжнародного 
класу, 53 майстрів і 92 кандидатів в май-
стри спорту,  181 спортсмена першого роз-
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ряду. З 2007 по 2013 роки спортсменами 
завойовано 1512 призових місць, в тому 
числі 571 перше. Високі результати мали 
авіаційно-спортивний клуб ТСОУ, облас-
ний об’єднаний СТК ТСОУ, Сєвєродонець-
ка ДЮСТШ. Луганщина пишається своїми 
ветеранами спорту: Закорецька Вален-
тина Миколаївна – заслужений майстер 
спорту, абсолютна чемпіонка Світу,  на осо-
бистому рахунку більше 11 тисяч стриб-
ків з парашутом, учасниця першої наці-
ональної експедиції «Україна-Північний 
полюс-2000»; Мочаліна Людмила Васи-
лівна – майстер спорту міжнародного кла-
су з літакового спорту, заслужений тренер 
України, неодноразова чемпіонка Світу, 
суддя міжнародної категорії; Ханювченко 
Володимир Іванович, заслужений тренер 
України, багато його вихованців отримали 
звання чемпіонів Світу та Європи з підвод-
ного виду спорту, в тому числі Олександр 
і Євгеній Золотови. Організації проводи-
ли велику роботу по залученню молоді 
до масового заняття технічними і при-
кладними видами спорту. Велика заслуга 
в цьому спортивних династій, де досвід 
і знання передавалися від батьків дітям, 
внукам: добре відомі династії авіамодель-
ного спорту Чепрасова, Козиренко, Со-
шніних, Діжевскіх, Михайлових; з авто-
модельного спорту – Голубенко, Проску-
рін, з автомобільного спорту – Коверга, з 
собаківництва – Чупринка, з підводного 
спорту– Золотова. 

Святкуючи 30-річний ювілей ТСО Укра-
їни, колектив Луганської обласної орга-
нізації віддає данину поваги людям, які 
присвятили організації десятки років сво-
го життя. Це голови обласної організації 
Сьомік Іван Іванович, Філасов Віктор 
Володимирович, Гризунов В’ячеслав 
Миколайович, Білоусов Сергій Михай-
лович; голови міських і районних органі-
зацій Чумак Олександр Олександрович, 
Немоловський Віктор Юрійович, Ша-
повалов Микола Микитович, Дейнеко 
Віктор Михайлович, Роговська Любов 
Василівна, Носко Володимир Антоно-
вич, Кубатін Василь Петрович, Нечепу-
ренко Іван Васильович, Токаєв Зілімхан 
Болаєвич, Чужиков Анатолій Якович, 
Донцов Петро Іванович; керівники авто-
мобільних шкіл Скачков Павло Олексі-
йович, Майборода Леонід Федорович, 
Лемешко Василь Семенович, Ліхобабен-
ко Володимир Петрович, Макогон Юрій 
Никифорович. Понад 30 років працюють 
в Товаристві ветерани Усов Володимир 
Іванович, Марченко Геннадій Олексі-
йович, Кодацький Олександр Федоро-
вич і багато інших. З вдячністю згадують 
луганчани  штатних працівників апарату 

обласної організації Бондаренка Павла 
Олександровича, Величко Ліну Іванів-
ну, Саливон Надію Гаврилівну, Попок 
Еру Іванівну, Головіну Людмилу Іванів-
ну, Жигаренко Марію Іванівну, Хомен-
ка Бориса Миколайовича, Мурашова 
Анатолія Миколайовича, Воробйова 
Володимира Георгійовича, Малкову 
Світлану Михайлівну. Пам’ятають вони 
і  директора Антрацитівської АШ Шмура-
това Володимира Олексійовича, голо-
ву Антрацитівської районної організації 
Соболєву Нурію Аліякбяровну, началь-
ника клубу службового собаківництва Лу-
жевского Івана Федоровича, начальника 
обласного стрілецько-спортивного клубу 
Багинського Станіслава Івановича та ба-
гатьох інших.

2014 рік розділив життя прифронтової 
області на «до» та «після», масштабні по-
казники діяльності організацій значно ско-
ротилися. Послуги населенню та Збройним 
Силам України з придбання робітничих 
професій надають автошкола та 11 спор-
тивно-технічних клубів, активно діють 
вісім районних організацій та три міські 
організації ТСО України. Незважаючи на 
певні втрати свого складу і звуження сфе-
ри традиційної діяльності, Луганська об-
ласна організація вистояла, зберегла свої 
базові структури, основний матеріальний 
і кадровий потенціал на підконтрольній 
території України та продовжує вносити 
помітний вклад в економіку області, вирі-
шувати конкретні державні завдання. Голо-
вні серед них – це патріотичне виховання 
членів Товариства, пропаганда серед насе-
лення Конституції і законів України про за-
хист Вітчизни, підготовка призовників для 
Збройних Сил України та інших військових 
формувань з військово-технічних спеці-
альностей, підготовка робітничих кадрів 
масових технічних професій для економіки 
України, розвиток технічних і прикладних 
видів спорту.

Високі показники в роботі показують 
колективи Лисичанського СТК, де  дирек-
тором Роговський В.В., Попаснянський 
СТК – директорка Коваленко Т.В., Рубі-
жанський СТК – директорка Гладська Н.П., 
Біловодський СТК – директор Лопаткін 
Г.П., Білокуракінський СТК – директор 
Усов В.І. та інші.

 Незважаючи на неоголошену війну Ро-
сії проти України, яка точиться на нашій 
землі з 2014-го року, на особливі умови 
роботи, викликані світовою пандемією, на 
страшні пожежі лісових масивів та селищ 
краю, ветерани, члени Товариства, штатні 
працівники Луганської обласної органі-
зації впоралися з труднощами і впевнено 
дивляться в майбутнє.

ЛЬВІВСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Спортивною гордістю галичан є Львів-
ська колективна радіостанція. Її команда 
у складі Смірнова Євгена, Швидкого 
Володимира, Сташків Андрія, Коржо-
ва Олександра щороку стає призером 
очного кубка ТСОУ з радіозв’язку на КХ 
телеграфом, чотири рази завойовувала Ку-
бок ТСОУ. Колектив радіостанції працював 
в чемпіонатах світу 2005, 2007, 2008, 2016 
років у складі збірних команд України під 
позивними EM5HQ, EM7HQ. Звання май-
стрів спорту України на базі колективної 
радіостанції отримали Володимир Швид-
кий, Вероніка і Андрій Сташків, Олек-
сандр Коржов, Євген Смірнов. Норматив 
КМС виконали молоді спортсмени Ганна 
Пристайко, Остап Гірняк. Всі вони є нео-
дноразовими призерами і переможцями в 
підгрупах чемпіонатів України. У міжнарод-
них змаганнях Holyland DX Contest 2001 р. 
радіостанція UY4WWA  посіла перше місце 
у світі. Один з основних осередків техніч-
них видів спорту – Стрийський СТК. Тут 
культивуються автомодельний спорт, кор-
довий і трасовий, картинг. Автомоделісти 
12 разів вигравали чемпіонати України в 
командному заліку, дев’ять років виборю-
вали Кубок України.  До занять кордовими 
і трасовими моделями  залучені 54 учні, 40 
школярів захоплюються картингом і 10 мо-
тоциклетним спортом. Вони рівняються на 
своїх славетних земляків Сафіяника І.М. – 
МСМК України, чемпіона світу в командно-
му заліку, бронзового призера чемпіонату 
світу, чотириразового володаря Велико-
го Кубку Європи, двічі срібного призера 
чемпіонату Європи, одинадцятиразового 
чемпіона та чотириразового рекордсмена 
України та Прадка Т.І. – МСМК України, 
чемпіона світу в командному заліку, сріб-
ного призера чемпіонату світу, переможця 
Великого Кубку Європи. Серед спортсме-
нів Галичини два МСМКУ, 17 майстрів та 54 
кандидати у майстри спорту України, 92 
першорозрядники з різних видів спорту. 
Звання судді вищої категорії мають Сафія-
ник І.М., Борщ І.Я. та Кунічак Я.М. Збірна 
команда стала чемпіоном світу у 2016 році, 
виборювала серебро  Європи у 2014, 2015, 
2017, 2018, 2019 роках. Всього на чемпіо-
натах світу і Європи здобуто 5 золотих, 4 
срібних, 7 бронзових медалей. 17 – золо-
тих, 21 – срібну та 26 бронзових нагород 
привезено з чемпіонатів України.

Візитівкою галичанських оборонців, 
без перебільшення, став авіаційно-спор-
тивний клуб. В ньому працюють видатні 
спортсмени і тренери Тьорло Ігор Ана-
толійович – голова виконавчого коміте-
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ту ФПСУ, суддя ФАІ, заслужений майстер 
спорту, заслужений тренер, абсолютний 
чемпіон світу з парашутного спорту; Сте-
паненко Валерій Анатолійович – май-
стер спорту, інструктор ПДП, суддя ФАІ, 
багаторазовий чемпіон України; Момот 
Олег Васильович – майстер спорту, тре-
нер, суддя, багаторазовий чемпіон Укра-
їни. Серед парашутистів є Заслужений 
майстер спорту та вісім майстрів спорту 
України. Навчанням майбутніх пілотів РРL 
(А) та CPL (А) опікується майстер спорту, 
інструктор, суддя, призер та чемпіон Укра-
їни Михаленич Олег Зіновійович.  Авіа-
модельний гурток очолює заслужений 
майстер спорту, чемпіон світу Степанчук 
Степан Ярославович, який виховав За-
служеного майстер спорту та 12 майстрів 
спорту України.

Національно-патріотичне виховання за-
вжди в центрі уваги обласної організації. 
У Львівському АСК щорічно відбувається 
триденний табір пластунів на території ае-
родрому «ЦУНІВ», де розміщується 1300 
чоловік зі складу організації «Пласту». У 
співпраці зі Збройними Силами України 
проходять планові навчання військовос-
лужбовців 80-ї окремої десантно-штурмо-
вої бригади. Близько 120 військовослуж-
бовців отримали  символічну посвяту у 
десантники. Організовано пройшов захід 
«КРИЛО НАДІЇ» для дітей з особливими 
освітніми потребами та із сімей, які опи-
нилися в складних життєвих обставинах. 
Постійно проводяться профорієнтаційні 
екскурсії з вихованцями ліцею імені Героїв 
Крут. У Жовківській районній організації 
ТСО України шість років поспіль прово-
дяться змагання зі стрільби з пневматич-
ної гвинтівки, у яких беруть участь  учні 
15-ти шкіл району. В Бродівській РО ТСО 
України, Самбірському МСТК, Турківській, 
Дрогобицькій, Золочівській автошколах 
та інших організаціях проводяться зустрі-
чі з ветеранами АТО, органами місцевого 
самоврядування, військовими та іншими 
громадськими організаціями.

Підготовкою кадрів займаються шість 
автомобільних шкіл, 23 спортивно-тех-
нічних і авіаційно-спортивний клуб. Крім 
водіїв СТК «Львівська політехніка» ТСО 

України навчає 
охоронників 1-3 
розрядів.  Кра-
щими навчаль-
ними закладами 
є Львівська АШ – 
директор Загай-
ко А.З., Золочів-
ська АШ – дирек-
тор Бутин П.Т., 
Дрогобицька АШ 
– директор Крох-

та Р.І., Турківська АШ – директор Кундич 
В.М., Стрийський СТК – директор Стефа-
нів В.М., Залізничний СТК -директор Ко-
вальчук С.Т., Жовківський СТК – директор 
Вовк М.В., Кам’янка-Бузький СТК – дирек-
тор Гавришко О.З.), Перемишлянський 
СТК – директор Мартиняк І.В. За минулі 
роки підготовлено 315 514 водіїв різних 
категорій. За квотою служби зайнятості 
отримали професію 317 осіб та 219 учас-
ників АТО. В межах співпраці зі Збройними 
Силами України підготували 98 водіїв. За 
обліковими спеціальностями водії катего-
рії С, СЕ та радіотелеграфісти навчалися  
1714 призовників. З метою покращення 
навчально-матеріальної бази навчальни-
ми закладами закуплено 115 одиниць ав-
томобільної техніки. За підсумками бага-
тьох років Львівська обласна організація 
має одні з найкращих показників у підго-
товці кадрів робітничих професій.

 

МИКОЛАЇВСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Найбільші досягнення обласна органі-
зація показує в радіоспорті, автомодель-
ному, стрілецькому,  автомобільному, па-
рашутному та авіаційному видах спорту. 
Підводною стрільбою опікується призер 
чемпіонатів світу та Європи, тренер з під-
водної стрільби Юрій Олександрович 
Редьков. Успішно виступають на чемпі-
онатах світу  та Європи судномоделісти, 
яких тренує заслужений майстер спор-
ту Сергій Миколайович Постикін. Ста-
ли традиційними показові виступи з вій-
ськово-прикладних видів спорту. Серед 
спортсменів Миколаївщини є Заслужений 
майстер спорту, 
26 майстрів спор-
ту міжнародно-
го класу, 74 май-
стри спорту  та   
341 кандидат у 
майстри спорту  
України. 700 чле-
нів Товариства ви-
конали нормати-
ви першого спор-

тивного розряду. За період з 1991 року на 
міжнародних та всеукраїнських  змаганнях 
завойовано 77 золотих, 38 срібних та 20 
бронзових нагород.

З метою національно-патріотичного  
виховання молоді використовуються та-
кі  заходи  як змагання зі стрільби з пнев-
матичної зброї серед працівників освіти 
і учнів шкіл міста Миколаєва, присвяче-
ні пам’яті  Людмили  Павліченко, стріль-
бі  з малокаліберної  зброї на честь Дня 
Захисника України, Повітряно-десантних 
військ. Великою популярністю користу-
ються молодіжні турніри і змагання з так-
тико-спеціальної підготовки,  участь у ди-
тячо-юнацькій, військово-патріотичній грі 
«Сокіл» («Джура»). Регулярно проводять-
ся триденні  навчально-польові заняття і 
практичні стрільби на базі військових час-
тин, Спартакіада  з військово-прикладних 
видів спорту. Обласна організація співп-
рацює з  військовим комісаріатом,  орга-
нізацією інвалідів війни, Збройних Сил та 
учасників бойових дій,  обласним центром 
туризму та екскурсій учнівської молоді, 
багатьма громадськими організаціями па-
тріотичного спрямування. До заходів  з на-
ціонально-патріотичної роботи постійно 
залучаються  ветерани військової служби, 
учасники АТО/ООС. Активно займаються 
виховною роботою директори навчальних 
закладів Анкоссі Андрій Борисович, По-
горельський Анатолій Олександрович, 
Литвиненко Павло Васильович, Тряно-
ва Наталія Олександрівна, Артюшев-
ський Павло Володимирович. 

Для підготовки кадрів Відокремлений 
підрозділ має чотири автошколи і 11 РСТК. 
Кращими навчальними закладами є Ми-
колаївська зразкова автомобільна школа, 
Вознесенська та Первомайська автомо-
більні школи, Березнеговатський та Но-
вобузький РСТК ТСО України. Кращими 
директорами зарекомендували себе ве-
терани ТСО України Смірнов Володимир 
Іванович, Яблонський Едуард Степано-
вич, Артюшевський Павло Володими-
рович, Шарата Володимир Іванович, 
Погорельський Анатолій Олександро-
вич. «Почесним знаком ТСО України» на-
городжені Жосан Віктор Михайлович,  
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Трянова Наталя Олександрівна, Спін-
чевська Наталя Олександрівна, Трянов 
Олександр Миколайович. Кожен із ди-
ректорів вкладає в свою роботу не тільки 
знання, але й душу, передають молодому 
поколінню багаторічний досвід та при-
щеплюють любов до своєї професії. В ГО 
«Миколаївська ОО ТСО України» працю-
ють покоління від батька до сина. В Воз-
несенській автошколі, де директором був  
Трянов О.М., працює інструктором з ІНВ 
його син Трянов О.О., а невістка Трянова 
Н.О. очолює навчальний заклад. В Арбу-
зинському РСТК плідно працюють  дирек-
тор Шарата В.І. та його син, інструктор з 
ІНВ. Погорельський О.А. працює викла-
дачем в Березнеговатському РСТК, який 
очолює його батько. Кращими виклада-
чами називають в області Філічкіна Ер-
неста Германовича,  Петриченка Сергія 
Вікторовича, Артюшевського Павла Во-
лодимировича, Грибоноса Сергія Воло-
димировича, Кігель Петра Григоровича,  
Ісаєва Василя Вікторовича,  Мачулу Ві-
талія Павловича, Кондратенка Вікто-
ра Леонідовича. Прикладом для колег є 
інструктори Шарата Станіслав Володи-
мирович, Жосан Віктор Михайлович, 
Шепель Валерій Григорович, Голубенко 
Анатолій Іванович, Гордієнко Валентин 
Вікторович, Ленюк Анатолій Сергійо-
вич, Кодруль Володимир Олексійович, 
Трянов Олександр Олександрович, Бар-
тусенко Федір Васильович, Цехмістер 
Сергій Михайлович, Ткаченко Валерій 
Сергійович, Губський Сергій Володи-
мирович. 15 і більше років  працюють в 
Товаристві бухгалтери   Куліца Галина Фе-
дорівна, Похил Тетяна Тетяна Микола-
ївна, Стращенко Наталія Михайлівна, 
Чайковська Ганна Василівна, Богдан 
Олена Дмитрівна, Різун Наталя Олексі-
ївна, Шуляк Любов Олександрівна, Са-
варін Марія Михайлівна. 

За 30 років  ГО «Миколаївська ОО ТСО 
України» підготувала близько 287 тисяч 
осіб, в тому числі 284 тисяч водіїв тран-
спортних засобів. За квотою служби за-
йнятості отримали професію слюсаря з 
ремонту автомобілів, тракториста с/г ви-
робництва, водія транспортних засобів 
категорії С, D, СЕ, кухара, бармена, елек-
трозварювальника, оператора ЕОМ, офі-
ціанта та радіотелемеханіка 1775 осіб. 523 
учасника АТО/ООС пройшли курс навчан-
ня з підготовки водіїв транспортних засо-
бів категорії В, С, D, СЕ. Для Збройних Сил 
України підготовлено 121 водія транспорт-
них засобів категорії С та СЕ. Більше 40 000 
призовників отримали підготовку за облі-
ковою спеціальністю «Водій транспортних 
засобів категорій В, С». Сьогодні навчальні 

заклади оновлюють матеріально-технічну 
базу: ремонтують навчальні класи та кабі-
нети, закуповають нові транспортні засо-
би, наглядні посібники та плакати.

 

ОДЕСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Національно-патріотичне виховання 
членів Товариства та сприяння органам 
влади і місцевого самоврядування завжди 
в центрі уваги наших колег з півдня Укра-
їни. З метою його подальшої активізації 
підписана  безстрокова  Угода  з  коман-
дуванням Південного    територіального  
управління  Національної  гвардії. Регу-
лярно проводяться  змагання  з  військо-
во-спортивного  багатоборства, в  тому  
числі  присвячені  пам’яті  Героя  України, 
підполковника  НГУ   Хитряка  Генадія  
Вікторовича. Створено  Координаційний    
штаб  громадської  організації  «Всеукра-
їнське  об’єднання  учасників  АТО», до 
складу    якого увійшов  голова  Одеської  
обласної  організації  ТСО України  Каву-
нов  В.А. У  Великомихайлівському  районі  
2014  року  створена  волонтерська  ор-
ганізація  «Патріоти  України». За  волон-
терську  діяльність  нагороджені відзна-
ками Міністерства оборони та Генштабу 
ЗСУ  Бабакін  С.Г., Кавунов  В.А., Мойсеєв  
В.С., учасники  бойових  дій  Никифо-
ряк  С.Г. та Радько  О.А. 2004 року на  ае-
родромі  «Одеса-Лиман»  Одеського  АКС  
була  організована  робота  табору  вій-
ськово-патріотичного  виховання  та  дітей   
з  девіантною  поведінкою  за  програмою  
«Сокіл». В  таборі  проводились  естафети 
«Веселі  старти», випускалися  стінні  газе-
ти,  організовувались  екскурсії  в  обласні  
клуби ССК  і СТК, інструктори   Одеської  
АШ  № 2  навчали  водінню  автомобіля. В  
Приморській  районній  організації  міс-
та Одеси діє первинна  організація  Това-
риства «Пост № 1». Кращі  її представни-
ки  несуть  почесну  варту  у  пам’ятника  
Невідомому  матросу. Популярним  захо-
дом  військово-патріотичного  вихован-

ня  є  проведення  Дня  відкритих  дверей. 
Представники  обласної  організації  взяли  
участь  у  відкритті  Монументу  загиблим  
шахтарям  на  412  батареї. Кращими  ор-
ганізаторами  виховної  роботи показали 
себе голови Відокремлених підрозділів ра-
йонного рівня  Павловський  В.О., Бажак  
А.І., Радько  О.А., Бондаренко  Р.В. 

Є про що звітувати і спортсменам об-
ласті. 2008 рік – Одеська  обласна  орга-
нізація  завоювала Кубок  України з  авто-
мобільного  спорту,  чемпіоном  України  
став  Бевз  Андрій. 2005 рік  – вперше  за  
18  років  команда  АСК взяла  участь  в  
змаганнях  з  літакового  спорту, посівши 
друге  місце  в  другій  лізі. 2004  рік  –  на 
чемпіонаті  світу  по  судномодельному  
спорту представники   збірної  Одеської  
обласної організації  завоювали  сім  ме-
далей, в тому числі три золоті. Чемпіонами 
і призерами  чемпіонату стали Ромащен-
ко  О.І., Акимов  І.А. і Єпур  Є.В. 2004 рік 
–     чемпіоном  України  з автомобільного  
спорту  стає  Ларін О. 2005  рік –     збірна  
команда  з  кульової стрільби  завоювала  
«Кубок  Півдня»,  вихованка  Одеського  
ССК Євгенія  Борисова включена  канди-
датом  в Олімпійську  збірну  України. Нео-
дноразовими  чемпіонами  та призерами  
Європи були заслужені  майстри  автомо-
більного  спорту Сергій  Вукович і Віктор  
Московських. Секцією  з автомодельно-
го  спорту  багато  років  керує  Федоров  
Сергій  Костянтинович, вихованці якого 
у складі збірної  команди  неодноразово  
виборювали  призові   місця  на  чемпіо-
натах  з  автомодельного  спорту. Його син 
Сергій як  спортсмен-моделіст  завоював 
на різного рівня змаганнях 53  медалі, в 
тому числі 25  золотих і 16 срібних, наразі   
займається  підготовкою  спортсменів-ав-
томоделістів до участі  в  змаганнях  «ТСО 
України».

В  Одеській  обласній  організації  ТСО 
України  успішно працюють п’ять  автомо-
більних і технічна  школи, 19  спортивних  
клубів. Тут готують фахівців багатьох ма-
сових робітничих професій: трактористів-
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машиністів  сільськогосподарського  ви-
робництва, користувачів  персонального  
комп’ютера, газо– і електрозварювальни-
ків, автослюсарів, штукатурів, лицюваль-
ників-плиточників. Кращими  директора-
ми  навчальних  закладів є Бабакін Сергій  
Георгійович, Бажак  Анатолій Іванович, 
Бондаренко  Ростислав  Васильович, Ду-
пак   Сергій Анатолійович, Горло  Фе-
дір Іванович, Апаков Ігор Аркадійович, 
Панько  Микола Миколайович, Недял-
ков Василь Іванович. За роки Незалеж-
ності робітничі  професії в навчальних 
закладах Товариства  отримали 335 947  
мешканців краю. Підготовлено  16 498 при-
зовників-фахівців  за  військово-технічни-
ми  спеціальностями водій та водій авто-
мобільних кранів. Навчалися  за  квотою  
служби  зайнятості  1235  осіб. Отримали 
водійські посвідчення на пільгових умовах  
134  учасники  АТО/ООС.

 

ПОЛТАВСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Відокремлений підрозділ культивує 
стрілецький, авіамодельний, судномо-
дельний, ракетномодельний, автомобіль-
ний, мотоциклетний види спорту, спор-
тивні єдиноборства та багатоборства. З 
метою залучення молоді до спорту при 
кожній районній організації проводяться 
змагання зі стрільби на Кубок імені І.М. 
Уманця, а також шкільні змагання з вій-
ськово-прикладних видів спорту на Кубок 
Героїв Радянського Союзу Василенка Ф.І. 
та Василенка С.Й. у Великобагачанському 
районі, змагання з дартсу трудових колек-
тивів Миргородської ОТГ, відкритий тур-
нір із дзюдо пам’яті М.Медведєва у Лох-
вицькому осередку ТСО України, змагання 
з армреслінгу в рамках проведення свята 
«Барви Хорольщини», змагання зі спор-
тивного орієнтування  UNIMAX, військово-
спортивні ігри, присвячені вшануванню 
учасників бойових дій на території інших 
держав та з нагоди річниці виведення ра-
дянських військ з Афганістану в Хороль-

ській районній організації, чемпіонат Пол-
тавської області з військово-спортивного 
багатоборства пам’яті воїна-десантника 
Дениса Синюка, Кубки України з судно-
модельного спорту «Полтавська битва» та 
з авіамодельного спорту «Золота осінь», 
спортивні змагання разом з міськими 
ЦФЗН «Спорт для всіх». При Великобага-
чанській РО ТСО України діє станція юних 
техніків, Клуб юних десантників «Гвардія» 
активно працює в Хорольському районі.  
Залучає молодь до спорту спортивний 
клуб «Росомаха» у Зіньківській районній,  
авіамодельна секція при Кременчуцькій 
міській; гурток зі стрілецького спорту при 
Гадяцькій районній, секція тайського боксу 
«Тайгер» у Машівській районній організа-
ціях ТСО України, секція дзюдо Лохвицької 
міської ДЮСШ. Завдяки співпраці Полтав-
ської ОО ТСО України та ГО «Мотоциклісти 
Полтави» відновлена мотокросова траса  
в урочищі Патлаївка, в 2020 році тут про-
ведені змагання з мотокросу. 

Полтавські оборонці пишаються до-
сягненнями своїх видатних спортсменів і 
тренерів.  Кравченко Микола Іванович 
– керівник клубу з картингу «ТЕМП» Ко-
зельщенського БДЮТ, член автомобільної 
федерації України, суддя першої категорії 
ФАУ. Серед його вихованців 10 кандидатів 
в майстри спорту, 50 першорозрядників, 
володарі Кубку та призери чемпіонатів 
України. Александров В’ячеслав Геор-
гійович – майстер спорту міжнародного 
класу з авіамодельного спорту, чемпіон 
світу з вільнолітаючих моделей. Утєшев 
Олексій Володимирович – майстер спор-
ту міжнародного класу з судномодельного 
спорту, тренер обласної команди. Синєли-
ций Олександр Анатолійович – майстер 
спорту міжнародного класу з авіамодель-
ного та ракетомодельного спорту, чемпіон 
Європи, дворазовий чемпіон України. Се-
ред його вихованців п’ять першорозряд-
ників. БЕРЕКА Андрій – майстер спорту 
України міжнародного класу з судномо-
дельного спорту, двократний чемпіон сві-
ту, у віці 14 років встановив рекорд Єв-

ропи.
Національно-

патріотичне ви-
ховання будується 
на таких заходах 
як військово-по-
льові збори мо-
лоді, ігри «Сокіл» 
(Джура), «Загра-
ва», військово-па-
тріотичні вишколи 
«Жіночий баталь-
йон» та «Захисник 
України», військо-

во-спортивна гра «Лазертаг», змагання з 
військово-прикладної підготовки «Зимо-
вий десант». Щорічно проводяться збори 
юних козачат і джур на базі козацького 
стану Староостап’євської козацької сотні 
Українського козацтва, виховні патріотичні 
заходи при Великобагачанському краєз-
навчому музеї. Цьому сприяють співпраця 
з управлінням молоді та спорту, департа-
ментом освіти і науки Полтавської ОДА, 
головами ОТГ, військкоматами, осередка-
ми козацьких організацій, Великобагачан-
ським краєзнавчим музеєм, з громадськи-
ми організаціями «Школа хоробрості імені 
Круглого», «Військово-спортивний центр 
«ВОЇН»,  «Всеукраїнська спілка учасників 
АТО, бойових дій та миротворчих місій». 
До виховної роботи задіяні учасники АТО/
ООС Голованюк Володимир Павлович – 
голова Громадської організації «Всеукра-
їнська спілка учасників АТО, бойових дій 
та миротворчих місій», Лайло Володимир 
Іванович – викладач медичної підготов-
ки НЗГО «Великобагачанський РСТК ТСО 
України», військовий фельдшер 93 окре-
мої механізованої бригади ЗСУ. Кращими 
організаторами виховної роботи є голови  
районних організацій: Великобагачанської 
– Бандур А.В., Гадяцької – Глушак О.В., 
Лохвицької – Демчук В.І., Зіньківської – 
Бойко О.В. Зразком у виховній роботі є го-
лова обласної дитячої громадської органі-
зації «Військово-спортивний центр «ВОЇН» 
– Бариш Олег Миколайович. Їм активно 
допомагають ентузіасти: заступник голови 
Великобагачанської РО  Щербина Сергій 
Вікторович; викладач предмету «Захист 
України» Красногорівської ЗОШ Бірук Во-
лодимир Пилипович, заступник директо-
ра з виховної роботи Остап’євської ЗОШ 
Кукленко Оксана Миколаївна, керівник 
технічних гуртків Великобагачанської 
станції юних техніків Кузьменко Воло-
димир Йосипович. 

В Полтавській ОО ТСО України налічу-
ється 20 навчальних закладів.  Кращі по-
казники мають Полтавський НЦ – дирек-
тор Пономаренко Анжела Миколаївна, 
Гадяцький РСТК – Глушак Олександр 
Васильович, НЗОГ «Зіньківський РСТК 
ТСО України» – Бойко Олена Вікторів-
на, Лохвицький СТК – директор Демчук 
В’ячеслав Іванович, МСТК «Дніпро» – ди-
ректор Садовський Юрій Вадимович, 
Карлівська АШ– директор Іщенко Юрій 
Олександрович, НЗГО «Гребінківська АШ 
ТСО України» – Присяжнюк Галина Пе-
трівна. Кращі викладачі в них: Ковшик 
Констянтин Олександрович, Похмур-
ко Олександр Сергійович, Кузьменко 
Руслан Володимирович, Хавер Микола 
Іванович, Соць Дмитро Григорович, Ма-
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сенко Володимир Олексійович, Кулак 
Валерій Євгенійович, Пісковий Юрій 
Михайлович. Зразком в роботі є інструк-
тори індивідуального навчання водінню 
Блоха Олександр Михайлович, Бугай 
Анатолій Михайлович, Сліпуха Віта-
лій Юрійович, Остренко Леонід Мико-
лайович, Дроздов Олександр Олексі-
йович, Герасименко Сергій Іванович, 
Тобольченко Юрій Олексійович, Мель-
ник Сергій Сергійович, Козаченко Дми-
тро Миколайович, Дейнека Олександр 
Миколайович. За 30 років навчальними 
закладами підготовлено 189 802 фахів-
ця робітничих професій:   161 738 водіїв 
транспортних засобів різних категорій,  
708 трактористів-машиністів сільськогос-
подарського виробництва,  66 операторів 
комп’ютерного набору. 11 691 полтавча-
нин, в тому числі  498 учасників АТО/ООС, 
навчалися за квотою управління праці та 
соціального захисту населення і служби 
зайнятості.   За обліковими спеціальностя-
ми підготовлено 14 966 призовників.

 

РІВНЕНСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Пріоритетними визнано парашутний і 
планерний спорт, спідвей, спорт з собака-
ми, радіоспорт, картинг, стрільба кульова. 
В Рівненському авіаспортклубі ТСО Укра-
їни працюють секції парашутного та пла-
нерного спорту, при обласному спортив-
но-технічному клубі діють секції спідвею та 
спорту з собаками. Налагоджена співпраця 
з колективними радіостанціями області, 
центром науково-технічної творчості в пи-
таннях участі команд у змаганнях з раді-
оспорту. Спільно з викладачами предмету 
«Захист України», у співпраці з місцевою 
ДЮСШ №4 за підтримки відділу спорту 
Рівненського міськвиконкому, управлін-
ня спорту ОДА проводяться тренувальні 
стрільби та змагання з пневматичної і ма-
локаліберної гвинтівки. Для цього вико-
ристовуються тири спортивної школи та 
обласної організації. В Рівненському авіа-
спортклубі з 2019 року започатковано 
проведення відкритих змагань з планер-

ного спорту «Воронів-бугі». За підсумками 
роботи у 2019-2020 роках  АСК ТСО Укра-
їни посідав друге місце серед авіаційних 
організацій Товариства. Він дав путівку в 
небо 30 спортсменам-планеристам. Гордіс-
тю Відокремленого підрозділу є спортсме-
ни-парашутисти,  чемпіони України Борис 
Скибінський і Юрій Буліс, чемпіони Укра-
їни з планерного спорту  Талащук Роман і 
Твердохліб Сергій, майстри спорту Укра-
їни Пилипчук Сергій  і Деренько Віктор. 
Вихованець секції спідвею Марко Леві-
шин здобув звання майстра спорту між-
народного класу. Є певні досягнення і у 
клубу службового собаківництва «РОКСС». 
У 2020 році вони посіли перше командне 
місце в програмі ЗКД на чемпіонаті ТСОУ; 
провели чемпіонат ТСОУ «Кубок Рівного», 
кінологічний табір ТСОУ на ЗМП «Воронів», 
два семінари, каністерапію з вихованцями 
дитячого будинку «Ясеничі», взяли участь 
в змаганнях «Юний кінолог» в Запоріжжі і 
Сумах. 2011 року команда області зайняла 
ІІІ місце в чемпіонаті України з радіозв’язку 
на коротких хвилях серед юніорів та юна-
ків, у 2018 році – третє місце у відкритому 
чемпіонаті ГО «ТСО України» зі стрільби з 
пневматичної зброї. 2019 року у фіналь-
них змаганнях зі швидкісного маневру-
вання автомобіля в Києві вибороли друге 
командне місце.

Як і в більшості осередків Товариства 
пріоритетним для рівнян є національно-
патріотичне виховання молоді. Традицій-
ними стали участь в підготовці і прове-
денні Всеукраїнської гри «Сокіл-Джура», 
спартакіади допризовної молоді, заходів 
національно-патріотичного спрямування, 
присвячених визначним подіям в історії 
держави, вшанування пам’яті героїв, що 
віддали своє життя в боротьбі за неза-
лежність держави, організації зустрічей 
з ветеранами і учасниками бойових дій, 
місячниках військово-патріотичної робо-
ти. 2018 року укладено Меморандум про 
співпрацю між Товариством і Генеральним 
Штабом Збройних Сил України. Ним перед-
бачено план спільних дій з  військовими 
комісаріатами і військовими частинами в 
межах Меморандуму. Зокрема, створені і 

діють у шести на-
вчальних закла-
дах клуби військо-
во-патріотичного 
виховання моло-
ді. Голова облас-
ної організації і 
більшість голів ра-
йонних є членами 
координаційних 
рад (центрів) при 
державних адмі-

ністраціях і постійно беруть участь в за-
сіданнях. Це дає можливість оперативно 
координувати роботу в тому чи іншому 
питанні повсякденної діяльності. На кон-
кретний кінцевий результат працює ко-
лектив Радивилівської районної організа-
ції та Козинської автошколи. Тут створено 
музей ветеранів афганської війни, оформ-
лено куточок пам’яті земляків, що загину-
ли на східних кордонах нашої держави. 
Проявивши ініціативу та акумулювавши 
на рахунку районної організації кошти ав-
тошколи, організацій-партнерів та небай-
дужих громадян,  для потреб української 
армії було закуплено і відправлено 238 
бронежилетів, 82 пари берців, по 45 оди-
ниць військової форми, утеплених курток 
і бушлатів, 30 комплектів термобілизни, по 
чотири опалювальні батареї і бензопили, 
два прилади нічного бачення, чимало ін-
шої військової амуніції. Періодично пере-
раховує кошти одній з військових частин 
Дубенський спортивно-технічний клуб, 
а для працівників Державної рятуваль-
ної служби, задіяних в зоні АТО, придбав 
три рятувально-захисних костюми. Не за-
лишають без уваги сім’ї загиблих воїнів, 
неодноразово всі працівники Товариства 
області перераховували для їхніх потреб 
свій одноденний заробіток. Вже багато 
років в Гощанському районі за підтримки 
районної організації Товариства діє гро-
мадська дитяча організація «Козаченьки», 
яка об’єднує понад тисячу підлітків з усіх 
шкіл району. Свої постійні вишколи вони 
проводять на базі Рівненського авіаспорт-
клубу. Традиційним стало проведення ав-
томотоестафети у Володимирецькому ра-
йоні, постійними учасниками якої є члени 
районної організації та автошколи Товари-
ства. Серед кращих організаторів роботи 
з національно-патріотичного виховання 
можна назвати Анатолія Ногачевського, 
Олександра Зуха, Миколу Мелянчука, 
Ірину Волянюк, Володимира Дідика, 
Сергія Лося, Ларису Савчук. Постійно 
публікуються матеріали про проведені 
заходи та роботу з національно-патріо-
тичного виховання на сторінках «Вісника 
ТСО України» і його електронного додатку 
«Крилатий вісник».

Підготовка  (перепідготовка) кадрів за 
робітничими професіями проводиться в 
п’яти автомобільних школах, дев’яти спор-
тивно-технічних клубах та навчально-ви-
робничому підприємстві. Кращими з них 
є Рівненська, Дубровицька, Козинська ав-
тошколи, Дубенський, Березнівський, Сар-
ненський, Млинівський, Острозький СТК. 
Кращими працівниками навчальних за-
кладів в області є директори Богданович 
Юрій  Адамович, Савчук Лариса Мико-
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лаївна, Дубінець Іван Іванович, Мелян-
чук Микола Федорович, Ногачевський 
Анатолій Григорович, Лось Сергій Во-
лодимирович. Надійними заступниками 
директорів зарекомендували себе Левчук 
Сергій Васильович, Крисюк Анатолій 
Полікарпович. Гордістю Рівненщини є ви-
кладачі і майстри виробничого навчання 
водінню Величко Тимофій Назарович, 
Мичко Микола Іванович, Станіславчук 
Петро Васильович, Павлюк Владислав 
Михайло, Тренбач Леонід Михайлович, 
Мозоль  Василь Павлович, Герасимчук 
Анатолій Маркович, Соловей Віктор 
Вячеславович, Мелянчук Олександр 
Федорович, Щепанський Володимир 
Степанович, Фесюк Вадим Васильович. 
З 1991  по 2021 роки в навчальних закла-
дах підготовлено 301 144 особи. За замов-
ленням центру зайнятості навчалися  451 
водій категорії «С», «Д». За направленням 
управління соціального захисту з числа 
учасників АТО/ООС – 387 ветеранів. За 
цей час підготовлено 6 847 призовників. 
Всього в навчальному процесі було заді-
яно 104 одиниці техніки групи «А». Лише у  
Рівненській автошколі пройшли навчання 
3775 курсантів, в тому числі 2100 водіїв ка-
тегорії «С» і електромеханіків. Рівненська 
обласна організація постійно вдоскона-
лювала свою матеріально-технічну базу. 
Автошколами та спортивно-технічними 
клубами придбано 290 одиниць автомо-
більної техніки. Парк легкових автомобі-
лів оновлено на 70%. Були зроблені ка-
пітальні ремонти у всіх без винятку  АШ, 
СТК. Обладнані кімнати відпочинку викла-
дацького складу та водіїв, приймання їжі, 
кімнати для особистої гігієни з гарячою 
водою, спортивні куточки. Закуплено 12 
автотренажерів, 155 комп’ютерів, 10 ін-
терактивних дошок, 10 мультимедійних 
проекторів. Лише впродовж останніх 10 
років капіталовкладення на вдосконален-
ня матеріальної бази складають більше 
двох мільйонів гривень на рік.

 

СУМСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

З 1991 року сумчани традиційно культи-
вують такі види спорту як радіоспорт,  ав-
томодельний і судномодельний, картинг. 
Найбільші досягнення мають в радіоспор-
ті. В приміщеннях обласної організації, Ко-
нотопської АШ ТСО України розташовані 
ДЮСТШ, в яких молодь займається тех-
нічними видами спорту. Спортивно-тех-
нічні школи знають в Сумській області, 
батьки звертаються в апарат управління 
обласної організації і записуються в гурт-
ки за бажанням. Гордістю Сумщини є ви-

датні спортсмени і тренери 
Максим Редька – тренер 
зі спортивного радіоорієн-
тування, Микола Грудіна  
– тренер з судномодель-
ного спорту, Павло Ру-
денко – видатний спортс-
мен-судномоделіст, Сергій 
Щербань – тренер з раді-
оспорту, Сергій Лощонов 
– голова Сумської обласної 
федерації автомодельно-
го спорту України. Високе 
звання судді національної 
категорії отримали Петро Шкурат, Мак-
сим Редька, Сергій Щербань. За роки Не-
залежності чотири спортсмени Сумщини 
виконали норматив майстра спорту між-
народного класу, виховано 1 майстра і 
38 кандидатів у майстри спорту України, 
125 молодих людей стали першорозряд-
никами. На честь спортсменів обласної 
організації 19 разів на чемпіонатах світу 
лунав Гімн України, з чемпіонатів Європи 
вони привезли 86 золотих, 70 срібних та 14 
бронзових медалей. На чемпіонатах Укра-
їни з технічних видів спорту сумчани 640 
разів виборювали перше місце, завоюва-
ли 510 срібних і 525 бронзових медалей.

Національно-патріотичне виховання 
завжди було візитівкою Сумської облас-
ної організації. Традиційно проводяться 
урочисті заходи у селі Ображіївка Шост-
кинського району та у Сумах з нагоди дня 
народження тричі Героя  Радянського Со-
юзу Івана Микитовича Кожедуба. Органі-
зовано проводяться заходи з залученням 
голів районних (міських) громадських ор-
ганізацій, представників державної вла-
ди, телебачення до Дня партизанської 
слави України та вшанування голови Пу-
тивльського Тсоавіахіму Семена Руднєва 
з обов’язковим відвідуванням трьох мо-
настирів: Сафронівського, Молчановсько-
го та Глинської пустині. В основу роботи з 
виконання статутних завдань покладено 
взаємодію з освітянськими установами, 
департаментом сім’ї, молоді та спорту, гро-
мадськими організаціями патріотичного 
спрямування, спортивними федераціями. 
Практично всі голови Відокремлених під-
розділів районного рівня є активними чле-
нами Координаційної ради при державних 
структурах з питань національно-патріо-
тичного виховання. Мають підтримку від 
депутатів обласної, міської та районних 
рад, особливо в розвитку технічних ви-
дів спорту. Визнаними організаторами 
виховної роботи зарекомендували себе 
голови районних і міських  організацій 
ТСО України: Горбачов Олексій Олексі-
йович – Глухівська, Довгаль Григорій Во-

лодимирович – Охтирська, Сачко Олек-
сандр Миколайович – Шосткинська. Вся 
Сумщина знає наших активістів Щеглова 
Володимира Олександровича і Редьку 
Максима Григоровича.

Підготовкою кадрів  в ГО  «Сумська 
ОО ТСО України» займаються чотири ав-
томобільні школи та 12 спортивно-техніч-
них клубів. Кращі показники мають Охтир-
ський УСЦ, Глухівський, Тростянецький, 
Кролевецький і Путивльський СТК. На-
вчальним процесом в них керують ди-
ректори Довгаль Г.В, Сумцов О.С., Гор-
бачов О.О., Петренко О.В., Калишенко 
О.І. Впродовж 30 років в навчальних за-
кладах Сумщини отримали професію водія 
різних категорій 168 930 осіб. Навчалися 
за квотою служби зайнятості та учасники 
АТО/ООС– 1 296 громадян. Для Збройних 
Сил України в період  з 1991 по 2002 роки 
підготовлено 2 404 призовника.  На сьо-
годні навчальна  база оновлена сучасними 
плакатами, класи комп’ютеризовані. Всі 
заклади пройшли акредитацію.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

В Тернопільській  обласній організації 
робота з національно-патріотичного ви-
ховання проводиться спільно з управлін-
нями освіти і науки, молоді і спорту при 
держадміністраціях, військкоматами, гро-
мадськими і ветеранськими організаціями. 
Крім традиційних місячників оборонно-
масової роботи практично всі Відокремле-
ні підрозділи районного рівня, автошколи 
і спортивно-технічні клуби ТСО України об-
ласті беруть активну участь в проведенні 
заходів з нагоди Дня захисника України,  
річниці створення Української Повстан-
ської Армії та Дня українського козацтва. 
На  Тернопільщині з давніх давен свято 
Покрови визнають як День мужності. Чле-
ни Товариства Бережанського району не-
суть квіти до могили Січових стрільців на 
Лисоні, в Шумському районі відзначають 
День створення УПА та вшановують від-
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важних патріотів. Обласна організація тіс-
но співпрацює  з Тернопільською школою 
допризовної підготовки, де директором 
Валерій Іванович Бондар, а первинну 
організацію ТСО України  очолює викладач 
Петро Романович Батурин. Щороку тут 
навчаються понад 4,5 тис. учнів 9-11 кла-
сів з тридцяти ЗОШ м. Тернополя. В Терно-
пільській  обласній організації Товариства 
працює багато людей, які пройшли вели-
ку життєву школу під час служби в Зброй-
них Силах. Всі вони мають досвід роботи 
з людьми, насамперед з молоддю. Саме 
вони є прикладом у виконанні службових 
обов’язків, надійною опорою керівництва 
обласної організації. Серед них директори 
навчальних закладів ТСО України Борщев-
ський В.М., Голоден М.І.,  Агапєєв С.В., 
Киредон Т.М.,  Керницький В.В., Карпів 
О.О., помічник директора  Кременецької  
автошколи Фількевич М.М.

В області популярні серед школярів і 
молоді авіамодельний, автомодельний, ра-
діо, судномодельний спорт, картинг та ку-
льова стрільба, в яких за 30 років залучено 
близько 43 500 людей. В області працюють 
47 секцій з цих видів спорту. З 1991 року в 
області проведено 175 обласних змагань, 
54 чемпіонати України, 12 чемпіонатів сві-
ту і Європи, в яких взяли участь біля 5500 
спортсменів. Серед кращих спортсменів 
і тренерів можна виділити  неодноразо-
вого чемпіона України, чемпіона області 
з картингу Кисіля О.М., тренера збірної 
команди області Фіндрика М.Ф., який під-
готував трьох майстрів і сім кандидатів в 
майстри спорту України. Серед його ви-
хованців сім спортсменів збірної області 
з авіамодельного спорту в класі вільно-
літаючих та кордових моделей. Під ке-
рівництвом чемпіона і призера України, 
майстра спорту з автомоделізму Гордія 
С.Д. збірна команда області займала при-
зові місця на Кубках і чемпіонах України. 
Працює тренером і підготував п’ять май-
стрів та 21 кандидата в майстри спорту 
України Пекальчук М.П. – майстер спорту, 
неодноразовий  призер України з автомо-
дельного спорту в класі радіокерованих 

моделей. Всьо-
му світові відомі 
імена  Вівчара 
В.А. – заслужено-
го майстра спор-
ту, срібного при-
зера чемпіонату 
світу в Аргентині, 
чемпіона Європи, 
неодноразового 
чемпіона України 
з авіамодельно-
го спорту в класі 

вільно-літаючих моделей та Вівчар А.В. – 
майстра спорту міжнародного класу, нео-
дноразової призерки чемпіонату України, 
члена Збірної України з авіамодельного 
спорту. На чемпіонах України, міжнарод-
них змаганнях серед технічних і приклад-
них видів спорту збірні команди оборон-
ного Товариства області завоювали 47 ме-
далей, в тому числі 9 золотих і 17 срібних. 
Підготовлено заслуженого майстра спорту, 
майстра міжнародного класу, 12 майстрів 
і 94 кандидати в майстри спорту України, 
340 розрядників.

Підготовку кадрів робітничих професій 
в області проводять три автомобільні шко-
ли і дев’ять спортивно-технічних клубів. 
За 30 років навчальними закладами під-
готовлено 205 500  водіїв мототранспорт-
них засобів, операторів комп’ютерного 
набору, радіомеханіків з обслуговування 
та ремонту радіотелевізійної апаратури, 
слюсарів ремонтників автомобільної тех-
ніки, рихтувальників кузовів, тракторис-
тів-машиністів сільськогосподарського ви-
робництва,  продавців різних напрямків. 
Навчалися за квотою обласного центру 
зайнятості близько двох тисяч майбутніх 
спеціалістів. Через управління соціального 
захисту в навчальних закладах пройшли 
підготовку і перепідготовку 115 водіїв з 
числа учасників АТО/ООС. До 2007 року 
автомобільні школи області направили в 
Збройні Сили України 8 350 водіїв авто-
транспортних засобів категорії «В», «С». 
Відповідно до змін у Законі України «Про 
дорожній рух» навчально-матеріальна ба-
за навчальних за-
кладів  приведена 
у відповідность 
до нормативних 
документів МВС і 
Міністерства осві-
ти України. Усі на-
вчальні заклади 
пройшли акреди-
тацію в Головному 
сервісному цен-
трі МВС України і 
отримали сертифі-

кати, а педагогічні працівники – викладачі, 
майстри, інструктори – пройшли атестацію 
в Регіональному сервісному центрі. На-
вчальні класи, лабораторії обладнані нови-
ми стендами, комп’ютерами. На майданчи-
ках з початкової їзди, автодромах встанов-
лені нові елементи. До кращих навчальних 
закладів можна віднести Тернопільську і 
Бучацьку автошколи, Бережанський і Шум-
ський спортивно-технічні клуби.           

 

ХАРКІВСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Головним своїм завданням оборонці 
Слобожанщини завжди вважали підго-
товку фахівців для Збройних сил України, 
реалізацію статутних завдань з військо-
во-патріотичного виховання та спортив-
но-масової роботи. Обласна організація 
працює в контакті з департаментами мо-
лоді та спорту, федераціями неолімпій-
ських видів спорту. Спортсмени Товари-
ства успішно виступали на Всеукраїнських, 
Європейських та світових змаганнях. Вели-
кий вклад у розвиток спорту внесли тре-
нери Василькова Надія та Мозирський 
Валентин Рафаілович – авіамодельний, 
Крупницький Юрій – ракетомодельний, 
Перешкольник Анатолій Михайлович 
та Іванов Олег Володимирович – ав-
томодельний, Бараннік Матвій Семе-
нович – картинг, Василенко Сергій Ва-
лерьянович та МОІСЕЄНКО Олександр 
Миколайович – підводний, Якименко Ві-
талій Григорович – радіоорієнтування, 
Панченко Микола Миколайович – ра-
діоспорт, Шаповалов Олег Володими-
рович – парашутний, Агієвич  Олексій 
– літаковий, Гаврилко Володимир – раді-
омодельний, Моісеєнко  Олександр Ми-
колайович – підводний спорт. Гордістю 
харківчан є відомі в світі спортсмени па-
рашутисти Зінченко Людмила, Петров 
Сергій, Януш Олександр, Кузнєцова 
Тетяна; автомоделісти Іванов Олег, Бой-
ко Володимир; картингісти Телюк Ілля, 
Дерюга Олександр, Котляр Олександр, 
Кобзєв Вадим, Яцюк Олексій, Ігнатен-
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ко Михайло, Проценко В’ячеслав, Ка-
рамушка Євген, Кобзєв Олексій; радіо-
пеленгатори Якіменко Викторія і Доля 
Євген; автомоделісти Голиков Максим, 
Руденко Євген, Сухорапов Олег, Пере-
школьник Анатолій, Пласкевич Дмитро, 
Борзов Віктор; авіамоделісти Шляхов 
Денис, Гаврилов Володимир, Харламов 
Дмитро, Каленберг Андрій, Осовик Ан-
дрій, Шляхов Дмитро, Харламов Денис, 
Яценко Юрій, Бондаренко Юрій; судо-
моделісти Кавун Павел, Кавун Марина;  
радіомоделісти Брюхович Олексій і Маг-
ницький Максим; Паненко Світлана, Ря-
буха Марія, Московська Маргарита, Ні-
куліна Анна, Чупріна Анна, Сахно Юлія, 
Панкратова Анна – підводний спорт. За 
роки Незалежності виконали нормативи 
кандидатів у майстри спорту України 50 
спортсменів-картингістів, 40 авіамоделіс-
тів, 19 парашутистів, 10 радіопеленгаторів, 
25 автомоделістів, 10 радіомоделістів, 7 
судномоделістів і 20 у підводному спорті. 
Спортсмени неодноразово  ставали чем-
піонами та призерами в чемпіонатах та 
Кубках області та України, успішно висту-
пали в міжнародних змаганнях в Польщі, 
Угорщині, Австрії, Чехії, Італії. А декілька 
спортсменів брали участь в чемпіонатах 
Світу, Європи. Молодь  активно залучаєть-
ся  до технічних видів спорту, насамперед 
авіаційного і парашутного. В Харківському  
аероклубі  ім. В. С. Гризодубової   більше 
тисячі курсантів Харківського університету  
Повітряних Сил Збройних Сил України ім. 
І. Кожедуба на літаках Як-52 і ХАЗ-30 на-
вчалися за програмою початкової  льотної  
підготовки, 300 пілотів – на вертольоті Мі-
2. Щонайменше два рази на рік в район-
них організаціях проводяться змагання 
з кульової стрільби, мотокросу,  беруть 
участь в заходах з нагоди Дня примирен-
ня та Дня Перемоги над нацизмом в дру-
гій світовій війні, змаганнях, присвячених 
Дню захисту дітей. Проводяться навчаль-
но-польові збори старшокласників серед-
ніх шкіл, спартакіади допризовної молоді. 
Збірна команда брала участь у всеукраїн-
ських змаганнях та Кубках ТСОУ з кульо-
вої стрільби, де займала призові міста. На 
постійній основі співпрацюють з воїнами-
інтернаціоналістами, Всеукраїнським реє-
стровим козацтвом, учасниками АТО/ООС 
та учнями шкіл, ліцеїв.    

Підготовка кадрів масових професій 
здійснюється у 25 навчальних закладах, 
де готують водіїв категорій «А», «А1», «В», 
«С», «С1», «Д», «СЕ». Найкращими дирек-
торами зарекомендували себе Водолага 
О.М., Волченко С. В., Гришина А.В., Кор-
ба Р.В., Підлісний О.О., Пушкарьов В.В. 
Кращими викладачами, майстрами вироб-

ничого навчання водіння та інструкторами 
вважаються  Загородько М.Ф., Єфименко 
С.В., Чаплигін О.О., Старченко В.О., Про-
топопов О.В., Новиков О.В., Дегтярьов 
В.В., Тарабін С.П., Лимар В.І., Щербак 
І.А., Галушко В.І. Марчинський О.В., Бі-
локонь В.А, Александров В.О., Отрижко 
В.Б., Водяницький В.І., Воронкін О.О., 
Голубенко С.І, Тютюнник В.М. Затоло-
кін О.А., Буковцов В.П., Головчанський 
Д.О. За роки Незалежності підготовлено 
більше ста тисяч фахівців, в тому числі по-
над 10 000 призовників. За квотою служби 
зайнятості та з числа учасників АТО/ООС 
отримали водійські посвідчення 1500 осіб.

 

ХЕРСОНСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Херсонська обласна організація має 
цікаву і героїчну історію. І завжди голо-
вна увага була зосереджена на підготов-
ці кадрів для армії і флоту, спеціалістів 
для народного господарства. Ця тради-
ція має своє продовження і сьогодні. Ли-
ше за останні п’ять років навчальними 
закладами підготовлено майже 30 тисяч 
фахівців для економіки України. На сьо-
годні вони мають 123 одиниці автомобіль-
ної техніки групи «В», 68 навчальних кабі-
нетів, 10 автодромів, чотири майданчики 
для початкового водіння. В обласній ор-
ганізації розуміють, що без збереження 
та подальшого розвитку навчально-ма-
теріальної бази важко підготувати водія, 
який би не скоював на вулицях наших міст 
і сіл ДТП. Боротьба за кандидатів на на-
вчання відбувається різними методами, 
а одним з них є широка рекламна кампа-
нія в навчальних закладах, на шпальтах 
періодичних видань, рекламних щитах, 
навчальних автомобілях, дорожніх зна-
ках та в інтернеті. Добре ця робота по-
ставлена у Голопристанській, Каховській, 
Херсонській і Новокаховській автомо-
більних школах, Генічеському, Горноста-
ївському та Н-Воронцовському спортивно-
технічних клубах (директори Лимарчук 
Р.О., Петренко В.С., Котляр В.М., Залі-
таєва Н.В., Чай-
ковський А.О., 
Марченко Л.М., 
Н е п о м ’ я щ и й 
М.М.) Сьогодні до 
складу обласної 
організації вхо-
дять 14 районних 
та дві міські орга-
нізації,  вісім спор-
тивно-технічних 
клубів, 6 автошкіл, 
обласна технічна 

школа та Дитячо-юнацька спортивно-тех-
нічна школа. Працівники осередку щиро 
вдячні своїм ветеранам Михайловській 
Валентині Юріївні, Гусаку Івану Івано-
вичу, Бажанову Віктору Олександрови-
чу, Петренку Володимиру Сергійовичу, 
Непом’ящому Миколі Миколайовичу, 
Котляру В’ячеславу Михайловичу, Кисе-
льову Володимиру Геннадійовичу, Кулі-
ченку Миколі Івановичу, Каністратенку 
Вадиму Семеновичу, які щедро переда-
ють свій життєвий і професійний досвід.

В організації військово-патріотичного 
виховання молоді слід відзначити насам-
перед досвід роботи Скадовської (голова 
Гончарський І.Л), Н-Воронцовської (голо-
ва Непом’ящий М.М.), Голопристанської 
(голова Лимарчук Р.О.), Херсонської (голо-
ва Котляр В.М.) районних організацій. Пе-
ревіреною роками залишається співпраця з 
обласною організацією УСВА, адже понад 50 
відсотків «афганців» області пройшли навчання та 
школу тодішнього ДТСААФ. Сьогодні ці дві гро-
мадські організації активно співпрацюють, вико-
ристовуючи накопичений досвід, застосовуючи 
форми і методи виховної роботи: місячники вій-
ськово-патріотичної роботи, зустрічі ветеранів 
бойових дій з учнівською молоддю, автопробіги 
по місцях бойової слави з покладанням квітів до 
меморіалів Херсонщини, проведення уроків 
мужності в загальноосвітніх школах, спортивні 
змагання «Юний захисник Батьківщини та інші. 

Одним з важливих напрямків діяльнос-
ті є розвиток спорту. Творчо працює над 
популяризацією автомодельного і судно-
модельного спорту, спортивного орієнту-
вання, радіоспорту, спортивного туризму 
Херсонська міська організація, первинна 
організація ХБК і Скадовський СТК опіку-
ються стрілецьким спортом, Херсонська 
автошкола – автомобільним.     Лише за 
минулий рік організаціями Товариства під-
готовлено 15 суддів, 18 громадських тре-
нерів та інструкторів з різних видів спорту. 
Херсонщина щорічно приймає чемпіонати 
України з автомобільного спорту ралі-рейд 
«Чумацький шлях», поглиблюється співп-
раця з громадською організацією «Асоціа-
ція повітряних зміїв». Херсонці  пишаються 
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майстрами спорту України з автомобіль-
ного спорту Андрющенком Федором та 
Бончуком Юрієм, чемпіонкою світу і Єв-
ропи серед юніорів зі спортивної радіопе-
ленгації Кобець Юлією, чемпіоном світу 
серед юніорів зі спортивного орієнтування 
Кобець Миколою, бронзовим призером 
чемпіонату Європи зі спортивного орієн-
тування серед дорослих Шупер Марією, 
чемпіонкою України в особистій смузі пе-
решкод та командного виду «Крос-похід» зі 
спортивного туризму Горшковою Дар’єю, 
майстрами спорту  міжнародного класу 
з радіозв’язку Нудель Олександром та 
Бабіч Анатолієм.

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

В обласній організації традиційно роз-
вивалися автомодельний, водномоторний, 
стрілецький види спорту, картинг, фігур-
не водіння автомобіля, спорт з собаками. 
Спортсмени неодноразово ставали призе-
рами та переможцями обласних, всеукра-
їнських та міжнародних змагань. Найвідо-
міші з них майстер спорту міжнародного 
класу з автомоделізму, член збірної СССР 
з 1985 по 1991 роки, багаторазовий чем-
піон України, засновник династії з автомо-
делізму Косневич Володимир Володи-
мирович, майстри спорту міжнародного 
класу з автомоделізму Косневич Андрій 
Володимирович,  Бузецький Володи-
мир Миколайович,  Косточка Олександр 
Іванович,  Петяк Андрій Володимиро-
вич. За останні роки з цього виду спорту 
підготовлено 30 спортсменів-розрядників. 
Гордістю Товариства є дворазова  чемпіон-
ка світу, переможниця та призер чемпіо-
натів і Кубків Європи, України і області зі 
спортивної радіопеленгації та спортивно-
го радіоорієнтування, член Національної 
збірної команди України, майстер спорту 
України Петровська Олена. Кінологією 
та спортом з собаками в обласному клубі 
собаківництва опікуються експерти-кіно-
логи вищої  категорії Щелинська Т.В. та 
Щелинський Н.Ф. Разом з ними працюють 

інструктори-тренери Шепило В.В. та  Му-
ляр І.С. Спортивні розряди з канікроссу 
мають Молодоженя А., Марценюк Р., Ше-
пило В., Покорський О., Муляр І., Сторо-
жук П., Буяновська О., Свінтуховська Н. 
Гарних результатів на всеукраїнських зма-
ганнях досягали водномоторники Олек-
сандр Остапов, Олександр Молодоже-
ня, Дмитро Венгров, картингісти Діана 
Гречана, Олег Боднарчук, Іван Ференс, 
Денис Пушкарський. Багато призових 
місць посідали і на першості ТСО України 
з фігурного водіння автомобіля.

Національно-патріотичне виховання 
обласна організація будує відповідно до 
Стратегії національно-патріотичного вихо-
вання дітей та молоді.  Районні організації, 
крім проведення традиційних заходів  в 
рамках місячників військово-патріотичної 
роботи, військово-спортивної гри «Сокіл 
(Джура)», спартакіади з військово-при-
кладних видів спорту та інших, шукають 
нові форми і методи цієї роботи. Серед 
них співпраця з місцевими військовими 
частинами, з організаціями ветеранів АТО/
ООС, волонтерська діяльність. Краще ве-
деться робота в Старокостянтинівській, 
Кам’янець-Подільській, де керівниками 
Ващук Л. В. та Демченко В.М. У Ярмо-
линецькому районному осередку, який 
очолює Микола Трембач, створили вій-
ськово-патріотичний клуб «Молодіжна ко-
зацька січ Ярмолинеччини», яким керує 
ветеран АТО Федір Пронак. Мета робо-
ти клубу – прищепити патріотичні пере-
конання, поєднати патріотизм із опану-
ванням навичками військового вишколу 
школярам старших класів. Створено ма-
теріальну базу клубу, обладнано тир для 
стрільби з пневматичної зброї, лука, мета-
ння ножів. На території місцевої військо-
вої частини на станції Ярмолинці члени 
клубу самостійно побудували навчальний 
спортивно-тренувальний центр. Сьогодні 
клуб разом із громадою бере участь у все-
українському конкурсі кращих проєктів. 
Проєкт клубу отримав потужну підтримку 
і потрапив до переліку фіналістів конкур-
су. Суть проєкту – будівництво у с. Сутківці 

літнього молодіжного табору «Козацька січ 
Ярмолинеччини».

Для підготовкі кадрів Хмельницька об-
ласна організація ТСО України у своєму 
складі має 20 навчальних організацій. Кра-
щими є Кам’янець-Подільська АШ, Хмель-
ницька ОТШ, Віньковецький СТК, Ярмоли-
нецький РСТК. Користуються заслуженою 
повагою директори Демченко Володи-
мир Миколайович, Пахарук Олександр 
Андрійович, Боднар Василь  Михайло-
вич, Трембач Микола Іванович, Коваль-
ський Леонід Олександрович. За 30 ро-
ків було підготовлено 316 000 фахівців, в 
тому числі 270 000 водіїв. 5 144 навчалися 
за квотою служби зайнятості, отримали во-
дійські посвідчення 1 500 учасників АТО/
ООС. За обліковими спеціальностями во-
дії категорій А, В, С, ВС, Д, Е; водії катего-
рій «С» колісних БТР; електроспеціалісти 
авіації ВМФ; спеціалісти дизельних гене-
раторів; радіотелеграфісти підготовлено 
15 600 призовників.

 

ЧЕРКАСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

В організації традиційно культивують-
ся технічні та прикладні види спорту. Гор-
дістю Черкащини є видатні спортсмени 
автомоделісти  Драченко Ігор Олексан-
дрович, Лисенко Віктор Миколайович, 
Лисенко Ольга Борисівна, Лисенко Ми-
кола Вікторович, Вагін Валерій Костян-
тинович; чемпіон Світу, чемпіон Європи 
та Володар Кубку Світу з авіамодельного 
спорту Вербицький Євген Тимофійович; 
трикратний чемпіон Світу в класі авіамоде-
лей з гумовими двигунами Олег Володи-
мирович Кулаковський; водномоторни-
ки Олексій Чендеков, Андрій Лисенко та 
Настя Лисенко; судномоделісти Коваль 
Андрій і Петро Нечаєв, морські багато-
борці Чалов Микола і Снесар Віталій. 
Своїми успіхами вони завдячують трене-
рам Драченку Ігорю Олександровичу, 
Лисенку Миколі Вікторовичу, Каданце-
ву Сергію Дмитровичу, Полосухіну Кос-
тянтину Васильовичу. За роки незалеж-
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ності ряди спортсменів поповнили шість 
майстрів спорту міжнародного класу, 19 
майстрів і 75 кандидатів в майстри спор-
ту України. Виконали нормативи першо-
го розряду з різних видів спорту більше 
350 молодих людей. Величезний внесок в 
спортивну скарбничку Товариства зроби-
ли спортсмени Черкащини Ольга і Мико-
ла Лисенко, Ігор Драченко,  Петро Не-
чаєв, Андрій Каданцев, які завоювали 
в чемпіонатах та Кубках України майже 
двісті медалей різного ґатунку, а Валерій 
Вагін додав ще три нагороди, привезені з 
чемпіонатів Європи та світу.          Обласний 
клуб службового собаківництва ТСО Украї-
ни веде свій родовід з 1968 року. Першими 
керівниками його були Ілля Самойлович 
та Ірина Володимирівна Краснови. На-
талія Кривоколінська, яка сьогодні очо-
лює клуб, не лише зберегла кращі традиції, 
а й усіляко їх розвиває. Черкаські кінологи 
разом зі своїми підопічними беруть участь 
в різноманітних спортивних змаганнях і за-
вжди отримують призові місця. За високі 
досягнення в спорті та значний особис-
тий внесок у розвиток спорту нагороджені 
почесними грамотами Міносвіти і Мініс-
терства у справах сім’ї, молоді та спорту 
України Вербицький Є. Т., Каданцев С.Д. 
і Полосухін К.В. 

Справжніми центрами національно-па-
тріотичного виховання і культурно-освіт-
ньої діяльності на Черкащині стали Смі-
лянська, Канівська, Корсунь-Шевченків-
ська, Ватутінська, Уманська і Черкаська 
міські організації. Тут змістовно оформлені 
кабінети національно-патріотичного вихо-
вання, наочна агітація в приміщеннях і на 
території. Сучасні технічні засоби інформа-
ції і пропаганди створюють можливість ви-
готовлення власними силами фото-, аудіо– 
та відеопродукції про передовий досвід 
національно-патріотичного виховання. 
Сьогодні зусилля організацій спрямовані 
на покращання результатів своєї статутної 
діяльності, присвячені 30-річчю нашого 
Товариства. Традиційними стали присвя-
чена річницям визволення України «Естафета 
пам’яті»; уроки мужності в Клубі-музеї за участі 
ветеранів війни та Канівської міської орга-
нізації ТСОУ; заходи, присвячені пам’яті героїв 
Дніпровської повітряно-десантної операції у 
вересні 1943 року; конкурси «Влучний стрілок», 
«Польова медицина». Героїчні і водночас трагіч-
ні події останнього часу вимагають нових форм 
роботи. Виготовлено стенд «Герої не вмирають», 
учасник АТО Микола Порожній доставив для 
стенду Прапор з підписами воїнів, які зна-
ходяться в АТО. Канівська міська організація 
співпрацює з Клубом-музеєм ветеранів війни і 
праці; військовим комісаріатом, спілками учас-
ників АТО та ветеранів Афганістану; громадськи-

ми організаціями ветеранів,  прикордонників, 
міським відділом освіти та органами місцевого 
самоврядування.

Черкаська ОО ТСО України має в своєму 
складі 20 навчальних закладів, які  здій-
снюють підготовку спеціалістів більше ніж 
за 25 напрямками. Кращими серед авто-
шкіл є Черкаська і Уманська, які очолюють 
Кібальник В.М. і Шершун В.І. Кращими 
серед РСТК вважаються  Канівський, Чер-
каський,  Христинівський, де директорами 
Бузницький О.І., Куцевіл М.Г., Вусатий 
М.П. В цих навчальних закладах працю-
ють справжні фахівці своєї справи майстри  
Коваль Сергій  Анатолійович, Атамась 
Леонід Петрович,  Довгань Микола Іва-
нович, Товстюк Григорій Іванович, Чиж 
Микола Павлович, Дроздовський Іван 
Леонідович та викладачі Трунов Мико-
ла Якович, Нестерук Євгеній Олексан-
дрович, Березюк Сергій Олександро-
вич, Гайдученко Олександр Іванович. 
Разом з колегами за період з 2001 року 
по даний час вони підготували більше 211 
тисяч спеціалістів. Крім водіїв навчальні 
заклади випустили для економіки України 
45 трактористів, 19 комбайнерів, 15 теле-
механіків, 159 радіомеханіків, 73 водія-мо-
ториста, 22 судноводія , 2025 електромеха-
ніків. Водійські посвідчення отримали 803 
учасника АТО, 157 водіїв підготовлено за 
угодами з військовими частинами.

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Обласна організація культивує сім ви-
дів спорту, які включені в єдину спортив-
ну класифікацію. Щороку проводяться 
спортивні заходи районного і обласного 
рівня, беруть участь у всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях. Честь і хвала ак-
тивістам мотоспорту, картингу, автомо-
дельного, судномодельного та радіос-
порту  – Михайлу Ротарю, Віктору То-
карюку, Олегу Скрипникові, Валентину 
Андрійчуку, Андрію Малаєву,  Сикор-
ській Ірині, Чорнопиському О., Мироно-
ву В.І., Нікуліці В.Г., які своєю повсякден-
ною працею розви-
вають технічні види 
спорту, активно за-
лучають молодь 
до технічних видів 
спорту. Гордістю 
краю є спортсме-
ни судномоделісти 
Чернописький І.В., 
Павлюк О.І., раді-
оспортсмени Ніку-
ліца В.Г., Возняк 
В.В., Іволга Л.Г., 

Жук В.О., Дмитрієвський Л.М., Чалий 
В.Г., автомоделісти Олейник І.В., Тока-
рюк В.П., Солонецький О.В., Стебниць-
кий А.М., Омельченко В.В., мотокросме-
ни Купіна М.В., Скрипніков О.Є., Лютик 
В., Ткачук В.Ф., картингісти Сорокопуд 
А., Міронов В.А.,  Балашов А.В., Понамарь 
С.О., Лелик М.О. Беруть активну участь 
в проведенні змагань та досягли пози-
тивних результатів Глибоцька, Кіцман-
ська, Новоселицька, Кельменецька, 
Сторожинецька та Сокирянська ра-
йонні організаціі. 

Маючи багаторічний досвід роботи з 
патріотичного виховання, обласний осе-
редок веде активну, планомірну роботу з 
виконання статутних завдань Товариства, 
співпрацює з Міністерствами та відомства-
ми, силовими структурами України, осві-
тянськими установами, громадськими ор-
ганізаціями патріотичного спрямування, 
спортивними федераціями. Велику роль 
у вихованні підростаючого покоління віді-
грають наші колеги, які воювали за Україну 
з проросійським агресором. Організація 
має в своєму штаті захисників України, що 
брали участь у бойових діях на Сході Укра-
їни та є досвідченими наставниками для 
молоді в військовій справі, допомагають 
в організації та проведенні військово-па-
тріотичних заходів, підготовці молоді до 
захисту нашої країни: Гешко А.В., Попюк 
М.С., Карбашевський О.В. Обласна орга-
нізація ТСО України постійно бере участь 
в проведенні змагання допризовної мо-
лоді «Джура», «Прикордонник», «Нумо, 
хлопці», «Сокіл». Кращими в плані патрі-
отичного виховання молоді є Вижницька, 
Глибоцька, Новоселицька та Заставнівська 
районні організації. Члени ТСО України ак-
тивно співпрацюють з «Чернівецьким об-
ласним центром науково-технічної твор-
чості учнівської молоді», мають осеред-
ки в загальноосвітніх школах.  
 

Підготовка кадрів робітничих профе-
сій проводиться в технікумі та 10-ти ав-
томобільних школах з восьми професій. 
Кращих показників досягли  автомобільні 
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школи: Герцаївська –  директор Караушу 
Іван Іванович, Кельменецька – Юр’єв Ва-
дим Юрійович, Сокирянська – Чеботков 
Микола Юхимович. Найкращими показ-
никами характеризується підготовка во-
діїв транспортних засобів категорії “А” в 
Сокирянській, Герцаївській, Кельменець-
кій, Кіцманській та Новоселицькій автомо-
більних школах; “А1” – в ПВНЗ Берегомет-
ському ПТТ, Чернівецькій, Сокирянській 
Герцаївській, Кіцманській, Кельменець-
кій, Новоселицькій та Хотинській; “В” – в 
Сокирянській, Чернівецькій, Хотинській, 
Герцаївській,  Заставнівській, Кельменець-
кій; “С” – в Сокирянській, Кельменецькій; 
“С1” – в Герцаївській. За період з 1991 ро-
ку Чернівецька обласна організація ТСО 
України підготувала більш ніж 130 тисяч 
водіїв. З числа учасників АТО за період з 
2016 по 2020 рік в Сокирянській АШ ТСО 
України навчалися 32 водія, Берегомет-
ському ПТТ ТСО України – 16. Своєчас-
но вивчається ринок праці, проводиться 
робота з визначення потреб у кадрах ро-
бітничих професій. Вона організовується 
в тісному контакті з міським та районни-
ми центрами зайнятості населення. В на-
вчальних організаціях області  на сьогодні 
109 навчальних класів, кабінетів по будові, 
технічному обслуговуванню та експлуа-
тації транспортних засобів, кабінети з ви-
вчення Правил дорожнього руху та основ 
безпеки, з охорони праці і медичної під-
готовки, методичні кабінети та світлиці, 
комп’ютерні класи. Всього на обліку облас-
ної організації налічується 89 комп’ютерів, 
78 ноутбуків, вісім телевізорів, 11 комп-
лектів мультимедійної апаратури, сім  ла-
бораторій та інших матеріально-технічних 
засобів навчання. Навчальна автомобільна 
техніка зберігається в закритих гаражах, 
всі елементи парку в наявності згідно На-
станови по автомобільній службі. 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА  
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Одним із найважливіших завдань обо-
ронного Товариства є військово-патріо-
тичне виховання. 

Незважаючи на труднощі сьогодення, 
ця робота в організаціях ТСО України об-
ласті не тільки не припинилася, а в деяких 
колективах навіть покращилася і збагати-
лася новими формами і методами, придба-
ла стійкість. Тут переконані, що героїчне 
минуле, бойові традиції і ратна слава стар-
ших поколінь створюють той надійний по-
тенціал, на якому міцніють і розвиваються 
патріотичні почуття. За роки Незалежності 
оборонні організації області організува-
ли і провели разом з державними та гро-

мадськими організаціями 124 масштабні 
масові заходи. Вони були присвячені зна-
менним датам в історії суверенної Украї-
ни і проходили під гаслами: «Цей день ми 
наближали, як могли. Берегти і примно-
жувати славні бойові традиції старшого 
покоління – обов’язок кожного патріота. 
Дорогою батьків і дідів – дорогою геро-
їв» та інше. А також «Армія України сьо-
годні. Проблеми та перспективи її розви-
тку. Служба в армії – конституційний і по-
чесний обов’язок кожного громадянина 
України,  Армія вчора, сьогодні, завтра». 
Молодь з інтересом відвідувала військо-
ві частини А-2816, А-4503, військово-на-
вчальний центр «Десна», де знайомилась з 
життям, службою, побутом воїнів, бойовою 
технікою сучасних Збройних Сил Украї-
ни. Характерно, що активізація військово-
патріотичної і оборонно-масової роботи 
проводилась перш за все в тих організа-
ціях, які успішно вирішують навчальні і 
господарські завдання, де навчання по-
єднується з вихованням. Це Прилуцька, 
Ніжинська автомобільні школи,  Корюків-
ський РСТК, де директори і голови Відо-
кремлених підрозділів Цапенко В.М., Ма-
тюха Т.А., Лашко О.О.,  а також Обласний 
стрілецько-спортивний клуб оборонного 
Товариства, який очолює голова міської 
організації Татаренко П.І. За участь у кон-
курсі на кращі спільні проекти організа-
цій громадянського суспільства та влади 
за підсумками 2020 року Чернігівську об-
ласну організацію відзначено Подякою. За 
ініціативи голови обласної організації гру-
па волонтерів з тринадцяти чоловік здій-
снила свої перші стрибки з парашутом, на 
базі обласного спортивно-стрілецького 
клубу ТСО України відбулися змагання зі 
стрільби серед добровольців та представ-
ників добровольчого руху Чернігівщини. 
З метою вшанування пам’яті загиблих за-
хисників самостійної України придбали та 
передали до будинку-музею АТО в с. Сло-
бідка Новгород-Сіверського району еле-
менти для виставки «Блок-пост пам’яті». 

Госпрозрахунковою діяльністю за-
ймаються п’ять автошкіл, 12 спортивно-
технічних клубів і обласний стрілецько-
спортивний клуб ТСО України. Основним 
видом доходу навчальних організацій є 
підготовка кадрів робітничих професій. 
За 30 років незалежності України пройшли 
підготовку і успішно здали іспити більше 
120 тисяч слухачів. Особливостями підго-
товки кадрів є те, що всі навчальні орга-
нізації області перейшли на нові програ-
ми навчання за Державними стандартами 
8321.01.00.60.21-2012 та 8321.01.00.60.24-
2012. Всі вони своєчасно пройшли атеста-
цію і отримали свідоцтво терміном на 10 

років, всі навчальні заклади з підготовки 
водіїв пройшли акредитацію в ДДАІ МВС 
України і отримали відповідні сертифіка-
ти. Навчальні заклади мають класи для 
теоретичної підготовки і лабораторії для 
практичного навчання, класи автотрена-
жерів, автодроми, майданчики навчальної 
їзди, автопарки, необхідну кількість авто-
мобільної техніки, методичний матеріал. 
До того ж мають здібний викладацький 
склад, майстрів виробничого навчання 
водінню. Минулий час показав наскільки 
велика і важлива керівна роль директорів 
і головних бухгалтерів організацій. Майже 
всі керівники вірно оцінювали ситуацію і 
знаходили шляхи позитивного вирішен-
ня поставлених завдань. Тільки цим мож-
на пояснити позитивні результати праці 
за звітний період в Ніжинській, Чернігів-
ській автомобільних школах, Менському, 
Корюківському, Сосницькому спортивно-
технічних клубах Товариства. Керівники  
не тільки намагалися виконати плани, а  
й  знаходили кошти на удосконалення ма-
теріально-технічної бази,  придбання но-
вої автомобільної техніки. Апарат управ-
ління ОО ТСО України розширив зв’язки з 
управлінням освіти щодо відпрацювання 
єдиного підходу з організації навчально-
виробничого процесу в навчальних закла-
дах. Працівники освіти беруть участь у на-
вчально-методичних зборах, які  щорічно 
проводяться з директорами, головними 
бухгалтерами навчальних закладів. Голова 
обласної організації є членом Регіональної 
експертної ради. 

У 2020 році на Чернігівщині діяли 59 
спортивних секцій з військово-приклад-
них і технічних видів спорту і 172 спортив-
ні секції при первинних осередках,  в яких 
культивується шість видів спорту. Віднов-
люється радіоспорт, 21 жовтня 2020 року 
успішно дебютував новий кличний знак з 
Чернігівщини – це UT7RYL.  Нова колектив-
на радіостанція належить обласному Това-
риству сприяння обороні України,  очо-
лює її Ігор Борисенко. Вже в самому по-
зивному закладено, що працювати на цій 
радіостанції повинні дівчата – YL означає 
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жінку-радіоаматора. Чотири юні радіоа-
маторки з нашого гуртка Сорока Ангелі-
на, Сорока Віолетта, Адамська Таїсія та 
Трофименко Вікторія стали призерами в 
перших змаганнях. Традицією стало прове-
дення на базі обласного стрілецько-спор-
тивного клубу, спільно з  управліннями з 
питань фізичної культури і спорту, місь-
кої та обласної спартакіади серед юнаків 
допризовного віку з двоєборства (підтя-
гування та стрільба). Мета цих змагань – 
визначення готовності юнаків до служби 
в Збройних Силах України. Провідне місце 
займає обласна команда з автомобільно-
го спорту (картинг), де керівником Крав-
ченко Олександр. В червні 2021 року на 
відкритому Кубку ГО ТСО України, присвя-
ченому 30-річчю Товариства, команда по-
сіла перше місце. Парашутним спортом 
опікується авіаційно-спортивний клуб 
під керівництвом Тунікова Олександра 
Георгійовича. Вихованцями та спортс-
менами клубу виконано за останні п’ять 
років понад 15 600 стрибків, підготовле-
но 2 650 спортсменів-парашутистів. Клуб 
виховав таких спортсменів як заслужений 
майстер спорту, абсолютний чемпіон світу 
Григорій Сурабко, майстри спорту Борис 
Румянцев, Володимир Чайка, Юрій Ко-
валь. На базі клубу проводяться змагання 
з авіамодельного  спорту по класу резино-
моторних, радіокерованих, планерних мо-
делей та ракетомодельного спорту. Осно-
вний тягар з пропаганди та розвитку вій-
ськово-прикладних видів спорту лягає на 
плечі стрілецько-спортивного клубу. Тісна 
співпраця з обласним спортивним това-
риством «Колос» дає можливість готувати 
спортсменів, які показують кращі резуль-
тати не тільки в Україні, але й у світі. Чем-
піонка олімпійських ігор Олена Костевич, 
Давидова Олена мають гідні досягнення. 
В червні 2021 року на чемпіонаті ГО «ТСО 
України» зі стрільби з пневматичної зброї 
серед дорослих і молоді, присвяченому 
30-річчю ТСО України, команда Чернігів-
ської області зайняла перше місце. На базі 
АСК, Обласного спортивно-стрілецького 
клубу та обласної організації проведено 
п’ять чемпіонатів України з моделей  ракет, 
шість чемпіонатів України з радіокерова-
них моделей, чотири етапи Кубку Укра-
їни з моделей ракет на «Кубок Чернігів-
щини», Першість України з вільнолітаючих 
моделей, чотири чемпіонати ТСО України 
зі стрільби з пневматичної зброї серед 
молоді, два змагання на Кубок України з 
кульової стрільби «Поліське Полювання», 
навчально-тренувальні збори збірної ко-
манди України зі стрільби по рухомим мі-
шеням, чотири етапи чемпіонату України 
з автомодельного спорту. 

ТОВ «ШКОЛА ПЛАВАННЯ І 
ЗДОРОВ’Я» 

ТОВ «Школа плавання і здоров’я» засно-
вана в 1993 році на базі Палацу підводно-
го спорту і по праву вважається нашою 
спортивною перлиною. Єдиним учасником 
виступає Товариство сприяння обороні 
України. Підприємство є базою розвитку 
підводного спорту в Україні, найбільшим 
в країні центром навчання дітей та моло-
ді плаванню. В спорткомплексі проходять 
підготовку для виконання завдань під-
розділи спецпризначення Збройних сил 
України, Міністерства внутрішніх справ 
та Служби безпеки України. В басейні ор-
ганізована робота з оздоровлення насе-
лення та пропаганди здорового способу 
життя. Щороку на базі Палацу підводного 
спорту проводиться до 20-ти спортивних 
заходів місцевого та всеукраїнського рів-
ня. До проведення змагань залучаються 
учасники бойових дій, ветерани Збройних 
Сил України.

В організації працюють до 45 співро-
бітників на постійній основі та 20 трене-
рів-викладачів за договорами, які забез-
печують проведення занять більше 1 000 
учнів в групах навчання плаванню. Палац 
підводного спорту має великі традиції в 
підготовці кращих спортсменів України 
та світу з підводного спорту і плавання. З 
1975 року виховано 30 заслужених май-
стрів спорту, 87 майстрів спорту міжна-
родного класу, більше 800 майстрів спорту 
України, 18 200 розрядників, навчилися 
плавати понад 45 000 дітей. Переможця-
ми Кубків світу, чемпіонами Світу та Євро-
пи стали більше 140 наших вихованців. Ці 
успіхи забезпечують своєю плідною робо-
тою Заслужені тренери України Хоменко 
В.І., Гречихіна Н.В., Яковлев Є.О., Шля-
ховська А.А., Годована М.О., Олейні-
кова І.М., тренери Андріяшко Н.В., Ко-
ноненко М.В., Володіна Л.Г., Гречихіна 
О.А., Вінницький В.Л., Зацерковна Г.А., 
Мальцева О.Ю., Сич Т.Є., Ушакова Ю.А., 

Прищепний О.Ю., Волкова С.В., Костро-
ма І.В., Преображенська Т.В., Отрош-
ко А.В., Михайленко Я.Є., Михайленко 
О.М., Вербовський Г.М., Яценко Є.О., 
Чайка О.Б. Директору ТОВ «Школа пла-
вання і здоров’я» Адамському Віктору 
Миколайовичу Указом президента Укра-
їни присвоєно почесне звання «Заслуже-
ний працівник фізичної культури та спорту 
України». Це високе звання є оцінкою всьо-
му колективу Палацу підводного спорту.

Басейн Палацу вміщує 3000 кубометрів 
води, це складне технічне обладнання, ви-
сокотехнологічні процеси, які підтримує ве-
теран ТСО України, учасник ліквідації Чор-
нобильської катастрофи, керівник технічної 
служби Ребрик В.Є. Багаторічна безпере-
бійна робота басейну є запорукою успішних 
виступів спортсменів ТСО України, виконан-
ня статутних завдань Товариства та забез-
печення стабільного економічного стану 
закладу. ТОВ «Школа плавання і здоров’я» 
є госпрозрахунковим підприємством. За 
рахунок зароблених коштів фінансується 
утримання спортивної споруди в належно-
му стані, запроваджуються нові технології, 
системи енергозбереження та технічне за-
безпечення спортивних заходів. Колектив 
школи отримує гарантовану заробітну плат-
ню, впроваджуються методи матеріально-
го заохочення працівників для стимулю-
вання ефективного виконання посадових 
обов’язків. Професійна команда басейну 
працює в практично постійному складі. За 
рахунок збільшення об’єму надання послуг 
до роботи залучаються молоді кваліфікова-
ні спеціалісти.

На базі ТОВ «Школа плавання і здоров’я» 
створена первинна організація ТСО Укра-
їни, до її складу входить 91 член Товари-
ства. Серед них чемпіони світу, Європи, 
переможці етапів Кубків Світу, чемпіони 
України. Первинна організація входить до 
складу місцевого осередку районної ор-
ганізації ТСО Дніпровського району міста 
Києва та є однією з найбільших за кількіс-
ним складом.
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–  Почнемо, Володимире Андрійовичу, 
здалеку. Як молодого і перспективного 
офіцера ВМФ СРСР, який почав службу на 
широтах Тихого океану, «занесло» в «тиху 
гавань» ДТСААФ Української РСР?

 – Україна – це моя рідна земля, де я на-
родився і виріс. І я жодного разу не пошко-
дував, що полишив тихоокеанські широти. 
Перед тим як потрапити до, як ви сказали, 
української гавані, цей офіцер служив ще й 
на Балтійському флоті, побував у спецвідря-
дженні в Анголі, а 1981 року був відрядже-
ний до Товариства, де прийняв посаду на-
чальника Дніпропетровської морської школи 
– заступника голови обкому ДТСААФ з вій-
ськово-технічної підготовки. Згодом очолив 
Рівненську обласну організацію,  в 1990-му 
обійняв посаду заступника голови ДТСААФ 
Української РСР.

 – Отже, Ви пам’ятаєте ті часи, коли 
практично одночасно з проголошенням  
незалежної України була проголошена 
незалежність і оборонного Товариства….

–  Звичайно, що пам’ятаю. То були дуже 
складні і вельми цікаві часи: ще у 1990 році 
ми знали, що нас чекають радикальні зміни. 
Які саме – ніхто толком не відав, але інтуїтив-
но  всі розуміли, що вони будуть. І наша Рес-
публіканська організація почала поступово, 
не роблячи різких рухів, віддалятися від  ЦК 
ДТСААФ СРСР. Зокрема, ухвалювали рішення, 
не чекаючи вказівок з Москви. Кажучи інши-
ми словами, ми ще за часів Союзу здобули 
таку собі автономію. Можливо, з дещо обме-
женими правами, але автономію, поступово 
її розширюючи.

 – Тиску з боку «старших братів» не від-
чували?

– Його не було: ми поставили себе так, що 
до нашої думки не лише прислухалися, а й 
радилися з нами, цікавлячись нашою пози-
цією щодо перебування в єдиній оборонній 
організації Радянського Союзу. У Москві до 
останнього плекали надію, що Союз вдасться 
зберегти. До Києва навіть приїздила високо-
поставлена делегація з Білокам'яної нібито 
поцікавитися нашою роботою, а насправді 
ж візитери обережно «промацували» пози-
цію  керівництва республіканської організа-
ції щодо ролі і місця  ДТСААФ УРСР у складі 
ДТСААФ СРСР.

 – В Україні ще до розпаду СРСР скла-
лося у певній мірі двовладдя: була обрана 
більш менш демократична Верховна Рада 
і паралельно існував ЦК КПУ. В кожній об-
ласті, у кожному районі і місті він мав свої 
«філіали» – обкоми, райкоми і міськкоми. 
На кого ви  більше орієнтувалися?

 – Відповім так: особисто у мене склалися 
досить непогані, а то й дружні стосунки з ви-
конавчими органами влади. Зокрема, зважа-
ючи на специфіку виконуваних Товариством 
завдань, з відповідними структурами уряду, 
що опікувалися  військовими справами.

 – А як пережили серпневий заколот у 
Москві, коли так 
званий ГКЧП ізо-
лював на кілька 
днів тодішнього 
президента Ми-
хайла Горбачова? 
До Києва ж приїз-
див спецпосла-
нець ГКЧП гене-
рал Варенников…

 – Він зустрічав-
ся з головою пар-
ламенту Леонідом 
Кравчуком, пер-
шим секретарем 
ЦК КПУ Станісла-

вом Гуренко, а до нас у нього руки, точніше, 
ноги не дійшли. А якщо серйозно, то пере-
жили ми ті тривожні дні спокійно, виконую-
чи свої статутні завдання, хоча дехто й мав 
свою «особливу думку». Але неабияку роль 
зіграла та обставина, що апарат ЦК зайняв 
принципову позицію, що повністю збігалася 
з позицією демократичних сил, які все впев-
неніше спиналися на ноги…

– Навіть сьогодні, на 31-му році існування 
суверенної Української держави, дехто нос-
тальгує по країні, якої давно немає на полі-
тичній мапі світу. А як тоді, на початку 90-х, 
Ваші колеги реагували на розпад СРСР і на-
міри ЦК бути  самостійними?

– По-різному. Абсолютна більшість вітала 
повернення Україні державності, втраченої 
на початку 20-х років. А коли так, то було зро-
зуміло, що суверенна держава повинна мати 
і власне оборонне Товариство Але були і такі, 
хто висловлював сумніви у доцільності про-
голошення незалежності.  Мовляв, як воно 
буде надалі: людей лякала невідомість, неви-
значеність, що цілком закономірно для будь-
якого суспільства. Але ЦК зайняв принципову 
позицію з цього приводу, підтримавши про-
голошення суверенної України. Скажу чес-

Почесний Голова ТСО України, капітан 1-го рангу у  відставці Володимир Дончак:

Як ДТСААФ Української РСР трансформувалося в ТСО України? 
Наскільки цей процес був  болісним? Як складалися стосунки з 
керівництвом Української держави, що тільки-но постала на 
політичній мапі світу? Як взагалі Товариство пережило «лихі» 
дев’яності роки, коли від «розвиненого соціалізму» українське 
суспільство переходило до «дикого капіталізму»?
На ці та інші, не менш злободенні, питання знає відповіді Почесний 
Голова ТСО України, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Дончак

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ НЕГАРАЗДИ «ЛИХИХ ДЕВ’ЯНОСТИХ» 
МИ ВИСТОЯЛИ І ЗБЕРЕГЛИ ТОВАРИСТВО

Актуальне інтерв’ю 
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но і слова мої можуть підтвердити ветерани 
Товариства, які пам’ятають ті часи і ще, слава 
Богу, живі: авторитет  Центрального Комітету 
був великим, і до його думки прислухалися.

– ЦК не розділився на два табори –  при-
хильників і противників незалежної Украї-
ни? Яку позицію зайняв голова Товариства 
генерал Харчук?

 – Аж ніяк! У нас з цього приводу була 
цілковита одностайність: незалежній Укра-
їнській  державі бути! Все. Крапка. І це при 
тому, що серед нас було чимало офіцерів Ра-
дянської армії, вихованих на компартійних 
цінностях. Нас тоді дехто називав ретрогра-
дами, ледь не ворогами незалежної Україн-
ської держави. Але, повір, як безпосередній 
учасник тих подій засвідчую – ці «ретрогра-
ди» відразу почали вірою і правдою служи-
ти своїй Батьківщині, а дехто і по сьогодні 
служить.

 – Це правда, що Товариство  ледь не 
спіткала доля компартії, яку відразу ж піс-
ля ГКЧП заборонили?  

 – Після того, як була заборонена компар-
тія України (згодом суд відновив її діяльність 
– С.З), поповзли чутки про необхідність забо-
ронити  діяльність Товариства як ідеологіч-
ної організації, мовляв, воно ж десятиліттями 
служило своєму господарю – компартії, яка 
натворила стільки кривавих злочинів. А коли 
так, то й Товариство причетне до них. 

  – Я знаю, що серед тих, хто так вважав, 
були й політики не останнього ешелону…

 – Так, були. Але ж далеко не першого, на 
щастя. Нас підтримали якраз ті, кого на той 
час сміливо можна було віднести до першого. 
Особисто у мене склалися добрі стосунки з 
керівництвом комісії Верховної Ради, яка опі-
кувалася питаннями національної безпеки і 
оборони. А в ній працювали грамотні, поряд-
ні люди, з великим професійним і життєвим 
досвідом, які прислухалися до нашої  думки. 
Я постійно з ними контактував, наводячи  пе-
реконливі аргументи стосовно необхідності 
зберегти  Товариство.  Я,  наприклад, говорив, 
що Українська держава, як і будь-яка інша, 

матиме армію, яка потребуватиме різнопла-
нових фахівців. Якщо ліквідуєте Товариство, 
то де і хто їх готуватиме? Адже для цього ми 
маємо 136 навчальних закладів, де щороку 
готуємо близько 80 тисяч фахівців для ар-
мії. «Чи спроможне Міністерство оборони 
взяти на себе наші функції?» – прямоліній-
но запитував своїх співрозмовників. А ще я 
вкотре нагадував, що військово-патріотичне 
виховання молоді, спортивно-масова робота 
теж відносяться до пріоритетних напрямків 
нашої діяльності, і вони нікуди не зникнуть. 
Хто ними опікуватиметься? І вони почули нас, 
подавши керівництву парламенту, Кабінету 
міністрів пропозиції, суть яких полягала у 
наступному: оборонне Товариство потрібне  
Українській державі, а структури, здатної ви-
конувати його функції, у нас немає. Нагадав і 
про те, що окрім підготовки фахівців для вій-
ська ми готуємо сотні тисяч спеціалістів і для 
народного господарства: на той час про рин-
кову  економіку лише почали точитися роз-
мови. Щоб ви краще зрозуміли  нашу спро-
можність виробничу, наведу такий приклад: 
у нас щороку здобували робітничий фах до 
500 тисяч громадян.

Такі ж плідні контакти «зав’язалися» і з від-
повідним управлінням Кабінету міністрів, де, 
на щастя, теж працювали люди, які діяли за 
принципом «сім разів відміряй, а один раз 
відріж». З чиновниками цього управління від-
бувалися такі ж розмови. Врешті решт про-
позиції про те, що нас треба «прикрити», не-
забаром стихли. 

Та проблеми на цьому не скінчилися.  При-
близно в цей же час парламент ухвалив по-
станову про майно загальносоюзних орга-
нізацій, яке підлягало націоналізації. Після 
цього на нас відразу «налетіли» Фонд дер-
жавного майна, мінекономіки, вимагаючи 
провести інвентаризацію майна з наступною 
передачею його до Фонду. Було видано на-
віть відповідне розпорядженні Кабміну! Тож 
вкотре довелося відбиватися. Наші юристи 
скрупульозно проаналізували відповідні до-
кументи і з’ясували, що немає жодного з них, 

де було б чітко сказано, що ДТСААФ УРСР від-
носиться до числа загальносоюзних органі-
зацій. Більш того, ми переконливо, посила-
ючись на відповідні документи, довели, що 
ДТСААФ є республіканською організацією і 
вона є власником всього майна, що перебу-
ває на її  балансі, всіх рахунків. На цю тему 
можна багато говорити, але я скажу  одне: 
тоді, в 90-ті роки, які сьогодні називають ро-
ками накопичення дикого капіталу, було не-
легко вистояти. Проте ми вистояли, вийшли 
з цих поєдинків переможцями і зберегли 
матеріальну базу. Принаймні левову частку.

–  Дякую, Володимире Андрійовичу, за 
відверту розмову! Зичу Вам подальших 
успіхів у Вашій сьогоднішній діяльності.

Інтерв’ю провів Сергій Зятьєв
 
Вважаємо, що читачі нашого «Вісника» 

з цікавістю ознайомились з цим інтерв’ю. 
Хтось, більш молодий за віком, дізнався 
про щось новеньке з вуст очевидця і ак-
тивного учасника тих, без перебільшення, 
революційних подій. Хтось ностальгічно 
поринув у буремне минуле, через яке сам 
пройшов, пропустивши його через своє 
серце. То ж надаємо слово нашим коле-
гам, які на різних в той час посадах і самі 
взяли активну участь в розбудові оновле-
ного оборонного Товариства Незалежної 
України…

 
Голова Київської міської організації ТСО 
України Ольга Ніколаєнко:
МИ НЕ ЛИШЕ ВИЖИЛИ,
А Й НАВЧИЛИСЯ ЖИТИ
ЗА НОВИХ УМОВ…

Ольга Миколаївна віддала Товариству 
десятки років свого життя. І їй є що згада-
ти, вона має право порівнювати ті часи 
з сьогоденням... 

– Наприкінці 80-х я очолила оборонну 
організацію тодішнього Радянського райо-
ну столиці і районний спортивно-технічний 
клуб. Як працювалося? Скажу так: і тоді про-
блем вистачало, але справа у тому, що Това-
риство тоді підтримувала держава. Розумію, 
що часи сьогодні зовсім інші, реалії теж, і не 
можна весь час озиратися назад, потрібно 
йти вперед, що Київська міська організація, 
як на мене, і робить.

Я ж хочу згадати початок 90-х, коли дове-
лося на ходу перебудовувати всю свою робо-
ту, зважати виключно на власні сили. То були 
складні часи. Наприклад, мені як керівнику 
навчального закладу потрібно було думати 
де дістати пальне для автівок, запчастини для 
їхнього ремонту – все це коштувало чималих 
грошей. Та чи не найбільше хвилювали долі 
людей – колег, які повинні були утримува-
ти неповнолітніх дітей, а дехто ще й хворих 
чи стареньких батьків. Тоді, коли від соціа-
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лістичної моделі народне господарство не 
відірвалося, багато хто жив стереотипами: 
мовляв, держава повинна допомагати. Дово-
дилося роз’яснювати, що ніхто нічого і нікому 
не повинен: держава ж не відібрала у нас ні 
будівлі, ні інші матеріально-технічні засоби, а 
залишила  нам у користування. Та ще й зроби-
ла правонаступником колишнього ДТСААФ.

Значне погіршення життєвого рівня киян 
зменшило уількість  бажаючих опанувати во-
дійське ремесло, що не могло не позначити-
ся на нашому матеріально-технічному стані. 
Працівники, втомившись від невизначеності, 
почали звільнятись, згасала військово-патрі-
отична та оборонно-спортивна робота в ра-
йоні. Наприклад, стрілецький тир, який пра-
цював по 12-16 годин, взагалі припинив існу-
вання. Серед причин, які призвели до цього, 
було й те, що органами МВС була вилучена 
зброя з дивним формулюванням: мовляв, во-
на може потрапити до рук криміналітету…

Проте за минулі 30 років ми не лише на-
вчились виживати, а й жити, зважаючи на но-
ві реалії. Принаймні в Київській оборонній 
організації. В цьому я твердо переконана, 
оскільки часто буваю в районних осередках 
Товариства, навчальних закладах. Так, не ска-
жу, що я абсолютно всім задоволена, але сьо-
годнішню ситуацію не порівняєш з ситуацією  
«лихих» 90-х.

 
Павлей Ігор Володимирович,
в.о. голови Запорізької обласної
організації: 
ОПЫТ СЛУЖБЫ В ПЛАВСОСТАВЕ 
НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИЛ…

– В ДОСААФ я был откомандирован прика-

зом МО СССР с Черноморского флота, где ис-
полнял должность помощника флагманского 
механика по живучести бригады надводных 
кораблей. Последний свой корабль передал 
Потийской Военно-Морской Базе в декабре 
1990 года. А уже 29 января 1991 года при-
нял должность заместителя председателя 
ДОСААФ Запорожской области по военно-

технической подготовке. Опыт 17 лет службы 
в плавсоставе на новой службе ничего не 
значил. Нужно было начинать с нуля. Конеч-
но, в Запорожской объединенной техничес-
кой школе был полигон по водолазной по-
дготовке, свои катера на водной станции. 
Но это скорее для души. А главное – более 
200 единиц военной техники, танкодромы, 
автодромы, около 650 легковых и грузовых 
автомобилей по народному хозяйству. А ещё 
28 видов спорта, большую часть из которых 
видел только по телевизору.

Но молодость и флотская закалка сде-
лали своё дело. Семья осталась в Севас-
тополе, и от службы ничего не отвлекало. 
Разве что неумение управлять автомоби-
лем. А ведь область большая и нужно по-
стоянно ездить по организациям, которых 
более 30. А ещё по выходным выезжать на 
чемпионаты Украины и Советского Союза 
по мотокроссу, авторалли. В целом, было 
не до проблем в стране.

Но тут грянул августовский путч и сразу 
стало ясно, что так дальше жить нельзя. У 
руководства многих областей Украины тогда 
стояли кадровые военные из разных родов 
войск. Руководил нами заслуженный бое-
вой офицер генерал-майор Харчук Б.И. И вот 
на очередном, практически военном сове-
щании, наш командир поставил задание по 
созданию самостоятельной национальной 
организации – Общества содействия оборо-
не Украины. А в сентябре наша делегация в 
составе более десяти человек единогласно 
проголосовала за новый Устав ОСОУ. 

До сих пор не утратили связи с обществом 
наши ветераны полковник Ростоцкий Б.Н., 
который в свое время возглавлял Запорож-
ский обком, полковник авиации Чернов Г.В., 
продолжающий командовать бессмертной 
«Поющей эскадрильей».  Все еще находятся 
у руля и переизбраны на очередной срок 
председатели Акимовской и Куйбышевской 
районных организаций. В памяти из тех 
далёких лет осталось ощущение единства и 
взаимоподдержки, царивших в наших рядах. 
Гордость за своих прославленных старших 
коллег и наш дружный шестой тост: «За ДО-
СААФ, за ОСОУ!»

 
Новгородський Анатолій
Дмитрович, голова Тернопільської
обласної організації: 
І СЬОГОДНІ НА СВОЇХ МІСЦЯХ
ЗНАХОДЯТЬСЯ ЛЮДИ, ЯКІ З
ЧЕСТЮ ВИКОНУЮТЬ СВОЇ
СЛУЖБОВІ І ЛЮДСЬКІ ОБОВ’ЯЗКИ…

– Готуючись до 30-річчя Товариства, кожна 
організація нашої громадської організації, як 
і кожен її учасник, в якійсь мірі порівнюють 
те, що було до 1991 року із сьогоднішнім пе-

ріодом нашої роботи. Звичайно, що різниця 
має бути, як би ми того не хотіли.

Перший приклад. Я прийшов працюва-
ти в обласну організацію 1981 року. Отри-
мавши вотум довіри від членів обласного 
комітету, одразу став знайомитись зі штат-
ною структурою організації та її працівни-
ками. Враження було, як для нової людини, 
досить непоганим. В школах, а їх було шість 
– чотири автомобільні, РТШ і морська шко-
ла – виконували замовлення  МО СРСР. По-
винен сказати, що фінансове і матеріальне 
забезпечення навчального процесу з боку 
Міністерства оборони було на нормальному 
рівні, чого не можу сказати про те, яким воно 
стало після 1991 року. А воно стало таким, 
що три школи – Заліщицька  АШ, РТШ і МШ – 
були розформовані із-за відсутності заявок з 
боку МО України на підготовку спеціалістів. 
А з часом і Бучацька, Тернопільська та Кре-
менецька школи також припинили готувати 
спеціалістів для Збройних Сил України. Для 
всього нашого Товариства, його керівництва 
такий крок МО України був незрозумілим, 
адже Товариство мало має досить потужну 
матеріально-технічну для підготовки спеці-
алістів. Тепер, коли іде війна з Росією, можна 
лише здогадуватися, що це була спланована 
акція, щоб послабити в цілому Збройні сили 
України. А можливо і якась була інша причи-
на, але факт залишається фактом.

Другий приклад. До 1991 року стан орга-
нізаційно-масової і військово-патріотичної 
роботи був набагато кращим. На мій погляд 
причина в тому, що сьогодні відсутня єдина 
державна програма ідеологічної роботи в 
країні. Ця програма має бути затверджена 
на Верховній Раді і  стати орієнтиром для по-
кращення цієї важливої роботи. Раніше про-
водилось більше різноманітних заходів з вій-
ськово-патріотичного виховання: зустрічі із 
передовиками трудових колективів, різних 
виробництв, поїздки у військові частини. На-
ші працівники брали активну участь у роботі 
в піонерських таборах, коли учні шкіл були 
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на літніх канікулах тощо. В державних струк-
турах влади мають бути окремі відділи чи 
комітети з питань ідеологічної роботи, а не 
об’єднуватись в одне Міністерство у справах 
молоді, сім’ї  та спорту. 

Зараз ми, як і всі обласні організації То-
вариства, переважно займаємося підготов-
кою кадрів.  З кожним роком готувати стає 
все важче, тому що дуже багато «розплоди-
лося» різних структур, які займаються цією 
підготовкою. А це потягнуло за собою збіль-
шення ДТП на дорогах країни. До 1991року 
такої вакханалії не було,  тому що все було 
під контролем держави. 

Хочу сказати найважливіше, що і в ті часи, 
і сьогодні на своїх місцях знаходяться лю-
ди, які, незважаючи  на непрості часи сьо-
годення, з честю виконують свої службові і 
людські обов’язки. В цьому є запорука того, 
що Товариство і в подальшому буде гідно 
працювати над виконанням своїх  Статут-
них  зобов’язань. 

 
Геннадій Марченко,
голова Луганської обласної
організації:
ВСІ РОЗУМІЛИ, ЩО ПОЧИНАЛИСЯ 
НЕПРОСТІ ЧАСИ…

-На той час я обіймав посаду начальни-
ка автоколони і був у курсі всіх подій ново-
введень, що відбувалися в нашій обласній 
організації  Відразу зауважу, що вона була 
однією з найбільших на теренах Української 
РСР: на перше  січня 1991 року в її рядах  на-
лічувалося понад мільйон членів Товариства, 
об'єднаних в 2 616 первинних організацій. 
Однак вже на початку 90-х років відбуваєть-
ся їхнє скорочення. Це сталося, зокрема, у 
зв'язку з ліквідацією колгоспів, радгоспів, за-
криттям шахт, заводів, фабрик, зменшенням 
кількості середніх шкіл, ПТУ. Ті зміни, що від-
бувалися в державі і суспільстві, не могли, 
звісно, обійти стороною нашу оборонну ор-
ганізацію. А потім, у серпні 1991-го, грянув 
заколот, відомий як ГКЧП. Після того, як він 

провалився, а Україна проголосила незалеж-
ність, восени  1991-го відбувся з’їзд Товари-
ства. На ньому ДТСААФ Української РСР було 
перетворено в Товариство сприяння обороні 
України. Всі ми раділи цій події, але, разом з 
тим, нас не покидало і відчуття тривоги. Що 
попереду? Як всім нам житиметься в Укра-
їнській державі? Утримається Товариство у 
вирі бурхливих подій чи ні? На ці непрості 
запитання шукали відповіді як керівники Лу-
ганської організації,  так і пересічні праців-
ники. І не знаходили. Але всі розуміли, що 
починалися непрості часи…

Почалося скорочення людей, оскільки 
припиняли своє існування цілі структурні 
підрозділи.  У 1992 році в зв'язку з відсут-
ністю замовлення від Міністерства оборони 
України на підготовку фахівців  були ліквідо-
вані Луганська радіотехнічна  і Лисичанська 
морська школи. Наступного року наказав 
довго жити і Луганський навчальний авіа-
ційний центр, а  вся авіаційна техніка, авіацій-
но-технічне майно, технологічне обладнан-
ня було передане на тимчасове зберігання 
Луганському авіаційно-спортивному клубу.  
Масовим явищем в той час стало і закриття 
пневматичних тирів.

Все це ми ще пам'ятаємо. Але, незважа-
ючи на складні соціально-економічні та мо-
рально-психологічні обставини, ми вистояли 
і зберегли свої базові структури, основний 
матеріальний і кадровий потенціал, а також 
продовжили виконувати статутні завдання. 
За цей час удосконалювалася правова база 
діяльності громадських організацій, в тому 
числі і нашої обласної організації. У 1993-
1994 роках були легалізовані всі регіональ-
ні структури організації шляхом реєстрації 
їхніх Статутів, внаслідок чого вони набули 
статусу юридичних осіб, а в 1995-1996 роках 
вже всі навчальні заклади пройшли складні 
етапи ліцензування.

Почався новий етап в історії і Луганської 
обласної оборонної організації, і всього обо-
ронного Товариства Української держави, що 
починала спинатися на ноги…

 
Іван Васильович Сабадаш,
голова Херсонської обласної
організації:
ПОТРІБНО ЖИТИ, ЗВАЖАЮЧИ  
НА НОВІ РЕАЛІЇ…

– У  квітні 1991 року мене обрали  за-
ступником голови Херсонського обласно-
го осередку ДТСААФ Української РСР.  Від-
тоді минуло  30 років, а я і досі пам’ятаю 
людей, з якими розпочинав  працювати. 
Щоб не бути багатослівним, скажу так: це 
були здебільшого грамотні фахівці, які з 
великою відповідальністю ставилися до 
дорученої справи, і люди порядні. Вони 
й допомогли мені якомога скоріше стати, 

як кажуть льотчики, на крило. Особливо 
вдячний колишнім головам обласної орга-
нізації капітану 2 рангу Милокостому Ле-
оніду Федоровичу, полковнику Гнутенку 
Олександру Сергійовичу, полковнику Ба-
жанову Віктору Олександровичу, який і по-
нині є моїм наставником, членом Правлін-
ня обласної організації, та іншим колегам.

Китайці своїм недругам бажають жити 
в часи кардинальних перемін. З власного 
досвіду скажу, що в цих словах закладений 
глибокий сзміст. І я, та й всі інші колеги мо-
го покоління, яким довелося працювати на 
початку «лихих» 90-х, на власному досвіді 
переконалися що це таке. Особливо після 
розпаду колишнього СРСР, коли все наше 
Товариство опинилося у вкрай скрутному 
становищі, оскільки  фінансово-економіч-
на допомога з боку держави різко скоро-
тилася. Проте тодішнє керівництво ДТСА-
АФ генерал-майор Харчук Борис Гнатович, 
капітан 1 рангу Дончак Володимир Андрі-
йович, голова нашої обласної організації 
не сиділи склавши руки.

«Потрібно жити, зважаючи на нові ре-
алії» – таким було їхнє гасло. Скажу від-
верто: це було не так вже й просто. Але 
ми вижили і потихеньку почали набирати 
«обертів». Головне, що всім нашим осеред-
кам Українська держава, яка постала на 
політичній мапі світу, залишила матері-
ально-технічні засоби, насамперед авто-
мобільну техніку, яка дозволяла нам ви-
шукувати охочих отримати водійські по-
свідчення. Таких, зважаючи на тодішню 
ситуацію в країні, було не так вже й бага-
то. Але вони були. І це дозволяло нам за-
робляти копійку і триматися на плаву. До 
того ж ми готували водіїв і для Збройних 
Сил України, за що Міністерство оборони 
теж сплачувало нам.

А у вересні 1991-го відбувся VII ( поза-
черговий ) з’їзд, на якому було ухвалено рі-
шення про створення на базі ДТСААФ УРСР 
Товариства сприяння обороні України. 
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– Народився я неподалік Києва – у Но-
во-Петрівцях. По закінченні десятирічки 
працював на будівництві доріг. При цьому 
заочно навчався у автодорожньому тех-
нікумі. Робота подобалася: приємно було 
спостерігати, як по дорозі, яка ще пахне 
свіжим асфальтом, тобою покладеному, 
мчать автомобілі. Без відриву від вироб-
ництва, як раніше казали, закінчив факуль-
тет журналістики Київського державного 
університету ім.Тараса Шевченка. Ще коли 
був студентом університету, відвідував за-
няття на курсах підвищення кваліфікації 
журналістів, поліпшуючи свою газетярську 
майстерність. Звісно, що був дописувачем 
різних видань.

– У Вас, як я зрозумів, коли Ви кла-
ли асфальт, прокинувся талант журна-
ліста?..

 – Ні, це сталося значно раніше – у 7-му 
класі, коли я надав свій перший допис до 
районної газети «Шлях до комунізму». Ко-
ли її надрукували, з великим подивом ді-
знався, що зміст її не зазнав суттєвих змін. 
І  тоді я зрозумів: писати про людей – це 
моє покликання.

– Про що здебільшого розповідали 
у своїх матеріалах?

– Героями моїх публікацій були звичай-
ні селяни-колгоспники, зокрема, молоді 
трактористи, буряківниці, ті, хто з ранньо-
го ранку і до пізнього вечора працюва-
ли на полях, фермах, вирощуючи врожаї. 
Словом, люди праці. Коли подорослішав, 
ділився з газетних шпальт спогадами  про 
воєнне лихоліття. Наприклад, коли  наші 
звільнили Київ від гітлерівців, я, малий 
хлопчина, запам'ятав руїни, в яких лежа-
ла столиця України, радянських солдатів, 
які гордовито ходили Хрещатиком…

 – То чому ж відразу після школи не 
поступали на журфак?

 – Не був впевнений, що зможу стати 
студентом цього престижного вишу. А в 
нашій сім'ї було п’ятеро дітей і потрібно 
було допомагати батькам їх годувати. Тому 
пішов працювати звичайним робітником і 
вступив до технікуму, щоб мати гарантова-
ний шматок хліба для себе і копійку, якою 
міг би ділитися з татом і мамою. Ну а коли 
вже зіпявся міцно на ноги, вирішив спро-
бувати стати журналістом, знаючи, що в 
разі невдачі ніяких проблем не виникне.

–  Коли прийшли у «ПАТРІОТ БАТЬ-
КІВЩИНИ»? Які посади там обіймали?

 – Спочатку був кореспондентом, а по-
тім мені довірили відділ листів. Я вдячний 
Богу і долі, що став журналістом: завдяки 
цій посаді обїздив всю Україну, побував і 
за кордоном,  про що абсолютна більшість 
радянських людей навіть мріяти не могла, 
оскільки існувала так звана залізна завіса. 
Я побував у більшості 
українських районних 
центрів, висвітлюючи 
повсякденну дяльність 
районних організацій, 
навчальних закладів 
Товариства, зустрічав-
ся з тисячами пересіч-
них громадян – члена-
ми ДТСААФ. Не знаю 
як сьогодні, а тоді на 
місцях велася актив-
на робота, особливо 
військово-патріотич-
на. Насамперед з юна-
ками призовного ві-
ку. Акцент робився на 
зустрічах з колишніми 
фронтовиками. Для 

цього районні осередки ДТСААФ підтри-
мували тісний зв'язок з військовими ко-
місаріатами. 

– Сьогодні інші часи. Всі ми живемо в 
суверенній Українській державі, проти 
якої Росія пішла так званою гібридною 
війною. Чи потрібне, на Ваш погляд, 
війьсково-патріотичне виховання для 
нашої молоді за таких умов? Чи й так 
все зрозуміло?

   – Не хочу лізти в політику, але скажу 
так: ми, нарешті, 30 років тому здобули не-
залежну Українську державу, вірніше, від-
новили її. Адже  ми вже мали Українську 
Народну Республіку, яка стараннями все 
тієї ж Росії 100 років тому перестала існу-
вати. А коли відновили, то маємо робити 
все можливе і неможливе, аби на цей раз 
вже не втратити її. Тому військово-патріо-
тичне виховання вкрай потрібне, оскільки 
всіма вчинками людини рухає її свідомість. 
Так звані мобілізаційні хвилі, що «проко-

Витоки сьогоднішнього ТСО України сягають далеких 20-х років. Вже 30 
років минулого століття, як на політичній мапі світу немає країни, 
яка його заснувала. А люди, які   десятиліття свого життя віддали 
оборонному Товариству є, слава Богу, поміж нас. Володимир Ніколаєнко – 
один з них. Він не готував водіїв для Радянської армії, фахівців для 
народного господарства України. Але Володимир Олександрович 
тривалий час мав безпосередній стосунок до всіх цих процесів: він 
висвітлював їх на шпальтах Центрального друкованого органу ДТСААФ 
УРСР «ПАТРІОТ БАТЬКІВЩИНИ».
Про свій довгий творчий шлях у цьому виданні, про те, як він прийшов у 
журналістику, Володимир Ніколаєнко розповів нашому кореспонденту

Спогади ветерана 

«В ОБОРОННОМУ ТОВАРИСТВІ ПРОЙШЛИ 
КРАЩІ РОКИ МОГО ЖИТТЯ...»
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тилися» з початком подій на Дон-
басі, це переконливо довели. Бо ж 
не є таємницею, що дехто з тих, ко-
го викликали до військкоматів, не 
з'являлися там, переховуючись хто 
де. В той же час тисячі українців об-
бивали пороги РВК з проханням відпра-
вити їх на цю неоголошену війну, з якої 
можна було і не повернутися живим. Ось 
вона, людська свідомість! Наскільки мені 
відомо зі спілкування з деякими сьогод-
нішніми працівниками, активістами Това-
риства воно останнім часом активізувало 
роботу в цьому напрямку. Маю на увазі 
той факт, що до цієї роботи  залучаються 
учасники антитерористичної операції та 
операції об’єднаних сил. А цим хлопцям, 
впевнений, є що розповісти молоді.

 – Повернімося, Володимире Олек-
сандровичу, до Вашої роботи в  «Патрі-
оті Батьківщини». Оскільки  мені і са-
мому довелося працювати в мас-медіа 
колишнього Радянського Союзу, то по-
ставлю наступні запитання: графік був 
напружений? Зарплатня висока?

 – В редакції працювало чоловік 12-15. 
Ніхто особливо не перевтомлювався, хо-
ча відрядження були нормою життя. Ти ж 
знаєш, що журналіста, як і вовка, годують 
ноги. Жили здебільшого за принципом: 
поїхав – попрацював – приїхав – відпи-
сався – поїхав.  Зарплатня не була висо-
кою. Принаймні у порівнянні з колегами 
з  партійних видань…

 – З коштами на відрядження, про-
блем, мабуть, не виникало?

 – Ні, з цим все було гаразд. Ти ж 
пам’ятаєш, що тоді добові становили 3-4 

карбованці, на які 
можна було більш 
менш нормально  
прожити всі 24 
години. Деякі мої 
колеги на ці гроші 
не лише харчува-
лися, а й 100 гра-
мів випивали…

 – А гонорари 
«Патріот» випла-
чував?

 –  Виплачував, 
але вони  були мі-
зерними.

–  Спеціальні 
кореспонденти 

газети в регіонах були?
–  Хоча ми представляли Товариство, 

яке налічувало мільйони громадян Украї-
ни, їх у нас не було. Натомість видання ма-
ло так званих дописувачів з числа штатних 
працівників ДТСААФ. Проте далеко не всі 
вони сумлінно ставилися до цих обов’язків 
і здебільшого доводилося розраховувати 
на ввласні сили, тобто штатних журналістів 
«Патріота Батьківщини». 

Наклад газети не був таким, як, скажімо, 
у тієї ж «Радянської України» чи «Сільських 
вістей» – друкованих органів ЦК КПУ, що 
інколи перевищував мільйон. Якщо ті бу-
ло загальнореспу-
бліканськими, то 
нашим основним 
читачем був штат-
ний працівник, 
активіст ДТСААФ. 
Наприклад, нашу 
газету виписува-
ла кожна район-
на, первинна обо-
ронна організація, 
кожен спортивно-
технічний клуб чи 
автошкола. Мож-
на було й індиві-
дуально виписати. 

Сьогодні поді-
бної практики не-

має, а в ті часи до процесу передплати за-
лучалися всі працівники газети: ми їздили 
у відрядження, агітували за видання, нама-
гаючись збільшити тираж. Як на мене, то 
цілком нормальна практика: всі ми були 
палкими патріотами не лише ДТСААФ, а й 
свого «Патріота Батьківщини».

 – «Патріот Батьківщини» коли при-
пинив своє існування?

 – Приблизно тоді, коли й СРСР і ДТСА-
АФ: наша газета була їхнім дітищем. То були 
складні часи, коли мільйони людей не зна-
ли що їх чекає завтра, коли зневіра, триво-
га поселилися в серцях багатьох громадян. 
Ми, журналісти, не стали винятком. Ходи-
ли різні чутки щодо майбутнього нашої 
газети і нас, її працівників. Врешті решт все 
закінчилося тим, що видання припинило 
своє існування. Головна причина – брак 
коштів для утримання журналістів і друку 
газети. Так в один «прекрасний» день всі 
ми стали вільними. Я вже ніде не працю-
вав, маючи трудовий стаж у півстоліття…

–  Чим сьогодні займаєтеся, Володи-
мире Олександровичу? 

 – Ну чим може зайтися людина, якій 
84 роки? Живу! Насолоджуюсь життям, 
хоча, як кажуть в таких випадках, старість 
– не радість. Багато часу проводжу на да-
чі. З дружиною, Катериною Степанівною, 
виховали двох доньок – Тетянку і Світ-
ланку, маємо двох онуків – Максима та 
Владислава.

 – Молодість, що пройшла здебіль-
шого у відрядженнях, часто згадуєте?

 – На те вона і молодість, щоб її не за-
бувати. Але життя так влаштоване, що про-
житі роки не повернути. Та головне, як на 
мене, полягає у тім, щоб не було соромно 
за ці роки, щоб вони не пройшли даремно 
ні для тебе, ні для оточуючих…

 
Спілкувався з ветераном

журналістики Сергій ЗЯТЬЄВ
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Спершу він розташовувався в 
напівзруйнованій в роки війни 
селянський хаті та мав лише три 
автомобілі ГАЗ-ММ, які пройшли 

фронтовими дорогами тисячі кілометрів. 
Був ще американський мотоцикл «Харлей-
Девідсон», на який приходили подивитися 
мешканці міста. У 1951 році приміщення 
остаточно прийшло в непридатний для 
навчання стан, клуб був переміщений в 
інший будинок. А 1960 року автомотоклу-
бу виділили під будівництво болотисту 
територію, посередині якої 
було озеро.  Саме тут нині і 
знаходиться автомобільна 
школа. Для благоустрою 
території на громадсь-
ких засадах було завезе-
но біля 1500 автомобілів 
щебеню. Будівництво на-
вчального комплексу за-
тягнулося на одинадцять 
років. Нарешті було введе-
но в експлуатацію чотири 
будівлі загальною площею 
майже три тисячі квадрат-
них метрів. В 1964 році Жи-
томирський автомотоклуб 
ДТСААФ І розряду разом з 
Житомирською госпроз-
рахунковою автошколою 
ІІІ розряду були об’єднані 
в Житомирський автомотоклуб ІІ розря-
ду. Все це відбувалося під керівництвом 
першого начальника автомотоклубу 
Мікульського Івана Васильовича, який 
пропрацював на посаді до 1973 року. За 
часи його діяльності клуб досяг свого 
розквіту. 15 листопада 1966 року наказом 
Голови Центрального комітету ДТСААФ 
№625 за високі показники в підготовці 
спеціалістів для Збройних сил, створен-
ня та підтримку у зразковому порядку 
навчально-матеріальної бази, активну 
участь у розвитку оборонно-масової робо-
ти та технічних видів спорту Житомирсько-
му автомотоклубу було присвоєно звання 
«Зразковий автомотоклуб ДТСААФ». 

2 грудня 1966 року статус автомото-
клубу ДТСААФ ІІ розряду підвищено до 
першого. Час ішов вперед, розширюва-

лося поле діяльності з підготовки фахівців 
робітничих професій, змінювалася і назва 
навчального закладу.  20 грудня 1974 ро-
ку він перейменований в Житомирську 
автомобільну школу ДТСААФ. 11 травня 
1978 року Постановою Ради Міністрів 
Української РСР Житомирській зразковій 
школі  ДТСААФ присвоєно ім’я Героя Ра-
дянського Союзу Шелушкова Г.І. 26 верес-
ня 1991 року відбувся VII (позачерговий) 
з’їзд  ТСО України, на якому було прого-
лошено про створення Товариства спри-

яння обороні України, яке стало правона-
ступником ДТСААФ УРСР. А відповідно до 
наказу голови Житомирського обласного 
комітету ТСОУ №190-а від 09.10.1991 року 
автомобільна школа була перейменована 

в Житомирську автомобільну школу Това-
риства сприяння обороні України. 

Цей період був не легким для 
автомобільної школи. Держава пере-
стала надавати фінансову допомогу для 
підготовки водіїв для Збройних Сил, і до-
велося розраховувати на власні сили. 
Ситуація ускладнювалася і тим, що в облас-
ному центрі почали з’являтися комерційні 
структури з надання аналогічних послуг. 
Щоб втриматися на плаву, потрібно бу-
ло боротися за кожного слухача. З остра-

хом згадуючи «лихі 90-
ті», школа не просто ви-
жила, а й зберегла свій 
кадровий та технічний 
потенціал і отримала 
безцінний досвід.

Сьогодні  Житомирсь-
ка автомобільна шко-
ла є одним з кращих 
навчальних зак ладів 
не тільки Житомирщи-
ни, а й всієї України. Це 
підтверджують факти. За 
підсумками роботи серед 
організацій нашого Това-
риства, у 2013 році Жи-

томирська АШ ТСОУ посіла друге місце, у 
2014 році – третє, а у 2018 році – перше! 
За останні 10 років школа набула нового 
вигляду. Капітально відремонтований на-
вчальний корпус, комп’ютеризовані класи, 

14 серпня 1946 року Центральною Радою 
Тсоавіахіму було прийнято рішення про створення 
Житомирського автомотоклубу

Наші ювіляри 

ЖИТОМИРСЬКІЙ АВТОМОБІЛЬНІЙ 

ШКОЛІ – 75 РОКІВ!
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встановлені кондиціонери, замінені вікна, 
суттєво оновлений автомобільний парк. 
Всі досягнення та успіхи стали можливими 
завдяки керівництву автомобільної шко-
ли та її колективу. З 26 вересня 2011 року 
керує автомобільною школою Гайструк 
Юрій Миколайович. Він закінчив Київське 
військове танко-інженерне учили-
ще, служив у різних гарнізонах 
колишнього Радянського 
Союзу. У 1993 році по-
вернувся на Україну і 
був призначений ко-
мандиром батальйо-
ну забезпечення 
95-ї аеромобільної 
б р и г а д и ,  я к а 
д и с л о к у є т ь с я  в 
Житомирі.  У ск ладі 
миротворчого контин-
генту побував в Іраку. Це 
відповідальний, працелюбний, 
принциповий керівник, який завжди 
досягає поставленої мети.

На сьогоднішній день Житомирсь-
ка автомобільна школа – сучасний, до-
бре оснащений навчальний заклад, 
який пропонує свої послуги водіям-
початківцям, а також бажаючим підвищити 
свій рівень теоретичної підготовленості 
і набути впевненості в керуванні транс-
портними засобами.  Школа акредито-
вана по всім 13-ти категоріям підготовки 
та перепідготовки водіїв транспортних 
засобів. Одночасний обсяг слухачів 
складає 295 осіб. Крім цього автошкола 
готує і підвищує кваліфікацію інструкторів 
індивідуального навчання водінню, водіїв 
транспортних засобів з газобалонним об-
ладнанням, водіїв 1-го та 2-го класу. В на-
вчальному процесі задіяні  21  легковий 
автомобіль, 12 вантажних, чотири авто-
буси, п’ять мототранспортних засобів, 
шість автопричепів. Навчання прохо-

дить в 14-ти сучасно обладнаних класах 
з кондиціонерами та мультимедійними 
дошками. 

За весь період свого існування Жи-
томирська автомобільна школа ТСОУ 

підготувала понад 120 000 водіїв всіх 
категорій, водіїв паливозаправників, водіїв 
1 та 2 класу, інструкторів з індивідуального 
навчання водінню тощо. В Збройні Си-
ли України направлено понад     8 000 

спеціалістів.186  учасників АТО отримали 
водійські посвідчення.

Найбільша цінність навчального закла-
ду – це згуртований колектив патріотів 
своєї справи. Тут гармонійно поєднуються 
багаторічний досвід ветеранів праці з 
ентузіазмом молодих спеціалістів. Більше 
40 років віддав улюбленій справі, навчан-
ню практичній їзді слухачів ветеран Това-
риства Осецький Микола Володимирович. 
Крім нього в школі працюють ще три вете-
рани Товариства - Ковальчук Петро Анто-
нович, Коломієць Олександр Васильович, 
Лотиш Степан Васильович. Вони сумлінно 
передають свої практичні навички моло-
дим спеціалістам, які працюють на пре-
стиж навчального закладу. Це Дубенко 
Павло Володимирович, Тітаренко Микола 
Михайлович, Соломяний Олег Леонідович 
та інші працівники школи. Не можна обійти 
стороною Саволюк Світлану Віталіївну, 
секретаря директора, яка вирізняється 
надзвичайною доброзичливістю і то-
лерантним ставленням як до колег, 
так і до слухачів. На своєму місці і за-

ступник директора Кушніренко 
Ігор Володимирович, який 

користується авторите-
том серед працівників 

автомобільної школи, 
бере активну участь 
в  р о з р о б л е н н і , 
вдосконаленні та 
впроваджені нових 

методик навчання. 
Т і л ь к и  з а в д я к и 

злагодженій роботі ко-
лективу автомобільної 

школи, вчасній та суттєвій 
допомозі обласної організації 

школа досягла значних висот і зайня-
ла лідируючі позиції серед навчальних 
закладів Товариства та інших комерційних 
структур. 

 
Олександр ДЯЧУК, 

голова Житомирської ОО ТСО України 
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– Коли, Миколо Васильовичу, засно-
вана Київська радіотехнічна школа ТСО 
України?

– Офіційною датою  відкриття  є 23 жов-
тня 1978 року. Сьогодні її очолює Колодяж-
ний Євгеній Костянтинович. На теренах 
колишнього СРСР Київська дитячо-юнаць-
ка спортивна школа (так вона раніше на-
зивалася) була однією з кращих. Сьогодні 
у нас функціонують два відділення – спор-
тивної радіопеленгації і швидкісної раді-
отелеграфії. Працюють в них  заслужені 
тренери України Н. Веліканова, В. Гнедов, 
я, а також майстри спорту України  В. Мі-
наков та М. Іванчихін.  В її стінах виховано 
близько  п’яти  тисяч  спортсменів  юнаць-
ких  розрядів, 90  спортсменів  1-го  роз-
ряду,  25  кандидатів  у  майстри  спорту, 
23  майстри  спорту,  11  майстрів  спорту  
міжнародного  класу та шість заслужених 
майстрів спорту України.

Особливо успішно наші спортсмени по-
чали виступати з 1987 року, посівши друге 
місце на   зональних  змаганнях  першості  
колишнього СРСР та в  фінальній  першо-
сті. Наступного,1988-го,  завоювали друге 
місце в  першості  СРСР  серед  ДЮСШ, а 
у 1989-му на аналогічних змаганнях вибо-
роли перше місце.

В  1990 році  на  базі  школи   проводи-
лася  першість  СРСР, де  наші   вихованці    
вибороли  почесне перше місце. Першими  
переможцями  першості  СРСР  стали  юні  
спортсмени  Головатюк  Олександр, Ли-
хогодін  Вадим, Зварич  Світлана, Ревина  
Тетяна, Голубнича  Людмила, Голубничий  
Олег, Гнатенко  Оксана, Ігнатенко  Віталій, 
Давиденко  Юра.

За результатами чемпіонатів  світу, 
вперше  в  історії  України спортсмени  
Микола Веліканов, Олена Фурса, Вікто-
рія Соколова, Володимир Гнедов, Олек-
сандра Пархоменко  виконали  норматив  
заслуженого  майстра  спорту  України.  
Спортсмени  школи  неодноразово  ста-
вали  чемпіонами  України, призерами і  
чемпіонами  Європи та світу. Зауважу, що 
участь  спортсменів  в  чемпіонаті  світу 

1992-го року  стала  можливою  завдяки 
активному сприянню  управління  з фізич-
ної культури  і  спорту  держадміністрації  
м. Києва, а також Київської  міської  орга-
нізації  ТСО  України.

–  За роки Незалежності України  
в багатьох престижних змаганнях 
вихованці школи брали участь?

–  Звичайно. І не просто брали участь, 
а  достойно виступали. Наші спортсмени 
були  учасниками і багатьох міжнародних  
змагань зі спортивної  радіопеленгації. На-
приклад,  у 1993 році на чемпіонаті Євро-
пи, що проходив у Чехії, я посів  перше 
і третє місця в особистому заліку. Через 
рік, вже  у Словаччині, відбувся чемпіонат 
Європи, на якому достойно виступили В. 
Романенко, Л. Запорожець, Ю. Кравченко, 
зайнявши призові місця.

Особливо напруженою була боротьба 
на чемпіонатах світу, що проходили в Ні-
меччині та Угорщині. Я був їхнім учасником 
і можу сказати, що мої колеги з честю ви-
тримали і фізичні, і моральні навантажен-
ня, завоювавши практично всі призові міс-

Спорт

«МИ ЗДОБУВАЄМО ПЕРЕМОГИ  
І НА МІЖНАРОДНИХ ПЕРШОСТЯХ...»

Київська радіотехнічна школа ТСО України відома насамперед 
гучними перемогами своїх вихованців: вони виборювали і 
продовжують виборювати перемоги не лише на всеукраїнських 
першостях, а й  змагаючись і з іменитими спортсменами з інших 
країн. Зокрема, на чемпіонатах і Кубках світу та Європи. 
Про її історію, спортивні досягнення вихованців школи  «Вісник» 
попросив розповісти Миколу Веліканова - багаторазового чемпіона 
світу і Європи, Заслуженого майстра спорту та Заслуженого тренера 
України, ветерана українського радіоспорту, який не лише обіймає 
посаду тренера-викладача, а й, незважаючи на поважний вік, 
продовжує виступати на 
змаганнях різного рівня. В тому 
числі і міжнародного…

Микола Веліканов

Надія Веліканова

Команда Київської ДЮСШ на змаганнях у Шостці
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ця, більшість з яких 
були першими. Осо-
бливо відзначилися 
В. Романенко, В. Со-
колова, О. Фурса, В. 
Гнедов. Досить «уро-
жайним» на спортив-
ні нагороди для нас 
видався чемпіонат 
світу 1998 року, з 
якого ми привезли 
16 медалей, з них 5 
золотих і 5 срібних. За цими нагородами 
– важка і навіть виснажлива  майже що-
денна праця, величезні морально-психо-
логічні навантаження

– Миколо Васильовичу, а як Ви осо-
бисто прийшли у радіоспорт, Ваша дру-
жина? Розкажіть, будь ласка, про власні 
перемоги, поділіться планами на май-
бутнє

– Як я прийшов в радіоспорт…. Це було  
дуже давно. Я ріс на хуторі Пересип, що на 
Донеччині. Але вже в шостому класі почав 
майструвати детекторні приймачі – це був 
1966 рік. А коли поступив в Луганський 
технікум, то там познайомився з трене-
ром зі спортивної радіопеленгації і впро-
довж двох років  не пропускав ні єдиного 
тренування, виконавши у 1971-му  році 
норматив майстра спорту СРСР на чемпі-
онаті Радянського Союзу. А це, повір, було 
нелегко, оскільки суперниками були вже 
відомі на той час спортсмени. До того ж 
апаратура була саморобна – ми гнули алю-
міній для корпуса радіоприймача, а потім 
паяли схему самого приймача. Я вдячний 
своєму першому тренеру Кліменко Віктору 
Петровичу, який навчив мене читати пер-
ші радіосхеми, здобувати перші перемоги. 
З дружиною ми познайомилися в цій же 
секції в Луганську. 

Які плани на майбутнє? Старію, але не 
здаюся. Хочеться ще трохи позайматися 
улюбленим  видом спорту, якому вже від-
дав 53 роки свого життя. За свої спортивні 
роки ставав 14 разів чемпіоном світу і 17 
разів чемпіоном Європи. А ще хочеться 
пожити для дітей, онуків…

– Особливо популярним серед 
радіоспортсменів є полювання на ли-
сиць. Розкажіть, будь ласка, про нього.

– «Полювання на лисиць» – вид змагань, 
що полягає в оперативному виявленні за-

маскованих на місце-
вості радіопередава-
чів. Перші відомос-
ті  про «полювання 
на лисиць» в нашій 
пресі  з'явилися ще 
у 50-ті роки. Тоді ж   
у Києві  біля селища 
Бортничі  були про-
ведені  перші в Укра-
їні  змагання з цього 
виду спорту. За пер-
шість боролись ра-
діоаматори  Києва, 
Харкова, Миколає-
ва, Донецька, Львова   
Сімферополя. Це був 
фактично перший в 
країні  великий чем-
піонат такого типу. В 

програму входили змагання на двох діапа-
зонах – 38  і 144 мГц, а на трасі  було роз-
міщено по дві  «лисиці» (для кожного діа-
пазону), які  працювали в п'ятихвилинному 
циклі  радіотелефоном. Умова змагань – як-
найшвидше знайти обидві «лисиці», але не 
пізніше ніж через дві  години після старту. 
Порядок пошуку спортсмен визначав сам. 
Загальна дистанція пошуку була близько 
6 км. Апаратура до початку старту зда-
валась, щоб спортсмени не мали можли-
вості  прослуховувати наперед «лисиць». 
Кожен «мисливець» змагався лише на од-
ному діапазоні. Старт давався одночасно 
трьом спортсме-
нам, але наступна 
трійка стартувала 
приблизно через 
одну годину, коли 
один із учасни-
ків пройшов всю 
дистанцію. Це бу-
ло недоліком зма-
гань:  не слід за-
тягувати до годи-
ни інтервали між 
стартами, щоб не 
стомлювати  ін-
ших учасників очі-

куванням (зараз  інтервал між  стартами 
– 5 хвилин).

Переможці визначались на кожному ді-
апазоні   і  ними стали Ю. Межевич  з До-
нецька – 144мГц, О. Степович  з Києва – 38 
мГц. В перших всеукраїнських  змаганнях 
взяли участь 14 юнаків і двоє дівчат: киян-
ки Алла Полякова, Іна Куперштейн. «По-
лювання на лисиць» швидко завоювало 
популярність. Вже у 1958 році відбулося 
більше 30 міських, обласних  та республі-
канських змагань. 

– Хто допомагає у поїздках на зма-
гання? Фінансово.

–  Це, зокрема, ТСО України, сама наша 
школа, а також  столичне управління  з фі-
зичної культури  і спорту  держадміністра-
ції, частково Київська  міська  організація  
ТСО  України.   Неодноразово  впродовж  
багатьох  років  в  змаганнях  різного  ран-
гу  нам  допомагали  наші друзі. Зокрема, 
комерційні структури «Українські  радіо-
системи»,        «Укртехзв’язок», «Технокон-
салтінг», «Моторола», благодійний фонд 
«КАТАНА»,  «Укрсировина», «Оболонь», Дні-
провська  та Ватутінська районні органі-
зації   ТСО України міста Києва. 

– У яких змаганнях братимете участь 
найближчим часом (якщо вони будуть). 
Як тренуються спортсмени, де?

– На початку червня поточного року 
брали участь у чемпіонаті України серед 
вихованців ДЮСШ, змагання проходили  
в м. Шостці, Сумської області, і виборо-
ли перше місце. Чемпіонами стали Павло 
Стаценко, Тромса Кирило, Деремед Анас-
тасія, Бондарчук Анастасія, Орлов Антон. 
27 серпня – 2 вересня в Болгарії  пройде 
чемпіонат світу зі спортивної радіопелен-
гації серед молоді. В нашу команду увійде 
представниця школи  Деремед Анна. Де 
тренуємося? В лісопарках біля  Києва. Що-
суботи і щонеділі, незважаючи на погодні 
умови…

 Спілкувався з Миколою Велікановим
Сергій ЗЯТЬЄВ 

Бондарчук Анастасія

Стаценко Павло 

Юні радіоспортсмени



То в а р и с т в о  с п р и я н н я 
обороні України на честь 
тридцятиріччя Незалежності 
України та тридцятиріччя ство-

рення ГО «ТСО України» 25-27 серпня 
провело автопробіг з усіх обласних 
центрів до столиці України – міста 
Києва. Кінцевою точкою прибуття 
учасників автопробігу став аеродром 
Центрального аероклубу «Чайка» імені 
О.К. Антонова. З цієї нагоди на території 
аероклубу «Чайка» були розміщені 
різноманітні виставки, які розповідають 
про досягнення спортсменів Това-
риства з неолімпійських (технічних 
і прикладних) видів спорту: мотоци-
клетного, автомодельного, судномо-
дельного, радіоспорту, автомобільного 
(картинг і ретроавтомобілі), водно-
моторного, літакового, планерного, 

авіамодельного. 
У ч а с н и к и 
автопробігу та 
гості Товариства 
м а л и  н а г о д у  
о з н а й о м и т и -
ся з діяльністю 
кінологів Това-
р и с тв а ,  о гл я -
нути навчальні 
класи підготовки 

парашутистів, літаки та інші цікаві 
локації аероклубу «Чайка». 

Відкрив урочисті Голова Товари-
ства Сергій КОШИН, який поздоровив 
учасників автопробігу, всіх присутніх 
з роковинами Незалежності України і 
відновлення її оборонного Товариства, 
побажав нових успіхів у виконанні ста-
тутних завдань. Привітати учасників 
автопробігу Товариства прибули По-
чесний Голова Товариства Володимир 
ДОНЧАК; Голова ТСО України 2010-2017 
років, Генеральний директор автодро-
му «Чайка» Віктор ТІМЧЕНКО; представ-
ник Генерального штабу Збройних Сил 
України полковник Володимир ЛЯМЗІН; 
заступник Міністра молоді та спорту 
Матвій БІДНИЙ; представник Міністер-
ства юстиції України Святослав Бояр-
чук. Бурхливими оплесками зустріли 
присутні виступ активіста кримсько-
татарського руху Едема БЕКІРОВА, який 
дієво співпрацює з Херсонським осе-

редком Товариства, та автора і вико-
навця патріотичних пісень, ветерана 
АТО, лауреата фестивалю «Пісні, наро-
джені в АТО»  Олександра КЛЕЦ. Вико-
нана ним пісня дійшла до самих глибин 
душі кожного з присутніх. За активне 
сприяння діяльності Товариства Сергій 
Кошин вручив активістам нагрудні зна-
ки «Відзнака ТСО України». За пропо-
зицією  учасника бойових дій на сході 
України голови Чернігівської органі-
зації Ігоря БИЗГАНА учасники заходи 
хвилиною мовчання віддали шану тим, 
хто віддав своє життя за Незалежність 
нашої країни.

Ведуча заходу та головна організа-
торка Автопробігу, Перший заступник 
Голови Товариства Надія ТИТЕНОК ого-
лошує склад екіпажів обласних органі-
зацій, а юні скаути, які були запроше-
ні до участі у нашому святі, урочисто 
вручають їм символічні пам’ятні знаки 
«Учаснику автопробігу на честь 30-річ-
чя ТСО України». Тим часом розпочина-
ється видовищне дійство в небі «Чай-
ки». Керована командиром планерної 
ланки ЦАК, багаторазовим України Оле-
гом МИХАЙЛЕНКОМ «Вілга» повільно 
розганяється і на очах захоплених гля-
дачів високо в небо здіймає Прапор 
України. Під захоплені вигуки присут-
ніх виконує фігури вищого пілотажу, 
супроводжуючи свій виступ димовим 
шлейфом, майстер спорту  України 
міжнародного класу Олександр ПО-
ГРЕБИЦЬКИЙ.

Цей день надовго запам’ятається 
учасникам та гостям нашого велично-
го патріотичного свята!

«ЧАЙКА»   ВІТАЄ
УЧАСНИКІВ АВТОПРОБІГУ






