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Біографія мого покоління - це колективний нарис про 

найновішу історію нашої держави. Народились ми, в біль-

шості своїй напівсироти, в голодні воєнні і повоєнні роки, 

червоні піонерські галстуки пов'язали нам в епоху "сталін-

ського тоталітаризму", орденоносні комсомольські квитки 

вручили в часи "хрущовського волюнтаризму", життєвого 

досвіду набували ми в роки "брежнєвської стагнації", дов-

готривалий іспит на виживання і терпіння здавали в пере-

хідний період "горбачовського дебілдінгу" (перестройка 

- англ.) та становлення незалежної державності. Це на на-

ших очах і не без нашого "пофігізму" розвалилась велична 

держава однієї шостої Земної тверді. На наших очах, але 

вже без нашої участі, відбувся фантастичний за своєю на-

хабністю дерібан загальнонародної власності, вчинений 

спритними ренегатами, які в один момент переродилися з 

"вірних ленінців" в "істинно народних демократів". Канули 

в Лету здавалось непохитні організації - піонерія, комсо-

молія. Ледь животіє "школа комунізму" - профспілки. Від 

могутньої КПРС залишився лише бренд, котрий підступ-

но використовує живчик-молодожон, що привласнив собі 

титул керманича українського пролетаріату. 

А він вижив!.. І не тільки вижив, а й набрався нових сил, 
призвичаївся до вимогливих  історичних обставин, став надій-
ною опорою молодої державності. Хоч він уже й не ДТСААФ, 
хоч і живе лише за власним коштом - але його головна суть 
залишилася незмінною: готувати молодь до захисту Вітчиз-
ни. Він тому й вижив, що завжди був осторонь міжпартійних 
чвар, адже сповідував найвищу людську цінність - патріотизм!  
А готовність і здатність стати за честь поруганої країни, хто 
б на цей час не стояв у її державного керма, - завжди було 
невід'ємною частиною людської гідності. Не за князя Володи-
мира-Красне Сонечко, не за царя-батюшку, не за Йосипа Ві-
ссаріоновича йшли на бій солдати.  Вмирали вони за землю, 
в якій покояться кісточки пращурів їхніх, за діточок малих, за 
батьків немічних, за подруг милих.

Вижив він тому, що працюють у ньому люди, для яких по-
няття воїнської і громадянської честі не пуста фраза, які най-
кращі свої роки віддали служінню Батьківщини. Як би вона 
не найменувалась, які б стяги не здіймала над головою - вона 
завжди була наша. А Присягу ми всі приймали однакову - на 
вірність народові!
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Віктор Миколайович не частий 
гість нашого видання. А коли 
все ж вдається запросити його 
на розмову, то проходить вона в 

атмосфері максимальної відвертості, без  
табу на жодну гостру тему чи проблему, які 
стосуються життєдіяльності нашого Товари-
ства, а то й усього українського суспільства. 

Наше спілкування  відбулося напере-
додні 22-ої річниці  незалежності України 
і, звісно, ми не могли обійти увагою цю не-
пересічну в історії країни дату.

- Проголошення Україною державно-
го суверенітету  так чи інакше торкнулося 
кожного її громадянина, - говорить Віктор 
Миколайович. – Сьогодні у нашої країни 
стільки проблем і негараздів, що хоч гре-
блю гати. Та, попри всі складнощі, впевне-
ний: Україна має велике майбутнє. Пригаду-
ється,  наприкінці 80-х – початку 90-х дехто 
прогнозував, що як держава ми не відбуде-
мось, мовляв, проголошення Україною не-
залежності – це якесь  непорозуміння. Та, 
як бачимо,  «доброзичливці» помилились.

Наше Товариство – ровесник української 
незалежності: воно постало разом з держа-
вою, хоча, безумовно, його підвалини були 
зведені ще на початку минулого століття. 
Разом з Україною спинаємось на ноги і ми, 
оборонці. І робимо це, як показує саме жит-
тя, все міцніше.

- До речі, інколи можна почути, що 

оборонне Товариство є одним з небага-

тьох рудиментів радянського минулого, 

що, на відміну від інших, якимось дивом 

зберігся… 

- Відповім вам не як Голова нашої гро-
мадської організації, а як звичайний гро-
мадянин України. Витоки нашої організації 
сягають 20-х років минулого століття, коли 
Україна ще не оговталася від голоду, розру-
хи, породжених громадянською війною. Не-
зважаючи на всі політичні, економічні пери-
петії, що відбувалися протягом десятиліть, 
ТСО України не просто вижило, ледь живо-
тіючи, а, висловлюючись лікарською термі-
нологією, живе повноцінним життям. Та ще 
й приносить користь державі, суспільству, 
не вимагаючи від них жодних преференцій! 
Адже наші навчальні заклади готують фахів-
ців, які працюють в різних галузях економі-
ки, при цьому сплачуючи податки: щороку 
до Державного бюджету України ми пере-
раховуємо 75 мільйонів гривень.

Скажу більше. Ось уже понад 20 років 
немає комуністичної партії, комсомолу у 
їх класичному вигляді. Хто з нас, людей 
старшого покоління, міг у це повірити, як-
би нам сказали, що вони припинять своє 
існування? Пішли в небуття і десятки інших 
державних та громадських організацій, що 
уособлювали собою Радянський Союз. А 
оборонне Товариство залишилося. 

Ну, а щодо закидань у тім, що ми є та-
ким собі рудиментом, то хай кожен, хто так 
вважає, ознайомиться з нашою статутною 
діяльністю, тими конкретними справами, 
що робляться  оборонцями в первинних, 
районних осередках Товариства. Тоді, га-
даю, змінить свою думку.

- До речі, про конкретні справи. Ко-

ристуючись нагодою, хотілось би почути 

про них більш детально…

- Щоб моя розповідь виглядала більш 
переконливою, зроблю невеличкий екс-
курс в минуле і нагадаю, що за роки існу-
вання незалежної України ми підготували 
понад півмільйона призовників для ЗС, 
інших військових формувань за різними 
військово-технічними спеціальностями, 
а також більш, як 5 мільйонів фахівців за 
робітничими  для економіки нашої країни. 

- Але ж сьогодні, як ми знаємо, того 

тісного співробітництва, що було між 

ТСО  і Міністерством оборони, немає…

- Так, з певних причин воно кілька років 
тому припинилося. Але ж це не значить, що 
маємо забути про той внесок, який ми зро-

били в обороноздатність країни, забезпе-
чуючи армію потрібними їй спеціалістами. 
Ми, до речі, і сьогодні готові співпрацюва-
ти в цій царині, але оскільки останнім ча-
сом вона зазнає значних скорочень, поки 
що зарано говорити про відновлення такої 
співпраці. До речі,  в серпні місяці на базі 
Харківського  авіаційного клубу  ім. В. Гри-
зодубової відновилося навчання практич-
ним навичкам майбутніх військових льот-
чиків – курсантів Харківського авіаційно-
го університету імені Івана Кожедуба. За 
програмою початкової льотної підготовки. 
Причому навчати їх будемо на вітчизняних 
літаках ХАЗ-30, які є надзвичайно економіч-
ними літальними апаратами, що сконстру-
йовані і виготовляються на Харківському 
авіазаводі, який очолює Герой України, за-
служений майстер спорту України з пара-
шутного спорту Анатолій Костянтинович 
М’ялиця.

 - Повернімось до наведеної Вами 

статистики: вона не може не вражати. 

Скажіть, Вікторе Миколайовичу, а хто 

ж забезпечував і продовжує забезпе-

чувати  підготовку фахівців? Читачам з 

числа працівників Товариства це добре 

відомо, але наше видання читають і лю-

ди, далекі від нього…

- Для цього ТСО України має прекрас-
ний у всіх відношеннях педагогічний ко-
лектив. Наприклад, 85 відсотків директорів 
навчальних закладів та їхніх заступників, 
викладачів і майстрів виробничого навчан-
ня мають вищу освіту, 65-70 відсотків  з них 
пропрацювали на своїх посадах 10 і біль-

ГОЛОВА ТСО УКРАЇНИ ВІКТОР ТІМЧЕНКО:

МИ ПОСІЛИ ГІДНЕ МІСЦЕ 
В ДЕРЖАВІ І СУСПІЛЬСТВІ

Актуально
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ше років, набувши необхідних теоретичних 
знань, практичного досвіду. 

- А що скажете про матеріально-тех-

нічну базу, на якій здійснюється підго-

товка спеціалістів?

- Вона складається з 528 професійно-
технічних і 9 вищих навчальних закладів, 
в стінах яких готують близько 230 тисяч 
фахівців за 35 спеціальностями, що корис-
туються попитом на ринку праці. Такий 
факт: ми щороку готуємо понад 200 тисяч 
водіїв різних категорій, що складає майже 
40 відсотків від загальної кількості тих, хто 
бажає отримати водійські права. Матері-
ально-технічна база наших навчальних за-
кладів з кожним роком покращується, бо 
ми не шкодуємо вкладати зароблені кошти 
в її поліпшення. А це, звичайно, не може не 
може не позначатись на якості навчального 
процесу. Тому ми не боїмось конкуренції з 
боку різних комерційних структур, які теж 
готують водіїв.

- Товариство останнім часом почало 

займатись і благодійною діяльністю…

- Щодо благодійності, то, можливо, це 
занадто сильно сказано, але по мірі можли-
востей намагаємось допомагати найбільш 
нужденним. Наприклад, дітям, які вихову-
ються в дитячих будинках-інтернатах міст 
Києва, Харкова, а також Кобеляк і Долини, 
що на Полтавщині та Івано-Франківщині.  
Напередодні святкування 68 -ої річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні на-

дали фінансову підтримку ініціативам Ко-
беляцької райдержадміністрації щодо по-
шиву військових одностроїв для учасників 
параду з цієї нагоди. З числа учнів місцевої 
школи тут сформували «Безсмертний полк», 

«особовий склад» яко-
го, одягнений у ці од-
нострої, проніс вули-
цями міста портрети 
земляків, котрі не по-
вернулися з війни.

 - Сьогодні в Това-

ристві працює бага-

то людей поважного 

віку, зокрема вете-

ранів Збройних Сил. 

При всій повазі до 

них, чи не гальмують 

вони його розвитку з 

огляду на вік, сфор-

мований за часів Со-

юзу світогляд? 

До того ж Ви до-

тримуєтесь думки 

про нагальну необ-

хідність омолоджен-

ня кадрів, створення 

резерву з порівняно 

молодих працівни-

ків. Що робиться в 

цьому напрямку?

- Насамперед хочу 
висловити щиру вдяч-
ність усім нашим вете-

ранам, які, незважаючи на поважний вік, 
продовжують працювати у нашому Това-
ристві. Адже вони роблять значний внесок 
у підготовку фахівців з багатьох спеціаль-
ностей, військово-патріотичне виховання 
української молоді. 

Разом з тим, омолодження кадрів – це 
веління часу, самого життя. І не зважати на 
цю обставину аж ніяк не можна. Деякі мої 
колеги часто оглядаються в минуле, порів-
нюючи сьогоднішні події з тими, що відбу-
валися років 20-30 
тому. Без минулого 
немає майбутнього 
і його, минуле, по-
трібно шанувати. 
Але ж не можна жи-
ти лише вчорашнім 
днем. Я радий, що 
за час існування 
оборонного Това-
риства незалежної 
України виросла ці-
ла плеяда молодих, 
ініціативних праців-
ників, які не обтяже-
ні  ні ідеологічними, 
ні іншими догмами. 

Переконаний, що саме за такими людьми 
майбутнє оборонного Товариства. 

- В Російській Федерації, Республіці Бі-

лорусь оборонні товариства є не просто 

громадськими організаціями, а держав-

но-громадськими. Чи не доцільно і нам 

домагатися такого ж статусу?

- З цього приводу можу сказати наступ-
не. Як на мене, то справа не стільки у самій 
назві, скільки у коефіцієнті корисної дії тієї 
чи іншої організації, установи. Хіба не так? 
Ми, наприклад, не маємо державного ста-
тусу і працюємо самостійно, не розрахо-
вуючи на допомогу держави. Добре це чи 
погано? З одного боку, було б краще, коли б 
вона нам допомагала у розв’язанні багатьох 
проблем, щоб ми, наприклад, отримували 
державне замовлення на підготовку спеці-
алістів, зокрема, для Збройних Сил, інших 
військових формувань, як це було раніше. 
Але мусимо зважати на реалії сьогодення. 
Наприклад, армія зазнала і продовжує за-
знавати чисельних скорочень, і необхідність 
у великій кількості тих же водіїв відпадає 
сама собою. 

До того ж у держави є сила силенна про-
блем, які потребують першочергового ви-
рішення, що, погодьтеся, вимагає значних 
фінансових асигнувань. Достатньо, щоб во-
на не втручалася в їх діяльність, звичайно, 
за умови, що вона ведеться в рамках  Кон-
ституції і чинного  законодавства. 

- У зв’язку з цим хотілось би почути 

Ваші думки щодо  того, щоб Товариство,  

інші громадські організації, які сповід-

ують подібні погляди, мали більше мож-

ливостей для того, щоб  підростаючому 

поколінню прищеплювалися повага до 

країни, де воно зростає, ветеранів війни 

і праці, війська?

- Ви задали дуже слушне запитання. Сьо-
годні нашій молоді часто прищеплюються 
цінності, діаметрально протилежні тим, 
на яких зростали і виховувались ми, люди 
старшого покоління. В суспільстві, вірніше, 
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серед певної його частини, ставлення до 
комсомолу, піонерії неоднозначне. Не всту-
патиму в дискусію з їх ідеологічними проти-
вниками, а скажу, що ті цінності, принаймні 
переважна більшість, на яких вони вихо-
вували молодь, сповідується у будь-якому 
цивілізованому суспільстві, у будь-якій циві-
лізованій державі. Назвіть мені хоча б одну 
країну світу, де б не говорили про необхід-
ність  захищати її від ворогів, про шанобли-
ве ставлення до полеглих за її незалежність 
і суверенітет?

- Одним з пріоритетних завдань Това-

риства якраз і є військово-патріотичне 

виховання молоді...

- Держава вкрай недостатньо приділяє 
уваги цій роботі. А шкода: має бути виро-
блена єдина державна програма з військо-
во-патріотичного виховання підростаючого 
покоління, яке повинно знати історію свого 
народу, своєї країни, прочитати всі її сторін-
ки. Як героїчні, так і трагічні. У нас чимало 
інститутів, які покликані формувати світо-
гляд людей. Та чи роблять вони це?

- Почувши Ваші думки, Вікторе Мико-

лайовичу, дехто звинуватить Вас в нама-

ганні повернутись років на 25-30 назад, 

коли нас   вчили «правильно мислити».

- На українській землі відбувалося  багато 
подій, пов’язаних з визвольними змагання-
ми впродовж століть, багато кращих синів 
і доньок України прославили її на весь світ. 
Але більшості  молодих людей їхні імена не 
відомі.

Сьогодні далеко не кожен підліток може 
розповісти про свого діда чи прадіда, які 
воювали з найстрашнішим злом минулого 
століття – німецьким націонал-соціалізмом, 
рятували Європу, світ від поневолення гіт-
лерівцями. Мені, сину офіцера-фронтовика, 
соромно за них.

Незважаючи на безліч проблем у вій-
ськово-патріотичному вихованні підрос-
таючого покоління, ми робимо все від нас 
залежне, щоб воно виховувалося на патрі-
отичних принципах.. З цією метою двічі на 

рік проводимо місячники вій-
ськово-патріотичного виховання, 
присвячені Дням Збройних Сил 
України і Перемоги у Великій Ві-
тчизняній війні. 

Щорічно автоспортсмени ТСО 
України беруть участь в міжна-
родних автопробігах, що прохо-
дять місцями Бойової слави Укра-
їни, Росії і Білорусі. Співпрацює-
мо і з місцевими управліннями 
освіти щодо підготовки та прове-
дення усіх етапів Всеукраїнської 
військово-патріотичної гри «Зі-
рниця» і «Сокіл». Наприклад, наші 
районні осередки і СТК виділяють 
стрілецьку зброю, автотранспорт, 
а також всіляко заохочують пере-
можців.

- Товариство співпрацює з 

аналогічними організаціями 

країн, які входять до СНД, а та-

кож з так званого далекого за-

рубіжжя. Наприклад, відбули-

ся зустрічі з колегами зі Швеції. 

Що дає така співпраця?

- Багато. Насамперед відбу-
вається обмін досвідом роботи, 

його застосування в Україні. Звісно, що з 
урахуванням наших особливостей. Ми, до 
чого закликав великий Шевченко, і свого 
не цураємось, й чужому научаємось. Тому 
регулярними стали зустрічі керівників обо-
ронних організації країн СНД. Нам цікавий їх 
досвід роботи, ті новинки, які запроваджу-
ються у них. У нас багато спільного, оскільки 
всі ми «виросли» з ДТСААФ СРСР і нам за-
вжди є про що поговорити, дати один од-
ному слушні поради, поділитись досвідом.

- За часів Радянського Союзу оборон-

не Товариство багато уваги приділяло 

спорту. А як сьогодні?

- Ми активно культивуємо 21 вид спорту. 
Зокрема, автомобільний, мотоциклетний, 
авіамодельний, судомодельний, водно-
моторний, мотобол, картинг, радіоспорт, а 
також підводні та морські багатоборства, 
службове собаківництво тощо.

Щороку під егідою Товариства прово-
дяться майже 10 тисяч змагань різних рів-
нів, в тому числі і міжнародного, в яких бе-
руть участь близько 250 тисяч спортсменів-
оборонців. Вони, у певній мірі, є візитівками 
не лише нашої організації, а й усієї країни, 
адже за час існування ТСОУ, виступаючи на 
Всесвітніх іграх, чемпіонатах та Кубках світу 
і Європи, спортсмени вибороли понад 3300 
медалей, з яких 1222 золотих!

Незважаючи на всі проблеми і негараз-
ди, ми зуміли зберегти як матеріально-тех-
нічну базу навчальних закладів, так і спор-
тивну. Сьогодні на обліку в комітетах та 
організаціях Товариства знаходиться 524 
спортивно-технічних клуби, 146 шкіл, 56 
центрів технічної та спортивної роботи, 
29 авіаційно-технічних спортклубів, 12 ди-
тячо-юнацьких спортивно-технічних шкіл, , 
а також 231 автодром, 98 мототрас, 77 смуг 
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перешкод, 15 кортодромів, 3 мототреки, 
144 стрілецькі клуби, 361 пневматичний 
тир тощо. А скільки видатних спортсменів 
підготовлено у Палаці підводного плавання, 
що в місті Києві!

При всій повазі до інших видів спорту, 
скажу, що авіаційний є чи не найбільшою 
нашою гордістю: в авіаційних клубах для 
навчання, проведення змагань та виконан-
ня стрибків з парашутом використовують-
ся близько 100 літаків різних модифікацій. 
Лише за останні 5 років наші авіаційні ор-
ганізації забезпечили наліт понад 48 тисяч 
годин як на спортивних літаках, так і пла-
нерах та вертольотах, виконано майже 147 
тисяч парашутних стрибків. За всі роки не-
залежності наліт склав 238 тисяч годин, а 
кількість стрибків з парашутом – 632 тисячі. 
Спільно з федераціями з відповідних ви-
дів спорту на наших аеродромах щорічно 
проводяться більш як 50 чемпіонатів, Кубків 
України та міжнародних змагань з авіацій-
них видів спорту.

Не можна не згадати добрим словом і 
авіамодельний спорт, який об’єднує вете-
ранів та молодь. Загалом протягом останніх 
5 років авіаційні спортсмени встановили 2 
рекорди Європи і 6 – рекордів України, 30 
спортсменам присвоєно звання майстра 
спорту України, а 3 – міжнародного. Прізви-
ща багатьох наших спортсменів – вихован-

ців Товариства - відомі на усіх континентах 
світу, на їх честь не раз і не два лунав Дер-
жавний гімн України на  престижних зма-
ганнях світу.

Про спортивні досягнення українських 
оборонців можна стільки розповідати, що, 
повірте, не вистачить шпальт усього нашо-
го видання!...

- Товариство багато уваги приділяє 

розвитку неолімпійських видів спорту, 

які, як відомо, в Україні значно менше 

культивуються, аніж, скажімо, футбол, 

легка атлетика. А чи не доцільно було б 

об’єднати зусилля держави і ТСОУ щодо 

популяризації і розвитку технічних та 

прикладних видів спорту?

- Звісно, що доцільно. Адже ці види 
спорту є корисними не лише в спортивно-
му сенсі. Візьмімо, наприклад, радіоспорт. 
Людина, яка ним займається, є підготовле-
ним фахівцем з радіосправи і може набу-
ті знання, досвід застосовувати за різних 
форс-мажорних обставин. Наприклад, при 
надзвичайних ситуаціях, які останнім часом 
почастішали на теренах України. На жаль, 
держава виділяє нам лише 2-3 тисячі гри-
вень у рік на діяльність профільних феде-
рацій з неолімпійських видів спорту. Тож 
весь тягар щодо оплати ліцензій, паливно-

мастильних матеріалів, придбання спортив-
ної техніки та розв’язання інших проблем 
перекладається на плечі тих батьків, чиї ді-
ти відвідують спортивні секції. Вважаю, що 
централізоване фінансування розвитку тех-
нічних і прикладних видів спорту, які куль-
тивуються оборонним Т товариством, дало 
б могутній поштовх у спортивному, патріо-
тичному вихованні нашої молоді, загарто-
вувало б її і морально, і фізично.

- Які бачите шляхи подальшого роз-

витку Товариства, зокрема, покращення 

роботи навчальних закладів?

- ТСО України – самодостатня організація, 
яка за роки існування довела свою ефек-
тивність у розв’язанні багатьох значимих 
як для держави, так і суспільства, проблем. 

Щоб у цьому зайвий раз переконатись, до-
статньо згадати хоча б підготовку громадян 
до захисту країни, яка була проведена на-
передодні нападу гітлерівської Німеччини, 
а також підготовку фахівців для Збройних 
Сил. Через оборонне Товариство пройшли 
мільйони людей, які по сьогодні вдячні йо-
му. Хоча б за те, що спеціальності, які во-
ни отримали, знадобились і у цивільному 
житті.

Проте не можна жити здобутками ми-
нулого. Потрібно рухатись вперед, при-
скіпливо аналізуючи свої досягнення і 
проблеми, шукати шляхи їх розв’язання. 
Словом, маємо йти в ногу з часом, опера-
тивно реагуючи на зміни, що відбуваються 
навколо нас.

Відрадно, що, незважаючи на різні пе-
репони, багато керівників осередків, ав-
томобільних шкіл, спортивно-технічних 
клубів не просто тримаються на плаву, а 
нарощують темпи і обсяги своєї роботи. Я 
вже казав, що ми не боїмось конкуренції. 
Насамперед тому, що наші навчальні за-
клади у своїй діяльності акцент роблять 
на якість послуг, які надають. Ви багато ба-
чили, щоб наші автошколи рекламували 
свою роботу?

- Ні…

- А знаєте чому? А тому, що їх роботу 
рекламують їх випускники. Отримавши ва-
гомий багаж теоретичних знань і практич-
них навичок водіння, вони діляться своїми 
враженнями зі своїми рідними і близькими, 
друзями, таким чином заохочуючи і їх до 
навчання в цих автошколах. Адже не є та-
ємницею той факт, що багато комерційних 
фірм, які спеціалізуються на аналогічній ді-
яльності, роблять це абияк.

- Дякую, Вікторе Миколайовичу, за 

цікаву розмову. І бажаю Вам  реалізації 

усіх планів і творчих задумів.

Інтерв’ю провів Сергій Зятьєв
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Довгоочікуване свято відбулося 
1 5  с е р п н я  н а  а е р о д р о м і 
Харківського  аероклубу імені 
В.Гризодубової ТСО України
"Коротич". Під звуки військового 

оркестру на урочистому шикуванні 
оголошено про поновлення льотно-
го навчання курсантів Харківського 
університету Військово-Повітряних сил 
України імені І.Кожедуба на базі аеро-
клубу. Майбутніх пілотів сердечно вітали 
заступник голови облдержадміністрації 
Ігор Шурма, заступник голови облради 
Олена Олешко.

Історична довідка

Розвиток авіаційного спорту і підго-
товка льотних кадрів завжди були одним 
з головних напрямків діяльності Тсоавіа-
хім-ДТСААФ. 1938 року всі аероклуби Ра-
дянського Союзу були передані оборонно-
му Товариству, в них вводиться дворічний 
курс навчання пілотів запасу, льотчиків-ви-
нищувачів, авіатехніків, повітряних стріль-
ців і авіамотористів. Школи ВПС почина-
ють комплектувати лише з випускників 
аероклубів. Тсоавіахім України в 1939 ро-
ці налічує 39 аероклубів і щорічно може 
навчати 4195 курсантів. Вони дали путів-
ку в небо багатьом з тих, хто став гордіс-
тю вітчизняної авіації - син українського 
народу Г.П.Кравченко за бої в небі Іспанії 
та Халхін-Голу двічі отримав Золоту Зірку 
Героя, вихованець Харківського аероклу-
бу О.І.Нефедов став Героєм на фінському 
фронті. З початком Великої Вітчизняної ві-
йни українські аероклуби посиленими тем-
пами готують пілотів аж до окупації всієї 
республіки, а потім переганяють 321 літак 
в Чкаловську область, де  й продовжують 
готувати авіаційні кадри.

 З 2003 по 2009 рік ТСО України, викону-
ючи замовлення Міністерства оборони, да-
вало первинну льотну підготовку курсантам 
Харківського університету ПС ЗС України. За 
ці 7 років 159 курсантів опанували літак Як-
52 та 80 курсантів - вертоліт Мі-2. Загальний 
наліт склав  2710 годин на літаках та 1594 - 
на вертольотах. Навчання в системі ТСОУ на 
поршневих літаках коштувало державі май-
же в 10 разів дешевше, ніж на реактивних 
літаках Л-39. 

ХАЗ-30

Надлегкий літальний апарат, призначений 
для первинного навчання пілотів аероклубів, 
льотних училищ військової та цивільної авіа-
ції, виконання польотів приватними особами, 
патрулювання територій  тощо. Виконує зліт/
посадку на смугу зі штучним та ґрунтовим по-
криттям. Силова установка включає поршневий 
маршовий двигун ROTAX-912ULS з трилопате-
вим повітряним гвинтом, що тягне.

-максимальна злітна маса         650 кг
-практичний рівень польоту    4000 м
-максимальна швидкість          200 км/год
-довжина розбігу/пробігу          100 м
-екіпаж          2 (1) чол.
-витрата палива                         до 15 л/год
Відкриваючи мітинг, Ігор Шурма  побажав 

майбутнім офіцерам безхмарного неба та 
службових успіхів:

-Як неможливо стати лікарем студенту, 
який не бачив хворого, так і неможливо ста-
ти військовим льотчиком, не засвоївши літа-
ка. І сьогодні ви отримали таку можливість!

-Напередодні 70-річчя визволення Харко-
ва від німецько-фашистських загарбників ми 
робимо такий подарунок не тільки вам, - звер-
нулась до курсантів Олена Олешко, - а й усій 
Харківщині, всій нашій державі. Ця подія, без 
перебільшення, має міжнародне 
значення.

Як повідомив виконуючий 
обов’язки начальника ХУПС вій-
ськовий льотчик першого класу 
полковник Андрій Алімпієв, цьо-
го року курсанти-пілоти вперше 
виконуватимуть вивізну програ-
му ІІ курсу на легкомоторних лі-
таках, а не на реактивних, як бу-
ло раніше:

-Нещодавно впроваджено но-
ву трьохступеневу концепцію під-
готовки льотчиків. Цим нововве-
денням передбачено, що перше 
ознайомлення з майбутньою про-
фесією відбуватиметься на низь-
ких швидкостях із залученням ма-

шин типу ХАЗ-30. На другому рівні хлопці піді-
йматимуться у небо на літаках Л-39 “Альбатрос” 
та транспортних Ан-26. А на вищій сходинці під-
корення неба мої підлеглі сідатимуть у кабіни 
бойових винищувачів типу МіГ-29. 

 Герой України Анатолій Мялиця - дирек-
тор Харківського авіазаводу, де сконструйова-
но і запущено в серію літаки ХАЗ-30,  на яких і 
отримуватимуть первинну льотну підготовку 
курсанти - вручив відміннику навчання, ко-
мандиру навчальної групи  сержанту Вадиму 

Ворошилову символічний "Ключ від неба": 
-Звертаючись до юних підкорювачів неба, 

прошу полюбити цей літак, на якому ви роби-
тимете перші кроки до здійснення своєї мрії. 
Новий літальний апарат народився на Слобо-
жанщині і має допомогти вам стати справжні-
ми підкорювачами неба. Я бажаю вам стати 
гідними тієї слави, яку має Університет за 80 
років свого існування. Нехай і ваші імена уві-

КЛЮЧ ВІД НЕБА 
ОТРИМАНО…

Відновлено навчання курсантів із льотної 
підготовки в  ае роклубі ТСО України

Офіційно
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йдуть славетними сторінками до Книги по-
шани вашого навчального закладу, – сказав 
керівник авіапідприємства.

Було що сказати майбутнім захисникам Ві-
тчизни  Голові Товариства сприяння обороні 
України Віктору Тімченко, адже і сам він ба-
гато років тому стояв в курсантському строю 
Донецького вищого військово-політичного 
училища, а згодом очолив цей славетний на-
вчальний заклад:

- Сьогодні ми повертаємось до своєї спра-
ви, якою ДТСААФ займався всі 85 років свого 
існування - підготовці військових льотчиків. 
Нам радісно, що будемо навчати вітчизняних 
курсантів на вітчизняних літаках, які народи-
лися завдяки наполегливості Героя України, 
директора Харківського авіазаводу Анатолія 
Мялиці. Все життя Анатолія Костянтиновича 
пов’язане з авіацією: майстер спорту-парашу-
тист, голова обласної Федерації авіаційного 
спорту - людина, яка безмежно закохана в не-
бо. Його цілеспрямованість має служити вам, 
товариші курсанти, взірцем в житті і службі! 

Сержант Вадим Ворошилов:

-Доповідаю, ключ від неба отримано! По-
здоровляю всіх, бажаю успіхів!

Вдивляючись в молоді обличчя хлопців, 
подумки бажаєш їм щасливої долі. Можливо, 
серед них стоять майбутні космонавти і ви-
датні діячі військової чи цивільної авіації, але 
яких би професійних висот вони  не сягнули, 
ніколи не забудуть людину, яка дала їм крила - 
свого першого інструктора. Відверто кажучи, в 

цьому їм несказанно поталанило. Адже навча-
тимуть їх справжні професіонали: заступник 
начальника аероклубу з організації льотної 
роботи підполковник запасу Андрій Шевчен-

ко, полковник запасу Сергій Комин - обидва 
закінчили ХВВАУЛ, мають кваліфікацію льот-
чика-випробувача 3 класу.

Курсант Олександр Іващенко:

-Ще з дитинства вирішив, що буду вій-
ськовим льотчиком, як і мій батько. Шко-
лярем побачив оголошення Вінницького 
авіаційно-спортивного клубу ТСО України 
і одразу записався до парашутної ланки. 
Потім навчився літати на планері, а зго-
дом засвоїв навички пілотування легко-
моторного літака "Вільга". Так що до Уні-
верситету поступив, уже маючи навички 
у пілотуванні. 

В'ячеслав Хаєнко також починав вій-
ськовим льотчиком, а потім тисячі годин 
налітав в Цивільній авіації. Льотчик-ін-
структор Ольга Кучіна випустила в небо 
не один десяток молодих пілотів. Справ-
жнім знавцем авіаційної справи зареко-
мендував себе інструктор-льотчик-па-
рашутист, також льотчик-випробувач 
 Михайло Шихайло. До речі, всі вони 
мають кваліфікацію 1 класу авіації ТСО 
України. А оцінювати якість підготовки 
курсантів, надавати їм право на перший 
самостійний виліт буде особисто началь-
ник аероклубу Сергій Філатов - чудовий 
організатор і пілот, як мовиться, від Бога.

Проте на першому місці в авіації завжди 
була турбота про безпеку польотів, а вона на-
самперед залежить від тих, хто своїми зашка-
рублими від морозу та спеки, але чутливими 
пальцями перебирає кожний гвинтик кри-
латої машини, перш ніж випустити її в пові-
тря. Це наші невтомні трудівники головний 
інженер Віктор Кулаченко, авіаційні техніки 
Костянтин Помпушко, Микола Прищенко, 
ветерани аероклубу Юрій Семенов і Віктор 

Кузьменко. Ніколи не забудуть майбутні пі-
лоти і голос, який лунатиме в їхніх навушни-
ках під час виконання завдань - керівника по-
льотів льотчика-інструктора 1 класу Яросла-

ва Процюка.

В ході цьогорічної льотної практики, яка три-
ватиме до кінця жовтня, другокурсники прове-
дуть у небі по 25 годин. Половину від усього на-
льотного часу відведено самостійним польотам. 
Під наглядом льотчиків-інструкторів аероклубу 
кожен з хлопців відпрацює такі польотні завдан-
ня, як політ по колу, поворот на 180 градусів, 
горка та інші вправи на простий пілотаж. При 
цьому польоти виконуватимуться на швидкості 
до 200 кілометрів за годину в діапазоні висот 
від 150 до 1000 метрів.

Наразі відпрацьовуються вже технічні пи-
тання між командуванням ХУПС та керівни-
цтвом ТСОУ щодо визначення дати початку 
польотів курсантів-вертолітників на Мі-2.

Матеріал підготував
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Інструктори аероклубу льотчики-випробувачі Михайло Шихайло, Сергій Інструктори аероклубу льотчики-випробувачі Михайло Шихайло, Сергій 
Комин, Андрій Шевченко і начальник клубу Сергій Філатов.Комин, Андрій Шевченко і начальник клубу Сергій Філатов.



Відтоді, як було засновано Дарницьку 
автомобільну школу ДТСААФ Української 
РСР, багато води спливло у Дніпрі: «народи-
лася» вона 19 серпня 1968 року. За 45 років 
навчальний заклад кілька разів змінював 
назву, але незмінним залишалося його при-
значення – підготовка водіїв.

 - За цей час ми підготували майже 70 
тисяч фахівців з водійської справи, - розпо-
відає  Микола Мироненко, який з 2000 року 
очолює цей навчальний заклад. – Зокрема, 
лише для потреб Радянської Армії, а згодом 
і  Збройних Сил України, близько 13 тисяч. 

Втім, цей процес продовжується і сьо-
годні, хоча після відмови Міністерства обо-
рони України від наших послуг  з підготовки 
водійських кадрів   ми не маємо державно-
го замовлення, але бажання навчатися є у 
багатьох: ми готуємо водіїв практично всіх 
автотранспортних засобів, які працюють 
як у приватному секторі економіки, так і 
в державному. Звісно, що кожний власник 
легковика теж може опанувати у нас водій-
ське ремесло.

 Сьогодні у Києві функціонують майже 
120  навчальних закладів різних форм влас-
ності, які теж спеціалізуються на підготовці 
водіїв. Отже, конкуренція дуже велика. Але, 
незважаючи на цю обставину, Микола Ми-
роненко як керівник закладу почувається, 
за його словами, досить впевнено. Чому – я 
зрозумів трохи пізніше…

- Водночас у нас функціонують 7-10 на-
вчальних груп, кожна з яких складається із 
30 слухачів, - говорить він. – Термін навчан-
ня для тих, хто бажає отримати водійські 

посвідчення категорії «В», складає 3 місяці, 
а категорії "ВС" – 4 місяці.

Не всі структури, які сьогодні готують 
водіїв як у Києві, так і в Україні загалом, 
роблять це абияк. Але для багатьох з них 
головним є не якість  підготовки, а прибу-
ток. Незважаючи на широко розрекламо-
вану діяльність, зокрема, зробити з будь-
кого «справжнього аса-водія», вони навіть 
ззовні мало чим схожі на заклади, де можна 
отримати ґрунтовні  теоретичні знання і 
практичні навички водіння. Якось довелося 
побувати в одній з таких «автошкіл». Те, що 
там побачив, жахає.  Міститься вона у під-
вальному приміщенні, площа якого за роз-
мірами не перевищує  трикімнатної квар-
тири.  А на усіх слухачів аж… 1 старенький 
комп’ютер!.. 

Проте бажаючі навчатись і за таких умов 
все ж є. Чому? А тому, що вартість підго-
товки тут на якихось 10-15 відсотків нижча, 
аніж в автошколах Товариства. На жаль, 
сьогодні подібним чином здійснюється 

підготовка водіїв у багатьох комерційних 
структурах, які випікають новоспечених 
водіїв, як вокзальні комерсанти пиріжки. 
Теж «недопечених». Сівши за кермо, вони 
скоюють дорожньо-транспортні пригоди, 
від яких, коли бачиш по телевізору їх на-
слідки,  кров холоне в жилах! Адже щоро-
ку, за інформацією департаменту ДАЇ  МВС 
України, в ДТП гинуть 5-6 тисяч українців…

Розумію, що сьогодні більшість пере-
січних українців змушена рахувати кожну 
копійку, але чи не помиляються ті, хто за-
ощаджує на своєму житті та житті інших? Як 
на мене, то помиляються. Ще й як! Адже за 
ті кілька сотень гривень, що залишаться в 
кишені, мільйонером не станеш, а ось ви-
нуватцем у смерті ні в чому не винних лю-
дей стати можна.

І бувалі даішники, і незалежні експерти 
кажуть, що головною причиною надвисо-
кої аварійності є людський фактор, у тому 
числі і вкрай низька професійна підготов-
ка водіїв.

Не скажу, що вихованці Дарницької ав-
томобільної школи ТСО України ніколи не 
скоювали ДТП. Стверджування чогось поді-
бного здатне викликати лише саркастичну 
посмішку. Але те, що людина, яка сумлінно 
тут навчалась, значно краще підготовлена, 

аніж «пиріжок», факт беззаперечний. До 
речі, про вартість навчання. У автошколі, 
про яку наша розповідь, для тих, хто пре-
тендує на водійське посвідчення категорії 
«В», вона складає 2 375 гривень, а хто на 
«ВС» - 3 350 гривень. Правда, потрібно ще 
придбати 80-200 літрів пального для водін-
ня. Натомість перед тим, як приступити до 
здачі іспитів, слухачі проводять за кермом 
40-70 годин.  

- Ми маємо потужну сучасну матеріаль-
но-технічну базу, яка дозволяє готувати во-
діїв практично для усіх транспортних засо-
бів, які є сьогодні в нашій країні, - продо-
вжує Микола Миколайович. – В навчальних 
кабінетах слухачі опановують будову дви-
гунів як вантажівок, так і легковиків і ав-
тобусів, вчаться технічному обслуговуван-
ню  автотранспортних засобів, студіюють 
правила дорожнього руху. Останньому тут 
найбільше приділяється уваги: керівництво 
школи розуміє важливість знання водіями 
дорожньої грамоти. 

Є також і автодром площею майже 3 гек-
тари, де майбутні водії відпрацьовують еле-
менти практичного водіння, в тому числі і 
різні ускладнені ситуації, що можуть виник-
нути під час руху.  До речі, коли я вперше 
потрапив на нього, то був просто вражений 
побаченим. До послуг слухачів близько 20 
одиниць автомобільної техніки. Зокрема, 
вантажні, легкові, мототранспортні засо-
би, автобус.

Адміністрація автошколи чимало уваги 
приділяє підтриманню матеріально-техніч-
ної бази у належному стані. Навчальні класи 
комп’ютеризовані, нещодавно ще й капі-
тально відремонтовані. Щодо автотехніки, 
то лише протягом останніх 5 років придба-
но 5 легковиків марки  «Ланос».

Зважаючи на все вищесказане, я зрозу-
мів, чому Микола Миколайович не боїться 
конкуренції з боку інших подібних закладів, 
хоча автошкола і не проводить   широких 
рекламних заходів, витрачаючи на це ве-
ликі кошти.

- Маємо, звичайно, свій сайт, зайшовши 
на який можна дізнатись про умови навчан-
ня, - каже Микола Мироненко. – Але так уже 
сталося, що нас рекламують самі слухачі. 
Своїми враженнями вони діляться з рід-
ними і близькими, друзями, які бажають 

Ювіляри

Микола Мироненко

№ 3(11) 2013 8

«ЗА НЕВІГЛАСТВО НА ДОРОГАХ
РОЗПЛАЧУЄМОСЬ ЛЮДСЬКИМИ 

ЖИТТЯМИ…»
У Дарницькій автомобільній школі ТСО України впевнені: 
 покращуючи якість підготовки водіїв, можна до мінімуму  звести 

кількість ДТП, що кояться  на автошляхах нашої країни



пройти водійську підготовку.  Більшість з 
тих, хто вперше переступає поріг школи, 
приходить після спілкування з нашими ко-
лишніми вихованцями. Та найголовніший 
скарб автошколи – люди, які тут працюють. 
Сім викладачів та майстрів виробничого на-
вчання мають вищу освіту, трудовий стаж 
багатьох з них становить понад 30 років. Це, 
зокрема, викладачі полковник у відставці 
Броніслав  Заварзін, Олександр  Пічка, 
майстри виробничого навчання водінню 

Ігор  Кабанченко, Сергій  Лісовський, 

Юрій Півень. Всі вони віддали Дарницькій 
автомобільній школі десятки років життя, 
користуються неабияким авторитетом як 
серед колег, так і слухачів. І це не дивно, 
оскільки вони професіонали вищого ґатун-
ку, готові відповісти практично на будь-яке 
запитання підопічних.

У 1992 році на базі  закладу, про який 
наша розповідь, створено навчально-мето-
дичний центр ЦК ТСО України, який займа-
ється розробкою методичних посібників та 
рекомендацій, на його базі проводяться 
збори фахівців обласних організацій Това-
риства, функціонують курси підвищення 
кваліфікації керівників навчальних закла-
дів ТСОУ. Щороку тут навчаються близько 
80 директорів професійно-технічних на-
вчальних  закладів Товариства. 

Минулого року Прем"єр -міністр України 
Микола Азаров, занепокоєний ситуацією 
з високою аварійністю на дорогах країни, 
ініціював її розгляд на засіданні уряду. Але 
перед цим завітав до Дарницької автошко-
ли, щоб своїми очима побачити  підготов-
ку водіїв. Побаченим і почутим залишився 
задоволений.

- Я відвідав одну з київських автошкіл 
Товариства сприяння обороні України. Пе-
ресвідчився, що в країні є умови для якіс-

ної підготовки водіїв. Сучасна матеріаль-
но-технічна база, кваліфіковані викладачі, 
технології навчання європейського рівня, 
гарні умови для отримання практичних на-
вичок водіння автомобіля, - ділився своїми 
враженнями від відвідин Микола Янович з 
урядовцями.

Готуючи цей матеріал, не міг не поспілку-
ватись з людьми, які свого часу навчались 
в Дарницькій автошколі.

- Я цілком задоволений тим рівнем 
знань, який отримав під час навчання, - го-
ворить Анатолій Макогон. – І викладачі, 
і майстри виробничого навчання, які тут 
працюють, люди серйозні, відповідально 
ставляться до виконання своїх обов’язків. 
Відверто кажучи, спочатку мені і моїм това-
ришам здавалося, що вони трохи «придира-
ються» до нас. Але згодом, коли сів за кер-
мо автівки, зрозумів, що вони мали рацію.

- Мав розмови з багатьма водіями, які 
навчалися в різних комерційних структу-

рах, - каже Василь Бондаренко. – Не ска-
жу, що всі вони погані водії.  Однак    з їхніх 
розповідей знаю, що там дещо менше уваги 
приділяється водійській підготовці.

- За час навчання я була насамперед вра-
жена толерантним ставленням до нас, слу-
хачів, з боку керівництва школи, викладачів 
і майстрів виробничого навчання, - згадує 
Надія Мартинюк. – За час навчання я не 
почула з їхніх вуст жодного грубого слова, 
ніхто з них не нервував, коли ми чогось не 
розуміли. Вони готові були по десять разів 
пояснювати нам елементарні речі. Коли ме-
не запитують, де краще «вивчитись на во-
дія», я завжди раджу Дарницьку автошколу. 
До речі, мій чоловік навчався в іншій авто-
школі. Так ось, там, як він розповідав, на 
них, слухачах, економили пальне, вишуку-
ючи різні «поважні» причини для зменшен-
ня  кількості годин, відведених на водіння.

Було б, мабуть, несправедливо не згада-
ти добрим словом Миколу  Миколайовича 

Мироненка, який, за відгуками колег, «жи-
ве життям школи». Про таких, як він, кажуть: 
людина на своєму місці. Микола Миронен-
ко протягом 1989 – 1995 років працював 
тут начальником гаража школи, а потім 
очолив школу. 

До речі, Микола Миколайович особисто 
зустрічається зі слухачами і цікавиться їх-
німи думками з приводу навчального про-
цесу, зокрема, як його поліпшити. Не скажу, 
що всі побажання миттєво реалізуються, 
але найбільш цікаві обов’язково врахову-
ються.

- В тому, що за цей час сталося багато 
позитивних змін, заслуга усього трудово-
го колективу – від звичайного охоронця 
до керівника, - каже він. – Без людей я як 
директор не зміг би нічого зробити. І за це 
щиро їм вдячний!

                                                   
Сергій Зятьєв
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Его участники рассмотрели роль и 
место оборонных организаций в 
обеспечении внешней и внутрен-
ней безопасности стран Содру-

жества, а также обсудили ход подготовки 
к празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, организацию 
и проведение предстоящего чемпионата 
ДОСААФ стран СНГ по парашютному спорту 
среди ветеранов-парашютистов.

С докладом по первому вопросу 
выступил председатель Центрального Со-
вета Оборонной Спортивно-Технической 
Организации  Кыргызской Республики ге-
нерал-майор Анарбек Кошонов. В сво-
ем выступлении он, в частности, расска-
зал о деятельности своей Организации в 
обеспечении национальной безопаснос-
ти страны, напомнив, что именно бывший 
президент Кыргызстана А. Акаев внес на 
рассмотрение рабочей группы Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ 

вопрос о совмест-
ной деятельности 
по содействию ра-
боте  оборонных 
организаций. Он 
акцентировал вни-
мание на пробле-
мах военно-патри-
отического воспи-
тания молодежи, 
присущих всем ор-
ганизациям стран 
Содружества, а так-
же других, не ме-
нее злободневных 
вопросах.

С докладами, посвященными праздно-
ванию Победы над немецким фашизмом, а 
также предстоящему чемпионату ДОСААФ 
стран СНГ по парашютному спорту, выступил 
заместитель председателя ДОСААФ Россий-
ской Федерации А. Усков.

По ним были приняты соответствую-
щие постановления. В частности, по поводу 
предстоящих торжеств, посвященных 70-ле-
тию Победы, отмечается, что за их основу 
следует взять национальные программы по 
подготовке к юбилею. А еще – предложения 
Международного Союза общественных ор-
ганизаций ДОСААФ СНГ.

Докладчик предложил объявить 2015 год 
в оборонных организациях годом 70-летия 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Участники Пленума пред-
ложили ходатайствовать перед правитель-
ствами стран – членов СНГ – о включении  
представителей оборонных организаций  в 
состав официальных делегаций на празд-

нование этой знаменатель-
ной даты.

Что касается предстоящего 
чемпионата ветеранов-пара-
шютистов, то он будет вклю-
чен в Календарный план 
спортивных мероприятий ЦС 
ДОСААФ СНГ на 2014 год, а со-
стоится 1-6 июня в Республи-
ке Абхазия.

Следующий Пленум наме-
чено провести в Республике 
Таджикистан.

Офіційно

V ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ДОСААФ СНГ

состоялся  на базе санатория Министерства обороны Кыргызской 
Республики «Тамга»

Визитная карточка Кыргызской 

Республики

Кыргызская Республика  - государство, 
расположенное в Центральной Азии. Гра-
ничит с Китаем, Таджикистаном, Узбекиста-
ном. Кыргызы – один из древнейших наро-
дов региона, государственность которого 
зародилась еще до нашей эры. Впервые 
этноним «кыргыз», то есть название наро-
да,  упомянут в летописях 201 года до на-
шей эры.

Население страны составляет более 5 
миллионов человек. Большая его часть 
проживает в предгорных долинах – Чуй-
ской на границе с Казахстаном и Ферган-
ской на границе с Узбекистаном, а также в 
долинах Нарына и Таласа. Свыше 70 про-
центов населения – кыргызы. Есть здесь и 
украинцы,  но их немного.

Вся территория республики находится 
выше уровня моря, а более половины – на 
высотах от 1 000 до 3 000 метров

Вооруженные силы Кыргызии состо-
ят из соединений, частей и учреждений 
министерства обороны, государственной 
пограничной службы, внутренних войск 
МВД, Государственного комитета нацио-
нальной безопасности, МЧС и националь-
ной гвардии.

В Кыргызии  много достопримечатель-
ностей, но одна из них известна, пожалуй, 
во всем мире. Это – озеро Ыссык-Куль, что 
в переводе на русский означает «горячее 
озеро». Оно не замерзает даже в очень 
холодные времена года, находясь в кот-
ловине, окруженной хребтами Терскей и 
Кунгей Ала-Тоо. Озеро располагается на 
высоте 1 609 метров над уровнем моря, его 
длина составляет 178 километров, шири-
на колеблется от 30 до 68 километров. На 
его берегах расположены многочисленные 
пансионаты, санатории и туристические 
базы.

Джеты-Огуз – одно из красивейших мест 
Кыргызстана. Это, во-первых, горная доли-
на, образованная одноименной рекой, спус-
кающейся к Ыссык-Кулю с северных скло-
нов хребта Терскей Ала-Тоо, а во-вторых, 
известный курорт, созданный на базе горя-
чих радоново - сероводных вод, целебная 
сила которых известна с древних времен.
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- Мы – одна из старейших общественных 
организаций, которые на сегодняшний день 
действуют в нашей стране, - говорит Анарбек 
Айтышевич. – Выросли, как говорится, из Осо-
авиахима,  первым руководителем которого в 
нашей республике был один из основоположни-
ков возродившейся кыргызской государствен-
ности Ж. Абдрахманов, занимавший  и долж-
ность Председателя Совета народных комис-
саров Киргизской АССР.

Великая Отечественная война – особая 
страница в нашей истории. Ведь большин-
ство из 300 тысяч воинов-кыргызстанцев, 
громивших врага на полях сражений, 
прошли школу Осоавиахима: знания, 
полученные в его учебных заведениях, 
помогали им на полях сражений. Мы гор-
димся многими нашими воспитанника-
ми, удостоенными  за мужество и героизм 
высоких правительственных наград. На-
пример, дважды Героем Советского Союза 
Т. Бегельдиновым, обучавшимся до войны 
во Фрунзенском аэроклубе.

Помним и чтим тех, кто развивал нашу 
организацию в послевоенное время - осо-
бенно Героя Советского Союза генерал-лей-
тенанта К. Усенбекова, который в 1968-1987 
годах возглавлял ДОСААФ Киргизской ССР, а 
также вице-адмирала М. Темирова.

- Расскажите, пожалуйста, о дне сегод-

няшнем вашей организации.

-  Вся наша деятельность строится на  
выполнении Конституции Кыргызской Рес-
публики, Гражданскогоо кодекса, закона 
«О некоммерческих организациях», Устава 
ЦС ДОСААФ СНГ, Устава ОСТО КР, а также 
международных договоров и соглашений в 

области нашей деятельности, заключенных 
и признанных ОСТО на основе нашего за-
конодательства, нормативно-правовых ак-
тов правительства. Мы пережили нелегкие 
времена в начале 90-х и, несмотря на все 
трудности, не только выстояли, но и сохра-
нили все наши организации. Я имею в виду 
прежде всего людей. Они – наше главное 
богатство.  

- С чего начали, Анарбек Айтышевич?

- Не знаю как с этим обстояли дела в 
Украине, а нам пришлось приложить очень-
очень много усилий для сохранения мате-
риально-технической базы бывшего ДОСА-
АФ Киргизии. Не буду вдаваться в подроб-
ности тех не таких уж и далеких событий, 
а скажу, что это нам удалось. По крайней 
мере основные фонды были сохранены 
от разграбления или скупки за копейки 
новоявленными нуворишами. Со временем  
жизнь стала налаживаться, и мы приступи-
ли к активной созидательной работе, желая 
стать первыми помощниками государству 
в решении его многочисленных проблем.

Например, начиная с 1998 года создали 
дополнительно несколько СТК, 12 профес-
сионально-технических центров, клуб слу-
жебного собаководства, 19 автодромов. При  

этом мы, понимая, что у государства и своих 
проблем хватает, не просили у него денег.

- Но без них, как известно, не обойтись 

при решении любого вопроса…

- Вы, Виктория, совершенно правы. 
Но все строительные, ремонтные работы 
были выполнены за счет нашей собствен-
ной хозрасчетной деятельности - средства, 
полученные от подготовки специалистов, 
мы не транжирили, а вкладывали в разви-
тие своей учебной базы. Время показало, 
что мы очень правильно поступали. 

Но и на достигнутом не успокаива-
емся, понимая, что многие резервы не 
использованы. Поэтому уже в ближайшее 
время планируем открыть еще несколько 
учебных центров. Кстати, в юбилейном 2012 
году мы за счет собственных средств при-
обрели около 200 единиц автомобильной 
техники.

За время существования ОСТО мы по-
дготовили более 350 тысяч различных 
специалистов, в частности, водителей 
транспортных средств всех категорий. С 
каждым годом наращиваем объемы своей 
трудовой деятельности. Например, если в 
1992-1998 годах у нас обучались 70 тысяч 
человек, то в последующие двенадцать – 
около 300 тысяч. Думаю, что эти цифры го-

Председатель Центрального Совета Оборонной Спортивно-Технической Организации       Кыргызской 
Республики генерал-майор Анарбек Кошонов:

НАМ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА
Во время визита делегации ОСО Украины в Кыргызстан, где проходил Пленум Центрального 
совета ДОСААФ СНГ, наш внештатный корреспондент Виктория Волконская встретилась 
с председателем ЦС ОСТО КР генералом Анарбеком Кошоновым и попросила его рассказать о 
деятельности возглавляемой им структуры.
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ворят сами за себя и не нуждаются в ком-
ментариях.Скрупулезно проанализировав 
деятельность каждой организации, каждого 
учебного заведения, мы пришли к выводу 
о необходимости оптимизации организа-
ционно-штатной структуры. А именно, со-
кращения работников. Да, процесс этот 
болезненный, особенно в наше время, но, 
увы, необходим. И мы пошли на это…

Со временем убедились, что оказа-
лись правы, поскольку прежний объем 
работы теперь выполняется значительно 
меньшим количеством сотрудников, при 
этом экономятся приличные суммы денег, 
которые вкладываются в совершенствова-
ние учебно-материальной базы центров. 
Правда, сокращали в первую очередь 
управленческое звено. Например, сегодня 
в Центральном Совете  работают всего лишь 
7 человек и, поверьте, отлично справляются 
со своими обязанностями.

А всего в трудовых коллективах ра-
ботают 557 человек. Одной из наиболее 
популярных специальностей, которые мож-
но получить в наших учебных заведениях, 
является профессия водителя. На их подго-
товке специализируются 42 организации 
и учебных заведений. В учебном процессе 
задействованы высококвалифицированные  
преподаватели   и мастера практического 
вождения. Для этого имеем и неплохую ма-

териально-техническую базу. Она состоит 
их 142 учебных классов, многие из которых 
оборудованы компьютерной техникой, 12 
лабораторий для практических занятий и 
34 автодрома. К услугам водителей свыше 
400 единиц автотехники. 

- Общество содействия оборо-

не Украины тесно сотрудничает как с 

государственными органами власти, так 

и общественными организациями. А как 

у вас дела обстоят на этих направлениях? 

Занимаетесь ли вы патриотическим вос-

питанием молодежи?

- Считаю, что неплохо, даже очень. У нас 
сложились хорошие отношения с минис-
терством обороны, другими силовыми ве-
домствами страны. Например, с курсантами 

автомобильных школ мы 
проводим начальную воен-
ную подготовку. На базе клу-
ба служебного собаководства, 
Бишкекской радиотехничес-
кой и Специализированной 
школы по водным видам 
спорта мы готовим инструкто-
ров служебных собак, радиос-
пециалистов, подводников. А 
в Республиканском спортив-
но-стрелковом клубе обуча-
ются будущие снайперы. 

Плодотворные отноше-
ния сложились и с общественными органи-
зациями. Прежде всего с Республиканским Со-
ветом ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, Конгрес-
сом ветеранских организаций, Международ-
ной ассоциацией «Генералы мира за мир», 
военно-патриотическим объединением вои-
нов-интернационалистов «Родина». Я знаком 
с опытом работы наших украинских коллег 
и могу сказать, что це-
ли такого сотрудниче-
ства у нас очень похо-
жи. Это - подготовка 
молодых людей к ар-
мейской службе, вос-
питание у них чувства 
любви к Родине, ува-
жения к старшему по-
колению, прежде все-
го ветеранам Великой 
Отечественной войны - 

- Спорту уделяете 

внимание?

- А как же! На базе  
нашей Организации проводятся многие со-
ревнования как республиканского, так и меж-
дународного уровня - открытый чемпионат 
Кыргызской Республики по подводному ори-
ентированию, чемпионат города Бишкека по 
пулевой стрельбе и другие.

Я рад, что наши воспитанники защищают 
спортивную честь страны и на международных 
соревнованиях. Так, неоднократный чемпион 
и рекордсмен страны по пулевой стрельбе Р. 
Исмаилов, пройдя отборочные соревнова-
ния, завоевал лицензию на участие в  Олим-
пийских играх в Лондоне. Он и там достойно 
выступил, и на Универсиаде в Казани. Там в об-
щекомандном зачете наша команда по стрель-
бе из пневматической винтовки заняла всего 
лишь 9 место, но, замечу, при этом обошла 
команды Казахстана, Малайзии, Швейцарии 
и даже Германии! 

На базе Балыкчаской автошколы прошли 
соревнования среди команд учреждений 
Ыссык-Кульской и Нарынской областей, 
проводился турнир по  троеборью среди 
команд города Бишкека и Чуйской области. 
Короче говоря, со спортом я и мои коллеги 
дружим, понимая, что он укрепляет чело-
века не только физически, но и морально, 
помогает преодолевать многие жизненные 
невзгоды.

- Вы, уважаемый Анарбек Айтышевич, 

бывали в Украине, где, в частности, знако-

мились с деятельностью нашего оборонно-

го Общества. Поделитесь, пожалуйста, впе-

чатлениями от увиденного и услышанного 

на берегах Днепра.

- Знаете, у нас много общего. Ведь мы, лю-
ди старшего поколения, воспитывались в 
одной стране, на одних и тех же, далеко не 
худших, ценностях. И нам, поверьте, есть о 
чем поговорить, есть чему поучиться друг 
у друга..

Не так давно я побывал в Украине, где, 
вместе с коллегами из других государств СНГ, 
знакомился с деятельностью вашего оборон-
ного Общества. Я увидел очень много инте-
ресного, такого, что стоило бы, с учетом на-

ших национальных и других особенностей, 
внедрить и в Кыргызской Республике. Я был 
потрясен величием вашей столицы. А еще 
– искренностью, душевностью и радушием 
ваших людей.
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- Сьогодні,  в умовах  ринкових відно-
син,  коли  важкий  економічний і фінан-
совий тягар, зростання цін і конкуренція 
безпосередньо впливають на статутну ді-
яльність навчальних закладів оборонно-
го  Товариства, особливо цінним  є досвід  
роботи тих  керівників і педагогічних пра-
цівників, які в своїй  повсякденній праці 
застосовують передові методи та підхо-
ди і зуміли не лише зберегти здобуте, а й 
з року в рік нарощувати темпи статутної 
діяльності.

До таких  колективів відно-
ситься  Городенківський спортив-
но-технічний клуб ТСО України. 
Безумовно, його успішна  діяль-
ність є результатом насамперед 
вмілого керівництва з боку  ди-
ректора СТК  Мандича Івана  Пе-

тровича, який  особисто є при-
кладом відношення до праці для 
трудового  колективу,  зумів піді-
брати відповідальних і працьови-
тих як штатних  працівників, так і 
активістів  оборонного  Товари-
ства.

Знання  специфіки району, міс-
цевих жителів, багатий життєвий  
досвід роботи в оборонному То-
варистві дають Івану  Петровичу 
змогу  щорічно впевнено наро-
щувати  підготовку  водіїв  тран-
спортних  засобів: в  2010  році підготовле-
но  925 чоловік,  в  2011 – 1101,  а  в  2012 
вже  1229! І це в той час, коли  поруч  ство-
рені і  працюють  конкурентні  навчальні  
заклади.

В спортивно-технічному клубі чітко на-
лагоджено навчально-виробничий  про-
цес, створена міцна  навчально-матеріаль-
на база, підібрані  висококваліфіковані  ви-
кладачі, майстри  виробничого  навчання  
водінню  автомобіля та  інструктори з ін-
дивідуального  навчання,  які в повній мірі  
забезпечують  набір  слухачів на навчання.

Дружний,  згуртований  колектив,  вза-
ємодопомога – це основа досягнутих  ре-
зультатів  навчального  закладу. Слухачі, 
які  навчалися і навчаються в СТК, розка-
зують своїм рідним, друзям, знайомим про 
якість навчання, дружнє  відношення до 
них педагогічних працівників. Вони фак-

тично стають  живою  рекламою по  на-
бору слухачів.

 Директор  підрахував, що в спортивно-
технічному  клубі по спеціальності водія  
транспортних  засобів  навчалася  прак-
тично половина  жителів міста Городенки 
і району. Тут формуються  справжні ди-
настії водіїв - навчалися батьки, їх діти, а 
сьогодні приходять вже й  онуки. Серед 
слухачів, які  закінчили  навчання в СТК,  
немає жодного  випускника,  який  був би  

незадоволений  рівнем навчання або не-
уважним  відношенням  до нього зі сторо-
ни  педколективу.

Особливу увагу в спортивно-технічно-
му клубі приділяють спортивно-масовій 
роботі. Тут працюють 26 стрілецьких гурт-
ків, мотоциклетна, авіамодельна, радіотех-
нічна  секції. Кожного року  проводяться 
одна-дві спартакіади. Одна з них, у якій 
взяли участь 24 первинних організації се-
редніх  загальноосвітніх  шкіл, була при-
свячена 68-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні.

 Добре налагоджені зв’язки з  керівни-
цтвом районного управління освіти і на-
уки, управлінням у справах сім’ї, молоді  
та  спорту райвиконкому, представники 
яких є членами районного комітету ТСО 
України і сприяють проведенню спільних 

заходів та спортивних змагань допризо-
вної і призовної молоді.

 Авторитет, яким користується Мандич 
Іван Петрович у керівництва районної ра-
ди, райвиконкому, в трудових і навчальних 
колективах, громадських, ветеранських та 
молодіжних організаціях, в обласному осе-
редку ТСО України, дозволяє йому успішно 
вирішувати багато  питань та проблем  ра-
йонної оборонної організації і спортивно-
технічного клубу. Як  депутат  районної  ра-

ди він активно використовує районні 
заходи з метою пропагування діяль-
ності Товариства сприяння  обороні  
України, ознайомлення громадськості 
з діяльністю оборонної організації.

     Іван Петрович  словом і ділом  
допомагає своїм  колегам по роботі 
– директорам автомобільних шкіл і 
СТК обласної організації ТСО України. 
Всюди і завжди знаходить  розуміння 
і підтримку.

 Тісною і постійною є співпраця Го-
роденківського спортивно-технічно-
го клубу з редакцією районної газети  
"Край", в якій  систематично друку-
ються матеріали про заходи, що про-
водяться  оборонною організацією, а 
працівники і журналісти редакції ра-
йонної газети навчаються  на курсах 
водіїв та приймають активну участь 
у військо-патріотичних  і спортивних 

заходах  СТК  ТСО  України.
Районний комітет і районна організація 

в цілому знайшли своє місце серед інших 
громадських організацій району, корис-
туються  авторитетом та повагою, мають 
підтримку з боку місцевих органів  влади,  
керівників навчальних закладів району, які 
тісно співпрацюють в інтересах військово-
патріотичного виховання молоді, майбут-
ніх захисників Вітчизни.

 
Від редакції:

   Вважаємо, що досвід роботи дирек-

тора Городенківського СТК  ТСО Украї-

ни, члена Центральної Ревізійної комісії 

ТСО України  Мандича Івана Петровича 

заслуговує розповсюдження для прак-

тичного використання в діяльності на-

вчальних закладів ТСО  України. 

ДОСВІД РОБОТИ ДИРЕКТОРА - СХВАЛЕНО…
1.Схвалити досвід роботи Городенківського СТК ТСО України по набору та  підготовці  
кадрів масових  технічних  професій для національної економіки України.
2.Помічнику голови обласної організації Мандрику М.І. узагальнити і  направити 
досвід роботи… в навчальні заклади обласної організації ТСО України для 
 використання в практичній діяльності.

(З постанови бюро Івано-Франківського обкому ТСО України)
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ГОЛОС ВІЧНОЇ ПАМ'ЯТІ
Понад Убортю - стогін і болі...

Українське село помира...

Ольга Пилипчук

Оборонці Житомирщини вшанували пам'ять жертв
Копищанської трагедії, що сталася 70 років тому

Пам'ятаємо

В р о к и  н і м е ц ь к о ї  о к у п а ц і ї 
Ж и то м и р щ и н а  с т а л а  а р е -
н о ю  ш и р о к о м а с ш т а б н о ї 
партизанської в ійни проти 

гітлерівців: вже влітку 1941 року НКВС 
залишив тут кілька   диверсійних груп, 
на базі яких з часом були розгорнуті 
партизанські загони.  Цьому сприя-
ла сама матінка-природа: великі ліси, 
непрохідні болота сприяли їх маску-
ванню і  неабияк заважали німцям 
вис ліджувати народних месників. 
Окрім цього, під прикриттям лісів вони 
могли непомітно пересуватись не лише 
Поліссям, а й у разі необхідності пере-
дислоковуватись  на північ та  захід, зо-
крема, у білоруські ліси.

На Житомирщині діяло чимало пар-
тизанських загонів. Найбільш відомі – 
з’єднання О. Сабурова та С. Малікова. Це 
завдяки їм, тисячам інших народних мес-
ників під ногами окупантів горіла земля, 
бо лише їх силами було знищено понад 
50 тисяч солдатів і офіцерів вермахту, ви-
саджено в повітря десятки мостів і сотні 
залізничних ешелонів з живою силою та 
технікою ворога. 

У червні  1943 року, напередодні Кур-
ської битви, німці влаштували проти 
партизанів каральну акцію, в якій взяли 
участь майже 40 тисяч військовослуж-
бовців та місцевих поліцаїв. Але вона бу-
ла зірвана. Тоді на боротьбу з ними були 
споряджені  добірні есесівські частини, 
особовий склад яких вирізнявся особли-
вою жорстокістю. Вони, за особистим на-

казом Гітлера, по-
винні були «очис-
тити північ України 
від бандитів і теро-
ристів». Проте і зві-
рам СС поліщуки 
чинили героїчний 
опір, знищуючи їх 
не у відкритих су-
тичках, а із засідок. 
Розлючені і при-
гнічені невдачами, 
есесівці виріши-
ли «відігратись» на 
мирних людях. 

… Копище. Пер-
ша згадка про це 

село датується 1459 роком. В його історії 
було чимало чорних сторінок: копища-
ни пережили татарські набіги, знущання 
польської шляхти, смуту громадянської 
війни, репресії 30-х років. До війни у цьо-
му селі, яке розкинулося у чи не найма-
льовничішому куточку Житомирщини, 
проживало близько 4 тисяч людей. З по-
чатком війни дорослі чоловіки пішли на 
фронт, а залишилися майже одні жінки і 
діти. Але й ті горіли бажанням боротись 
з поневолювачами. Олександр Сабуров 
згадував, що «з цього села в наші парти-

занські загони влилося найбільше людей 
– кілька сотень чоловік».

Жінки-селянки пекли для партизанів 
хліб, а для поранених збирали і переда-
вали цілющі трави, одяг. Діти ж викону-
вали роль зв’язкових між селянами і пар-
тизанами, розвідуючи  місцезнаходжен-
ня військових частин і сповіщаючи про 
це народних месників. Тому, мабуть, гіт-
лерівці і вирішили провести свою чи не 
наймасштабнішу каральну акцію на Жи-
томирщині.

…Поліська земля ще була окутана 
ранковим туманом, як до села увірвали-
ся есесівці. Вони прикладами  виштовху-
вали  жителів  з хат, зганяючи їх до хлівів 
та клунь і запираючи там. Забивши двері 
дошками, обливали їх бензином і підпа-
лювали. Тих, хто зумів вирватись з пала-
ючих будівель, у тому числі і дітей, жбур-
ляли назад, у полум’я. Матері навколішки 
благали катів пощадити їхніх кровинок, 
але ті лише посміхалися. 

Ось як звітував про «виконану роботу» 
командир посиленого штурмового ба-
тальйону СС гауптштурмфюрер Гюнфхер:

«Доручену мені каральну операцію 
«Пані Хельга» здійснено успішно, ніяких 
відхилень у часі не було. До самого по-
чатку акції зберігалися тиша і спокій. Для 
ліквідації тіл використані дерев’яні бу-
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динки в якості одноразових крематоріїв. 
Кілька бандитів кинулися втікати, але їх 
підкосили наші кулеметники, виставле-
ні заздалегідь на околицях села. У цей 
же момент до лісу метнулася зграя дітей, 
частину з яких було спіймано і розстріля-
но на місці, а іншу частину, що розсіяла-
ся по болотах, ми виявили і ліквідували 
до кінця дня.

Підсумок акції такий: чоловіків знище-
но – 349, жінок – 1 189, дітей до 12 років 
– 1347, підлітків – 351».

З тієї трагічної ночі минуло 70 років. 
13 липня у відродженому селі Копище 
зібралися тисячі людей, щоб вшанувати 
пам'ять загиблих. 

Житомирська обласна організація То-
вариства сприяння обороні України теж 
не залишилась осторонь цього заходу. 
Зокрема, був організований автопробіг, 
учасниками якого стали представники 
Баранівської, Житомирської, Любарської, 
Овруцької, Олевської районних організа-
цій, а також Бердичівської, Новоград-Во-

линської райміських та Житомирського 
міського осередків. Стартував він вран-
ці з Олевська. Під час автопробігу його 
учасники поклали квіти до пам’ятника 
воїнам - «афганцям» та обеліску, спору-
дженого на честь воїнів, полеглих в ро-
ки війни. 

Колона автомобілів 
з символікою і прапо-
рами Товариства зу-
пинилась на околи-
ці села, і оборонці на 
чолі з головою Жи-
томирської  облас-
ної організації ТСОУ 
М ихайлом Ніколусь 
до пам’ятника Копи-
щанської трагедії про-
йшли пішки. Вони по-
клали до його підніж-
жя вінки і квіти.

- Трагедія, що спіт-
кала жителів села Ко-
пище, стала символом мужності, незлам-
ної людської волі, самопожертви заради 
перемоги над чужинцями, які прийшли 
на нашу землю, - говорить Михайло Олек-
сандрович. – Нагадаю, що в Україні фа-
шисти спалили близько 400 сіл. На Жи-
томирщині найбільше – 163 населених 
пункти, з яких 14 у Олевському районі. 

Про ці трагедії повинен зна-
ти весь світ, як знає  про біло-
руську Хатинь, польське Ліді-
це та французький Орадур. 
В тих селах загинуло значно 
менше людей, аніж у Копищі. 
Проте далеко не у всіх куточ-
ках нашої країни знають про 
Копищанську трагедію

Ми, нащадки фронтовиків, 
партизанів і просто невинних 
жертв німецького фашизму, 
маємо не просто  пам’ятати 
про загиблих, а й вшанову-
вати їхню пам'ять. Адже ве-

лич нації проявляється і в тому, як вона 
відноситься до своїх пращурів. Цей захід, 
до речі, не перший, в якому ми беремо 
участь: на 9 травня, в День Перемоги, ми 
також побували у Копищі, поклавши кві-
ти до пам’ятника і хвилиною мовчання 
ушанувавши пам'ять про усіх загиблих.

Подібні заходи, вважаю, сприяють па-
тріотичному вихованню молоді, допома-
гають їй краще збагнути подвиг дідів і 
прадідів. Молоді люди,  беручи в них  
участь, починають більше цікавитись 
тими сторінками нашої історії, які «пи-
салися» в роки Великої Вітчизняної ві-
йни. Я щиро хочу, щоб мої онуки, правну-
ки знали хто переміг німецький фашизм, 
врятувавши від знищення мільйони лю-
дей. Надто дорого обійшлася для нашо-
го народу Перемога, щоб замовчувати 
подібні трагедії.

Відрадно, що окрім оборонців Жито-
мирщини в урочистостях взяли участь 
представники державних органів вла-
ди, громадських організацій. Зокрема, 
перший заступник голови Житомирської 
обласної ради Володимир Арешенков, 
заступник голови Житомирської облдер-
жадміністрації Ярослав Долгіх, голови 
Олевських районних ради та адміністра-
ції Микола Харченко і Андрій Дяченко, 
командир Житомирського прикордонно-
го загону Валерій Вавренюк, заступник 
голови районної ради ветеранів війни і 
праці Анатолій Іваненко. Кожен з них, 
виступаючи, з болем згадував трагедію, 
яка спіткала земляків сім десятиріч то-
му, закликаючи усіх присутніх пам’ятати 
про них.

Заходи, які проводилися Житомир-
ською обласною організацією Товари-
ства, проходили на базі Олевської ра-
йонної організації ТСО України. Її голові 
В алерію Жавино, який водночас очолює 
і районний спортивно-технічний клуб, до-
велося докласти чимало зусиль для цього. 
Наприклад, силами олевських оборонців 
було організовано харчування  учасників 
урочистостей. Їх пригощали солдатською 
кашею, приготовленою в польових сол-
датських кухнях. За відгуками людей, вона 
«була дуже смачною».
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Зачем нам курские зарницы? 

Курская битва, длившаяся с 5 ию-
ля по 23 августа 1943 года, по сво-
им масштабам, задействованным 

силам и средствам - около двух миллионов 
человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи 
самолетов - напряженности, результатам и 
военно-политическим последствиям явля-
ется одним из важнейших событий минув-
шей войны. 12 августа в районе Прохоров-
ки произошло и самое крупное в мировой 
истории танковое сражение, где сошлись 
лоб в лоб до 700 немецких и 860 советских 
танков. Это был кульминационный момент 
всей битвы на Орловско-Курской дуге. Усе-
янное искорёженной техникой и трупами 
Прохоровское поле осталось за нами.  На-
ступление немецких войск в их операции 
«Цитадель» провалилось,  стратегическая 
инициатива окончательно перешла к Крас-
ной армии. 

Потери с обеих сторон до сих пор оста-
ются спорными - историки называют разные 
цифры. Но примерно можно говорить не 

менее чем о четвер-
ти миллиона погиб-
ших солдат Крас-
ной Армии. В этой 
битве принимали 
участие воины бо-
лее 60 националь-
ностей, но русские, 

украинцы и белорусы составляли подавля-
ющее большинство. Почтить их память - всех 
без  исключения - будет  делом чести еще 
не одного поколения потомков воинов Ве-
ликой Победы.

С миру по гривне – 

ветеранам автопоход!

- Автопоход «Никополь-Харьков-Курск» 
состоялся по инициативе Никопольской го-
родской организации ОСОУ, - рассказывает 
ее руководитель В иктор Демиденко. - 
Это уже не первая патриотическая акция, 
проведенная  совместно с  ветеранами 
силовых структур. У нас уже наработан 
огромный опыт проведения автопоходов, 

в том числе и международных. Только за 
последние несколько лет представители 
никопольской громады побывали вместе 
с нами на пограничной заставе имени Ви-

ктора Усова в Белоруссии, на местах бо-
ев исторической Сталинградской битвы. И 
вот в этом году - поездка в Курск по при-
глашению главы администрации Николая 
Овчарова и мэра города Воинской славы 
Ольги Германовой.

Конечно, организация автопоходов - 
в особенности международных - дело не 
только сложное организационно, но и до-
рогостоящее. К счастью, в нашем городе 
немало руководителей, с уважением отно-
сящихся к общему для славянских народов 
историческому прошлому и регулярно по-
ддерживающих морально и материально 
такие патриотические акции. В их числе 
народный депутат А.Шипко, экс-нардеп 
В.Драчевский, депутаты областного со-
вета В.Куцин и А.Фельдман, депутат го-
родского совета В.Журавлев.

А по пути был танковый завод…

Рано утром 21 августа площадь пе-
ред горсоветом наполнилась радостной 
и торжественной суетой. Участников ав-
топробега провожали и напутствовали 
помощник народного депутата Украины 
А.Шипко - С.Донец, председатель город-
ского совета М.Метер, военком В.Песков, 
заместитель директора «Трубостали», по-
мощник депутата облсовета А.Фельдмана 

- О.Мильченко, священнослужитель отец 
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Патріотичне виховання

ПОЛПРЕДЫ КАЗАЦКОГО КРАЯ
В торжествах, посвященных 70-летию Курской битвы, 

приняли участие никопольчане - члены ОСОУ!
В августе в России отмечали 70-летие победы советских войск 
в   Курской битве. В юбилейных торжествах приняли участие 
 делегации из 62 российских регионов, а также других стран Европы. 
 Украину представляли пять областей, в том числе  Днепропетровская. 
 Автобус с водителями для посещения этой  патриотической акции 

был выделен Никопольским заводом ферросплавов.



Олег, председатель городской организа-
ции ОСОУ В.Демиденко. 

В автопробеге «Никополь-Харьков-
Курск» участвовали не только ветераны 
МВД и погранслужбы, но и курсанты 
автошколы ОСОУ, ветераны и работники 
трубного и ферросплавного заводов, пред-
ставители военно-патриотического клуба 
«Патриот», клуба военно-исторической ре-
конструкции «Цитадель», представители 
общественности города и района, журна-
лист телестудии НЗФ. Как и прежде, его 
идейными вдохновителями, организатора-
ми и руководителями выступили ветераны 
МВД - организатор и бессменный руково-
дитель военно-патриотического клуба «Па-
триот» подполковник запаса О.Омелянчук 
и подполковник в отставке Г.Дядюра.

- Для претворения нашего проекта в 
жизнь потребовались полтора года кро-
потливой подготовительной работы, - 
рассказывает Г.Дядюра. - В ней приняли 
деятельное и эффективное участие экс-
министр обороны Украины Д.Саламатин, 
командующий ВВС Украины Ю.Байдак, ми-
нистр внутренних дел Российской Феде-
рации В.Колокольцев, мэр города Харь-
кова Г.Кернес и ряд высокопоставленных 
руководящих работников УМВД России по 
Курской области во главе с его начальни-
ком генерал-майором полиции Виктором 

Потаповым. Благодаря им наша инициати-
ва была «обречена на успех» на всех этапах 
многокилометрового пути.

Немногие люди могут похвалиться тем, 
что им удалось побывать на заводе, где из-
готавливают танки. А вот для участников 
автопробега в Харькове был открыт для 
посещения даже «закрытый» завод имени 
Малышева. Правда, попасть туда им было 
далеко не просто…

- Тема Великой Отечественной войны 
мне особенно близка, ведь я являюсь 
участником реконструкции ее событий, - 
говорит член ВИК «Цитадель» Р.Цыбулько. 
- А если учесть, что мы собирались 
побывать на Прохоровском поле - месте 
величайшего танкового сражения ХХ века, 
то нам было очень интересно встретиться 
со специалистами, которые знают о  танках 

все или почти все. Один из современных 
танков последнего поколения нам посчаст-
ливилось даже увидеть. Посетили мы в 
Харькове и академию внутренних войск 
МВД Украины. Она знаменита тем, что об-
разована на материальной базе бывшего 
военного училища погранвойск НКВД - 
того самого, где учился наш легендарный 
земляк-пограничник 
Герой Советского Со-
юза лейтенант Виктор 

Усов, павший смер-
тью храбрых вместе с 
защитниками заставы 
утром 22 июня 1941 го-
да  в первый день Ве-
ликой Отечественной 
войны.

В с т р е ч а л и  ка к 

братьев родных 

- Так бывает только 
в сказке, - говорит вете-
ран МВД В.Яковишин. 
– У всех комок к горлу 
подступал, когда мы, пройдя таможенные 
формальности, оказались перед россияна-
ми, встречающими нас хлебом-солью. Так 
встречают только самых дорогих гостей, 
да и то не всех. От украинско-российской 
границы до самого Курска нам везде давали 
«зеленый свет» - автобус шел в сопровожде-
нии двух машин ГИББД, доставивших нас в 
центр города к «четырехзвездочной» гости-
нице, носящей имя города.

Следует отметить, что «шефами» нико-
польчан во время празднеств выступил ру-
ководящий состав УМВД России по Курской 
области. Еще за месяц до прибытия нашей 
делегации в областном управлении вышло 
специальное распоряжение, где с военной 
точностью (есть чему поучиться!) был рас-
писан план организации встречи и вся, до 
мелочей, «культурная программа», кото-
рая была соблюдена впоследствии от «а» 
до «я». Она включила в себя присутствие 
на торжественных мероприятиях на мемо-
риальном комплексе «Курская дуга» 23-го 
августа, где прошел военный парад, а так-
же посещение в этот же день историко-
мемориальных музеев в пгт.Поныри, пгт.

Свобода – «КП Цен-
трального фронта». 
Вечером никополь-
чан ждал концерт 
художественной са-
модеятельности в 
здании управления. 
В знак уважения к 
гостям одна из пе-
сен, «Червона рута», 
была исполнена на 
украинском языке 

(солистка гото-
вила этот номер 
целую неделю!). 

П р о гр а м м а 
следующего дня 
была не менее 
насыщенной – 
посещение ме-

мориального комплекса «Памяти павших в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
в том числе Памятного знака погибшим мо-
рякам атомного подводного ракетного крей-
сера «Курск», с возложением цветов. Уместно 
вспомнить, что вместе с экипажем «Курска» 
ушел навсегда в море и капитан 2-го ранга 
Виктор Белогунь – наш земляк из соседнего 
Марганца.  Побывали гости и в пос. Киров-
ский – в музее «Командный пункт Воронеж-
ского фронта». 

Одним из самых памятных и волнующих 
моментов стало, конечно же, посещение го-
сударственного военно-исторического му-
зея-заповедника «Прохоровское поле», где 
70 лет назад решалась судьба всей нашей 
общей на то время страны.

- Мы проехали по территории России со-
тни километров, - говорит работник Нико-
польского завода ферросплавов Михаил 

Бушин. – И везде, буквально в каждом на-
селенном пункте, где останавливались, рос-
сияне встречали нас с радостными улыбками 
и открытыми сердцами. Так встречают только 
самых близких людей! От имени всех  участ-
ников автопохода хочу поблагодарить гене-
рального директора нашего завода Влади-

мира Куцина за предоставленную возмож-
ность побывать на юбилейных торжествах в 
Курске, а также руководителей УМВД России 
по Курской области за теплый прием и пре-
красную организацию нашего  пребывания 
на торжествах, посвященных 70-летию 
победы наших братских народов в Курской 
битве! 

Леонид ИГНАТЕНКО
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 Мрія, що збулася
Щоліта хлопчина  гостював у дідуся з ба-

бусею у селі Вербінка, що на Кіровоградщині. 
Неподалік дислокувався авіаційний полк, на 
літаках якого курсанти військового училища 
вчилися опановувати «залізних птахів».  Пі-
лотажна зона, в якій вони це робили,  розта-
шовувалася  якраз над селом. Тож засинати і 
прокидатись доводилося  під гул їх двигунів, 
а вдень, лежачи на сіні, Гриша любив спосте-
рігати як літаки виробляють у повітрі різні 
чудернацькі  трюки.

А коли  прочитав  «Повість про справжню 
людину», у якій Борис Польовий розповів 
про подвиг Олексія Маресьєва – легендар-
ного радянського льотчика, то з нетерпінням 
чекав закінчення школи.

-Коли цей день настав, я, прихопивши не-
обхідні документи,  поїхав до Кременчуцько-
го училища Цивільної авіації, - згадує ті далекі 
події Григорій Карапиш. – Але їх у мене  не 
прийняли, оскільки  «не дотягував» до 17 ро-
ків – вікового цензу, що давав право на вступ.

Довелося хлопцю повертатись у рідне се-
ло і замість льотної справи опановувати буді-
вельну – у колгоспній бригаді. Згодом важко 
захворів. Хвороба не відступала кілька років, 
через що не був призваний до армії. 

У 1969 році стає студентом Кіровоград-
ського інституту сільськогосподарського ма-
шинобудування.

-Сьогодні, з висоти прожитих років, важко 
сказати чому я більше радів – своєму всту-
пу до вишу чи тому, що там діяв гурток па-
рашутного спорту, - посміхається Григорій 
Миколайович. – Дізнавшись про нього, ра-
дів, як мала дитина новій іграшці: з’явилася 
можливість подружитись з небом.

…Квітень 1970-го. Аеродром Кіровоград-
ського авіаційно-спортивного клубу ДТСААФ 
Української РСР. Шеренга юнаків та дівчат. 
Останні настанови досвідченого інструктор, 
і  вони опиняються в череві Ан-2. Невдовзі 
від нього відділяються ледь помітні із землі 
фігурки, над якими починають спалахува-
ти куполи парашутів. Під одним з них був і 
наш студент.

-Я не просто здійснив стрибок, - каже Гри-
горій Миколайович. – Ним я довів самому со-
бі, що здатен на Вчинок – покинувши борт лі-
така і приземлившись на землю, збагнув, що 
небо, нарешті, «в моїх руках». 

Відтоді воно стало для Григорія стихі-
єю, без якої він і сьогодні не може уявити 
свого життя. Минуло понад 40 років, а він 
і досі пам’ятає Володимира Федоровича 

 Лєбєдєва – свого першого випускаючо-
го, Таїсію Семенівну Салтанову – молоду, 
тендітну жінку, на яку задивлялися чоловіки, 
що вчила укладати парашут,  сприяючи його 
професійному становленню, умінню орієнту-
ватись у так званих позаштатних ситуаціях, 
тобто  коли виникала загроза життю. 

-Небо помилок не пробачає, - часто по-
вторювала вона. – А ще воно любить людей 
сміливих, мужніх, відчайдушних. Та найбіль-
ше - закоханих в нього. 

Не багато, але все ж траплялися різні 
«НП», коли миттєво згадував настанови ін-
структора, виконуючи в повітрі всі його на-
станови і рекомендації. Миттєво, бо рахунок 
йшов на секунди.

Зважаючи на професійне зростання Гри-
горія, у 1973 році йому  запропонували  по-
саду інструктора-парашутиста. Добре обду-
мавши пропозицію, погодився. Щоправда, 
поєднувати роботу в клубі і відвідування лек-
цій в інституті стало проблематично, і він пе-
ревівся на вечірню форму навчання, а потім 
і на заочну.

Ще в студентські роки юнаку довелося 
виступати на різних спортивних змаганнях, 
де захищав спортивну честь міста, області, 
а в 1973-му брав участь в чемпіонаті Украї-
ни з парашутного спорту, що проходив у Се-
вастополі.

-Оглядаючись назад, не помилюсь, ма-
буть, коли скажу, що то були кращі роки мо-
го життя, - посміхається мій співрозмовник. 
– Я та мої друзі, з якими працював пліч о пліч, 
були молодими, здоровими, займалися улю-
бленою справою і бачили результати своєї 
роботи. За станом здоров’я до війська не по-
трапив, але дещо для нього все ж зробив…

За часів Радянського Союзу підготовці мо-
лоді до армійської служби приділялося бага-
то уваги. Наприклад,  військові комісаріати  
відбирали юнаків, придатних  до служби в 
повітряно-десантних військах, і направляли 
їх до авіаційно-спортивних клубів. 

-Термін  перебування обмежувався всьо-
го 10 днями, але й за цей час вони встига-
ли отримати непогані теоретичні знання, а 
також здійснити по 3 стрибки, - розповідає 
Григорій Карапиш. - І потрапивши до армій-

Григорій Карапиш
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ТСОУ в постатях

«МИ ВЖЕ НЕ УЯВЛЯЄМО СВОГО 
ЖИТТЯ БЕЗ НЕБА…»    

                       
Як обирають професію? 

У кожного це відбувається по різному. Багато моїх друзів, пам’ятаю, 
 наслідували приклад батьків, улюблених книжкових та кіногероїв. Цим 
 шляхом пішов і Григорій: ще в ранньому дитинстві, зачарований  розповідями 

батька – фронтового льотчика, вирішив, що і йому без  неба  не жити.   



ського підрозділу, хлопці вже мали  уявлен-
ня про те, чим їм доведеться займатись:  їх-
нє перебування в клубі не було такою собі 
прогулянкою, бо  заліки у них приймали 
офіцери – представники ПДВ. 

Серед багатьох позитивних рис, прита-
манних Григорію Миколайовичу, друзі та 
колеги, які, як мовиться, не один пуд солі 
з ним з’їли, відзначають насамперед праг-
нення до самовдосконалення,  уміння і ба-
жання долати будь-які труднощі на шляху 
до поставленої мети. Приклад, який наведу, 
є красномовним свідченням цього.

Підкоривши небо за допомогою парашу-
та, Григорій з часом опанував і літак Як-12, 
тим самим реалізувавши дитячу мрію ста-
ти льотчиком – мрію, виплекану під впли-
вом батькових розповідей. Але для того, 
щоб отримати посвідчення льотчика, по-
трібно було пройти курс навчання. Григо-
рій міг обійтися і без нього: достатньо бу-
ло здати екстерном екзамени за Вовчан-
ське училище льотчиків ДТСААФ СРСР, яке, 
до речі, було єдиним в Радянському Союзі 
навчальним закладом, де готували льот-
чиків-інструкторів для оборонного Това-
риства. Але…

-Після школи не вступив до Кременчуць-
кого училища, бо не досяг 17-річчя, а коли, 
здавалось, був за півкроку до здійснення 
заповітної мрії, то з’ясувалося, що я вже 
«переріс», - сміється Григорій Миколайо-
вич. – Бо мав, як мені сказали там, кілька 
зайвих років. 

Той факт, що він налітав понад 300 го-
дин, мав звання майстра спорту до уваги 
не взяли.

Тоді Григорій звернувся по допомогу 
до  Олександри Хмельницької – головно-
го тренера збірної Української РСР з пара-
шутного спорту, з якою перебував у друж-
ніх стосунках.

-Не переймайся, Гришо, все буде гаразд, 
- сказала Олександра Василівна, вислухав-
ши його. – Ми щось придумаємо.

Та, як з’ясувалося 
згодом,  навіть ав-
торитету цієї жінки, 
яку знали не лише 
на просторах усього 
Радянського Союзу, 
а й за його межами, 
виявилося недостат-
ньо, щоб Карапиша 
допустили до екза-
менів. Довелося їха-
ти до Москви…

- Олександра Ва-
силівна організува-
ла мені зустріч з го-
ловою Центрально-
го Комітету ДТСААФ 

СРСР маршалом авіації Олександром По-
кришкіним, - розповідає Григорій Микола-
йович. – Олександр Іванович уважно мене 
вислухав і сказав:

- Повертайся додому і готуйся до екза-
менів…

Невдовзі  здав теорію, практику і, отри-
мавши посвідчення льотчика, почав здійма-
тись у блакитну височінь на Ан-2 та Як-12. 
Через кілька років, зважаючи на профе-
сійність, його перевели на посаду пілота-
інструктора-парашутиста,  згодом очолив 
авіаційну ланку. Робота приносила задо-
волення. І не стільки матеріальне, скільки 
моральне: кожен раз сідав у кабіну пілота 
з таким відчуттям, що робить це вперше 
в житті…

За плечима Григорія Миколайовича – 
тисячі стрибків з парашутом, він налітав на 
різних типах літаків майже 4 тисячі годин. 
А ще  - особисто підготував понад 5 тисяч 
спортсменів-парашутистів, допоміг бага-
тьом юнакам зробити перші кроки до служ-
би в елітних десантних військах.

Він також виховав кількох спортсменів, 
які є гордістю не лише Кіровоградського 
авіаційно-спортивного клубу ТСО України, 
який Григорій очолює ось уже 20 років, а 
й усього оборонного Товариства і Украї-
ни. Наприклад, Сергій Токар став майстром 
спорту міжнародного класу, неодноразо-
во виступав на чемпіонатах світу і Європи. 
Сьогодні він – командир екіпажу пасажир-
ського літака.

Вихованець клубу Ігор Куропятнік про-
тягом тривалого часу входив до збірної 
СРСР з парашутного спорту, встановив чи-
мало рекордів.

Тренуючись під керівництвом Григорія 
Миколайовича, увійшла до збірної Укра-
їнської РСР, а згодом і Радянського Союзу  
Світлана Тараненко – майбутня його дру-
жина.  

«Нас об’єднало небо…»
 Сім’я Карапишів – унікальна сім’я: іншої 

такої в Україні, мабуть, немає. Бо де ще зна-
йдете родину, у якій всі – батько, мати і два 
сини поріднилися з небом? 

Хто може похвалитись тим, що, позна-
йомившись з десятикласницею, розгледів 
у ній не лише майбутню чемпіонку  пре-
стижних змагань, а й дружину, матір дітей, 
які підуть шляхом батьків і досягнуть неаби-
яких висот у спорті, що теж стане справою 
їхнього життя?

Взимку 1980 року Григорій Миколайо-
вич познайомився з напрочуд вродливою 
дівчиною, що  прийшла до клубу з кількома 
своїми ровесницями.

-Хочу навчитись стрибати з парашутом, 
- зізналась вона з перших хвилин спілку-
вання.

-А тобі не страшно? - обережно запи-
тав  інструктор. – Може,  краще обрати 

Ось так треба залишати літак!...
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якийсь інший вид спорту? Наприклад, 
шахи?

-І вони від мене не втечуть, але ме-
не цікавить насамперед парашутний 
спорт, - заперечила білявка. - І хто ска-
зав, що парашут – це виключно чоло-
віча справа? Історія свідчить проти-
лежне…

Після почутого у Григорія Миколайо-
вича не знайшлося вагомих аргументів 
для заперечень…

Вже через кілька місяців він зрозу-
мів, що з дівчини, як мовиться, будуть 
люди: на заняттях з теоретичної під-
готовки вона  схоплювала буквально 
на льоту кожне слово викладача, а на 
практичних, зокрема, щодо укладки па-
рашута, значно перевиконувала відве-
дені для цього нормативи. Покинувши 
борт літака, демонструвала неабиякі 
задатки парашутистки, вирізняючись 
навіть серед чоловіків. 

-Їй би хлопцем родитися, а не дівчи-
ною, - жартували вони, задивляючись 
на юнку.

З часом, як зізнається сьогодні Гри-
горій Миколайович, він по вуха зако-
хався у Світлану…

Освідчився дівчині і запропонував 
їй руку і серце, хвилюючись, чи не від-
мовить. Не відмовила…

Через 4 роки Світлана  увійшла до 
складу збірної Української РСР, а ще  
через рік захищала спортивну честь 
СРСР на чемпіонатах світу і Європи, де-
монструючи при виконанні стрибків з 
парашутом неабиякий професіоналізм 
і цим самим викликаючи захоплення 
не лише у своїх колег по команді, а й 
суперників.

Світлана Павлівна –майстер спорту 
СРСР, рекордсменка світу з парашутно-
го спорту в групових нічних стрибках 
на точність приземлення, абсолютна 
чемпіонка України, багаторазова при-
зерка міжнародних змагань. 

У 1987 році в  місті Фергані, що в 
Узбекистані, відбувалися Всесоюзні 
збори з установлення світових рекор-
дів. Жіноча команда, до якої входили 
8 дівчат, що представляли Військово-
Повітряні Сили, Повітрянодесантні вій-
ська та Війська протиповітряної оборо-
ни, а також оборонне Товариство, «де-
сантувалася» з висоти тисяча метрів. 
Не переповідатиму всі нюанси цього 
стрибка, а скажу лише, що точність їх-
нього приземлення вимірювалася не  
метрами і навіть не дециметрами, а 
сантиметрами: потрібно було потра-
пити в коло, розмір якого не переви-

щував розмір монети номіналом в 5 ко-
пійок!.. І це серед ночі!.. 

Досвідчені спортсмени-парашутис-
ти, які здійснювали стрибки за досить 
екстремальних умов, кажуть, що нічні 
стрибки та ще й на точність приземлен-
ня, є справою не з простих. І навіть чо-
ловіки, за плечима яких  тисячі стрибків, 
не завжди здатні на подібні рекорди. 
До речі, рекорд цей досі не побитий…

Григорій Миколайович і Світлана Пав-
лівна, звісно, пишаються своїми спортив-
ними досягненнями, хоча воліють якомо-
га менше про них говорити. Та найбіль-
ша їхня гордість сини – Борис і Микола.

-Ми не докладали якихось надзви-
чайних зусиль для того, щоб вони наслі-
дували наш приклад, - говорить Світла-
на Павлівна. – Але, разом з тим, хлопці 
від самого народження постійно були 
на аеродромі, спостерігаючи за польо-
тами літаків і стрибками парашутистів. 
Ще малими дітьми батько підняв їх у по-
вітрі на Ан-2. Політ обидва перенесли 
відмінно. Тому не вважаю, що любов до 
неба, бажання випробувати себе вини-
кли у них  якось спонтанно.

Борис став членом Кіровоградського 
авіаційно-спортивного клубу у 16 ро-
ків, освоївши літаки Як-52, Як-18Т, «Цес-
на»-172, Зет-42, Ан-2. Він є кандидатом у 
майстри спорту з літакового спорту (ви-
щий пілотаж), призером кількох чемпі-
онатів України.  Пройшовши відповідну 
підготовку, працював у клубі пілотом-
інструктором, передаючи свої знання і 
досвід  льотчикам, набагато старшим за 
нього. Бо ж самому Борису на той мо-
мент виповнилося лише 18 років!..

По закінченні Державної льотної 
академії Борис рік пропрацював у клу-
бі, а згодом  був прийнятий в авіаком-
панію «Міжнародні авіалінії України». 
Останнім часом опановує сучасний «Бо-
їнг»-737 і літатиме в якості другого пі-
лота. 

Молодший, Микола, перший стрибок 
з парашутом здійснив у 13-річному віці!..  
Сьогодні на його рахунку вже більше 
30 стрибків з різними парашутами,  має 
3-й розряд з цього виду спорту. Успіхи 
на спортивній ниві у Миколи, як бачимо, 
дещо скромніші, аніж у старшого брата, 
але хто з  його 15-річних ровесників мо-
же похвалитись 30 стрибками? Отож…

Сьогодні він проходить теоретичну 
підготовку до польотів на Як-52 і після 
здачі екзаменів підніметься в повітря. Як 
курсант.

Подружжя Карапишів почувається 
щасливим. І має на це всі підстави: спо-

вна реалізувалися у тій справі, яку обра-
ли на все життя, виховали старшого сина, 
виховують молодшого. 

- Нас не стільки цікавлять їхні спортив-
ні досягнення, скільки те, якими людьми 
вони виростуть, - каже Світлана Павлів-
на. – Хочеться вірити, що ніколи не дове-
деться червоніти за своїх синів.

Григорій Миколайович сьогодні жалкує 
лише про одне. Про те, що батько, Микола 
Гаврилович, пішов з життя так зарано: на 51-
му році життя. 

-Тато закінчив Енгельську авіаційну шко-
лу  ім. Марини Раскової вже в роки війни, - 
розповідає Григорій Карапиш.  – Громив во-
рога на Пе-2 – пікіруючому бомбардувальни-
ку. В одному з повітряних боїв дістав важке 
поранення і Перемогу зустрів у військово-
му госпіталі неподалік столиці Угорщини - 
Будапешту. В небо я піднявся ще за його 
життя. Шкода, що не побачив він у небі і 
онуків. Впевнений: дідусь ними неабияк 
пишався би.

Ми ознайомили з підготовленим 

матеріалом начальника управління 

авіації і авіаційних видів спорту  ЦК 

ТСО України Володимира Михайлови-

ча ГРИБАНОВА і почули таке:

-Вже той факт, що Григорій Мико-

лайович 20 років поспіль керує авіа-

ційно-спортивним клубом, викликає 

глибоку повагу до нього. Щиро бажаю, 

щоб він, знаходячись на льотній робо-

ті, сам випустив в небо своїх онуків!

 Сергій Зятьєв

Все буде добре
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Более тридцати лет назад мы 
окончили Сумской  учебный 
авиационный центр, но память 
неумолимо возвращает к той не-

забываемой досаафовской юности, к на-
шим первым наставникам, которые при-
вили нам любовь к небу. Благодаря им мы  
избрали несомненно праведную,  верную 
и надежную  дорогу.  Мы не только полю-
били бескрайний пятый  океан, но и стали 
офицерами,  защитниками Родины.

Этот рассказ о почитаемом выпускника-
ми разных поколений Человеке с большой  
буквы, который с июля 1974  по октябрь 
1989 года возглавлял Сумской авиацентр  
ДОСААФ - Титаренко Иване  Тимофееви-

че.
Родился он  16 ноября 1934 года в де-

ревне Большая Старица, Бориспольско-
го  района, Киевской области.  Здесь же 
закончил семилетку. Родители - Тимофей 
Степанович и Варвара Панфиловна - вос-
питывали в сыне трудолюбие, ответствен-
ность и добропорядочность. В январе 
1949 года отец, председатель  колхоза, 
погиб от рук бандитов. 

     После окончания семилетки Ваня 
Титаренко не задумываясь выбрал  свою  
единственную    дорогу, которая на всю 
жизнь связала его с небом, осуществила 
его детскую мечту.  В далеком 1941 году 
он увидел как советский  И-16, умело ата-
куя,  сбил вражеский самолет, заставив 
повернуть назад  наглых немецких асов. 
Наверное,  этот эпизод и стал отправной 
точкой в определении профессии - стать 
военным  летчиком.

Поступив в Чугуевское летное училище, 
продолжает учебу в Сызранском ВВАУЛ. 
По его окончании командование остав-
ляет толкового и перспективного летчи-
ка обучать молодых курсантов. Успешно 
продвигаясь по служебной лестнице, ста-
новится командиром авиаэскадрильи. А 
вскоре его переводят на вышестоящую 
должность – начальником Сумского ави-
ацентра ДОСААФ. И хотя начал насаждать 
строжайшую воинскую дисциплину и по-
рядок,   сразу сумел завоевать в  коллек-
тиве авторитет и найти взаимопонимание. 
Мог по-отцовски направить работу в нуж-

ное русло. Вот за  эти качества личный со-
став как-то сразу принял его за своего.

Конечно, на первом плане была  задача 
научить и  выпустить  достойных  летчиков-
курсантов, которые по первому зову  мог-
ли стать на защиту Родины, но не забывал 
и об  улучшении материально-технической 
базы авиацентра.  Работать   было над чем, 
но полковник Титаренко  с любой задачей 
справлялся на оценку "отлично". Шутка ли,  
10 раз подряд он выводил СУАЦ на первое 
место среди всех Учебных авиацентров Со-
ветского Союза. И этим нельзя не гордить-
ся! Родина достойно оценила его заслуги, 
наградив офицера боевыми орденами - 
«Красной Звезды» и  «За службу Родине» .

За 15 лет руководства Центром он вы-
пустил свыше 1800 курсантов-летчиков, 
не считая спортсменов-вертолетчиков, в 
среднем более 100 человек за один год. 
Свыше 9 тысяч парашютистов подготовле-
ны для службы  в ВДВ - в среднем 600 при-
зывников в год проходили  парашютную 
подготовку и выполняли как минимум по 
три прыжка. Параллельно шла подготовка  
и спортсменов-парашютистов. 

Все авиационные спортсмены мира зна-
ют нашу Любовь Приходько - абсолютную 
чемпионку мира по вертолетному спорту. 
Но и сам Иван Тимофеевич в 1962 году стал 
абсолютным чемпионом ВС СССР по вер-
толетному спорту.  Многим спортсменам 
подсказывал и помогал не только добрым 
словом, но и  учил технике пилотирова-

ния.  Как  первоклассный летчик, настав-
ник и старший товарищ гордился, что его 
коллектив был  единой,  дружной и целе-
направленной командой.  Всегда ценил в 
подчинённых добропорядочность.  Да и  
они отвечали  своему командиру тем же.

А как не вспомнить одного из воспитан-
ников Ивана Тимофеевича, нашего земля-
ка -  Героя Советского Союза  Владимира 

Кучеренко. Володя был, по словам коман-
дира, как и  все  скромным и исполнитель-
ным,  ничем особенным  не выделяющимся 
от сверстников, а стал  гордостью Центра. 

А сколько ребят за эти годы прошли 
школу мужества в Афганистане,  награжде-
ны орденами и медалями!  А как не вспом-
нить выпускников Ивана Тимофеевича, ко-
торые погибли при исполнении интерна-
ционального долга, не посрамив звания 
воспитанника ДОСААФ СССР! С теплотой и 
глубокой скорбью  вспоминает  руководи-
тель  Игоря Добровольского, который не 
только отлично летал, но и оформил  много 
стендов,  схем и графиков.

Мы будем всегда гордиться тем, что на-
шим наставником был и остается полков-
ник Титаренко Иван Тимофеевич. Человек, 
которую всю свою жизнь посвятил ДОСА-
АФ. Он и сегодня остается в оборонном 
Обществе, работая директором Сумской 
автомобильной школы ТСО Украины. И как 
прежде готовит не только отличных спе-
циалистов, но и воспитывает настоящих 
патриотов Отечества.  Все выпускники го-
ворят Вам большое спасибо, желают здо-
ровья и многих лет жизни. Жаль, что нынче 
таких руководителей на пальцах пересчи-
тать. Вместо них приходят выскочки, рвачи, 
проходимцы и прохиндеи. Жаль, что нынче 
преобладают другие принципы, которые 
направлены не на воспитание молодежи,  
а лишь на зарабатывание любым способом 
денег, не считаясь ни с чем святым.

 Мы остаемся детьми той эпохи, ценим и 
гордимся, что нашим учителем и воспитате-
лем был, есть и будет  полковник  ТИТАРЕНКО 

ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ!  Наш – ТИТ!!!

С глубоким уважением и 

 благодарностью выпускник СУАЦ-79 

майор запаса Владимир Щеглов
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УЧИТЕЛЬ,  
НАСТАВНИК 

И ОТЕЦ 

Твої сини, Україно!         



Спорт

90 РОКІВ ВІТЧИЗНЯНОМУ 
 ПЛАНЕРИЗМУ!

Доки будуть висхідні потоки - 
будуть люди, що прагнуть літати.

О.К.Антонов 
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З 6 по 8 вересня 2013 року на горі Узун-
Сирт (сел. Коктебель) в рамках  авіаційного 
фестивалю "Крила Вітчизни" відбулося свят-
кування 90-річчя вітчизняного планеризму.

Головні урочистості, присвячені цій по-
дії, відбулися 7 вересня. Розпочалися вони 
з мітингу на Алеї Слави в Центрі планерного 
спорту з покладанням вінків до пам’ятника пі-
онерам планеризму Олегу Антонову і Сергію 
Корольову. Спортсмени-планеристи та гос-
ті стали свідками грандіозного повітряного 
свята за участі представників усіх видів авіа-
ційного спорту, відвідали музей планеризму. 
Вони мали змогу взяти в участь в екскурсії 
Горою та зустрітися з ветеранами авіації, ви-
датними спортсменами.

Гора Клементьєва (Узун-Сирт) - колиска ві-
тчизняного планеризму. Названа на честь ви-
пробувача-планериста Клементьєва, що заги-
нув тут під час випробувань нового планера.

Сам хребет Узун-Сирт являє  собою досить 

широке (300—600 м), з трьома чітко визна-
ченими вершинами, вигнуте плато, що об-
межене с півдня круглою долиною Бараколь 
діаметром близька 4 км, де постійно виника-
ють висхідні повітряні потоки. На заході гора 
окреслюється вулканічним  масивом Кара-
Даг. Довжина Узун-Сирта біля 7 км. 

З 1923 по 1977 р.р. в с. Отважном зна-
ходилась Вища льотно-планерна школа 
(ВЛПШ). Звідси починали свій шлях майбут-
ні Генеральні конструктори О. К. Антонов, О. 
С. Яковлєв, С. В. Іллюшин, творець космічних 
кораблів академік С. П. Корольов. На вершині 
гори в 1973 році встановлено пам'ятний обе-
ліск із справжнім планером на честь 50-річчя 
перших планерних змагань. Планер виконує 
також роль флюгера.

Днем народження радянського планериз-
му вважається 1 листопада 1923 року. Саме 
в цей день було проведено перші планерні  
випробування, які в подальшому стали на-
зивати зльотами. Всього відбулося 11 зльотів 
- з 1923 по 1935 рік. Вони проходили щоріч-
но (крім 1926 и 1931 років), зазвичай восени. 
На той час кожен зліт був подією всесоюзно-
го масштабу. На них встановлювались нові 
рекорди безмоторних польотів, з'являлись 
нові імена.

В 1977 році на Узун-Сирті було вирішено 
створити Науково-дослідну планерну базу. 
Вона працювала до 1992 року, а потім була 
реорганізована в Центр планерного спор-
ту «Коктебель». Славетні традиції кримських 
планеристів продовжили юні  спортсмени 
Феодосійської юнацької планерної школи, 
створеної ентузіастом і ветераном планериз-
му А. В. Федоровою.

В 2009 році місцева адміністрація плану-
вала розподіл гори на земельні ділянки 
під забудову, що зробило б неможливими 
безмоторні польоти над нею.

Але 5 березня 2010 р. Верховна Рада 
України ухвалила Постанову № 1947-VI 
[2] «Про заходи по збереженню території 
гори Клементьєва (Узун-Сирт) в Автоном-
ній Республіці Крим», метою якої є забо-
рона знищення місця, аналогів котрому 

за своїми аеродинамічними властивостями 
нема в Європі, і збереження для подальшо-
го розвитку планерного, дельтапланерного 
и парапланерного спорту.

Традиція святкування ювілеїв планериз-
му бере початок з 1963 року, коли вперше 
відзначили 40-річчя цього виду спорту. Са-
ме на цьому заході в колі відомих всьому 
світові Головних і Генеральних конструкто-
рів вперше під прізвищем Царьов з'явився 

Планеристи оборонного ТоваристваПланеристи оборонного Товариства
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С.П.Корольов, на той момент глибоко засе-
кречений.

На свято 50-річчя в вересні 1973 році близь-
ко 40 тисяч кримчан прибули на Гору, щоб 
привітати піонерів планеризму К.К.Арцеулова, 
С.М.Люшина, В.І.Грабовського, В.С.Пишнова, 
П.В.Цибіна, С.М.Анохіна, М.К.Раценську, 
К.А.Грунауер, В.Ф.Хапова, В.В.Вінницького, 
І.І.Шелеста, В.М.Янусова, Г.С.Малиновського, 
Л.С.Кочеткову, А.В.Коваленко та багатьох ін-
ших. Саме до цієї події на Горі встановлено 
обеліск на честь піонерів планеризму.

60-річчя ознаменувалося грандіозним 
повітряним святом, в якому взяли участь 
не тільки сучасні зразки авіаційної техніки, 
але й відновлений планер "А-2" конструк-
тора Антонова. Серед гостей були ветера-
ни планеризму - учасники коктебельських 
планерних зльотів 20-30-х років. За такою ж 
примірно схемою відбувалися святкування 
70 і 80-ї річниць.

ТОПОРОВА Валентина Миколаївна - за-
ступник начальника авіації ТСО України, за-
служений майстер спорту СРСР, двократна 
абсолютна чемпіонка Європи, нагороджена 
орденом "Княгині Ольги":

-Гора для мене не просто красива міс-
цина з чудовими краєвидами. Це справді 
історичний символ, де закладено підвали-
ни тієї Справи, якій я присвятила все своє 
життя. Символічно, що літати почала того 

року, коли мої старші товариші і учителі, з 
яких я завжди брала приклад, відзначали 
на Узун-Сирті піввіковий ювілей планер-
ного спорту. І хоча не збулася моя дитяча 
мрія - я з малих років вже бачила себе в 
кабіні потужного літака - ніскільки про це 
не жалкую. З цією Горою пов’язано чимало 
і в моєму особистому житті - в 1993 і 1994 
роках тренувалась тут в складі збірної ко-
манди з планерного спорту, 2003 року бу-
ла запрошена на святкування 80-річного 
ювілею вітчизняного планеризму. Мені 
радісно усвідомлювати, що Гора Клемен-
тьєва не тільки залишається меккою пла-
неристів, але й дала поштовх новим видам 
спорту, більш доступним широкому загалу 
закоханих в небо людей - дельтапланериз-
му і парапланеризму.

 Цього року мені пощастило зустрітися 
зі своїми давніми друзями і колегами, які є 
гордістю вітчизняного спорту. Було нам що 
згадати з Зінаїдою Миколаївною Соловей 
- двократною рекордсменкою світу, яка 
встановила ще й 10 рекордів СРСР на сво-
єму "Бланіку". Цей неперевершений чесь-
кий планер, до речі, дав путівку в небо всім 
радянським спортсменам, які починали 
підкорювати повітряні потоки з кінця 60-х 
років. Зустрілась і з Євгеном Сергійовичем 
Чарським, який багато років поспіль очо-
лював Федерацію планерного спорту Росії. 
Символічно, що цей 75-річний спортсмен 
цього року вперше в своєму житті подолав 
на змаганнях 500-кілометровий маршрут. 
Є ще порох в порохівницях старої гвардії!

Багато приємних хвилювань додали й 
спогади, якими ми обмінялись з дніпро-
петровськими ветеранами неба Борисом 
Поліщуком, Михайлом Бєлим, Володими-
ром Шевченко, російським планеристом  
Володимиром Бессарабом.

Зоряне сузір'я Героїв Радянського Союзу і УкраїниЗоряне сузір'я Героїв Радянського Союзу і України

 Валентина Топорова серед членів клубу "Авіатриси України"Валентина Топорова серед членів клубу "Авіатриси України"

Поету Максиміліану Волошину ми 
зобо в'язані створенням легендарного 
центру планеризму. Одного разу, прогу-
люючись із онуком Айвазовського Костян-
тином Арцеуловим, Волошин привів його 
на гору Узун-Сирт, зняв капелюх, підкинув 
його по вітру й почав читати вірші. Капе-
люх залишався в повітрі, поки Волошин 
не закінчив декламувати. Авіатор Арцеу-
лов був вражений і почав рекомендувати 
це місце соратникам-авіаторам.



Інформацію, яка, на наш погляд, буде 

цікавою для читачів, ми отримали від 

начальника відділу оргмасової  та вій-

ськово-патріотичної роботи Дніпро-

петровської обласної організації ТСО 

України Володимира Труна.

Сначала приятная новость: сборная 
Днепропетровской области выиграла в 
Чернигове чемпионат Общества содей-
ствия обороне Украины (ОСОУ) по стрель-
бе из пневматического оружия.

- Новость действительно приятная, хо-
тя для непосвященных и звучит отнюдь 
не как выигрыш  какого-нибудь чемпио-
ната мира или Европы, - говорит помощ-
ник председателя нашей областной ор-
ганизации ОСОУ по развитию техничес-
ких и прикладных видов спорта, мастер 
спорта международного класса Влади-

мир Ланской. - Для нас же этот громкий 
успех переоценить просто невозмож-
но по той причине, что пулевая стрель-
ба входит обязательным пунктом комп-
лексного зачета в соревновании по всем 
пунктам работы областных организаций. 
А поскольку киевляне, наши «вечные» 
конкуренты в борьбе за первое место,  фи-
нишировали в стрельбе только восьмыми, 
то можете себе представить наш отрыв 
от них (первенство определяется по на-
именьшему количеству занятых мест)!

А вот имена наших чемпионов в лич-
ном зачете. Мастер спорта Алексан-

дра Роздоба  не только стала первой в 

стрельбе из малокалиберной винтовки, 
но и выполнила норматив мастера спор-
та международного класса! Подтвердила 
свой мастерский класс Марина Чижова, а 
Станислав Переломов занял второе мес-
то среди лучших пистолетчиков Украины и 

впервые выполнил норматив 
мастера спорта.

Мало кто знает, что пуле-
вая стрельба – один из 25 
технических и прикладных 
видов спорта, которые куль-
тивируются в ОСОУ (бывшем 
ДОСААФ). Все они органично 
входят в систему неолимпий-
ских видов спорта Украины 
– от мотоциклетного, раке-
томодельного и до… голу-
биного спорта (да, есть и та-
кой). Не все эти виды широ-
ко известны. Более того, они 

остро нуждаются в популяризации, осо-
бенно среди молодежи. Первый и весь-
ма значительный вклад в это сделали в 
Днепропетровске.

Рассказывает Владимир Ланской:
- С учетом того, что Днепропетровская 

областная организация ОСОУ из года в год 
занимает лидирующее положение в Укра-
ине (первое-второе места), такой факт для 
широкой общественности не мог долго 
оставаться незамеченным. Наш опыт по-
дготовки спортсменов и проведения со-
ревнований получил распространение во 
всех регионах. А теперь будет подкреплен 

и научной работой. Впервые в Украине 
такую магистерскую работу подготовила 
студентка Днепропетровского государ-
ственного института физической культуры 
и спорта Маргарита Гладенко. Ее назва-
ние – "Особенности спортивно-техничес-
ких и прикладных видов спорта в Украине 
на примере Днепропетровской областной 
организации ОСОУ". Рецензентом, а факти-
чески идеологом и руководителем магис-
терской работы стала декан факультета - 
кандидат наук, доцент Нина Долбышева. 
Маргарита бесконечно благодарна этой 
замечательной женщине, Учителю от Бога!

Надо сказать, что руководство нашей 
областной организации во главе с ее пред-
седателем Валерием Сорочаном всячес-
ки содействовало подготовке и появле-
нию этой 70-страничной работы - выдали 
необходимые архивные материалы, кон-
сультировали будущего магистра практи-

чески по всем 
вопросам.

В итоге полу-
чилась строй-
ная картина, 
с  н а у ч н ы м и 
выводами и ре-
комендациями, 
развития мно-
гих видов спор-
та, которые в 
силу своего не-
олимпийского 
статуса нахо-
дятся как бы в 
тени. А имя на-
учного руково-

дителя магистерского труда студент-
ки, авторитетного профессора Мирослава 

Дутчака из Киева, значительно повысит 
его значение для дальнейшего развития 
отечественных технических и прикладных 
видов спорта.

Глядишь, та же Марина или кто-либо 
другой, может быть и из нашего института 
физкультуры, рискнет написать на подо-
бную тему и кандидатскую диссертацию, 
например,  о мастерстве вождения авто-
мобиля, умении стать настоящим снайпе-
ром или постройке модели современной 
ракеты.

ОТ СНАЙПЕРОВ 
ДО МАГИСТРОВ РАКЕТ

Маргарита Гладенко (в центре) и Нина Григорьевна 

 Долбышева (вторая слева)
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11-12 червня 2013 року на базі За-
ліщицького  РСТК відбулось  виїзне за-
сідання Бюро комітету Тернопільської 
обласної організації та навчально-мето-
дичні збори з директорами і головними 
бухгалтерами   навчальних закладів ТСО 
України області. Було проаналізовано 
фінансово-господарську діяльність за 1 
півріччя  та стан професійної підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфіка-

ції кадрів робітничих професій для еко-
номіки  України, вивчення основних за-
конодавчих і нормативно-методичних  
документів, засвоєння  державних вимог 
до кадрового, методичного і матеріаль-
но-технічного забезпечення навчального 
процесу. Представники навчальних закла-
дів області   обмінялись досвідом роботи, 
насамперед щодо розв’язання наболілих 
проблем сьогодення, які є  характерними 
для всіх автомобільних шкіл та спортивно-
технічних клубів.

Заліщицький районний спортивно-тех-
нічний клуб  3 травня 2013 року  відзначив 
50-річчя  з часу свого заснування. В період 
з  1974 по 1988 рік він був перейменова-
ний з автомотоклубу  на автошколу. Істо-
ричний фотомонтаж, ілюстрований чорно-
білими світлинами 60-90 років минулого  
століття, одразу привернув увагу гостей.

Новий відлік часу в навчальному за-
кладі розпочався відтоді, як його очолив 
Михайло Іванович Голоден. З багатим 
досвідом роботи на посаді голови пере-
дового в районі колгоспу, врівноважений, 

по-мудрому ініціативний переступив   він 
поріг РСТК в 2004 році. Не злякався ста-
реньких будівель, зарослого бур'янами  
подвір'я, нульової рентабельності, розча-
рування працівників, які не вірили у май-
бутнє клубу. Ось такі наслідки  "господарю-
вання"  попереднього директора… 

Михайло Іванович насамперед згур-
тував трудовий колектив, і якось  самі по 
собі пішли з нього ті, хто  чаркувався з по-

переднім начальством. 
Прийшли молоді, пра-
цьовиті, активні… Пер-
шим помічником у всіх 
справах став старший 
син Іван. За період "ди-
ректорування"  Ми-
хайла  Івановича під-
готовлено понад п’ять  
тисяч водіїв  автомото-
транспортних засобів 
різних категорій, при-
дбано лише за остан-
ніх  п’ять років 4 легко-
ві автомобілі, причіп до 
легкового автомобіля, 

скутер, автобус, вантажний автомобіль, ро-
бочий легковий автомобіль в клас ЛПЗ. Ка-
пітально відремонтовано два навчальні і 
адміністративний корпуси,  побудовано 
стрілецький тир, відкрито комп’ютерний 
клас. Стан фінансово-господарської діяль-
ності стабільний і має стійку тенденцію до 
щорічного зростання.

Завзятість, самовідданість трудового ко-
лективу - викладачів Василя  Васильовича 

Косоловського,  Івана Михайловича 

 Голодена, майстрів виробничого навчання 
водіння Михайла Степановича  Палюха, 

Василя Георгійовича Сиротюка, голов-
ного бухгалтера Ганни Степанівни Хім'як 

дають чудові результати. Педагогічна май-
стерність викладацького складу, висока 
організація навчального процесу  забез-
печили колективу визнаний у районі авто-
ритет по підготовці водіїв.

Наприкінці зборів були проведені зма-
гання  з фігурного водіння легкового ав-
томобіля. За їх результатами в особистому 
заліку перше місце виборов Володимир 

 Ланковський з Теребовлянського РСТК, 

друге – Іван Тодорчук  з Борщівського 
РСТК, третє - Михайло Палюх з Заліщиць-
кого РСТК. Всі вони – майстри виробничого 
навчання водінню автомобіля – були відзна-
чені грамотами обласної організації ТСО 
України і грошовими преміями. Це було  
змагання  справжніх професіоналів, які вра-
жали глядачів вмінням  віртуозно керувати 
автомобілем,  вправно  долати перешкоди, 
чітко  виконувати складні елементи вправ.

Потім всі учасники зборів комфорта-
бельним  «Неопланом» поїхали в первин-
ну організацію  ТСО України, яка працює 
на базі Синьківської  загальноосвітньої 
школи Заліщицького району. Надовго 
запам’ятається учасникам зборів ця екс-
курсія… в майбутнє,  як назвав голова ОО 
ТСО України Новгородський А.Д.  поїздку 
в село, вихідцем якого є  відомий бізнес-
мен, меценат Дмитро Фірташ. Синьківча-
ни пишаються знаменитим односельчани-
ном і   вдячні йому за розвиток  інфраструк-
тури рідного села, за нові робочі місця.

Окрасою села стала загальноосвітня 
школа  з сучасними комп’ютеризованими 
класами, кабінетами, спортивним залом,  
тиром,   їдальнею, ігровими кімнатами для 
наймолодших школярів. Асфальтовані до-
ріжки ведуть до чудового, зі штучним по-
криттям, спортивного комплексу під від-
критим небом.

Голова первинної організації ТСО Укра-
їни  Дмитро Чубатий  вважає, що патріо-
тизм, висока громадянська свідомість по-
винні виховуватись змалечку в  родинному 
гнізді, в стінах школи, на рідній землі. І за 
приклад їм мають слугувати саме земляки, 
справжні патріоти рідного краю.

Слід зазначити,  що подібні заходи, на 
думку учасників зборів, є корисними. Адже 
саме на них відбувається обмін досвідом 
роботи, розв’язання  тих чи інших проблем, 
без яких не обходиться у своїй повсякден-
ній життєдіяльності  жоден  навчальний 
заклад оборонного Товариства області. А 
також ближче знайомимося з рідним кра-
єм, з його чудовими людьми. 

 Помічник голови Тернопільської ОО 

ТСО України, член Національної спілки 

журналістів України  З. КУДРИК   

І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ,
Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ…

Цей духовний заповіт великого українця перетворюють в 
життя в Тернопільській обласній організації ТСО України
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Валентин Войно-Ясенецкий (Лука):
Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой

Каждое лето, 11 июня, когда Православная Церковь чтит память Святителя и 
исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского, праздничные 
богослужения проходят во многих городах Украины, России, Греции и  других 
стран. В этот день цветы Святителю приносят жители Симферополя, где в 
кафедральном Свято-Троицком соборе покоятся мощи святого врача,  Киева, 
 Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Ульяновска и Москвы -  всюду, 
где есть храмы, посвященные архиепископу-хирургу. А сколько еще храмов 
и часовен носит имя одного из самых выдающихся деятелей медицины и 
 Православной Церкви! Церкви, представителей которой советская власть 
 десятилетиями уничтожала, расстреливая, ссылая в лагеря, сажая в тюрьмы. Но 
далеко не всех обитателей этих лагерей власть потом отмечала такой высокой 

наградой, как Сталинская премия первой степени.

Это был поистине чудотворец. Из-
вестна история о том, как ему в 
Сибири пришлось делать полост-
ную операцию крестьянину перо-

чинным ножом, а рану зашивать женским 
волосом, причём нагноения не было. Между 
первой ссылкой в Туруханск и второй ссылкой 
в Архангельск владыка жил в Ташкенте. Там 
он продолжал вести приём больных у себя на 
дому. Будучи в третьей ссылке, под Краснояр-
ском, уже в начале Великой Отечественной 
войны, епископ Лука предложил властям свой 
опыт и мастерство для лечения раненых 
советских воинов. В октябре 1941 года его 
назначили консультантом всех госпита-
лей Красноярского края и главным хирургом 
эвакогоспиталя. Инспекторская проверка 
показала, что ни в одном другом госпитале 
не было столь блестящих результатов ле-
чения сложнейших инфекционных ранений 
суставов. Тысячи военных были спасены от 
смерти или пожизненной инвалидности. Ра-
ботать приходилось в невыносимых услови-
ях: штат неумел и груб, врачи не знают основ 
хирургии. Всё это крайне плохо отражалось 
на здоровье Владыки. Во время операций он 
всё чаще опускался на стул: не держали ноги. 
Трудно было подниматься по госпитальным 
лестницам: давало себя знать хроническое 
заболевание - эмфизема легких.

Обо всем этом 
и о многом дру-
го м  м ы  у з н а е м 
еще больше, ес-
л и  п о с м о т р и м 
художес твенный 
фильм о Святите-
ле Луке под ра-
бочим названием 
“Лука: Святитель-
х и ру р г ”,  п р о и з -
водство которо-
го уже заканчива-
ет кинокомпания 
«Патриот-Фильм» 
при содействии ОСО Украины. В со-
здании картины приняли участие две 
страны – Украина и Республика Бела-
русь, а в главных ролях снялись Ви-
талий Безруков, Андрей Саминин, 
Катерина Гусева,  А лександр Яцко, 
Владимир Гостюхин и др. Соавтором 
саундтрека фильма стал всемирно 
известный украинский тенор – Юрий 
Годо.

Кроме того, весной будущего года 
выйдут две книги об архиепископе 
Крымском - «Святитель-хирург» Васи-
лия Марущака, а также архимандрита 

Нектария (Антонопулоса) «Безмездный 
целитель святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий). Житие. Чудеса. Письма».

В своей книге архимандрит Некта-
рий пишет о чуде как о событии, кото-
рое доступно человеческому разуму. 
Чтобы понять чудо, надо лишь поднять 
взор к небу и увидеть на духовном 
уровне, что это своеобразный ответ 
Любви Небесной на наши молитвы. Че-
рез чудо мы получаем информацию 
совершенно другого, более высокого 
уровня, отличающуюся от привычной 
нам. Святые при жизни и после смер-
ти не перестают творить чудеса во 
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Антон и Виктория Макарские почти 14 
лет вместе. Все эти годы они мечтали и 
молились о рождении ребенка. Год назад чу-
до свершилось – на свет появилась долгож-
данная дочь Машенька. Виктория уверена: 
счастьем материнства она обязана Святи-
телю Луке Крымскому. Назару Стадниченко 
23 года. Молодой человек мечтал стать ве-
ликим пианистом, но случилась беда, и он 
чуть не лишился пальцев на руке. Мама На-
зара молилась Святому Луке об исцелении 
сына, и он услышал ее. Теперь Назар не толь-
ко исполняет, а и сам пишет музыку. Мужа 
правнучки Святителя Луки Татьяны Войно-
Ясенецкой Сергея несколько лет назад тоже 
исцелила молитва. Врачи были в шоке: после 
тяжелой формы туберкулеза у мужчины по-

лностью восстановилось легкое. А вот пи-
сательница, пожилой человек, готовилась 
к шунтированию. Это серьезная операция 
с огромным риском для сердца. Помолилась 
перед иконой и пошла на последнее обследо-
вание перед операцией, перед этим сделав 
ЭКГ. Вдруг  выходит медсестра: «Предъявите 
Ваш пропуск в больницу». «А что случилось?» 
- «Ваше прежнее ЭКГ не совпадает с сегод-
няшним, как будто это данные разных лю-
дей». Она протягивает пропуск медсестре. 
Та приглашает женщину пройти. «Чем вы 
лечились эти несколько недель, пока вас го-
товили к операции? - спрашивает врач, - у 
Вас прекрасная кардиограмма». «Я молилась 
святому Луке (Войно-Ясенецкому) в храме 
Успения в Путинках».

О всеблаженный исповедниче, святи-
телю отче наш Луко, великий угодни-
че Христов! Со умилением приклоньше 
колена сердец наших и припадающее к 
раце честных и многоцелебных мощей 
твоих, якоже чада отца, молим тя всеу-
сердно: услыши нас, грешных, и принеси 
молитву нашу к Милостивому Челове-
колюбцу Богу, Емуже ты ныне в радости 
святых и с лики Ангел предстоиши. Веру-
ем бо, яко любиши ны тою же любовию, 
еюже вся ближния возлюбил еси, на зем-
ли пребывая.

Испроси у Христа Бога нашего, да 
утвердит во Святей Своей Православ-
ней Церкви дух правыя веры и благочес-
тия, пастырем ея да даст ревность свя-
тую и попечение о спасении паствы, вве-
ренной им: право верующия соблюдати, 
слабыя и немощныя в вере укрепляти, не-
ведующия наставляти, противныя об-
личати. Всем нам подай дар, коемуждо 
благопотребен, и вся, яже к жизни вре-

менней и к вечному спасению полезная: 
градов наших утверждение, земли пло-
доносие, от глада и пагубы избавление, 
скорбящим утешение, недугующим исце-
ление, заблудшим на путь истины возв-
ращение, родителем благословение, ча-
дом в страсе Господнем воспитание и 
научение, сирым и убогим помощь и за-
ступление.

П о д а ж д ь  в с е м  н а м  т в о е 
архипастырское и святое благослове-
ние, да тем осеняеми, избавимся от коз-
ней лукаваго и избегнем всякия вражды и 
нестроений, ересей и расколов.

Даруй нам поприще жизни временныя 
богоугодно преити, настави нас на 
путь, ведый в селения праведных, избави 
воздушных мытарств и моли о нас Все-
сильнаго Бога, да в вечней жизни с тобою 
непрестанно славим Отца и Сына и Свя-
таго Духа, в Троице славимаго Бога, Ему-
же подобает всякая слава, честь и дер-
жава во веки веков. Аминь.

Молитва Святителю Луке

славу Божию. Таков и святитель Лука 
Крымский. Ему дана Богом великая си-
ла помогать людям.

Таких историй огромное количе-
ство. Иногда даже кажется,  что Он 
помогает сейчас больше, чем тогда, 
когда жил на зем ле,  ибо ныне Он 
рядом с небесным Отцом и может 
получать в избытке Благодать, идти 
к страждущим людям, помогать им, 
давая соответствующее лечение. Да, 
сегодня наш Святой спешит к людям 
не телесными своими ногами, когда, 
задыхаясь, старался поспеть к каж-
дому больному, чтобы отслужить мо-
лебен и исцелить его, но теперь Он 
может успевать ко всем, кто с бла-
гоговением призывает Его помощь.

Материал подготовила  руководитель 

п р е с с - ц е н т р а  к и н о к о м п а н и и 

"Патриот-Фильм" Светлана  Машовец
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У НЬОГО БУЛА МРІЯ…
Вадим Нестерчук дбав про авторитет України у спортивному  світі,  
допомагав  юним землякам, хворим дітям  і мріяв про нові перемоги

Завжди хотів бути першим

Вадим  народився на Вінниччині, у міс-
ті Калинівці. Із золотою медаллю посту-
пив до Київського державного інституту 
іноземних мов,  який успішно закінчив. 
Продовжив навчання у Київському На-
ціональному університеті ім. Тараса Шев-
ченка по спеціальності «Фінанси і аудит». 
Друзі Вадима згадують, що він завжди хо-
тів «більше пізнати, більше побачити». 
Саме це прагнення і привело згодом до 
Міжнародного інституту менеджменту та 
Лондонської школи бізнесу, в стінах яких 
вивчав тонкощі підприємницької діяль-
ності. З часом створив і очолив  лізингову 
компанію, яка надавала в прокат автомо-
білі, а також ресторан «Париж-Дакар».

Та було у нього захоплення - автомо-
більні перегони в екстремальних умо-
вах. Вид спорту не для слабонервних, 
пов'язаний з постійним ризиком. Та це 
не зупиняло Вадима – людину азартну, 
якій, окрім спортивних успіхів, було важ-
ливо ще й випробувати себе. В 2008 ро-

ці він заснував українську команду для 
участі в легендарному ралі «Дакар». Тоді 
іноземні журналісти з подивом конста-
тували в своїх репортажах, що «несподі-
вано для усіх з’явилася біла автівка з не-
відомим прапором невідомої країни»…

Загалом за своє недовге життя Вадим 
брав участь в багатьох ралі-трейдах,  зо-
крема, «Північний ліс», що проходив в 
Росії, «Шовковий шлях» за  маршрутом 
Росія-Казахстан-Туркменістан, був учас-
ником кількох Кубків світу. І завжди хотів 
бути першим, поступово наближаючись 
до здійснення цієї мрії.

Ніщо не віщувало біди

24 червня 2013 року…
Цей день став фатальним для Вадима 

Нестерчука. Всі, хто його бачив незадовго 
до цього, скажуть: Вадим почувався впев-
нено, багато жартував, а його очі випро-
мінювали впевненість, що все буде гаразд. 
Цього разу він полетів до Об’єднаних Араб-
ських Еміратів один, чого ніколи не трапля-
лося. Його, за спогадами Віталія Бутинця, 
керівника групи механіків команди авто-
гонщика, завжди хтось супроводжував.

- Він повинен був вилетіти до Еміратів 
раніше, але з якихось причин поїздку до-

велося відтермінувати на кілька днів, - го-
ворить Віталій. – Тож полетів 22 червня, 
збираючись потренуватись кілька днів.

Пустеля Руб-ель-Халі – чи не найспекотніша 
точка на планеті Земля. Температура там сягає 
вище 50 градусів за Цельсієм. Проте саме її упо-
добали українські спортсмени для своїх трену-
вань. За свідченнями товаришів Нестерчука, він 
був людиною досить витривалою. Кілька років 
тому трапився випадок, коли йому довелося 
пройти пустелею Атакан  більше 10 кілометрів, 
шукаючи автомобіль технічної допомоги. 

Вперше в пустелі Руб-ель-Халі українець 
побував ще у 2008 році. Вона, вірніше, там-
тешні умови йому сподобались, і він щороку 

проводив там тренування. Вадим завжди на-
магався наблизити умови тренувань до екс-
тремальних, вважаючи, що лише так можна 
перемагати. Процес тренувань був відлаго-
джений: гонщика  завжди супроводжувала 
група підтримки. В помічники брали також міс-
цевого - Алі,  виїжджаючи в пустелю на двох 
автівках.   «Я застряг. Зламалася машина…»

Будь-який вид спорту вимагає повної само-
віддачі: навіть під час чемпіонатів із шахів їхні 
учасники виснажуються морально і фізично 
настільки, що, за спогадами Анатолія Карпо-
ва, нерідко «потрібне втручання лікарів, які 
супроводжують кожного шахіста». А що вже 
казати про автомобільні перегони в умовах 
арабських пустель, коли спека зашкалює за 50?

Віталій Бутинець був останнім, з ким спілку-
вався Вадим Нестерчук: він отримав од нього 
смс-повідомлення, з якого дізнався, що Вадим 
застряг в пісках і просить вислати допомогу. Ві-
талій відразу зателефонував Алі, який пообіцяв 
виїхати на поміч. Але для того, щоб дістатись ав-
томобіля, що потрапив у пастку, потрібно було 
здолати понад 200 кілометрів. Нестерчук добре 
знав про це і тому, мабуть, не став дочікуватись 
араба, а вирішив самотужки дійти до дороги, 
сподіваючись, що хтось інший допоможе йому. 
Алі підняв на ноги місцевих рятувальників, по-
ліцейських, які з вертольоту почали обстежува-
ти місце ймовірного знаходження автомобіля. І 
невдовзі таки знайшли, але в салоні знаходився 
лише непритомний напарник Нестерчука. Не-
забаром поліцейські наткнулися і на Вадима, 
який лежав неподалік дороги…

Що змусило спортсмена залишити авто-
мобіль і вирушити розпеченою пустелею, вже 
ніхто й ніколи не дізнається. Але не помилюсь, 
коли скажу, що піти на такий крок могла лише 
морально сильна, вольова людина.
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 Це був справжній патріот   України…

Вадим Нестерчук пішов з життя у розквіті 
сил. І моральних, і фізичних. Адже йому було 
усього 42 роки. В таких випадках кажуть: жи-
ти ще та жити. Та не судилося. Але  він багато 
чого встиг. І не лише на спортивній ниві. 

Досягши певних висот у житті, Вадим за-
вжди приїздив у рідну Калинівку. Побував 
і цього року в своїй школі на «Останньому 
дзвонику». Земляки зустріли його бурхливи-

ми оплесками. Як розповідав один з учасни-
ків тієї зустрічі, «навіть високоповажних мож-
новладців, що приїздять до міста, ніколи так 
не зустрічали».

- Люди не просто поважали його, а люби-
ли, - розповідає Іван Гринчак, житель Кали-
нівки. -  І було за що. Зустрічаючись з ними, 
він ніколи не демонстрував своєї зверхності, 
не вихвалявся спортивними досягненнями. 

Коли попросили поділитись секретами успі-
хів, яких він досяг, Вадим Нестерчук відповів:

- Нікому їх не відкривав, а з вами поділю-
ся. Є три золотих правила, яким я намагаюся 
не зраджувати і вам того ж бажаю. Перше: 
завжди допомагати старим людям та малим 
дітям – і ті й інші потребують сторонньої до-
помоги. Не скупіться на добро, і воно по-
вернеться сторицею. По-друге, не можна 
зневажливо ставитися до своєї землі,  рід-
ного краю, природи. Ми повинні залиши-
ти своїм нащадкам чисте блакитне небо та 
зелені краєвиди. А третє, і головне – мрія. 
Незважаючи на будь-які перепони, набли-
жатися до неї.

Це були не просто слова, намагання заво-
ювати дешеву популярність серед земляків. 
Особливо, коли говорив про необхідність 
піклуватися про старих і дітей: він заснував 
на честь свого батька, шкільного учителя, 
стипендію для трьох талановитих дітей, які 
тягнуться до знань, мають активну життєву 
позицію, але через матеріальні труднощі не 
можуть реалізувати свої мрії, в розмірі 45 
тисяч гривень кожному. 

Він говорив про бажання розширити 
коло тих, хто буде  отримувати від нього 

фінансову допомо-
гу. Тому й створив 
благодійний фонд 
імені Івана Богуна, 
завдяки якому нада-
вав допомогу дітям, 
що хворіють на рак. 
Вадим мріяв про 
той час, коли мати-
ме змогу витрача-
ти мільйон гривень 

на цих діток, хоч 
якось полегшуючи 
їм життя. Він часто 
приїздив до онко-
логічних відділень 
і передавав діткам 
ліки, подарунки. 
Опікувався також 
і дитсадком в Кри-

му, допомігши у придбанні ліжок, іншого ін-
вентарю, а також у ремонті.

Всі, хто знав Вадима, в один голос ка-
жуть, що «це був справжній патріот Укра-
їни, який понад усе любив свою країну і 
пишався своєю приналежністю до неї». І 
це так - беручи участь в престижних між-
народних змаганнях, він не лише задоволь-
няв свої, у кращому розумінні цього слова, 
амбіції, а й дбав про спортивний престиж 
України.  

В одному зі своїх інтерв’ю Вадим 

Нестерчук сказав, що у нього є два 

життєвих кредо: «Ніколи не зупи-

нятись у своєму розвитку» і «Ніко-

ли не здаватись». Їм він залишив-

ся вірним  до останнього подих у…

Заступник Голови ТСО України        

Віктор Поваров:

- Загибель Вадима Нестерчука – важ-
ка втрата для усього нашого Товари-
ства, де він робив  перші кроки у вели-
кий спорт і під прапором якого  часто 
виступав.  За своє життя я  був свідком 
багатьох подій, зустрічав  спортсменів, 
удостоєних найвищих титулів. Жоден 
з них не був схожий на Вадима. У ньо-
го був якийсь особливий шарм, який 
змушував з перших хвилин знайомства 
з повагою і  симпатією ставитись до 
нього. Була і ще одна риса у цієї лю-
дини, якої так не вистачає багатьом з 
нас. Це – патріотизм. Справжній, а не 
показний, як це буває з багатьма відо-
мими людьми. Він любив Україну. Так, 
саме любив - як син любить рідну ма-
тір. Він, знаю, і в екстремальних пере-
гонах брав участь,  щоб утверджувати 
свою країну на світовому рівні.

Помічник голови Київської об-

ласної організації з неолімпій-

ських видів спорту, заслужений 

майстер спорту України Борис 

Запольський:

- З Вадимом я познайомився років 
шість тому, на початку його спортивної 
кар’єри. Після спілкування, особливо 
після того, як ближче познайомився 
з ним, зрозумів: у нього попереду – 
блискуче спортивне майбутнє. Завдя-
ки цілеспрямованості, наполегливос-
ті, умінню тримати удари долі, яка не 
завжди була до нього прихильною, 
Нестерчук  досяг успіхів і в бізнесі, 
і  в спорті.  Ми, оборонці Київщини, 
пишаємось, що Вадим був членом на-
шого багатотисячного колективу. Йо-
го не вистачатиме не лише нам, а й 
усьому нашому Товариству,  Україні , 
яку він так любив.
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Наші консультації

На сьогоднішній день у зв’язку із відсут-
ністю єдиних вимог з боку МВС України та 
МОН України до навчально-матеріальної 
бази навчальних закладів, єдиних програм 
навчання керуванню транспортними засо-
бами виникають певні непорозуміння щодо 
обладнання майданчиків для початкового 
навчання водінню (автодромів) та організації 
практичного водіння.

Навчальний майданчик для початкового 
навчання водінню (автодром) призначений 
для відпрацювання у слухачів початкових 
умінь і навиків  управління транспортним 
засобом в умовах, максимально приближе-
ним до реальних. Він використовується як 
при підготовці, так і перепідготовці та підви-
щенні кваліфікації водіїв.

Як показує досвід роботи, хороші нави-
ки слухачі отримують в тих навчальних за-
кладах, де є в наявності майданчик і вміло 
використовується. Відсутність або незадо-
вільне його обладнання ускладнює роботу 
майстрів виробничого навчання водінню, 
призводить до умовностей і спрощення.

До чого веде відпрацювання перших 
вправ по рушанню автомобіля з місця, на-
вчання перемиканню передач, поворотам, 
розворотам, руху заднім ходом, гальмуван-
ню, зупинці і т.п. не на майданчику, а на до-
рогах населеного пункту? Не секрет, що май-
стер виробничого навчання водінню голо-
вну увагу звертає не на послідовність і якість 
виконання завдань слухачем, а на заходи 
безпеки руху. Разом з тим від постійної на-
пруженості та готовності до дій педалями 

гальма та щеплення передчасно стомлю-
ється, що послаблює його контроль за ді-
ями курсанта.

До більш суттєвих недоліків веде від-
працювання поза майданчиком вправ по 
водінню автомобіля в обмежених проїздах. 
Як правило, такі заняття досить віддалено 
нагадують суть вимог вправи. Так, напри-
клад, "проїзду через габаритний  тунель" як 
альтернативу можна розглянути в’їзд в двір 
через ворота, які навіть за своїми габарита-
ми  відповідають необхідним розмірам, але  
в даному випадку немає гарантії, що під час 
навчання не буде не буде пошкоджено авто-
мобіль. А для такого завдання як "проїзд по 
габаритній вісімці" практично неможливо 
знайти реальну заміну.

Виконання вправ з водіння в обмежених 
проїздах,  подолання різноманітних пере-
шкод на майданчику дозволяє майстру ви-
робничого навчання вивчити можливості 
майбутнього водія і більш впевнено відчу-
вати себе при навчанні водінню по дорогам 
і в міських умовах.

Про надзвичайно важливу роль в підго-
товці водіїв транспортних засобів майдан-
чика для навчання з початкового керуван-
ня говорить і той факт, що всі 100% занять 
з практичного керування транспортними 
засобами категорії А1, А, В1 проводяться 
саме на ньому.

У відповідності до тематичних планів, за-
тверджених постановою Кабміну № 229 від 
02.03.2010 року, для занять з початкового 
керування транспортними засобами кате-
горії В виділено 7 годин, категорій С1 і С - 14 
годин, що складає  17-23% загального те-
матичного плану з практичного керування.  

Вимоги до майданчика для початково-
го навчання водінню затверджені спільним 
наказом МВС України, Міністерства тран-
спорту і зв’язку  України, Міністерства осві-
ти і науки України, Міністерства праці та 
соціальної політики України від 07.09.2009 
року №385/934/828/337. Згідно з Вимогами 
майданчик повинен мати тверде покриття 
та бути обладнаний відповідними засоба-
ми, що виключають рух по ньому сторонніх 

транспортних засобів та пішоходів, і бути 
обладнаний такими елементами:

-габаритними "тунелем", "двориком", "ві-
сімкою", "зигзагоподібним переїздом" або   
"змійкою";

-пагорбом і косогором;
-нерегульованим залізничним переїздом;
-регульованим перехрестям;
-дорожніми знаками, світлофорами, до-

рожньою розміткою. 
Розміри майданчика повинні забезпечу-

вати розміщення всіх його елементів з ура-
хуванням відстані, достатньої для виконання 
навчальних вправ. Елементи повинні бути 
відокремлені вертикальними стійками, що 
встановлюються на спеціальних підставках.

Згідно з державним стандартом про-
фесійно-технічної освіти (ДСПТО 8321.
ОІ.00.60.21-2012) для підготовки робітників 
з професій (8321) водій мототранспортних 
засобів та (ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012) для 
підготовки робітників з професій (8322) во-
дій автотранспортних засобів, визначено, що 
протягом дня з одним слухачем дозволяєть-
ся відпрацьовувати вправи на навчальному 
транспортному засобі не більше 2 годин. За 
наявності комп’ютерних (телевізійних) авто-
тренажерів практичне водіння може бути 
зменшене на 20%. На закритому майданчику 
навчання водінню може проводитись з пер-
шого дня теоретичного навчання. 

У відповідності до вимог ДСПТО 8321.
ОІ.00.60.21-2012 та ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-
2012 необхідно мати маневровий майдан-
чик для вправ з початкового водіння загаль-
ною площею на один учбовий мотоцикл, ав-
томобіль не менше: для категорій А1,А-150 
кв. м.; В1,В-200 кв.; ВЕ -240 кв. м.; С, Д1-260 
кв. м.; С1Е, Д-320 кв. м.; СЕ,Д1Е-340 кв. м.; ДЕ-
380 кв. м.

Окремо викладених вимог до маневро-
вого майданчика в (ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-
2012) немає, але, наприклад, з навчальною 
програмою (ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012) 
професійно-практичної підготовки "Водій 
автомобіля категорії С" передбачено від-
працювання наступних вправ  на елементах 
маневрового майданчика: маневрування в 
обмежених проїздах; проїзд колійними до-

ЕФЕКТИВНІСТЬ  ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕМЕНТІВ МАНЕВРОВОГО 

 МАЙДАНЧИКА ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
ВОДІЇВ

Продовжуємо друкувати методичні матеріали на допомогу керівникам  навчальних 
закладів. Поділитися досвідом роботи освітян Житомирщини ми  запросили 
 заступника голови обласного осередку Товариства Олександра ДЯЧУКА.
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шками; постановка автомобіля на стоянку 
в бокс; проїзд габаритного тунелю; в’їзд до 
габаритного дворика; зупинка автомобіля 
переднім і заднім ходом біля умовного тро-
туару, між двома автомобілями на стоянці, 
на узбіччі, перед стоп-лінією, біля вибраного 
орієнтира, знака; подолання перешкод (ко-
лії, колійного моста, вибоїни, горба, пагорба); 
подолання косогору і бугра. Але в переліку 
відсутні такі важливі елементи як  залізнич-
ний переїзд, регульоване перехрестя,  до-
рожні знаки, світлофори, дорожня розмітка, 
тобто елементи, надзвичайно необхідні для 
початкової підготовки водія.

Проте ні в Вимогах, затверджених нака-
зом №385/934/828/337 від 07.09.2009 року, 
ні в державних стандартах професійно-тех-
нічної освіти (ДСПТО 8321.ОІ.00.60.21-2012) 
та (ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012) немає будь 

яких вимог до елементів маневрового май-
данчика, їх обладнання. На даний час ма-
неврові майданчики більшості навчальних 
закладів, незалежно від форми власнос-
ті, обладнані у відповідності з наказом від 
07.09.2009 року №385/934/828/337. В залеж-
ності від того, на які категорії водіїв тран-
спортних засобів проводиться підготовка  в 
навчальному закладі та одночасних акреди-
таційних і ліцензійних обсягів проводиться 
обладнання елементів на майданчику.

В навчальних закладах ТСО України під-
готовка водіїв транспортних засобів про-
водиться у відповідності до ДСПТО 8321.
ОІ.00.60.21-2012, ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-
2012 (тобто проводиться підготовка квалі-
фікованих робітників) та вимог наказу МВС 
України  від 07.12.2009 року №515,  постано-
ви Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 
року №229, спільного наказу 4-х міністерств 
від 07.09.2009 року №385/934/828/337. Від-
повідно, ми будемо розглядати обладнання 
майданчиків всіма елементами, передбаче-
ними вище перерахованими нормативно-
правовими актами.

Стан доріг і елементів майданчика по-
винні забезпечувати якісне виконання пе-
редбачених навчальними планами і про-

грамами вправ на 
протязі всього року 
незалежно від по-
годних умов. Тому всі 
дороги і проїзна час-
тина через елементи 
повинні мати твер-
де покриття (щебінь, 
гравій, асфальт і т.п.). 
Принцип розміщен-
ня елементів на май-
данчику залежить від 
площі та рельєфу міс-
цевості, але, як пра-
вило, по периметру 
розміщується кільце-
вий маршрут, а решта елементів - в серед-
ині кільцевого маршруту. При обладнанні 
окремих елементів майданчика слід   вихо-

дити із найбільш ефективного їх 
використання. Кількість одних і 
тих же елементів на майданчику, 
а відповідно і необхідна площа 
майданчика,  залежить від обся-
гу підготовки водіїв. 

Нижче надається назва еле-
ментів майданчика, їх характе-
ристика і розміри (в метрах). Для 
зручності в розрахунках прийня-
ті наступні умовні позначення: 
Рз - зовнішній габаритний раді-
ус повороту автомобіля; В - від-
стань між обмежувачами; Б - ба-
за автомобіля; Бп  -  база приче-

пу; Д - довжина автомобіля; Дп - довжина 
причепу; Ш - ширина автомобіля; К - колія 
автомобіля; 

Як приклад ми взяли схему майданчика 
Житомирської автомобільної школи (мал.1):

Кільцевий маршрут (даний еле-
мент не передбачений ні спільним на-
казом 4-х міністерств від 07.09.2009 ро-
ку №385/934/828/337, ні ДСПТО 8322.
ОІ.00.60.24-2012; як правило на даному еле-
менті розпочинається практичне водіння і 
відпрацьовуються такі вправи як рушання 
автомобіля з місця, рух по прямій з пере-
ключанням передач у висхідному та низхід-
ному порядку, регулювання швидкості руху, 
повороти направо і наліво, 
рух заднім ходом, зупинка, 
стоянка та інші вправи.

На протязі кільцевого 
маршруту встановлюють-
ся дорожні знаки, таблич-
ки до дорожніх знаків, по-
значаються  тротуари, на-
носиться дорожня розмітка, 
можуть обладнуватись за-
лізничні переїзди і т.п.

Внутрішні дороги при-
значені для під’їзду  до еле-

ментів. Створені ними перехрестя облашто-
вуються світлофорами, дорожніми знаками і 
розміткою, пішохідними переходами і вико-
ристовуються при виконанні вправ проїзду 
регульованих і нерегульованих перехресть.

Габаритний тунель (мал.2) призначе-
ний для в’їзду в нього на автомобілі прямо 
і з попереднім поворотом наліво (направо) 
під кутом 90 градусів, проїзду по ньому пе-
реднім і заднім ходом.

При обладнанні габаритного тунелю бо-
кові стійки обладнують рухомими обмеж-
увачами або металевими обмежувачами 
довжиною 30-40 см.

Дворик габаритний (мал.3) призначе-
ний для в’їзду в нього на автомобілі прямо 
і з попереднім поворотом наліво (направо) 
під кутом 90 градусів, розвороту в ньому 
і виїзду переднім ходом. При обладнанні 
дворика обмежувачі можуть бути у вигляді  
вертикально встановлених стійок (пласт-
масових, дерев’яних, металевих). Для уник-
нення поломок кожну стійку закріплюють в 
верхній частині автопокришки , закопаної в 
землю (мал. 4).

Вісімка габаритна (мал.5) призначена 
для проїзду по ній на автомобілі переднім 
ходом. При обладнанні вісімки зовнішні і 
внутрішні обмежувачі роблять рухомими.

Змійка (мал.6) призначена   для проїзду 
по ній на автомобілі переднім ходом з по-
воротами наліво і направо. У зв’язку з тим, 
що відстань між обмежувачами міняється в 
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залежності від зовнішнього габаритного ра-
діусу повороту автомобіля і його бази, "змій-
ку" можна використовувати лише для тран-
спортного засобу конкретної марки. Місця 
розміщення  обмежувачів для навчання во-
дінню автомобілями різних марок помічають 
відповідними кольорами фарби.

Пагорб (мал.7) призначений для подо-
лання підйомів з уклоном не менше 12˚ і 
спусків з уклоном 15-18˚ із зупинками і ру-
шанням з місця, рух заднім ходом на під-
йом. 

Косогір (мал.8) призначений для руху 
по поверхні з наклонами  вліво і вправо  
на 15˚.

Практичний досвід навчання водінню 
показує, що при подоланні косогору слу-
хачі, досить часто із-за страху, намагаються 
вести автомобіль по наклонній площині не 
всіма колесами, а лише двома, які знахо-
дяться зліва або справа по ходу руху. При 
такому положенні кут  наклону автомобіля 
зменшується, що спрощує виконання даної 
вправи. З метою усунення даного недоліку 
вздовж нижньої частини косогору відкопу-
ють канавку глибиною до 10 см. або вста-
новлюють бордюрний камінь. При прове-
дені навчання, з’їзд в канавку або з бордюр-
ного каменя вважається грубою помилкою.

Залізничний переїзд призначений для 
відпрацювання вправ переїзду через них. 
Їх обладнують, як правило, на кільцевому 
маршруті. Перед залізничним переїздом 
встановлюються відповідні дорожні знаки.

Бокс (мал.9) призначений для виконан-
ня вправ по постановці автомобіля переднім 
і заднім ходом. Його також можна викорис-
товувати для в’їзду в ворота з прилеглої та 
протилежної сторін дороги переднім і за-
днім ходом з поворотами направо і наліво. 
При обладнанні «боксу» стінки обладнують 
рухомими обмежувачами.

Бугор (мал.10) призначений для про-
їзду по ньому автомобіля переднім і заднім 

ходом і зупинки поперемінно передніми і 
задніми колесами на спуску.

Колія (мал.11) призначена для проїзду по 
ній автомобіля лівими колесами переднім і 
заднім ходом. Вона складається із двох до-
шок довжиною по 5 м., встановлених в од-

ну лінію. Замість дошок можна 
використовувати бетонні плити 
відповідних розмірів.  

Колійний міст (мал.12) при-
значений для проїзду по ньому  
автомобіля переднім і заднім 
ходом і зупинки поперемінно 
передніми і задніми колесами 
з фіксацією зупинки коліс стоя-
ночними гальмами.

Сідловина (мал.13) призна-
чена для проїзду по ній автомо-
біля переднім і заднім ходом із 
зупинкою у впадині передніми 
і задніми колесами без гальму-
вання. 

Клин (мал.14) призначений для в’їзду 
на нього автомобіля передніми колесами з 
зупинкою на вершині і утриманням в цьому 
положенні протягом 2-3 секунд без вико-
ристання гальм. 

Якщо "колію", "бугор", "сідловину", "клин" 
планується встановлювати тимчасово, то 
місця їх розміщення необхідно позначи-
ти фарбою, що буде сприяти правильній і 
швидкій їх установці перед заняттями.

У відповідності до вимог ДСПТО 8322.
ОІ.00.60.24-2012 при підготовці водіїв тран-
спортних засобів лише категорії С1, С на 
маневровому майданчику відпрацьову-
ються вправи з автопричепом дозволе-
ною максимальною масою не більше 750 
кг. Тому кожен навчальний заклад, який 
проводить дану підготовку повинен мати 
відповідний причіп, транспортні засоби 
повинні бути обладнані відповідним при-
чіпним пристроєм. 

Іспити для отримання посвідчення во-
дія у осіб, які закінчили навчальний заклад, 
проводяться в два етапи:

1 етап - на майданчику для навчання 
початкового керування (іспити на мопеді 
або мотоциклі проводяться тільки на май-
данчику);

2 етап - на визначеному РЕП 
ДАІ  маршруті в умовах дорож-
нього руху. 

Нормативно-правові акти, 

які безпосередньо регламен-

тують порядок підготовки, 

перепідготовки та підвищен-

ня кваліфікації водіїв тран-

спортних засобів і вимоги 

до маневрових майданчиків: 

-Закони України "Про дорож-
ній Рух", "Про професійно-тех-

нічну освіту";
-Постанови Кабміну України:  від 

17.08.2002 року №1135 "Про затвердження 
державного стандарту професійно-техніч-
ної освіти"; від 20.05.2009 року №490 "Про 
затвердження Порядку державної акре-

дитації закладів, що проводять підготовку, 
перепідготовку і підвищення кваліфікації 
водіїв транспортних засобів, та атестації 
їх спеціалістів", №487 "Про затвердження 
Порядку підготовки, перепідготовки і під-
вищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів" та №511 "Про внесення змін до 
Положення про порядок видачі посвідчень 
водія та допуску громадян до керування 
транспортними засобами"; від 02.03.2010 
року №229 "Про затвердження типової на-
вчальної програми підготовки та перепід-
готовки водіїв транспортних засобів"; 

-Наказ МВС України від 07.12.2009 року 
№515 "Про затвердження деяких норма-
тивно - правових актів, що регламентують 
порядок підготовки, перепідготовки і під-
вищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів у закладах, що проводять таку ді-
яльність, їх державну акредитацію та атес-
тацію спеціалістів, а також допуску грома-
дян до керування транспортними засоба-
ми, видачі (обміну) посвідчень водія";  

-спільний наказ Міністерств внутрішніх 
справ, транспорту і зв’язку, освіти і науки, 
праці та соціальної політики України від 
07.09.2009 року №385/934/828/337 "Про за-
твердження Вимог до закладів, що прово-
дять підготовку, перепідготовку і підвищен-
ня кваліфікації водіїв транспортних засобів, 
та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, 
які здійснюють таку підготовку;

-накази Міністра освіти і науки, моло-
ді та спорту України від 10.07.2012 року 
№801 та №802 про затвердження  Дер-
жавних стандартів профтехнічної освіти 
ДСПТО 8321.ОІ.00.60.21-2012 та ДСПТО 
8322.ОІ.00.60.24-2012 (на їх підставі про-
водиться підготовка кваліфікованих ро-
бітників); від 17.09.2012 року №1021 "Про 
затвердження примірних зразків докумен-
тів, що додаються до заяв, для проведення 
ліцензування освітніх послуг у сфері до-
шкільної, загальної середньої, позашкіль-
ної, професійно-технічної та вищої осві-
ти" ДСПТО 8321.ОІ.00.60.21-2012 та ДСПТО 
8322.ОІ.00.60.24-2012 (підготовка і перепід-
готовка водіїв).
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