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25 грудня 1979-го…
Цей день став точкою відліку у так званій афганській війні, яку Радянський Союз вів у Афганістані, намагаючись і там 

побудувати соціалізм. Тривала вона 3 340 днів і ночей.
Намагання «кремлівських мудреців» нав’язати афганському народу свою волю дорого обійшлося для країни: з майже 620 

тисяч  громадян СРСР, які проходили службу в 40-й армії,  свої молоді голови склали 14 427 чоловік. З них: офіцерів –  1979, 
прапорщиків – 691, сержантів – 3 166, рядових солдатів -  7 879,  службовців Радянської Армії – 118.

Окрім них, на рідну землю не повернулись 613 працівників КДБ та МВС, відряджених для виконання спеціальних завдань, 
а також 180 військових радників, цивільних спеціалістів та перекладачів.

Понад 400 радянських воїнів, серед яких були  й українці, пізнали гіркоту полону. Не всіх вдалося звільнити: сьогодні 
долі понад 70 чоловік, призваних до Радянської Армії військовими комісаріатами Української РСР, залишаються невідо-
мими. Більшість експертів схиляються до думки, що з них лише одиниці вижили. Загалом "за річкою" побувало понад 
160 тисяч українців.

На солдатів і офіцерів – учасників афганської війни – наприкінці 80-х – на початку 90-х посипалися звинувачення у всіх 
мислимих і немислимих гріхах, на Батьківщині їх часто зустрічали не як воїнів, що виконували наказ держави. Не всі  ви-
тримували тих моральних поневірянь, що випали на їхню долю: деякі спивалися, поповнювали кримінальні угрупування, 
йшли добровільно з життя. Але таких було небагато. Більшість «шураві» з честю винесли ті випробування, що випали  і 
на рідній землі, знайшовши себе в цивільному житті, розбудовуючи незалежну державу Україна.

ВОНИ З ЧЕСТЮ 
ВИКОНАЛИ НАКАЗ ДЕРЖАВИ 

(25 грудня 1979 - 15 лютого 1989)

ПОПІЛ АФГАНУ СТУКАЄ В НАШІ СЕРЦЯ...

«АФГАНЦІ» ТСО УКРАЇНИ



Ось і добігає кінця 2013 рік - 22-й рік самостійного життя правоправного спадкоємця українського ДТСААФ - Товариства 
сприяння обороні України. Це був рік напруженої праці всього колективу громадського об'єднання - штатних працівників і ак-
тивістів, сивочолих ветеранів і молодих фахівців, викладачів навчальних закладів та інструкторів практичного водіння, спортс-
менів і тренерів. Всіх тих, хто своєю активною життєвою позицією створює авторитет нашого Товариства.

Ваша праця забезпечила стабільність нашої організації як в економічному стані, так і в громадському житті. Значно покра-
щили показники фінансової діяльності більшість підрозділів, закладів  і підприємств. На 10 відсотків, у порівнянні з минулим 
роком, збільшилась кількість водіїв  транспортних засобів, підготовлених в наших навчальних закладах. Активно розвивають 
цей напрямок діяльності Івано-Франківська, Львівська, Рівненська та інші обласні організації ТСО України. Плідно співпрацю-
ють освітяни Товариства з Центрами зайнятості населення в Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. 
Невпинно зменшується кількість старих навчальних автомобілів, натомість збільшується частка іномарок. На сьогодні кількість 
транспортних засобів, які працюють менше пяти років, сягає 50 відсотків.

Цього року відновилася співпраця по підготовці фахівців з Міністерством оборони України - в Харківському аеро-
клубі повністю виконали програму первинного льотного навчання 22 майбутні військові льотчики, в автошколах і СТК 
отримали водійські права 125 військовиків-контрактників.

Ми пишаємося досягненнями наших спортсменів, які цього року на міжнародних змаганнях завоювали 394 медалі, в тому чис-
лі 113 золотих, 174 срібні і 107 бронзових. Для порівняння: 2012 рік приніс в нашу скарбницю 185, а 2011 - 217 медалей різного 
ґатунку. Вперше за роки незалежності збірна команда плавців, основу якої склали вихованці ТСО України, стала переможницею 
Фіналу Кубку світу з плавання в ластах. Неодноразово відзначались на протязі року радіоаматори, стрільці, авіа-судо-і автомоде-
лісти. Після кілька років перерви відбувся чемпіонат України з вертольотного спорту.

Напружена робота велась по втіленню в життя вимог нового Закону "Про громадські об'єднання" - ми взяли участь в роботі 
Міжнародної конференції під егідою ОБСЄ, жваве обговорення з практичних питань відбулося на зборах голів обласних органі-
зацій у Вінниці, на засіданнях Бюро ЦК ТСОУ і в підрозділах.

Виконуючи своє статутне завдання з патріотичного виховання членів Товариства, ми співпрацюємо з місцевими органами 
влади і громадськими організаціями по виконанню Указу Президента України «Про заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 -1945 років», беремо 
активну участь у заходах Всеукраїнської естафети пам'яті "Слава визволителям України".

Ми продовжуємо співпрацю з нашими побратимами - делегації Товариства взяли участь в роботі з'їзду ДТСААФ Республіки Бі-
лорусь, V Пленуму Центральної Ради ДТСААФ СНД в Киргизії, в Міжнародному автопробігу на честь 70-річчя Сталінградської битви 
та 100-річчя з дня народження О.І.Покришкіна, в заходах до ювілею Курської битви.

Видатною подією року стало завершення роботи кінокомпанії ТСО України "Патріот-Фільм" над художньою стрічкою "Лука". 
Фільм взяв участь в трьох Міжнародних кінофестивалях, де отримав найвищу оцінку поважного журі і глядачів.

Повної віддачі сил, творчої активності вимагатиме від нас новий - 2014 рік. Це рік звітно-виборної кампанії в організаціях Товари-
ства, рік підготовки до чергового - ХІІІ з'їзду ТСО України. Цього року ми маємо провести планову атестацію керівних кадрів і спеці-
алістів комітетів та організацій. Чимало цікавих заходів заплановано до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників.

Тож бажаю вам, шановні ветерани, штатні працівники і активісти, міцного здоров'я і наснаги у всіх ваших справах на  благо Товариства 
і всієї України!

Миру і добробуту вашим рідним і близьким!
З Новим Роком, з новим щастям!
З повагою,
Голова Товариства сприяння обороні України Віктор ТІМЧЕНКО
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Не старіють душею ветерани... Але, на жаль, не ті-
лом - життя має свої невблаганні закони. На День 

70-річчя нашої Святої Перемоги наймолодшо-
му учасникові Великої Вітчизняної війни ви-

повниться... 87! Вже сьогодні ми дізнаємося 
правду про ті непрості для нашого народу 
роки здебільшого із книжок, фільмів та засо-
бів масової інформації. А їх створюють люди 
- інколи упереджені, заангажовані. На жаль, 
історія така наука, яка здатна підлаштовува-
тись під тих, хто сьогодні у влади...

Ми, діти війни, виховувались на ствер-
дженні, що Перемога стала реальністю за-

вдяки масовому героїзму всього радянсько-
го народу. Не принижуючи ролі інших ко-
лишніх братніх республік, додам: головним 

чином слов'янських народів - білорусів, росіян, 
українців. Але ж він, масовий героїзм, не якесь 
абстрактне поняття. Він складався з героїзму і по-
двигу кожної окремої людини - увінчаного чис-
ленними нагородами легендарного льотчика; 

бійця, який склав голову в першій же штиковій атаці; юної санітар-
ки, яка на своїх тендітних плечах виносила з поля бою поранених; 
партизана чи підпільника, який не скорився ворогу; підлітка, що 
непритомнів від виснаження і недоїдання біля заводського вер-
стату; вдови, яка відривала останній кусень хліба від своєї голо-
дної дитини, щоб нагодувати бійця Червоної Армії.

Так, більшість з них уже пішли у вічність. Але живемо ми - ті, 
заради кого вони йшли у смертний бій, надривалися у надлюд-
ській праці. Кажуть, що людина живе доти, доки її пам'ятають. 
Тож наш святий обов'язок - продовжити їхні життя! Щоб вони 
жили не тільки в нашій пам'яті, в наших серцях. Передамо  цю 
естафету нашим дітям, нашим онукам!

Давайте розповімо на сторінках "Вісника", рознесемо на всень-
кий білий світ за допомогою "Крилатого вісника" та сайту ЦК ТСО 
України спогади про своїх батьків, дідів і бабусь, про своїх ро-
дичів. Обіцяємо, що жоден надісланий матеріал не загубиться. І 
дозвольте мені відкрити цю Почесну варту розповіддю про сво-
їх Батьків - офіцера і сержанта тієї Великої, і хто б що не казав, 
дійсно Вітчизняної війни! 

Згадаймо всіх поіменно!
Свої спогади і світлини надсилайте на електронну пошту: 

cbtsou@vs.ua або поштою: 03057 Київ, проспект Перемоги, 52/2. 
Всі надіслані документи будуть повернені за Вашою вимогою.

Зміст

Відповідальний за випуск: Володимир ВІЖУНОВ
Над випуском працювали:
Сергій ЗЯТЬЄВ
Олег ДАЦЮК
Наша адреса: 03056 м. Київ, вул. В. Гетьмана, 27
Наші контактні телефони: (044) 457 71 86
Факс: (044) 455 93 38
e-mail: cbtsou@vs.ua

Дизайн, верстка та друк
ПП «Фірма «ГРАНМНА»

м. Київ, пр. Повітрофлотський, 94а
тел.: (044) 206-46-20

e-mail: granmna_print@ukr.net
в кількості 3 400 примірників
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С оптимизмом 
смотрят в будущее
75 лет назад, в  ноябре 1938 года, была создана Николаевская областная 

организация Осоавиахима 

Славное прошлое

С первых дней ее существования 
активисты-оборонцы начали 
проводить работу по военно-тех-
ническому обучению молодежи, 

личным примером привлекать юношей и де-
вушек к занятиям физкультурой и спортом. 
Одновременно на предприятиях, в учебных 
заведениях региона открывались сотни во-
енных кружков, создавались группы и ко-
манды по подготовке стрелков, связистов, 
мотоциклистов – людей обучали тому, что 
вскоре пригодилось им во время войны.

Например, Николаевский аэроклуб дал 
путевку в небо многим прославленным 
летчикам, ставшим Героями Советского 
Союза. В частности, Гречишникову Васи-
лию Алексеевичу, Агееву Леониду Нико-
лаевичу, Носаль Евдокии Ивановне.

Одновременно велась работа по по-
дготовке населения к противовоздушной 

и химической обороне: на всех предпри-
ятиях, в колхозах, институтах и технику-
мах проводились обязательные занятия, 
создавались группы самозащиты. 

В е л и к а я  О теч е с тв е н н а я  с та л а 
грозным испытанием для оборонцев 
Николаевщины: в первые дни войны на 
фронт ушли тысячи активистов, многие из 
которых сложили свои головы на фронте. 

После Победы осоавиахимовцы при-
ступили к ликвидации последствий во-
енного лихолетья. Учитывая тот факт, что 
в земле осталось много взрывоопасных 
предметов, были организованы курсы, 
на которых готовили специалистов по их 
уничтожению: только в апреле 1944 года 
соответствующую подготовку получили 
93 инструктора, которые в свою очередь 
обучили 416 бойцов-минеров, обезвре-
дивших тысячи артиллерийских снаря-
дов, гранат и авиационных бомб.

В послевоенное время создаются Нико-
лаевская, Первомайская, Снипгиревская 
и Вознесенская автомобильные, а также 
Николаевская морская школы, организа-
ции ДОСААФ охватили техническим обу-
чением десятки тысяч людей. 

 То было сложное время, ведь страна 
еще залечивала нанесенные войной раны. 
Но, в то же время, без отрыва от произ-
водства ежегодно готовились сотни води-
телей, трактористов, радистов и других 
специалистов массовых технических про-
фессий. Многие из них проходили службу 
в рядах Советской Армии. Ежегодно про-
водились месячники оборонно-массовой 
работы, посвященные знаменательным 
датам, николаевцы принимали активное 
участие как в республиканских, так и во 
Всесоюзных соревнованиях и спартаки-
адах, на которых демонстрировали свое 
мастерство, устанавливая много рекор-
дов и завоевывая медали.

Мы, сегодняшние оборонцы, должны 
помнить о славных делах наших предше-
ственников. Ведь это они заложили креп-
кий фундамент наших успехов.

День сегодняшний
После провозглашения Украиной Не-

зависимости, 26 сентября 1991 года Ни-
колаевская ОО ДОСААФ была реоргани-
зована в Николаевскую областную орга-
низацию Общества содействия обороне 
Украины. Сегодня в ее состав входят 2 
городские и 14 районных организаций, 
4 автомобильные школы и 15 спортив-
но-технических клубов. В 443 первичных 
организациях трудятся 56 805 человек.

Юбилей
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Сегодня, как известно, Общество не 
имеет государственных заказов на обу-
чение специалистов. Но, тем не менее, 
без работы не сидит. Например, за по-
следние 15 лет учебными заведения-
ми подготовлено 105 тысяч водителей 
автотранспортных средств всех катего-
рий, трактористов, слесарей, инструк-
торов индивидуального обучения вож-
дению. Все эти люди, как правило, 
удачно трудоустраиваются, поскольку 
полученные ими специальности пользу-
ются на рынке труда спросом.

В последние годы Баштанский (дирек-
тор Сиренко А.Н.), Братский (директор 
Спинчевская Н.А.), Жовтневый (дирек-
тор Шевченко В.М.) спортивно-техни-
ческие клубы, Николаевская образцовая 
автомобильная школа (директор Вален-
ков В.Е.) значительно увеличили объемы 
подготовки специалистов. Прежде всего 
потому, что повысили качество обучения, 
тем самым заинтересовав жителей края. 
А это стало возможным не в последнюю 
очередь благодаря приобретенным авто-
мобилям, улучшению материальной базы 
учебных заведений.

Автошколы, спортивно-технические 
клубы успешно сотрудничают с област-
ной и районными службами занятости: 
в течение 10 лет по их направлениям 
прошли обучение более 1 500 человек, 
получив специальности повара, бар-
мена, электрогазосварщика, операто-
ра ЭВМ, официанта, водителя категории 
Д, Е, С, радиотелемеханика и автосле-
саря. Поэтому с уверенностью можно 
сказать, что, помимо выполнения своих 
уставных задач, николаевцы принимают 
участие и в решении государственной 
проблемы трудоустройства украинцев, 
тем самым уменьшая социальную на-
пряженность в обществе.

В учебных заведениях Николаевской 
ОО обучаются водительскому ремес-
лу сотни школьников: за последние 10 
лет водительские права получили 1 728 
учеников общеобразовательных школ.

Большое внимание руководство 
Николаевской областной организа-
ции уделяет повышению квалифика-
ции руководящего и педагогического 
состава школ и клубов области. 

Спортивная деятельность
Здесь, в частности, культивиру-

ются такие виды спорта как пулевая 
стрельба, самолетный, парашютный, 
авиамодельный,  автомодельный, 
судомодельный, водно-моторный, 
подводный и служебное собаководство. 

 В 2008-2012 годах спортсмены и 
сборные команды области завоева-

ли на чемпионатах и Кубках Украины 
по техническим и прикладным видам 
спорта 120 золотых, 104 серебряных 
и 74 бронзовых медалей, а на чемпио-
натах мира и Европы - 36 золотых и 19 
серебряных медалей, 11 бронзовых.

Следует отметить тренеров Редькова 
Юрия Александровича, Кравцова Алек-
сандра Яковлевича, Крутоголова Гри-
гория Леонтьевича, Постыкина Сергея 
Николаевича, Пышного Сергея Нико-
лаевича, Федорова Дмитрия Павлови-
ча, Троян Елену Михайловну, Губенко 
Николая Семеновича и многих других.

Им всем хочется высказать особые 
слова благодарности. Ведь, несмо-
тря на трудности, эти люди на чистом 
энтузиазме делают свою работу, зани-
маясь с ребятами и передавая им свои 
знания, опыт. 

На базе Николаевской областной 
о р га н и з а ц и и  п р о в од и л и с ь  Ку б о к 
Украины и меж дународные сорев-
нования по подводной спортивной 
стрельбе, чемпионат и Кубок Украины 
по судомодельному спорту в классах 
«С» и «ФСР», выставка служебных со-
бак (три этапа), чемпионат Украины и 
Европы по мотоболу и многие другие 
спортивные мероприятия.

Ежегодно проводится и открытый чем-
пионат Украины памяти осно-
воположника судомодельного 
спорта в  Николаеве Александра 
 Ивановича  Дремлюги.

Помимо спортивной работы, 
организации Общества Нико-
лаевской области активно за-
нимаются военно-патриотичес-
ким воспитанием. 

Например, в период месяч-
ников военно-патриотической 
работы, посвященных Дням 
Вооруженных Сил Украины и 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в учебных организациях Об-
щества области активизируется работа 
по пропаганде стрелкового спорта, во-
енно-прикладного многоборья. 

В проведении всех спортивных ме-
роприятий с учащейся молодежью ор-
ганизациям оказывают помощь предсе-
датели первичных организаций Обще-
ства – преподаватели предмета «Защита 
Отечества». Ведь это на их плечах лежит 
ответственность за обучение и воспи-
тание подрастающего поколения в ду-
хе патриотизма, любви к Родине и го-
товности защищать ее с оружием в ру-
ках. Лучшие в этом благородном деле 
Серхиванов  Анатолий Петрович (Ни-
колаевская ООШ № 53), Тринько Вла-

димир Сергеевич (Николаевская ООШ 
№ 19), Стороженко Виктор Иванович 
(ООШ № 1 Корабельного района), Ата-
насов Александр Сергеевич (методист 
Николаевской райгосадминистрации), 
Андреев Валерий Анатольевич (Но-
воодесская ООШ № 1), Доков Анато-
лий Иванович (Березнеговатская ООШ 
№ 1), Лошак Александр Васильевич 
(Юрьевская ООШ Снигиревского райо-
на), Старостенко Сергей Викторович 
(Баштанская ООШ № 1) и другие.

Успехи Николаевской областной ор-
ганизации не случайны. Этих результа-
тов она годами добивалась под руко-
водством достойных и уважаемых руко-
водителей, каждый из которых вносил 
свой посильный вклад в дело Обще-
ства. С 1989 по 2011 год ее возглавлял 
Владимир Иванович Смирнов. Под его 
руководством областная организация 
сумела выжить в нестабильное и тяже-
лое время становления независимос-
ти нашего государства. Нельзя, разу-
меется, сбрасывать со счетов и работу 
рядовых оборонцев.

Достойным его приемником стал 
Пустоляков Александр Дмитриевич, 
энергично взявшись за дело с первых 
дней руководства организацией.

По итогам работы Николаевской об-

ластной организации с уверенностью 
можно сказать, что ее трудовой коллек-
тив достойно выполняет поставленные 
задачи, приумножая успехи своих пред-
шественников. Здесь не принято жало-
ваться на трудности, искать оправдания 
упущениям и ошибкам.

- Сегодня всем нелегко, - говорит 
председатель Николаевской област-
ной организации ОСО Украины Алек-
сандр Пустоляков. – Поэтому мы с 
коллегами ищем неиспользованные 
резервы, нестандартные пути ре-
шения проблем. Мы трезво смотрим 
на наши достижения, понимая, что 
нужно наращивать темпы работы.
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Народився Іванко на Кубані, в 
родині сільських трударів – 
Терентія та Пелагеї Бабенків. 
Окрім нього, у батьків було ще 

четверо синів: Петро, Онисим, Іван і Ко-
стянтин. І хоча жили біднувато, хлопчина 
закінчив сім класів, після чого поступив 
до Чимкентського медичного училища, 
що в Середній Азії.

В неділю, 22 червня 1941 року, Іван зі 
своїми товаришами відпочивав, прогулю-
ючись міським парком. Хлопці мріяли про 
той день, коли, нарешті, отримають дипло-
ми і роз’їдуться хто куди, будували пла-
ни на майбутнє. А повернувшись до гур-
тожитку, дізналися, що почалася війна…

Незважаючи на це, училище все ж 
закінчив, після чого відбув до Джамбу-
ла - помічником державного санітарно-
го інспектора. Він довго «бомбардував» 
військовий комісаріат проханнями від-
правити на фронт. І його призвали до лав 
Червоної армії, відправивши у Середньо-
азіатський військовий округ. Але відси-
джуватись у глибокому тилу в той час, 
коли гинули його ровесники, не побажав 
і звернувся до командування з прохан-
ням направити на передову.

- Моє місце на фронті, де всі мої брати, - 
рішуче заявив Іван. – Чим я гірший за них?

Врешті решт отримав призначення в 
1237-й стрілецький полк, який воював 
на 2-му Українському фронті. Команди-
ром взводу.

В бою під селом Свідок його контузи-
ло. Після цього опинився в госпіталі. Піс-
ля недовгого перебування на лікуванні 
повернувся в полк, який вів важкі бої в 
Румунії. Війна для лейтенанта Івана Ба-
бенка скінчилася в Чехословаччині. У 
місті Младеболеславі.

Після Перемоги продовжив службу в 
армії. Спочатку обіймав посаду старшого 
фельдшера полку – начальника аптеки, а в 
1969 році, під час перебування в Групі ра-
дянських військ в Німеччині, був призначе-
ний начальником штабу медико-санітарно-
го батальйону. Разом зі своїм підрозділом 
брав участь у багатьох військових навчан-
нях, часто заохочувався командуванням. 
Потім Івана Бабенка перевели для подаль-
шого проходження служби до Уральського 
військового округу. Остання посада – заступ-
ник командира зенітно-ракетного полку.

Орденами Червоної зірки і Великої Ві-
тчизняної війни 2-го ступеню нагородила 
держава свого солдата в роки війни. А вже 
незалежна Україна удостоїла його ордену 
Богдана Хмельницького 3-го ступеню і ор-
дену Великої Вітчизняної війни 1-го ступеню.

По звільненні в запас Івану Терентійовичу 
запропонували посаду заступника началь-
ника штабу Цивільної оборони Бурятської 
АРСР, відразу погодився. З часом переїхав 
до Білої Церкви. І тут, на новому місці, зна-
йшлася для нього справа: він очолив Біло-
церківську районну організацію оборонного 
Товариства. Іван Терентійович багато зробив 
для того, щоб цей осередок «вибився» в чис-
ло кращих. Особливо багато уваги старий 
солдат приділяв військово-патріотичному 
вихованню підростаючого покоління.

Тривалий час Іван Терентійович очолю-
вав районну організацію ветеранів. Обійма-
ючи цю посаду, багато зробив для колишніх 
фронтовиків. Насамперед для тих, хто потре-
бував поліпшення житлових умов, медичної 
допомоги. Люди, які давно і добре знають 
Бабенка, кажуть, що він ніколи і нічого не 
вимагав у місцевої влади для себе особисто.

- Під час зустрічей з керівниками міста і 
району, він порушував перед ними найбо-
лючіші питання щодо соціального захисту 
ветеранів Великої Вітчизняної війни, - го-
ворить голова Київської обласної органі-
зації ТСО України Віктор Довгань. 

Незабаром ветерану виповниться 92 
роки. Незважаючи на такий поважний вік, 
він продовжує очолювати Білоцерківську 
районну організацію Товариства сприян-
ня обороні України. І не формально, як це 
може здатись на перший погляд, особли-
во коли дізнаєшся про вік цієї людини. 

- Іван Терентійович щиро вболіває за до-
ручену справу, вирізняється енергійністю, 
наполегливістю в роботі, - продовжує Віктор 
Михайлович. –  Колегам, які значно молодші, 
є чому повчитись у нього. Саме завдяки цій  
людині було відновлено в місті Узині стрі-
лецький тир, де тепер проводяться змаган-
ня серед шкільної молоді.

Бабенко народився і виріс у Краснодар-
ському краю. Україна, яку він визволяв і де 
живе ось уже майже 40 років, стала для ньо-
го другою Батьківщиною. Ветеран жодного 
разу не пошкодував, що по закінченні вій-
ськової служби переїхав саме до Білої Церк-
ви. Разом з дружиною, Пелагеєю Тарасівною, 
з якою познайомився на фронті, виховали 
двох синів – Євгена і В’ячеслава. У Івана Те-
рентійовича четверо онуків і четверо прав-
нуків. Він завжди радіє зустрічам з ними.

… В Дні Перемоги, визволення України, 
 Білої Церкви Іван Терентійович приходить до 
міського скверу, де споруджено Меморіал на 
честь полеглих у тій страшній війні. Мовчки 
стоїть, думками повертаючись у воєнне ли-
холіття, у свою молодість. А в пам'яті вири-
нають обличчя однополчан:Дьоміна, Рябова, 
Берестова, Ткаченка, Чорного, Булдакова та 
багатьох інших. Не всім їм судилося вижити.

- Мої однополчани, мільйони солдатів і 
офіцерів, які назавжди залишилися молоди-
ми, віддали життя за нас з вами, - каже ста-
рий солдат. – Маємо про це пам’ятати до 
останнього свого подиху.

Сергій Зятьєв

НЕ СТАРІЄ ДУШЕЮ 

ВЕТЕРАН
Полковник у відставці Іван Терентійович Бабенко пройшов   

дорогами війни, визволяючи українські міста і села

Незабутнє
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"ДАЄШ КИЇВ!.."
Старший групи військово-історичного клубу “Пам'ять” Кіровоградської  обласної 
організації Товариства сприяння обороні України Борис Безсмолий поділився 
спогадами про участь в Міжнародній військово-історичній реконструкції на честь 

70-річчя звільнення столиці України від німецько-фашистських загарбників
Гірка пам'ять війни! Вона ніколи не згасне. Про що задумався, ветеране? Які сторінки життя гортає пам'ять? Від чого 

стікає кров'ю наболіле серце? Не йдуть із пам'яті скалічені долі людей, не залишають серце полеглі побратими? 
Велика Вітчизняна... Давно заросли травою окопи. Давно сіють пшеницю на землі, яка горіла і стогнала. А люди... Не 

було такої хати, в яку  не прийшло  горе. Вдови, матері, сестри, діти… Непосильний тягар війни несли ви на слабких своїх 
плечах за батька, за чоловіка, за брата, за коханого...

Майже дві  тис ячі  членів 
військово-історичних клубів 
з України, Росії, Білорусі, 
Естонії, Латвії, Чехії, Словач-

чини, Болгарії, Ізраїлю, Німеччини та Італії 
прибули до столиці України.

В таборі Червоної Армії військовий ко-
мендант розміщує нашу невеличку групу 
з Кіровоградщини в наметі. Саша Стоя-
ненко і Юра Мошуренко розстеляють на 
землі солому. Комфортних умов тут не-
має. Напружено працює штаб. Військові 
зв'язківці тягнуть телефонну лінію з уро-
чища, де буде показовий бій. Всі підвладні 
командам. Формуються відділення, взво-
ди, роти, батальйони. Збиваються пло-
ти, американські "студебекери" затягу-
ють на них гармати, солдати мотузками 
прив'язують автомобільні камери, дим-
лять польові кухні. Все  навкруги  в русі. 
Ось пройшов батальйон морської піхо-
ти. Вони першими форсуватимуть річку 
Деснянку, першими долатимуть огоро-
жу з колючих дротів і перший окоп лінії 
оборони німців. 

Німці створили три лінії оборони з хо-
дами сполучень. Живуть і харчуються в 
бліндажах, затягнутих зверху брезентом 
і маскувальною сіткою. Перед кожною лі-
нією окопів огорожа з колючого дроту. 
Стоять танки “Фердинанди”, обладнано ку-
леметні гнізда, всі бліндажі мають зв'язок 
системою “телефункен” з німецьким шта-
бом. Команди подаються тільки німець-
кою мовою. Весь табір Вермахту охороняє 
польова жандармерія.

Перевіряється екіпіровка кожного сол-
дата. В речових мішках не повинно бути 
целофану, пластикових пляшок - тільки 
алюмінієва кружка, ложка, казанок, плащ-
намет. Носити сучасний годинник не до-
зволяється. На кожному солдатському ре-
мені з однією шпилькою - два підсумки 
для патронів, гранатна  сумка, саперна ло-
патка, фляжка. Шапки періоду війни. Про-
мацую свою - тільки сукно і підкладка. Яка 
ж ти холодна була зимою! Командир звер-
тає увагу на погони, що ввели у 1943 ро-
ці: для піхоти темно-зелені з малиновою 
окантовкою, для артилерії - з червоною. 

*Німецьку лінію оборони на правому 
березі Дніпра- "Східний вал" - захища-
ли тридцять дивізій армій "Південь" та 
"Центр". З Європи  терміново перекида-
лись нові угорські та німецькі дивізії.

*Київській наступальній опера-
ції  передувало грандіозне, неспо-
діване для ворога,  перегрупуван-
ня військ.  Щоб заплу тати  проти-
вника, 1листопада залишки військ 
на Букринському плацдармі розпо-
чали наступ,  а головний удар на-
несено З листопада з Лютіжського.                                                                               
*Тільки за один день 5 листопада в не-
бі над Києвом було збито 35 німець-
ких літаків.

*В ніч на 6 листопада 1943 року роз-
відники четвертої моторозвідроти підня-
ли червоні прапори над будинками ЦК КП 
(б) України та Раднаркомом. 

*Біля 700 солдат та офіцерів удосто-
єні звання Героя за звільнення столи-
ці. 17,5 тисяч нагороджено орденами 
та медалями.

*Гітлерівці за 778 днів окупації Киє-
ва перетворили місто в руїни. Населен-
ня  зменшилось в десять разів. Були пі-
дірвані Успенський собор, будівлі цирку, 
консерваторії, Академія наук УРСР, 140 
шкіл, 900 будинків держустанов, більше 
800 підприємств.

Застебнуті доверху ґудзики на тіло-
грійках і гачки на шинелях. З суворими 
обличчями, підтягнуті, стоять в очікуван-
ні нащадки ветеранів Великої Вітчизняної 
війни. В строю - сімдесят жіночок: саніта-
рок і снайперів. Тридцять солдат у фор-
мі червоноармійців прилетіли з Ізраїлю 
літаком в Київ, щоб також взяти участь у 
бойових діях, висловити вдячність радян-
ському солдату-визволителю. Ось група 
солдат зі скуластими обличчями - вони 
з Казахстану. Стоять з прапором чехи і 
словаки - Перша окрема Чехословацька 
бригада під командуванням майбутнього 
президента  Людвіга Свободи теж звіль-

Виховуємо патріотів
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няла Київ. Приїхали нащадки переможців, 
однодумці - ті, хто не спотворює історію, 
хто не впав до злоби нігілізму, не плює у 
душу ветеранам. 

Третє листопада. Підйом о 6 годині, 
сніданок. 8.00 - шикується весь гарнізон. 
Останні настанови: "Дорожіть гідністю ра-
дянського солдата. Умійте відділяти зерно 
від цвілі. Тільки злопихачі говорять, що 
перемогу здобували цеглинами та сапер-
ними лопатками. Охайність і підтягнутість 
в кожному бійці. На вас сьогодні будуть 
дивитись сотні тисяч киян, гості з різних 
країн. В рукопашному бою з німцями в 
азарті прикладами сильно не бити. Це та-
кі самі реконструктори, як і ви".

Початок операції о 13.00. Наростає на-
пруга. Обговорюємо ситуацію, як на випа-
док перекидання плоту чи баркасу швид-
ко звільнитись від амуніції і вплав діста-
тись до берега. На мою думку, це просто 
неможливо - за дві-три секунди вогкий 
одяг потягне на дно. Додає гумору вчи-
тель предмету "Захист Вітчизни" із Старої 
Осоти Юра Мошуренко: "А я і не хвилю-
юсь,  буду йти пішки по дну".

З кіностудії Довженко привезли зброю. 
Отримуємо гвинтівки Мосіна з патрона-
ми. Встигаємо їх почистити.

І нарешті команда: "Гарнизон, строить-
ся!" Колона в півтори тисячі бійців крокує 
на плацдарм, щоб повторити маленький 

військовий епізод форсування водної пе-
решкоди тих, далеких і грізних, страш-
них подій.

"Полундра,  вперед!" - першими ванта-
жаться на баркаси моряки. "Первый, вто-
рой, третий, четвертый, пятый взводы - на 
плоты!" Артилеристи закочують на плоти 
свої гармати. Пік напруги. Вдивляємось в 
небо, чекаємо зеленої ракети.

Злітає ракета. Почалося неймовірне. 
В небі йде бій між нашими і німецькими 
винищувачами. Пустивши чорні шлейфи 
диму, німецькі літаки відлітають. Холос-
тими зарядами гатять зенітки, міномети, 
гармати. Ми відчайдушно гребемо весла-
ми, дошками - швидше до берега. Кипить 
вода. На плотах підриваються макети гар-
мат, хвилі накочуються на наш пліт - тіль-
ки б не перевернутись. Сівши на прибе-
режну мілину, стрибаємо по коліна, по 
пояс у воду. З криками "Ура! За Родину!" 
перестрибуючи через ритвини і окопи, 
разом з чехами штурмуємо  третю лінію 
оборони німців. Декілька бійців застрягли 
в колючому дроті, інші піднімають його, 
щоб пролізти, або, накинувши шинелі на 
колючку, перелазять зверху. Все навкру-
ги рухається, гримить, димить. Біжать, за-
лягають, повзуть бійці. Політруки підні-
мають в атаку. Не перестрибнувши око-
па, боєць упав у нього, інший з розгону 
зарився обличчям в пісок, тисяча солда-

тів у русі. Вбитим стаєш тоді, коли в тебе 
вистрілив німець, або в самого закінчи-
лись патрони.  Дві санітарки з останніх 
сил, плачучи, тягнуть на плащ-наметі  по-
раненого солдата. Від розривів зарядів 
поруч падають клапті землі. Думаєш, хоч 
би не привалило.

Згадую,батьку, твої розповіді про ві-
йну. Я малим дуже любив військову тему. 
При штурмі міста, будинку втрати з на-
ступаючої сторони завжди більші. Ті, хто 
атакують, переступають через мерт-
вих і напівживих. Навкруги пошматовані 
тіла. Хтось лежить без  руки, без ноги. 
Хтось кричить "Добий, браток!"

Слава Богові - сьогодні лише театра-
лізований бій. А все одно страшнувато.

В улоговині стоять напоготові наші 
танки. Вистрибуємо на броню. Приміря-
ємось, як будемо стрибати на ходу - хоч 
би ноги не поламати. Тримаємось за ско-
би. Стріляють танки з гармат, кулеметів. 
Чорний дим огортає німецькі "Фердинан-
ди", горить один, другий... Протистояння 
з німцями переходить в рукопашний бій, 
лунає потужне "Ура!" Цей клич, щоб під-
тримати нас, підхоплюють тисячі киян.

І ось, нарешті, летить лавина кіннотни-
ків в бурках і кубанках - вимахуючи ого-
леними шаблями, роблять останню за-
чистку на полі бою.

Під марш "Прощання слов'янки" ши-
куємось повзводно, поротно і строєм, 
під оплески вдячних киян виходимо на 
урочистосте шикування. Міністр  Обо-
рони П.Лебедєв, Міністр УМВС України 
В.Захарченко, мер міста О.Попов, пред-
ставники відомств проходять вздовж 
строю, дякують реконструкторам за 
участь в масштабному театралізовано-
му дійстві.

За участь в реконструкції по від-
творенню бойових дій  наша група з 
Кіровоградщини отримала ювілейну 
медаль на відзнаку 70-ти річчя визво-
лення столиці України "Даєш Київ!"
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Так вже сталося - була війна... Той, 
хто мав бути моїм батьком, навіть 
не дізнався про моє народження. 
Після визволення Ставропольсько-

го краю, де знаходилася в евакуації наша ро-
дина, він тимчасово очолив Будьонівський 
військкомат, доліковуючи важке поранення. 
По одужанні повернувся до Діючої армії і 
невдовзі героїчно загинув. До 3-х років 
виховувала мене бабуся - Васса Олексіївна 
Павлюк (Полонська-Самелюк), а потім за-
брала до Бобруйську бездітна 
сестра моєї матері, чоловіка 
якої перевели сюди служити. До 
речі, він по моєму народженні 
був заочно оголошений моїм 
хрещеним батьком. Так я от-
римав батьків, нове прізвище і 
по-батькові.

ВІЖУНОВ Володимир 
 Павлович народився в робочій 
сім'ї на Сумщині, по закінченні 
7 класів працював лаборантом 
на спиртозаводі. 1937 року при-
званий до лав РСЧА і став при-
кордонником на Далекому Схо-
ді біля міста Бікін. Вже готувався 
до звільнення в запас, коли розпочалася ві-
йна. Старшина застави з семирічною освітою 
- кращої кандидатури для поповнення ком-
составу не знайти. Тож невдовзі відбуває до 
Ташкенту, куди на той час було переведене 
Друге Харківське кавалерійське училище. За-
кінчивши його за однорічною програмою, 
очолює взвод охорони мостів та інших важ-
ливих об'єктів. Проте "тилова" служба була 
недовгою. В жовтні 1942 року прибуває до   
Новосибірську, де формується Сибірська стрі-
лецька дивізія військ НКВС, і приймає взвод 
в 69 окремій роті розвідки. 5 лютого дивізія 
переформовується в 140-у стрілецьку і вже 
за місяць займає позиції на передовій. Справ-
жнє бойове хрещення сибіряки отримали 
на Курській дузі. Саме 140-а визволяє Нов-
город-Сіверськ, однію з перших вступає до 
Білорусі. Вона бере участь в Житомирсько-
Бердичівській, Львівсько-Сандомирській, 
Карпатсько-Дуклинській, Ясло-Горлицькій, 
Моравсько-Островській операціях. Закінчує 
свій славетний бойовий шлях під Прагою з 
почесним званням Новгород-Сєверської  і 
маючи на Бойовому Прапорі орден Леніна, 

два ордени Червоного Прапора, ордени Су-
ворова і Кутузова.

З дитинства пам'ятаю ім'я, яке в нашій сім'ї 
згадувалося з величезною пошаною, в своє-
му альбомі зберігаю його фотографію в шпи-
тальній піжамі, яку він прислав батькам десь 
в 70-ті роки. Василь Фісатіді - командир роз-
відроти! Це про нього писав Ілля Еренбург:  
"...Мы знаем грозу фрицев, бесстрашного раз-
ведчика Фисатиди. Он умеет насыпать фа-
шисту соли на хвост. Он уже привел полто-

раста немцев, кто знает, не поймает ли он на 
аркане самого фюрера". На жаль, не впіймав... 
Але, як і Маринеско, став особистим ворогом 
фюрера. Гітлер пообіцяв 50 тисяч марок за 
живого Фісатіді, 25 -  за мертвого, Залізний 
Хрест і відпустку до фатерланду. Відважного 
розвідника двічі представляли до Героя, та... 
національна належність нащадка синів Елла-
ди не дозволила гідно вшанувати подвиг цієї 
легендарної людини.

В Карпатах Василя Дмитровича було вдру-
ге важко поранено. Він вижив, але до свого 
з'єднання вже не повернувся. Мій батько при-
йняв роту і дійшов з нею до Праги. Закінчив 
війну  капітаном, маючи на грудях по два ор-
дени Вітчизняної Війни і Червоної зірки, кілька 
медалей, а в нозі - осколок німецької грана-
ти. 1946 року дивізію розформували, а батька 
призначили військовим комендантом Зеленої 
Гури в Польщі. В 1947 році отримав призна-
чення в Білоруський військовий округ, закін-
чив курси "Вистріл". Завершив службу майо-
ром, начальником штабу окремого розвідбату 
на Камчатці в 1956 році.

В 1941-му Надії ПАВЛЮК виповнилось 19, 
вона щойно закінчила Київський економіч-
ний технікум і приїхала у відпустку до бать-
ків у Білу Церкву. Під час бомбардування міс-
та її батько, мій дід, отримав  поранення і як 
відповідальний працівник "Заготзерна"  був 
евакуйований з сім'єю на Північний Кавказ, де 
за місяць і помер, залишивши мою бабусю з 
трьома доньками і сином. Активна комсомол-
ка Надійка невдовзі отримала комсомоль-
ську путівку до військового училища зв'язку 

у Нальчику. Випустивши за 
скороченою програмою 
сержантами, дівчат напра-
вили на фронт. Дорогою на 
одній із станцій випадково 
зустріла лейтенанта Віжуно-
ва, з яким познайомилась 
ще до війни, коли він під час 
відпустки завітав в Київ до 
родичів. Листувались, пла-
нували спільне майбутнє... 
Але війна сплутала всі пла-
ни і сподівання. Тож обмі-
нялися номерами польових 
пошт і роз'їхались до сво-
їх частин, на передову. Та 

хвацький молодий розвідник не міг відпус-
тити свою красуню. За допомоги вже на той 
час прославленого командира роти Васі Фі-
сатіді, який, до речі, був молодший від свого 
взводного на 3 роки, зумів "перетягти" її до 
своєї 140-ї Сибірської. Надія очолила взвод 
телефонного зв'язку в одному з полків. Під 
Курськом отримали бойове хрещення, під час 
Курської битви обидва подали заяви до партії. 
А по закінченні боїв лейтенант Володимир Ві-
жунов і сержант Надія Станіславівна Павлюк 
наказом командира полку були оголошені 
чоловіком і дружиною. Мабуть сам Господь 
оберігав цю красиву українську пару, так і ді-
йшли пліч-о-пліч від Курська до самої Праги. 
Кулі оминали, та фронтові незгоди не омину-
ли - назавжди втратила Надійка можливість 
стати матір'ю. В червні 1945-го зняла погони 
старшого сержанта і сховала їх подалі разом 
з орденом Червоної Зірки та двома медалями 
"За отвагу". Починалось мирне життя, надов-
го ще пов'язане з військовими гарнізонами, 
валізами та землянками повоєнної Камчатки.

Володимир Віжунов

БУЛА ВІЙНА...

Згадаймо поіменно
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Сьогодні в нашій країні проживає, за офіційною статистикою, близько 14 мільйонів ветеранів. Не помилюсь, коли скажу, 
що всі вони є золотим фондом  України. Адже  передають свій професійний, життєвий досвід молоді, слугуючи їй прикла-
дом у виконанні професійних обов’язків. Багато ветеранів і сьогодні сумлінно працюють в різних галузях економіки Украї-
ни, розбудовуючи незалежну державу.

Товариство сприяння обороні України – не виключення. У нас  немає  жодного колективу, у якому не було б людей, які, від-
давши  кращі роки життя  країні і суспільству, не пішли на заслужений відпочинок, а продовжують працювати.

Василь Бабич – один з них.

Коли б Володимиру Григорови-
чу хтось сказав, що його син, 
Василько, працюватиме в обо-
ронному Товаристві, він нізащо 

не повірив би.
- Батько ніколи і нікому не нав’язував сво-

їх думок, спонукаючи до того чи іншого рі-
шення, - згадує сьогодні Василь Володими-
рович. – Але, як мені здається, сподівався, 
що і я служитиму Богу, як це робив він, сіль-
ський священик. Та, як бачите, не склалося…

Коли хлопчині виповнився рік, роди-
на, яка до того мешкала на Тернопільщи-
ні, переїхала до Львова. У цьому місті він 
закінчив школу і спробував поступити до 
Львівського політехнічного інституту. І хо-
ча в шкільному атестаті було лише кілька 
«четвірок», студентом не став. Не останню 
роль зіграло його соціальне походження...

Після цього військовий комісаріат на-
правив юнака до Львівської автомобіль-
ної школи ДТСААФ.

- Армії потрібні водії і ти будеш одним з 
них, - сказав, посміхаючись, майор -війсь-
ккоматівець. – До того ж ця професія за-
вжди тобі знадобиться.

Вчився Василь сумлінно, старанно кон-
спектуючи лекції викладачів, а на практич-
них заняттях з водіння був кращим курсан-
том. Тож по закінченні школи хлопця нагоро-
дили знаком «За відмінне навчання».

Після призову до лав Радянської Армії 
службу розпочав у Чернівцях, в автомо-
більному батальйоні, де солдати, які мали 
водійські права, проходили перепідготов-
ку. «Навчалку» закінчив з відмінними оцін-
ками, вирізнявся там активною життєвою 
позицією, і командування, присвоївши йо-
му звання «сержант», залишило Василя в 
батальйоні. Протягом півтора років допо-
магав юнакам опановувати професію саме 
військового водія, зі всіма її особливостями.

У 1973 році сержант Василь Бабич звіль-
нився в запас. Питанням, де працевлаштову-
ватися, не переймався: маючи на руках від-
мінні характеристики командування, відразу 
пішов до «своєї» автошколи. Правда, трохи 
хвилювався чи приймуть у колектив, пора-
дивши попрацювати на виробництві і набра-
тись досвіду. Виявилося, що даремно: добре 
пам’ятаючи старанного курсанта, начальник 
автошколи відразу зарахував його в штат, ін-
структором . Курсанти – його підопічні – спо-
чатку дещо з недовірою, зважаючи на вік Ва-
силя, ставились до його порад і настанов. Та 
з часом переконалися, що він хоч і молодий, 
але не зелений.

Пропрацювавши кілька років, посту-
пив, нарешті, до Львівського політехніч-
ного інституту. Одружившись, перевівся 
на заочне відділення. У жовтні виповни-
лося 38 років, як Бабич навчає підопічних 
практичному водінню автомобіля. На од-
ному і тому ж робочому місці.

- Василь Володимирович – надзвичай-
но порядна людина, відмінно підготовлена 
у професійному план, - говорить директор 
Львівської автошколи ТСО України Степан 
Павлишин.– За майже 40 років, які він про-
працював у нас, не отримав жодного дис-
циплінарного стягнення: у нього близько 
сотні подяк як від керівництва школи, так і 
обласної організації Товариства. В 2001 році 
йому присвоєно звання «Ветеран ТСО Укра-
їни». Вихованці Бабича під час здачі екзаме-
нів вирізняються гарними навичками водін-
ня. Робота майстра практичного  навчання 

водінню автомобіля ніколи не була легкою. 
Василь Володимирович, наприклад, на тра-
сі проводить 8 годин. Щодня. І, за великим 
рахунком, відповідає і за життя своїх учнів, 
і за життя інших учасників руху. Адже під 
час водіння автомобіля різні надзвичайні 
ситуації можуть виникнути будь-якої миті. 
Його завдання – їх попередити. Тому додо-
му часто повертається втомленим. Проте 
ніколи не ремствує на те, що майже чоти-
ри десятиліття тому обрав саме такий шлях. 
Більш того, почувається дуже щасливою 
людиною. На запитання чому, здобувши ви-
щу освіту, не змінив місце роботи на більш 
престижне, отримуючи, до речі, відповідні 
пропозиції, посміхається:

- Колектив, у якому працюю, став  другою 
сімєю, - каже він. – Люди, які оточують мене, 
надзвичайно порядні, толерантні, завжди го-
тові протягти руку допомоги у скрутну го-
дину. Подібні чесноти я ціную і тому жодно-
го разу не виникало бажання змінити місце 
роботи. Поряд зі мною працюють Юрій Ско-
ровський, Михайло Євтух, Володимир Бля-
харський, Володимир Гринчук – люди, які теж 
не один десяток років віддали нашій школі. 
Відверто кажучи, не можу уявити свого жит-
тя без такого товариства.

 До того ж, я виконую роботу, яку добре 
знаю, бачу її результати. Мені приємно, ко-
ли йду містом, а деякі водії, проїжджаючи 
мимо, впізнають мене і вітаються. Бувають 
випадки, коли виходять з автівок і вдячно 
тиснуть руки. І це при тому, що автошколу 
закінчили років 15-20 тому!..

Разом з дружиною виховали сина Во-
лодимира, він лікар-кардіолог. Має онука 
Дмитрика, який, за словами Бабича-стар-
шого, «понад усе любить автомобілі».

- Він може годинами сидіти за кермом, - 
сміється Василь Володимирович. – А коли 
йдеться про нову іграшку, то завжди просить 
автомобіль. Мабуть, гени мої передалися…

Тетяна Петрошевич

1 жовтня - День ветерана



Київська міська організація 
о б о р о н н о г о  То в а р и с т в а 
пишається, що у її комітеті 
протягом багатьох років 

сумлінно працюють колишні воїни-
"афганці" – перший заступник і за-
ступник голови столичного осередку 
Володимир Миколайович  Бусько та 
Олександр Олексійович Гужвій, помічник 
голови з освітньої діяльності та 
неолімпійських видів спорту Микола 
Олексійович Шелудченко. Свій бойовий 
і життєвий досвід, усе пережите на тій 
неоголошеній війні вони застосовують 
сьогодні у своїй повсякденній роботі, зо-
крема, щодо військово-патріотичного 
вихованні молоді.

Шляхи, якими офіцери Радянської 
 Армії потрапляли до ДРА, були різними. 
У кожного свій. Найчастіше, звісно, їм про-
понували виконати «інтернаціональний 

обов’язок, допомогти братньому афган-
ському народу у побудові соціалізму». 

Але були й такі, які свідомо намагали-
ся потрапити на війну. 

Володимир Бусько – один з них: 
проходячи у 1985 році службу у спор-
тивному клубі армії Київського військо-
вого округу, подав командуванню ра-
порт про направлення його до складу 
Обмеженого контингенту радянських 
військ в Афганістані. Клопотання задо-
вольнили, і невдовзі він опинився у зе-
нітно-ракетному полку, що дислокував-
ся у Шинданді. Бойове хрещення отри-
мав буквально за кілька днів. І надалі, 
практично весь час перебування у цій 
далекій країні, часто ризикував життям, 
оскільки завдання, які доводилося ви-
конувати за реальних бойових дій, по-
ставали одне за одним. Це, зокрема, 
були супроводження і охорона колон 
техніки. Доводилося брати участь і в 

бойових сутич-
ках з повстан-
цями, які чини-
ли опір.

 О с о б л и -
во закарбува-
лось у пам’яті 
В о л о д и м и р а 
 Миколайовича 
супроводження 
колон до Канда-
гару, коли діс-
тав поранення: 
маршру т  цей 
був чи не най-

небезпечнішим. За успішні бойові дії, 
мужність і відвагу, проявлені в Афга-
ністані, його нагородили орденом «За 
службу  Батьківщині» ІІІ ступеню. 

З г о д о м  п о л к  в и в е л и  д о 
 Туркестанського військового окру-
гу, і Буська призначили заступником 
військового коменданта Ашхабад-
ського гарнізону. Проте Володимир 
 Миколайович не довго насолоджу-
вався мирним життям: знову за влас-
ним бажанням, у 1987 році, відбув до 
 Афганістану. Правда, на цей раз вже у 
полк зв’язку. І вкотре потрапив у вир 
бойових дій, у яких брав участь до са-
мого виводу полку на рідну землю. До 
речі, залишаючи Афганістан, отримав - 
при обстрілі колони – контузію.

Участь Володимира Буська в афган-
ській війні відзначено також і медаллю 
«За відвагу», трьома урядовими наго-
родами ДРА.

Повернувшись на Батьківщину, слу-
жив на посаді тренера спортивного клу-
бу армії та інших посадах, пов’язаних зі 
спортивною діяльністю. Він є майстром 
спорту СРСР міжнародного класу з кла-
сичної боротьби, багаторазовим чем-
піоном України і Збройних Сил СРСР.

А ось як згадує перші дні перебу-
вання на війні Олександр Гужвій:

- Наш 16-й понтонно-мостовий полк 
прибув до Афганістану наприкінці груд-
ня 1979 року.

 «В Афганістані йде громадянська ві-
йна», - сповістив нас, тільки-но зустрів-
ши, їхній генерал. 

І В МИРНОМУ 
ЖИТТІ ЗНАЙШЛИ 

СЕБЕ...

Фото на згадку

Твої сини, Україно!

Володимир Бусько (в центрі)
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Одним з перших завдань для нас бу-
ло побудувати автомобільний міст че-
рез річку для переправи радянських 
військ, які почали прибувати до цієї 
країни. Тому командування полку сфор-
мувало роту чисельністю 120 чоловік, 
призначивши мене заступником коман-
дира і водночас секретарем комсомоль-
ської організації частини. 

 Афганська земля, на яку ми при-
йшли, постала перед нами у вигляді 
суцільних пісків, барханів, ми не по-
бачили спочатку жодного кущика чи 
травинки. Побут тутешніх жителів був 
жахливим, просто печерним. Бідність 
вражала. Люди виглядали обірванця-
ми, і кожен наш військовик проникся 
до них щирим співчуттям. Як тільки 
ранком від польових кухонь розно-
сився приємний запах солдатської ка-
ші, до них швиденько сходились юрби 
бідноти, голодних людей. Такі ж чер-
ги стояли і біля наших медсанбатів. І 
офіцери, і солдати всіляко намагалися 
їм допомагати.

У 40-ій армії на 
перших порах ви-
никло і почало ре-
алізовуватись гас-
ло: «Переходимо на 
дворазове харчу-
вання, а третю по-
рцію віддаємо дех-
канам». Понтонери 
теж годували аф-
ганців, лікували їх. 

Тож вони і називали нас «шураві», тоб-
то друг, брат. 

За особисту мужність і відвагу осо-
бового складу полку, успіхи при на-
веденні переправ для військ через р. 
Амудар’я, виконання інших важливих 
завдань Міністр оборони СРСР наго-
родив 16 понтонно-мостовий полк 
 Вимпелом «За мужність і військову 
доблесть», а капітан  Гужвій удостоїв-
ся медалі «За бойові заслуги».

- В Афганістані не було 
ні переможців, ні перемо-
жених, - вважає Олександр 
Олексійович. - Ми як уві-
йшли твердо і  впевнено, 
виконуючи наказ, так і ви-
йшли з гордо піднятими го-
ловами.

Микола Шелудченко вій-
ськову освіту отримав у Мос-
ковському вищому загально-
військовому училищі імені 
Верховної Ради  Російської 
Федерації та в академії ім. 

М.Фрунзе. Після кількох років служби 
у Ленінградському військовому окрузі 
його дорога теж про-
лягла до Афганістану. 
Там обіймав посаду 
начальника штабу 66-ї 
окремої мотострілець-
кої бригади. 

Б о й о в и й  ш л я х 
 Миколи Олексійови-
ча пройшов через 
провінції Наргархар, 
 Кунар, Лагмен. І був 
не з легких: підроз-
діли з’єднання брали 
активну участь в бойових діях, і йому 
доводилося планувати проведення ба-
гатьох операцій. За успішне виконання 
завдань командування 40-ої армії на-
городжений орденом Червоної Зірки.

Згадуючи свою «афганську молодість», 
Микола Шелудченко особливо відзначає 
участь в операції «Магістраль». 

- Її головною метою було оволо-
діння населеними пунктами Камдак, 
 Марульген, а також облаштування пе-
редового командного пункту в го-
рах  Парачинарського виступу, - каже 
ветеран-«афганець». 

Я к  л ю д и н а  с к р о м н а ,  М и к о л а 
 Олексійович не надто захоплюється спо-
гадами про своє перебування в Афганіс-
тані. Натомість з великою повагою, тепло-
тою згадує підлеглих – рядових солдатів, 
сержантів та офіцерів - справжніх геро-
їв тієї війни. Особливо наголошує на то-
му факті, що п’ятеро з них стали Героями 
Радянського Союзу і двоє - Героями Росії. 
Про бойовий дух, бойову доблесть воїнів 
бригади, за словами офіцера, красномов-
но свідчить хоча б такий факт. 

…Якось напередодні бойового вихо-
ду начальник медичної служби здійняв 
тривогу, звернувшись до командування 
з приводу пропажі солдата, який перебу-
вав на лікуванні. Після цього відразу під-
няли особовий склад для пошуку пропа-
лого. Але через кілька годин довідались, 
що солдат самовільно залишив медпункт, 
щоб відправитись на бойове завдання ра-

зом зі своїми товаришами…
Го р д и т ь с я  М и к о л а 

 Олексійович також коман-
дирами і старшими началь-
никами, з яких, як він ка-
же, брав приклад, на до-
свіді яких вчився воювати. 
Це, наприклад, командувач 
40-ою армією Дубинін, пер-
ший заступник командарма 
Кондратьєв, начальник шта-
бу Греков. 

Вважає за високу честь 
для себе, що доля звела його з такими 
офіцерами як командир 66-ої окремої 
мотострілецької бригади А. Жаріков, за-
ступник командира бригади В. Крупян-
кін, О. Ларіонов, В. Косов, В. Кечев та інші. 

Ветеран афганської війни, полковник у 
відставці Микола Шелудченко і в мирний 
час веде активну і творчу діяльність на 
посаді помічника голови Київської міської 
організації ТСОУ з освітньої діяльності та 
неолімпійських видів спорту. 

Ветерани афганської війни Бусько 
 Володимир Миколайович, Гужвій Олек-
сандр Олексійович, Шелудченко Микола 
Олексійович і сьогодні демонструють осо-
бистий приклад трудової доблесті, висо-
кого патріотизму, вірності громадському 
обов’язку на благо Вітчизни.

Помічник голови Київської міської 
 організації ТСО України 

Володимир Пукас

Капітан Гужвій (на нижньому знімку з прапором)

Микола  Шелудченко
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Международная обществен-
ная организация "Боевое 
братство без границ" име-
ет на сегодня 13 отделений 

по всей Украине, а также свои пред-
ставительства в России, Белоруссии и 
Кыргызии. В рядах этого объединения 
не только бывшие воины-"афганцы" 
и семьи погибших, но и участники 
других вооруженных конфликтов за 
пределами Украины, а также бывшие 
правоохранители, ликвидаторы Черно-
быльской аварии и пострадавшие от 
ее последствий, представители укра-
инского казачества и другие 
категории наших сограждан, 
в свое время выполнявших 
свой долг перед обществом и 
государством и также нужда-
ющихся в защите своих прав и 
интересов. "Боевое братство 
без границ" является коллек-
тивным членом Всеукраинско-
го союза участников войны и 
продуктивно сотрудничает с 
Международной академией 
казачества, ассоциацией "Аф-
ганцы" Чернобыля" и другими. 
Примечательна официальная 
эмблема этой организации - 
рукопожатие ветеранов всех 
войн на голубом фоне земного шара, а 
обрамлением ему служат две лавровые 
ветви, перевитые георгиевской лентой, 
и красная пятиконечная звездочка как 
символ святости и нерушимости бое-
вого братства.

"Боевое братство без границ" имеет 
свой благотворительный фонд, который 
прошел государственную регистрацию и 
обзавелся собственным счетом в банке 
"ВТБ". Это позволило за короткий срок 
осуществить немало добрых дел. Сре-
ди них - оплата лечения двух инвалидов 
войны II группы в известном медико-со-
циальном центре в селе Цыбли на Киев-
щине и в Израиле, а также выделение 
материальной помощи семьям погибших 

"афганцев" на общую сумму 20 тыс. грн. 
Хотя понятно, что по сравнению с реаль-
ными потребностями это только капля в 
море - нуждающихся в высококвалифи-
цированной медицинской помощи, мате-
риальной поддержке значительно боль-
ше. Ведь немало бывших "афганцев" даже 
спустя много лет после войны страдают 
от последствий контузий, мучительных 
головных болей и многих других неду-
гов. А тех 2800 грн. пенсии, которую го-
сударство выплачивает, например, ле-
жачему инвалиду-афганцу I группы, не 
хватает даже на самое необходимое.

Стареют, изнашиваются и требуют за-
мены выделенные когда-то государством 
для ветеранов автомобили, специаль-
ные инвалидные коляски-кровати, и ак-
тивисты «Боевого братства без границ» 
стараются привлечь внимание обще-
ства, местных властей и командования 
воинских частей к неотложным нуждам 
тех людей, которые в свое время отда-
ли здоровье и силы во имя выполнения 
своего долга перед Родиной.

Здесь могли бы помочь нетрадици-
онные пути решения наболевших во-
просов. Например, предлагают активи-

сты Боевого братства, 
можно использовать 
для помощи инвали-
дам имущество по-
левых госпиталей, а 
также привлечь воз-
можности украинской 
диаспоры за океаном. 
Интересно, что в Об-
уховском районе уже 
конкретно прораба-
тывается вопрос о 
выделении участка 
земли под создание... 
искусственного пру-

Колективний член ТСО України

"ÄÓÌÀÒÈ ÏÐÎ ÆÈÂÈÕ - 
ÍÅ  ÇÀÁÓÂÀÒÈ ÏÐÎ ÌÅÐÒÂÈÕ"

За таким принципом живе і активно діє  Міжнародна громадська організація "Бойове братерство 
без кордонів", яка в лютому 2013 року рішенням Бюро ЦК ТСО України прийнята за її проханням 
в якості колективного члена до нашого Товариства. Про діяльність наших колег розповідає жур-
налістка Тамара БАБИЧ
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да, где можно было бы разводить рыбу 
для нужд ветеранов-афганцев и других 
членов Боевого братства.

К юбилею вывода советских войск из 
Афганистана председатель правления 
Евгений Подсоленов со своими сорат-
никами очень рассчитывает на оконча-
тельное решение вопроса о строитель-
стве для ветеранов двух жилых домов - в 
Сумской и Киевской областях и, конеч-
но же, на восстановление экспозиции 
в Белоцерковском краеведческом му-
зее, посвященной афганским событиям 
и пострадавшей из-за прохудившейся 
крыши... А главное - на реальное задей-
ствование тех многочисленных законов 
и правительственных постановлений, ко-
торые должны были бы уже давно облег-
чить нелегкую жизнь ветеранов, но за-
частую остаются только на бумаге. Хотя 
бы в отношении бесплатного проезда 
ветеранов в городском и пригородном 
транспорте всех форм собственности 
или финансового участия властей в со-
хранении и благоустройстве военных 
мемориалов, возведенных зачастую си-
лами самих афганцев. Все остальное, как 
и всегда, ветераны готовы сделать сами.

Что скрывать, за минувшие годы во-
круг афганских событий сломано не-
мало копий: гуманизм или жестокость? 
Помощь или агрессия? Время, считает 
Евгений Подсоленов, все поставило на 
свое место. И за минувшую четверть сто-
летия мировым сообществом пройден 
немалый путь от категорического осуж-
дения ввода советских войск в соседний 
Афганистан до постепенного понимания 
безальтернативности этого шага. Ведь 
речь шла о реальной угрозе эскалации 
терроризма, массового распростране-
ния наркотиков из того неспокойного 
региона, о фактической защите южных 
рубежей Европы. И неслучайно сегодня 
элитные подразделения армий ведущих 
стран мира не осуждают, а изучают опыт 
наших ветеранов для использования его 
в подобных условиях.

История возникновения и становле-
ния общественного движения ветера-
нов-афганцев на Киевщине неразрывно 
связана с уникальной личностью Евге-
ния Подсоленова. Достаточно сказать, 
что свидетельство о регистрации Бело-
церковского отделения Союза ветера-
нов Афганистана, которую по тем пра-
вилам надо было проходить в Москве, 
было выдано в ноябре 1990 г. - почти 
одновременно со свидетельством о 
регистрации Украинского союза вете-
ранов Афганистана. И вскоре детище 
Евгения Ивановича и его единомышлен-
ников стало в своем городе достаточ-
но влиятельной общественной силой, 
реальным лучиком надежды для сотен 
"афганцев" в решении вопросов трудоу-
стройства, реабилитации, медицинской 
и социальной помощи.

Во многом благодаря им в 1996 г. в 
городе был возведен уникальный храм-
часовня в честь св. Георгия Победонос-
ца, в нижнем ярусе которого установле-
ны мемориальные плиты с именами всех 

132-х жителей Киевской области, не вер-
нувшихся из Афганистана, и где сегодня 
товарищи и родные могут их. Кстати, их 
инициатива послужила примером для 
создания памятных мемориалов прак-
тически во всех регионах Киевщины, что 
стало делом чести для каждой местной 
организации ветеранов-"афганцев".

ПОДСОЛЕНОВ Евгений Иванович
Уроженец города Баку. Срочную служ-

бу проходил в ГСВГ. Закончил Ташкентское 
высшее общевойсковое командное учи-
лище, служил в Среднеазиатском и Тур-
кестанском военных округах. С мая 1981 
по 1982 г.г. — город Кумрат, Республика 
Афганистан, заместитель командира бата-
льона по политчасти. Вернулся на Родину 
с орденом Красной Звезды. И снова служ-
ба, смена городов, гарнизонов. В феврале 
1989-го, на момент завершения афганской 
кампании, служит в БелойЦеркви, закон-
чив к тому времени Военно-политическую 
академию, на должности замполита полка.

В 1990 году создал Белоцерковское от-
деление Союза ветеранов Афганистана, по-
том возглавил Киевский областной совет 
ветеранов Афганской войны, а еще через 
три года стал уполномоченным Комитета по 
делам ветеранов Афганской войны при Каб-
мине Украины. По его инициативе в 1997 
году началось строительство 70-квартир-
ного дома для участников боевых действий 
в Афганистане. А всего с 1990-го по 1999 г. 
вселились в новые квартиры около 490 се-
мей ветеранов-афганцев, более 100 инва-
лидов войны стали за это время владель-
цами автомобилей «Таврия». После учебы в 
Институте международных отношений КНУ 
им. Т. Шевченко - дипломатическая служ-
ба в посольстве Украины в Азербайджан-
ской Республике. В 2008 г. возвращается к 
боевым побратимам.
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Наша гордість

РОДИНА ЯКОВЛЄВИХ 

Малому Жені ще в ранньому 
дитинстві пророкували 
спортивну кар’єру вело-
сипедиста. І це не дивно, 

оскільки народився і зростав у сімї 
відомих спортсменів. Батько, Олександр 
Сергійович, працював старшим трене-
ром збірної України з велоспорту, а мати, 
Ірина Миколаївна, була кандидатом в 
майстри спорту з легкої атлетики. Але…

Коли хлопчині виповнилося сім років, 
тато привів його у Київський Палац під-
водного плавання ДТСААФ. Коли тільки-но 
переступили його поріг, сказав:

- Я хочу, щоб ти спробував себе у пла-
ванні. 

Знаючи, що син закоханий у вело-
спорт, додав:

- А велосипед від тебе нікуди не втече: 
завжди встигнеш пересісти на нього.

Побачивши в басейні плавців, серед яких 
були і його однолітки, хлопчина мовчки по-
годився: йому теж захотілося навчитись до-
бре плавати. Незважаючи на заняття в басей-
ні, він все ж бував з батьком на спортивних 
зборах, які проводились в різних куточках 
України. Спостерігаючи за спортсменами-ве-
лосипедистами, серед яких були і чемпіони 
України, Радянського Союзу, подумки уявляв 
і себе на велотреку. Проте перевагу віддав 
басейну. Чому так сталося? І сьогодні не мо-
же однозначно відповісти на це запитання, 
але впевнений, що то було єдино правиль-
не рішення. При цьому зізнається, що, ма-

буть, у даному 
випадку оста-
точному вибо-
ру сприяла і та 
обставина, що 
тренувала йо-
го Наталя Гре-
чихіна – жінка, 
яка вирізняла-
ся толерант-
ним ставлен-
ням до дітей, 
уміла знаходи-
ти з усіма сво-
їми підопічни-
ми спільну мо-
ву. До того ж і 
тато, побачив-
ши, що син захопився плаванням, морально 
заохочував до занять в басейні.

- У 1984 році до мене, 17-річного хлопця, 
прийшов перший серйозний успіх, - прига-
дує Євген. – Я побив світовий рекорд серед 
юнаків на дистанціях 1 500 і 800 метрів. Ста-
лася ця радісна подія на чемпіонаті Радян-
ського Союзу, де конкуренція була надзви-
чайно великою.

Повернувшись додому, хлопець ще з біль-
шим завзяттям продовжив тренування: після 
тієї перемоги, за власним зізнанням Євгена, 
у нього «виросли крила». 

- Знаєте, усіма своїми успіхами в спор-
тивній царині я зобов’язаний батькові, - 
відверто зізнається сьогодні він. – Звичай-

но, величезну роль у моєму становленні як 
спортсмена відіграли й інші люди, особливо 
тренери. Але роль батька особлива. Так, він 
не тренував мене, але дуже підтримував мо-
рально, націлюючи на перемоги. В його сло-
вах був якийсь особливий магнетизм, адже 
після його напучувань у мене з’являлася не-
переборна жага до перемог. Тато часто по-
вторював мені, що без тяжкої праці ніхто, 
ніде і ніколи не досягав успіхів. 

 По закінченні школи хлопець посту-
пив до Київського вищого морського вій-
ськово-політичного училища. Батько 
схвалив вибір сина. Ставши курсантом 
цього престижного навчального закла-
ду, не полишив занять спортом. 

Він і сьогодні з вдячністю згадує на-
чальника училища контр-адмірала Коро-
віна, який знав Євгена особисто і розпо-
рядився, щоб командири не завадили його 
тренуванням. Отримавши офіцерські пого-
ни і кортик, для подальшого проходження 
служби відбув до однієї з військових частин, 
яка дислокувалася у місті Сєвєродвінську, 
що в Архангельській області. Незважаючи 
на завантаженість службовими справами, 
знаходив час для занять плаванням. 

У 1989 році лейтенанта Яковлєва пе-
ревели для подальшої служби до Цен-
трального спортивного клубу Київського 
військового округу.

- Зважаючи на місце служби, вона про-
йшла в Палаці підводного спорту, - посмі-
хається Євген. – Тут були і є усі умови для 
занять плаванням.Євген Яковлєв (справа) з братом Андрієм і Тетяною Красногор

Євген і Андрій не лише стали відомими 
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На чемпіонатах світу 1992 і 1994 років, 
які проходили в Греції та Швейцарії, завою-
вав бронзову і срібну медалі, а на чемпіона-
тах світу 1997 і 2001 років, що відбувалися в 
Польщі та Італії - золоту і срібну.

У 1993 році Євген кардинально ро-
зійшовся у поглядах зі своїм тренером 
і відмовився від його послуг. Але це не 
завадило йому двічі стати чемпіоном – 
Європи і світу… Розповідь про Євгена 
Яковлєва буде, мабуть, неповною, якщо 
не згадати його брата Андрія.

- Хлопця до занять плаванням в ластах 
залучив я, - розповідає Євген Олександро-
вич. – Спочатку хотів, щоб молодший брат 
не тинявся вулицею, а займався якоюсь ко-
рисною справою. Проте після кількох від-
відувань Андрієм басейну зрозумів, що не 
помилився: його важко було витягти з во-
ди. Він теж виступав на багатьох чемпіона-
тах, інших престижних змаганнях, де посідав 
призові місця. Наприклад, на чемпіонаті Єв-
ропи, що проходив у російському місті Тула, 
виборов золоту медаль. Сьогодні він, як і я, 
на тренерській роботі. Набутий досвід, зна-
ння намагаємось передати своїм вихован-
цям. Цього року підготували чемпіонку світу 
з марафону (дистанція 6 кілометрів) на від-
критому водоймищі Тетяну Красногор, яка, 
до речі, вже чотири рази поспіль ставала 
чемпіонкою світу. А в Женеві в абсолютній 
першості їй теж не було рівних.

Сьогодні «Аквалідер» важко уявити без 
братів. Яковлєвих. Адже лише цього року 
троє їхніх учнів Павло Лазарчук, Юлія Чумак 

та Микита Головко на 
юніорському чемпі-
онаті в Польщі стали 
чемпіонами Європи. 
Великі надії Яковлєв 
- старший покладає 
на Дениса Грубника, 
який на Всесвітніх 
іграх в Колумбії за-
воював «бронзу», а 
на чемпіонаті світу – 
2 «срібла» (на дистан-
ціях 400 і 800 метрів 
з аквалангом). Вихо-
ванці Андрія блис-
куче виступають на 
престижних міжна-
родних змаганнях, 
залишаючи далеко 

позаду своїх маститих суперників. За цими 
успіхами – важка, інколи навіть виснажли-
ва праця. Як самих спортсменів, так і їхніх 
тренерів. Перші зізнаються, що без своїх 
наставників ніколи і нізащо не досягли б 
тих успіхів, які у них є сьогодні. При цьому 
наголошують, що брати Яковлєві вирізня-
ються толерантністю у ставленні до них, 
слугують прикладом не лише у спорті, а й 
загалом у повсягденному житті.

Родина Яковлєвих – спортивна родина. 
Донька Євгена Олександровича, Марія, теж 
змалку полюбила підводне плавання. А в 
2006 році стала чемпіонкою світу в естафе-
ті «4 по 3 кілометри», молодша, Саша, теж 
любить воду. До речі, обидві вони були при-
сутні на золотому фіналі Кубку світу, що про-
ходив у Женеві, і разом з татом хвилювалися 
за його підопічних.

... Євген та Андрій Яковлєви, ви-
ступаючи на престижних міжнарод-
них змаганнях, багато зробили для 
зміцнення спортивного авторите-
ту України на міжнародній арені. А 
сьогодні, вже дякуючи їхнім вихован-
цям, нашу країну продовжують від-
кривати в різних куточках планети: 
прізвища українських спортсменів-
рекордсменів у підводному плаванні 
з‘являються на шпальтах провідних 
спортивних видань світу, їм аплоду-
ють глядачі багатьох європейських 
столиць.

Сергій Зятьєв

Саша і Маша Яковлєви

–    СПОРТИВНА РОДИНА
 спортсменами, а й готують чемпіонів світу та Європи

Це не лише великий спортсмен і 
тренер, а й прекрасна людина…»

Юлія Чумак, 
майстер спорту міжнародного класу, 

чемпіонка Європи 2013 року
- Плаванням я займаюсь 8 років, з них 2 

останніх – підводним. Своїми спортивними 
титулами я багато в чому зобов’язана своєму 
тренеру Євгену Яковлєву. Це – професіонал ви-
щого ґатунку, у нього багатющий досвід у цьому 
виді спорту, і йому є що сказати нам, своїм ви-
хованцям. Незважаючи на свої спортивні успі-
хи, Євген Олександрович залишається надзви-
чайно простою людиною. Якщо і робить коли 
зауваження, то досить тактовно, спілкується на 
рівних. Я дуже рада, що тренуюся саме у нього.

Добрих слів заслуговує і його брат – Андрій 
Олександрович. Знаючи їх, розумієш, що вони 
виховувалися в родині, де цінувалися поряд-
ність, людяність у ставленні до оточуючих, в 
тому числі і підопічних спортсменів.

Ганна Позій,
Заслужений майстер спорту України, 

чемпіонка світу 2009 року
- Про таких, як Євген Олександрович, кажуть: 

людина займається своєю справою. За час нашо-
го знайомства і співпраці переконалася, що він є 
природженим тренером. В нас, своїх вихованців, 
вкладає свою душу. Складається враження, що 
ми, спортсмени, стали для нього рідними людь-
ми. Маю багато знайомих спортсменів і можу 
сказати, що далеко не у всіх такі стосунки, як у нас 
зі своїм тренером. Щирість, людяність, розуміння 
наших проблем і намагання допомогти у їх вирі-
шенні превалюють в них. Євген Олександрович 
бачить в нас насамперед людей, а не таких со-
бі виконавців, які повинні сліпо слідувати його 
рекомендаціям і настановам. Кожен з нас може 
сміливо висловити свою думку, навіть якщо вона 
не співпадає з думкою тренера. І він завжди при-
слухається до неї; якщо не згоден, то ґрунтовно 
і переконливо пояснить чому. За це ми любимо 
і поважаємо Євгена Олександровича.

Денис Грубник,
чемпіон світу і Європи, призер Всесвіт-

ніх ігор 2013 року 
- Мені довелося брати участь у багатьох 

престижних змаганнях, де моїми суперника-
ми були представники різних країн. В тому чис-
лі і тих, де підводному плаванню як виду спор-
ту приділяється значно більше уваги. Але, не-
зважаючи ні на що, я часто перемагав. Своїми 
перемогами я багато в чому завдячую Євгену 
Яковлєву – своєму тренеру. 



ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Колодяжний Василь, радіоспорт - срібна, 2 бронзові
Марчук Олександр, радіоспорт - золота, бронзова
Солом'янников Сергій, авіамодельний - 2 срібні
Шаталюк Михайло, судомодельний - бронзова

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Абрамов Арсеній, радіоспорт - 2 срібні
Козел Лілія, радіоспорт - срібна
Михальчук Марія, радіоспорт - срібна

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вітко Юрій, авіамодельний - золота
Громов Євген, судомодельний - 2 золоті 
Жарий Денис, авіамодельний - 2 золоті
Попов Андрій, судомодельний - срібна 
Седнев Дмитро, юнак, авіамодельний - золота

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Новак Юрій, судомодельний - бронзова
Новак Олександр, судомодельний - бронзова 
Новак Дмитро, судомодельний - золота, бронзова 
Бражник Олексій, судомодельний - бронзова 
Бут Артур, судомодельний - бронзова 
Маслов Сергій, судомодельний - бронзова 
Морозов Артем, судомодельний - бронзова 
Яворський Сергій, судомодельний - бронзова 
Красно Дмитро, радіоспорт -  2 срібні   
Паламарчук Артем, радіоспорт - 2 срібні, бронзова 
Веремеєнко Євгенія, радіоспорт - золота, 2 срібні, 3 бронзові 
Науменко Лучана, радіоспорт - 5 золотих, 4 срібні, 2 бронзові
Тертичний Сергій, радіоспорт - золота 
Бажанова Галина, радіоспорт - бронзова
Іванько Ілля, радіоспорт - срібна, бронзова
Іванько Олексій,  радіоспорт - 2 золоті, 2 срібні, 3 бронзові  

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Остахов Артем,  морські багатоборства - срібна 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Трофімець Яна, підводний - золота,  5 срібних, 2 бронзові
Каба Олена, підводний - золота, срібна, бронзова
Фулітка Володимир, авіамодельний - золота
Зеленський Сергій, радіоспорт- бронзова, 2 золоті

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Григор’єв Кирило, морські багатоборства - 2 срібні 
Гумецький Роман, морські багатоборства - срібна 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Фурса Олег - радіоспорт - золота, 2 срібні, бронзова 

КИЇВ
Стамов Віктор, авіамодельний - бронзова 
Макаренко Володимир, авіамодельний - золота
Макаренко Антон, авіамодельний - срібна
Соколовський Владислав, авіамодельний - срібна
Богдан Артем, авіамодельний - срібна
Яценко Андрій, авіамодельний - срібна
Савченко Ігор, авіамодельний - бронзова

Чорний Станіслав, авіамодельний - срібна
Максименко Костянтин, авіамодельний - срібний
Яременко Денис, авіамодельний - срібна
Голікова Ганна, морські багатоборства - срібна 
Гончаренко Валентина, морські багатоборства - срібна 
Шарапова Ольга, морські багатоборства - срібна 
Загорія Вячеслава, морські багатоборства - срібна 
Коливанова Юлія, морські багатоборства - срібна 
Жуков Віталій, морські багатоборства - срібна 
Хмельницький Денис, морські багатоборства - срібна 
Кривенко Максим, морські багатоборства - срібна 
Антоняк Анастасія, підводний спорт - 7 золотих,  4 срібні,  бронзова
Артюшенко Маргарита, підводний спорт - срібна 
Красногор Тетяна, підводний спорт - 2 золоті, 2 срібні
Дєлова Катерина, підводний спорт -  2 срібні 
Годована Ольга, підводний спорт - срібна, 3 бронзи 
Шляховська Ольга, підводний спорт - 3 срібні, бронза 
Малишко Анастасія, підводний спорт - срібна 
Бартик Богдана, підводний спорт - бронза 
Грубнік Денис, підводний спорт - 3 срібні, бронзова
Коньков Олександр, підводний спорт - срібна, бронзова
Степанчук Євген, підводний спорт - срібна, бронзова
Сидоренко Дмитро, підводний спорт - 2 срібні, бронзові
Чумак Юлія, підводний спорт - 4 золоті, 4 срібні
Витовтов Євген, підводний спорт - золота, бронзова
Головльов Микита, підводний спорт - 3 золоті, 3 срібні
Жукова Світлана, підводний спорт - 2 золоті, 2 срібні, 4 бронзові
Лазарчук Павло, підводний спорт - 2 золоті, срібна, 3 бронзові
Жуковська Євгенія, підводний спорт - золота, бронзова
Сосновський Владислав, підводний спорт - золота
Желіба Сергій, підводний спорт - 3 золоті, срібна
Ящук Олена, підводний спорт - золота 
Веліканов Микола, радіоспорт - 5 золотих, срібна, бронзова
Іванчихін Микола, радіоспорт - золота, срібна, бронзова 
Коршунов Віктор, радіоспорт - 4 золоті 
Таготін Юрій, радіоспорт - золота 
Романенко Василь, радіоспорт - 2 золоті
Костенко Вікторія, радіоспорт -  4 срібні 
Барановський Віктор, радіоспорт - золота, 3 срібні 
Пархоменко В'ячеслав, радіоспорт - золота, срібна, 2 бронзові 
Братчук Сергій, радіоспорт - срібна, бронзова
Гнедов Володимир, радіоспорт - 2 срібні, бронзова
Пархоменко Олександра, радіоспорт - срібна, бронзова
Коноплицька Карина, радіоспорт - 3 золоті, срібна,  бронзова
Карпович Федір, радіоспорт - 2 золоті, 3 срібні 
Генін Лев, радіоспорт - 3 срібні, бронзова
Пархоменко Тетяна, радіоспорт - золота, срібна, бронзова
Фурса Олена, радіоспорт - срібна, 2 бронзові
Іщенко Дмитро, радіоспорт - бронзова 
Іщенко Анастасія, радіоспорт - золота, бронзова 
Плохенко Вікторія, радіоспорт - 3 срібні
Кобець Юлія, радіоспорт -  2 золоті 
Смольніков Володимир, судомодельний - золота 
Смольников Андрій, судомодельний - 3 срібні
Кравченко Гліб, судомодельний, юнак - бронзову 
Безсмертний Юрій, судомодельний - бронзова 
Бандурка Василь, судомодельний - золота, срібна 
Ігнатенко Геннадій, судомодельний - срібло  
Ніколаєнко Олег, судомодельний - срібло 
Братковський Сергій, судомодельний - срібло 
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КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Щербатюк Наталя, радіоспорт - срібна
Шведюк Владислав, радіоспорт - 2 срібні
Геращенко Елеонора, радіоспорт - срібна
Ходуков Валерій, судомодельний - золото, бронза

КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА
Ромашкевич Катерина, радіоспорт - срібна
Гончарук Сергій, радіоспорт - бронзова
Лебедєв Павло, радіоспорт - 2 срібні, бронзова
Лебедєва Любов, радіоспорт - золота, срібна
Бабенко Артем, авіамодельний - золота 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Беліков Валерій, авіамодельний - бронзова
Золотов Олександр, підводний - срібна, 2 бронзові 
Золотов Євген, підводний - 4 золоті, 3 срібні, 2 бронзові

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА
Сафіяник Ігор, автомодельний - 2 бр о н з о в і 
Смольников Андрій, автомодельний - золота, 2 бронзові
Стефанчук Андрій, авіамодельний - 2 золоті
Карпов Андрій, мотоциклетний - бронзова
Локтаєв Олександр, мотоциклетний - бронзова

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Трофімов Всеволод, судомодельний - бронзова 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Берека Андрій, судомодельний - 3 срібні
Мелікішвілі Георгій, судомодельний - бронзова 
Утешев Олексій, судомодельний - бронзова 
Александров В'ячеслав, авіамодельний - срібло 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мельничук Станіслав, мотоциклетний - бронзова
Ніколайчук Артур, судомодельний - золота

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Ничипорук Ельвіра, радіоспорт - золота, срібна
Лисянська Дар’я, радіоспорт - золота, срібна, бронзова
Бордан Валерія, радіоспорт - золота, срібна
Новопашина Анна, радіоспорт - 2 срібні
Пугач Марія, радіоспорт - 3 срібні
Мальований Артем, радіоспорт - золота, 2 срібні
Кохтенко Олександр, радіоспорт - 2 срібні
Надточій Руслан, радіоспорт - золота, 2 срібні
Надточій Ростислав, радіоспорт - золота,  срібна,  2 бронзові; 
Пугач Михайло, радіоспорт - 6 золотих,  срібна
Редька Максим, радіоспорт - 2 срібні, 2 бронзові
Редька Тарас, радіоспорт - 2 золоті 
Довгопол Ростислав, радіоспорт - золота, срібна 
Зикова Лілія, радіоспорт - 2 бронзові 
Примаков Юрій, судомодельний - золота 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Котов Максим, підводний - срібна, бронзова
Василенко Олександр, підводний - бронзова 
Михайлов Антон, підводний - срібна, бронзова 
Дєлова Катерина, підводний - золота, срібна, бронзова 

Кривуц Богдан, авіамодельний, юнак - срібна 
Буцерога Ігор, авіамодельний - срібна
Бондаренко Юрій,  авіамодельний - 2 бронзові
Лернер Семен, авіамодельний - 2 бронзові
Осовик Олександр, авіамодельний - 2 бронзові
Савенко Євген, авіамодельний - срібна
Шляхов Денис, авіамодельний - бронзова
Яценко Юрій, авіамодельний - срібна
Чайка Юрій, авіамодельний - бронзова
Узких Сергій, авіамодельний - срібна
Лавров Олександр, авіамодельний - срібна
Кавун Марина, судомодельний - 2 золоті, 3 бронзові
Демченко Ігор, судомодельний - золота 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Кобець Сергій, радіоспорт - 2 золоті, срібна 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Вербицький Євген, авіамодельний - срібна
Дерев’янко Ігор, морські багатоборства - срібна 
Котіков Дмитро,морські багатоборства - срібна
Чалов Микола, морські багатоборства - срібна,бронзова 
Снесар Віталій, морські багатоборства - срібна 
Федорова Світлана, морські багатоборства - срібна 
Копитько Валерія, морські багатоборства - срібна 
Снесар Денис, морські багатоборства - срібна 
Мединський Станіслав, морські багатоборства - срібна 
Щибиволок Ігор, морські багатоборства - срібна 
Трофіменко Матвій, морські багатоборства - срібна 
Лисенко Андрій, водно-моторний - золота 
Лисенко Анастасія, водно-моторний - золота 
Михайлович Ірина, автомодельний - срібна 

 
 2013 рік
 Усього медалей - 394
 Золотих - 113
 Срібних -  174 
 Бронзових - 107
  
  
  2012 рік
  Усього медалей - 185
  Золотих -  62 
  Срібних -   69 
  Бронзових - 54
   
   
   2011 рік
   Усього медалей - 217
   Золотих - 70
   Срібних - 83
   Бронзових - 64
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Знай наших!

Виступ спортсменів, які тренуються в Палаці підводного плавання 
 Товариства, став справжнім фурором в Швейцарії

Команді  ДЮСШ «Аквалідер» - ЦСТК 
ТСО України, проводжаючи її влітку 
до столиці Швейцарії, де вона мала 
брати участь у золотому фіналі 

Кубку світу, пророкували успішний виступ. 
Але на те, що наші спортсмени зробили в 
Женеві, мало хто сподівався. Адже  українці 
перемогли в усіх 6 номінаціях: чоловіки, 
жінки, дівчата, юнаки,  командна першість 
і марафон!..

- Не скажу, що це далося  нам легко, - 
говорить Євген Яковлєв – тренер коман-
ди. – Адже в цих престижних змаганнях 
брали участь 135 команд із  35 країн світу, 
а серед їхніх представників було чимало 
досвідчених майстрів підводного плаван-
ня.  І, відверто кажучи, ми до останнього 
не були впевнені в абсолютній перемозі, 
хоча, звичайно, і знали свої сили.

Хто ж вони, переможці? Як вони зумі-
ли вирвати перемогу у спортсменів, імена 
яких широко відомі у спортивному світі? 
Хто їм допоміг у цьому? 

На ці запитання я попросив відповісти 
Євгена Олександровича..

- Ц е наш загальний успіх, - каже він. 
– Всі без винятку викладалися на дис-
танціях з останніх сил. Воля до перемо-
ги, відмінна фізична і моральна підго-
товка, врешті решт патріотизм були, як 
мовиться, нашими союзниками.

З особливою гордістю наставник коман-
ди розповідає про Тетяну Красногор, яка, за 
його словами, виросла в басейні.  І має для 

цього всі підстави!  Коли дивишся на цю 
тендітну, привабливу дівчину, не віриться, 
що перед тобою 4-кратна чемпіонка сві-
ту, яка перемогла  на 6-кілометровій дис-
танції у відкритому водоймищі. А до цьо-
го -  на багатьох престижних змаганнях, в 
тому числі і міжнародних. Зокрема, в іта-
лійських містах Турині та Барі, внісши до 
української скарбнички чимало золотих і 
срібних медалей.

Сидоренко вже 11 років тренується у 
Палаці оборонного Товариства. Всі, хто 
його знає, характеризують Дмитра як 
надзвичайно дисциплінованого, вольо-
вого спортсмена, який ніколи і ні за що 
не пропустить тренування, а басейн для 
нього - майже рідна домівка. Дмитро - 
призер Всесвітніх ігор з неолімпійських 

видів спорту та чемпіонату світу, які про-
ходили у 2005-2009 роках, кавалер орде-
ну «За мужність».  До речі, його син також 
відвідує басейн і мріє про золоті медалі…

Денис Губник з раннього дитинства за-
ймається плаванням. Починав свою кар’єру 
в одній з дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл Луганщини, де проживав разом з ро-
диною. Після переїзду до столиці України 
тренується 
в  П а л а ц і . 
О с т а н н і  3 
роки під ке-
рівництвом 
Євгена Яков-
лєва.

Р о з п о -
в і д а ю ч и 
про успіхи 
с п о р т с м е -
нів, не мож-
н а  о б і й т и 
увагою їхніх 
наставників.  
З о к р е м а ,   
заслужених 
тренерів України Аллу Шляховську, Ма-
рину Годовану, Галину Зацерковну, Лілію 
Пурдес, Юлію Семенченко, Юлію Ушакову, 
Тетяну Якубовську, Валентину Зауч, Олек-
сія Альошова – людей, без яких не було б 
такої приголомшливої перемоги в Женеві. 

А як не згадати  добрим словом  Захара 
Бермана – засновника ДЮСШ «Аквалідер», 

який доклав величезних зусиль для того, 
щоб школа з’явилася і успішно функціо-
нувала. Захара Наумовича немає сьогод-
ні серед нас, але його справа, як бачимо, 
живе і перемагає.

- Традиції, закладені ним, ми, його 
учні, намагаємось продовжувати, при-
множуючи успіхи вихованців школи, - 
каже Євген Олександрович. – Можливо, 
здамся нескромним, але вважаю, що це 
нам вдається. Ті результати, які показу-
ють останнім часом наші підопічні, кра-
ще тому підтвердження.

Слід віддати належне і директору Па-
лацу Віктору Миколайовичу Адамському, 
його заступнику Володимиру Іванови-
чу Хоменко, які багато роблять для того, 
щоб спортсмени мали можливість трену-
ватись в прекрасних умовах. А це, зважа-
ючи на реалії сьогодення, не так просто.

Як на мене, то саме на таких людях 
і тримається наш, Український, спорт. 
Ці люди – справжні сподвижники спра-
ви, яку обрали десятки років тому. Вони 
щиро вболівають за своїх вихованців, 
з нетерпінням очікують їхнього повер-
нення зі змагань.

Колектив «Вісника»  щиро 
 вітає наших спортсменів, 
 їхніх наставників з блискучою 
 перемогою в Женеві!

Зичимо вам нових спортивних 
здобутків, усіляких життєвих 
гараздів, людського щастя!
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На протязі майже трьох років з номера в номер  "Вісника"  ми розповідали Вам, шановний чи-
тачу, про перебіг  подій, пов’язаних зі зйомками фільму-біографії "Лука", що  здійснювалися 
кінокомпанією Товариства сприяння  обороні України "Патріот-Фільм". І ось, нарешті, 
маємо можливість заявити, що роботу завершено, а кінострічка почала  тріумфальну ходу 
екранами кінофестивалів.

14 жовтня 2013 
року на урочистій 
церемонії в Києві 
були оголошені пе-
реможці ХІ Міжна-
родного кінофести-
валю "Покров". Із 150 
фільмів більш як 60 
картин стали учас-
никами конкурсних 
програм фестива-
лю, а призерів в чо-
тирьох основних ка-
тегоріях визначило 
авторитетне журі на 
чолі з Єгором Бенкендорфом. Головний 
приз кінофоруму в основному конкур-
сі ігрового кіно отримав наш фільм, в 
основі сюжету якого  драматична доля 
великого хірурга і священнослужителя  
Валентина Феліксовича Войно-Ясенець-
кого (Луки). А виконавця головної ролі 
Луки в зрілому віці - Віталія Безрукова  
- визнано кращим актором.

Це була світова прем'єра фільму, ство-
рення якого завершилось лише місяць 
тому, а робота продовжувалась близь-
ко трьох років за підтримки Державно-

го агентства України з питань кіно та Мі-
ністерства культури Республіки Білорусь. 
Представили фільм українському глядаче-
ві виконавці головних ролей Андрій Сами-
нін, Катерина Гусєва, Віталій Безруков та 
Олексій Шевченков, які розповіли наскіль-
ки  хвилююче і відповідально створювати 
достовірні образи реально існуючих відо-
мих героїв, а тим більш, якщо йдеться про 
життєвий шлях одного з найбільш відомих 
і шанованих канонізованих святих як на 
території СНД, так і за його межами.

Андрій Саминін: У Святителя я взяв для 
себе: ніколи не зневірятися і не втрачати ві-
ри. Ця людина, що зарахована до ліку свя-
тих, не потребує доповнень, своїх поглядів, 
якихось кіношних вигадок. Масштаб осо-
бистості цієї людини і мій масштаб - незрів-
няні. Тому головне було - не нашкодити.

Катерина Гусєва: Я дуже пишаюся 
роллю Ганни - коханої дружини Войно-
Ясенецького (Святителя Луки). Напевно 
в першу чергу тому, що я сама віруюча 
і намагаюсь навчити цьому своїх дітей.

Віталій Безруков: Нелегко грати 
священика, тим більш Святителя… В 
кадрі мене "НКВСник" б'є в щелепу по-
справжньому. Заради цієї  ролі я схуд 
на 20 кг. Передати весь драматизм жит-
тя Святителя Луки - це дуже складне за-
вдання. Тому я розумів, яка на мені від-
повідальність.

Олексій Шевченков: Ми в житті часто 
впевнені в чомусь. Більш того - переко-
нані. І як з'ясовується пізніше, часто по-
миляємося. Тому що без Бога в серці, без 
віри навіть благі вчинки бувають, на жаль, 
не благими.

В ювілейному ХХ Міжнародному кіно-
фестивалі "Лістапад", що відбувся в Мін-
ську 1-8 листопада, фільм "Лука" став во-
лодарем спеціального Призу президента 
Білорусі "За гуманізм і духовність в кіно". 

- Ми вдячні за таку високу оцінку нашої 
картини. Це спільна перемога двох країн, 
які підтримали фільм, творчої групи, а та-
кож великої кількості людей, які допомо-
гли картині з'явитись на світ. Більше того, 
це величезна відповідальність і за май-
бутні проекти, - зазначив генеральний 
продюсер стрічки Олег Ситник, отриму-

ючи нагороду.
Гідно оцінено 

фільм і на ювілей-
ному ХХ Міжна-
родному кінофес-
тивалі "Проме-
нистий ангел", у 
програмі якого 
були представле-
ні понад 160 філь-
мів з 11 країн. На-
ша стрічка відзна-
чена спеціальним 
призом кінофо-
руму "За глибоке 
втілення святості 
на екрані". Приз 

із рук голови Духовної експертної ради 
фестивалю протоієрея Володимира Вол-
гіна отримав виконавець головної ролі 
Святителя Луки Віталій Безруков.

За словами Олега Ситника, найближ-
чим часом фільм візьме участь в автори-
тетних кінофестивалях в Греції та Італії, а 
вже у 2014 році вийде в прокат.

За матеріалами сайту
фільму"Лука"

(http://www.luka-film.com/)
підготував Володимир Віжунов

Олег Ситник з Призом
 президента Республіки 

Білорусь

Духовність

На протязі майже трьох років з номера в номер "Вісника" ми розповідали Вам шановний чи-

ТРІУМФАЛЬНОЮ ХОДОЮ…



Ольга Базишина,
інструктор індивідуального навчання 

водінню автомобіля Севастопольсько-
го міського спортивно-технічного клубу

- З раннього дитинства мріяла стати ме-
дичною сестрою. Чому? Сьогодні вже і не 
відповім на це запитання, але ще в дитсад-
ку твердо знала ким буду. Тож по закінчен-
ні восьмого класу вступила до медичного 
училища. Отримавши диплом, пропрацю-
вала кілька років - до декретної відпустки.

Після народження доньки на кар’єрі мед-
працівника поставила крапку, неабияк зди-

вувавши колег і особливо рідню, яка 
знала, що білим халатом марю з дитин-
ства. Чому так зробила? Згадайте кінець 
80-х, коли так звана перебудова була в 
розпалі, руйнувалися стереотипи, що 
десятиліття панували в суспільстві, ви-
никали нові форми господарювання, 
зокрема, зароджувалося підприємни-
цтво. В нашому місті, наприклад, саме 
тоді почали з’являтися, як гриби після 
дощу, різні кооперативи. Спостерігаючи 
за знайомими, подругами, які круто мі-
няли спосіб життя, теж вирішила спро-
бувати себе в новій сфері діяльності. І 
зайнялася малим бізнесом. Незабаром 
зрозуміла: щоб скрізь і всюди встигати, 
потрібен автомобіль. Так я стала слуха-
чем автомобільної школи тодішнього 
ДТСААФ, отримавши незабаром водій-
ські права. 

Відтоді не було жодного дня, щоб хоч 1-2 
години не проводила за кермом автомобі-
ля. Як у службових справах, так і приватних. 
Минуло буквально кілька тижнів, і я вже ди-
вувалася як могла стільки років жити без 
«залізного коня». 

Розповідь про те, як потоваришувала з 
автомобілем, буде неповною, якщо не скажу 
наступне. Раніше, коли мій батько працював 
водієм-далекобійником, за його маршру-
тами можна було вивчати географію однієї 
шостої суші! Урал, Середня Азія, Північ, Си-
бір – ось далеко не повний перелік регіонів 

колишнього Радянського Союзу, де він по-
бував. Під час літніх канікул тато брав мене 
з собою. Тож якщо мої ровесники проводи-
ли літні канікули в піонерських таборах, то 
я - в кабіні «КамАЗу», подорожуючи просто-
рами СРСР. Подорослішавши, відмовилася 
від цього хобі, не знаючи, що пройде дея-
кий час і потяг до автомобіля, дороги знову 
прокинеться в моїй душі.

Мене завжди вабить щось нове, часто хо-
четься спробувати себе в іншій якості. Мож-
ливо, прочитавши ці відверті зізнання, хтось 
побачить в мені авантюристку, але така я 
вже людина. Дізнавшись про те, що Севас-
топольському МСТК потрібні інструктори з 
водіння, вирішила спробувати себе в ново-
му амплуа. Деякі чоловіки-колеги, пам’ятаю, 
скептично поставились до цього, мовляв, 
автомобіль і жінка-інструктор – речі несу-
місні. Час від часу кидали на мене насміш-
куваті погляди, але, до їх честі, від жодного 
з них я ніколи не почула бодай найменшого 
натяку на мою меншовартість у цьому плані. 
Ну а щодо скептицизму, який читався в їхніх 
очах, то я їх розумію і тому не ображаюсь…

Відтоді минув рік. Термін, погодьтеся, не-
значний. Але, разом з тим, для мене достат-
ній, аби зрозуміти: навчання водійському 
ремеслу – це та справа, яка мені до снаги. 
Серед моїх учнів є як жінки, так і чоловіки, 
усі вони різні за віком, характерами, упо-
добаннями. Проте ми завжди знаходимо 
спільну мову.

  ПОКЛИК 
Наприкінці жовтня своє професійне свято відзначають десятки тисяч наших співвітчизників – людей, які так чи інакше 

пов’язали життя з  професією автомобіліста. 
Сьогодні Україна за кількістю автомобілів посідає провідне місце не лише на просторах СНД, а й у Східній Європі.
 Дозволю собі невеличкий екскурс в наше минуле. Так ось, автомобілісти внесли величезний внесок в розбудову народного гос-

подарства країни, громадянами якої більшість з нас були – Радянського Союзу. Без них не обходилася жодна новобудова,  не спо-
руджувався жоден промисловий гігант.  

А згадаймо Велику Вітчизняну війну! Чого вартий їхній внесок лише в порятунок Ленінграду, який кілька років перебував у во-
рожому кільці і єдиною дорогою, яка зв’язувала місто з Великою землею, була так звана Дорога Життя. По ній на  полуторках 
водії вивезли десятки тисяч ленінградців, насамперед дітей, доставили у місто тисячі тонн провіанту, допомігши вижити ба-
гатьом людям, які помирали голодною смертю.

Професія Водія – нелегка професія,  надзвичайно відповідальна.  Адже, сівши за кермо, він у значній мірі бере на себе відповідаль-
ність за безпеку, саме життя багатьох людей.

Одним із основних завдань оборонного Товариства протягом усього його існування було, є і буде підготовка водіїв. Для цього 
у нас є відповідна матеріально-технічна база, добре підготовлені викладачі, майстри, інструктори з індивідуального навчання 
водінню автомобіля. Незважаючи на велику конкуренцію, українці, бажаючі опанувати водійське ремесло, часто віддають пере-
вагу саме нашим автошколам і спортивно-технічним клубам.

Сьогодні  зі шпальт нашого видання враженнями про свою професію діляться люди, які вчать наших співвітчизників азам во-
діння автомобіля.

ВОДІЙ - НЕ ЛИШЕ
 ПРОФЕСІЯ, А Й
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Віталій Вацкус,
майстер з виробничого навчання 

водінню автомобіля Івано-Франків-
ського міського спортивно-технічно-
го клубу ТСО України

- Я народився у російському місті Сєвє-
роморську, а виріс у Прикарпатті – чудово-
му куточку України, який став для мого бать-
ка, литовця за національністю, другою Бать-
ківщиною. Закінчивши професійно-технічне 
училище, працевлаштувався в МСТК. Відто-
ді минуло 20 років, і я ще жодного разу не 
пошкодував про свій професійний вибір. Не 
скажу, що з перших днів роботи почувався 
досить комфортно, ні. Бракувало як профе-
сійного, так і життєвого досвіду, інколи тра-
плялися ситуації, коли не знав як поступити. 
Невідомо як би склалася моя доля, аби по-
руч не було батька – Антона Павловича, який 
завжди слугував мені зразком порядності, 
людяності, сумлінного ставлення до робо-
ти. Оборонному товариству України він від-
дав майже 30 років життя, пропрацювавши 
весь цей час на одному робочому місці – в 
Івано-Франківському МСТК. Не переповіда-
тиму скільки разів і коли він протягував руку 
допомоги, але це пішло мені лише на користь.

Я ніколи не соромився вчитись і у своїх 
старших колег, переймаючи їхній досвід

Робота подобається мені. Та і як може бу-
ти інакше, коли бачиш її результати, усвідом-
люєш покладену на тебе колосальну відпо-
відальність. Адже від того, як ти підготував 
слухача, у значній мірі залежить не лише 
ситуація на автошляхах країни, а й життя 
людей. Щороку я навчаю водінню автомо-
біля близько 100 чоловік. Якось підрахував, 
що впродовж 20 років роботи за моєї без-
посередньої участі водійські права отри-
мали майже 2 тисячі жителів міста і краю.

Якщо ви хочете знати чи я на всі 100 від-
сотків задоволений результатами свої робо-
ти, то скажу, що ні. Сьогодні, коли є вже пев-
ний досвід, аналізуючи її результати, бачу 
певні упущення. Вони мають як об’єктивний, 
так і суб’єктивний характер. Звісно, що вра-
ховую їх у подальшій своїй професійній ді-

яльності. Інакше й бути не може, бо в руках 
сьогоднішніх моїх підопічних – майбутніх 
водіїв – згодом опиняться не лише їхні влас-
ні життя, а й життя інших людей, учасників 
дорожнього руху, пішоходів.

Користуючись нагодою, хочу сказати, що 
в нашому спортивно-технічному клубі про-
блемам, пов’язаним з професійною підготов-
кою водіїв, приділяється надзвичайно багато 
уваги. Директор Круцик Стефанія Теодорівна 
постійно націлює і викладачів правил дорож-
нього руху, і нас, майстрів виробничого на-
вчання водінню автомобіля, на сумлінне став-
лення до виконання своїх функціональних 
обов’язків, постійно наголошуючи на можли-
вих наслідках їх ігнорування. Незважаючи на 
досить жорсткі вимоги до підготовки водіїв, 
бажаючих навчатись саме в нашому СТК ви-
стачає. Насамперед тому, що люди – принай-
мні більшість – розуміють: успішна професій-
на підготовка є запорукою безаварійного во-
діння автомобіля, уміння попереджувати ДТП. 

Василь Мозоль,
інструктор з індивідуального на-

вчання водінню автомобіля Дубро-
вицької автошколи ТСО України, Рів-
ненська область

- В 1973 році я закінчив Дубровицьку 
автошколу ДТСААФ УРСР і відразу був при-
званий до лав Радянської Армії. Служив у 
Прикарпатському, Забайкальському вій-
ськових округах, але вся служба минула 
за кермом ЗІЛу та КрАЗу. За 2 роки «намо-
тав» на них понад сотню тисяч кілометрів, 
побувавши у найвіддаленіших гарнізонах. 
І досі з ностальгією згадую ті часи, моло-
дість і, повірте, пишаюсь, що був солда-
том. Саме там, в армії, зрозумів: автомо-
біль – це моє життя.

Змінивши військовий однострій на ци-
вільний костюм, працював на одному з під-
приємств нашої області. Водієм. Згодом пра-
цевлаштувався в Дубровицьку автошколу 
– рідну альма-матер. Відтоді минуло май-
же три десятиліття, у ній багато що змінило-
ся. Наприклад, значно покращилась матері-

ально-навчальна база, оновився автомобіль-
ний парк, збудовано нові навчальні аудиторії, 
оснащені мультимедійним обладнанням. 
Більшість автомобілів, на яких ми навчає-
мо слухачів практичному водінню, нові. На 
зміну багатьом викладачам, майстрам при-
йшла молодь. Незмінним залишається од-
не – рівень підготовки. Він як був високим, 
так і залишився. Зважаючи на термін роботи 
в цьому навчальному закладу, маю право на 
такі оцінки. Аналогічні відгуки почуєте як від 
випускників 80-х років, так і 90-х та 2000-х.

Це, вважаю, обумовлено насамперед ві-
рністю традиціям, умілому підбору викла-
дачів та водіїв-інструкторів адміністрацією 
школи. Мої товариші щиро вболівають за 
доручену справу - ті, хто має досвід, передає 
його молодшим колегам. А останні, що мені 
неабияк подобається, беруть з нас, ветера-
нів Товариства, приклад, не соромляться 
звертатись за порадами, якщо потрібно. 
Тому наша автошкола і є однією з кращих 
на теренах області. Про це свідчать насам-
перед відгуки наших випускників, бажан-
ня жителів краю навчатись саме у Дубро-
вицькій школі. А це, погодьтеся, багато про 
що говорить. Адже в окрузі закладів, де теж 
готують водіїв, вистачає, і у людей є вибір.

Дехто з моїх земляків дивується, що я 
стільки років працюю на одному і тому ж 
місці. А у мене ніколи не виникало бажан-
ня змінювати його, хоча і були непогані 
пропозиції. Я не хочу бити себе кулаком в 
груди і кричати, що я, мовляв, патріот обо-
ронного Товариства і не мислю свого життя 
поза стінами цієї автошколи. Скажу інакше: 
мені тут подобається. Все. Люди, з якими 
працюю, керівники, їхнє ставлення до нас, 
рядових працівників, справа, якою займа-
юсь. Тут, в Дубровицькій автошколі, в стінах 
якої майже 40 років тому отримав путівку 
у велике життя, я почуваюся як свій серед 
своїх. Адже тут панує атмосфера товарись-
кості, взаємовиручки, у нас немає поділу 
на тих, хто недавно почав працювати, і 
тих, хто віддав школі десятки років життя.

Раніше навантаження було значно біль-
шим, аніж сьогодні. Маю на увазі часи Радян-
ського Союзу: тоді лише для потреб Зброй-
них Сил ми готували щороку сотні призо-
вників – майбутніх військових водіїв. Після 
того, як Міністерство оборони України в силу 
об’єктивних причин відмовилося від послуг 
автошкіл Товариства, воно дещо спало. Але, 
незважаючи на це, без роботи ніхто у нас не 
сидить. Наприклад, щоденний пробіг мого 
«Жигуля» становить 200 і більше кілометрів. 

Син Іван теж закінчив нашу автошколу і 
працював у ній інструктором виробничого 
навчання водінню автомобіля. Правда, не-
щодавно перейшов на міжнародні автомо-
більні перевезення.

№ 4(12) 2013 21



№ 4(12) 2013 22

Подобные соревнования давно 
стали традиционными в нашем 
Обществе, предшествовали им 
зональные соревнования в рай-

онных, а затем и областных организациях. 
Но впервые финал проходил в самом цен-
тре Крыма, в его здравнице и жемчужине - 
городе Ялте. Это стало возможным благода-
ря правильному пониманию мэром города 
Сергеем Илашем целей и задач, решаемых 
оборонным Обществом Украины. По его 
решению местом соревнований стала Цен-
тральная Набережная, которая является 
Меккой для многих поколений любителей 
отдыха на черноморском побережье. 

Этот день, который совпал с одним из 
любимейших и почитаемых праздников 
современных украинцев - Днем автомо-
билиста - стал торжеством не  только для 
участников финала, но и всех жителей и 
гостей курортного города. Да и кто мог 
остаться равнодушным, когда под звуки 
духового оркестра колонна, возглавляе-
мая Председателем Общества, двинулась 
торжественным маршем по набережной! 
И вот команды, одетые в единую спортив-
ную форму с надписями, указывающими 
принадлежность к областным организа-
циям, сопровождаемые юнгами из Клу-
ба юных моряков с табличками названий 
областей, вступают на площадь. Началь-
ник управления спорта ЦК ОСО Украины 

 Виктор ПОВАРОВ докладывает председа-
телю Общества о готовности к началу со-
ревнований. После краткого митинга, на 
котором выступили заместитель город-
ского Головы Елена ПЕРЕВЕРЗЕВА, за-
читавшая приветственное письмо мэра, 
и другие руководители местного само-
управления, главный судья соревнова-
ний Наталья ШУМИЛОВА объявляет 
порядок и условия состязаний:

- Для участия в соревнованиях 
приглашены по одной сборной команде от 

Крымской республиканской, 
областных, Киевской и Севас-
топольской городских органи-
заций ОСО Украины в составе 
2-х участников - инструкторов 
индивидуального обучения 
вождению и одного предста-
вителя команды. Команды бу-
дут выступать на автомобилях 

ВАЗ-2107 и Daewoo Lanos. Старт дается 
только индивидуальный, с места при рабо-
тающем двигателе, интервал между стар-
тами определяет судейская коллегия. До-
пускается любое маневрирование между 
фигурами и внутри  фигур. Открывать две-
ри автомобиля во время движения запре-
щается, участник имеет право пользовать-
ся только общепринятыми у водителей 
приемами - смотреть назад через заднее 
стекло и окно левой двери при опущен-
ном стекле, а также выглядывать через 
окно правой двери. Каждый участник до-
лжен выполнить все упражения, то есть 
пройти все фигуры в установленной по-
следовательности при закрытых дверях. 
Нарушивший последовательность или не 
выполнивший хотя бы одно упражнение, 
не получает зачет. Количество проб для 
командного и личного зачета устанав-
ливает главная судейская колегия со-
ревнований. Время, затраченное на про-
хождение дистанции, засчитывается с 
точностью  до 0,01 секунды. Временем 
финиша является остановка автомоби-
ля на линии "Стоп" обеими передними 

колесами. Зачетный результат 
учасника определяется балла-
ми, которые являются арифмети-
ческой суммой времени (в секун-
дах), затраченного при прохож-
дении дистанции, и штрафных 
очков, насчитанных за ошибки 
при выполнении упражнений.

ВАЗ 2107 D L С

"Одним из основных направлений деятельности ДОСААФ, правопреемником которого выступает  Об-
щество содействия  обороне Украины, является подготовка водителей всех категорий. Ежегодно мы го-
товим более  двухсот тысяч водителей для Украины. И основная нагрузка в их обучении ложится на вас, 
уважаемые инструкторы. Именно вы даете азы вождения тем, кто в будущем становятся правильными, 
настоящими водителями", - отметил Председатель Общества Виктор ТИМЧЕНКО, обращаясь к учас-
никам финальных соревнований по скоростному маневрированию автомобиля среди инструкторов 
индивидуального обучения вождению организаций ОСО Украины в Ялте.

Ялта — 2013
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Финальный этап включал в себя 10 
упражнений, которые должны были 
выполнить участники за максимально ко-
роткий срок: старт, змейка - передняя, по-
том задним ходом, бокс, колея, габаритные 
ворота, эстафета, въезд на стоянку, линия 
стоп. Перед стартом соревнований участ-
ников ознакомили с трассой и провели 
показательный заезд. За правильностью 
выполнения всех упражнений внима-
тельно следила главная судья соревно-
ваний и в случае нарушений участником 
правил прохождения трассы начисляла 
штрафные баллы. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 54 инструктора 
практического вождения, а представля-
ли команды, как правило, председатели 
областных организаций. Фактически эти 
соревнования стали демонстрацией про-
фессионального мастерства специалис-
тов, от которых в полной мере зависит 
качество подготовки будущих водителей 
транспортных средств всех категорий. 
А в широком смысле - безопасность до-
рожного движения на дорогах Украины!

И надо отдать должное участникам -  
невзирая на вполне понятное волнение, 
они смогли доказать, что являются насто-
ящими профи! Но и среди лучших всегда 
найдутся самые лучшие… Такими в лич-
ном первенстве стали Виктор ГРОШЕВ 

из Ивано-Франковской области, Олег 
ПОЛИВАНЫЙ с Харьковщины и Влади-
мир Ферман, защищавший честь Кирово-
градской областной организации ОСОУ. 
И пусть не показал таких же высоких ре-
зультатов ветеран Общества с 30-лет-
ним стажем работы, член ЦК Всеукра-
инского Общества Леонид Ковальский, 
но он заслужил всеобщее уважение как 
единственный руководитель учебного 
заведения, выступавший за честь свого 
родного трудового коллектива - Белогор-
ского СТК Хмельницкой области. В команд-
ном первенстве безусловным победите-

лем стала молодая команда Крымской 
республиканской организации, в ко-
торую вошли инструкторы из Феодо-
сийской автошколы  Станислав РОДА-
ШЕВСКИЙ и Кирилл ГОЛОВКО. Второе  
место заняли спортсмены Кировоград-
ской областной организации, третье - 
оборонцы Ивано-Франковщины.

Но как и должно быть в правильном 
коллективе, здесь определились по-
бедители, но не было проигравших. В 
выигрыше остались все - во-первых, это 
была прекрасная возможность не про-
сто посоревноваться  в мастерстве, но и 
присмотреться друг к другу, перенять что-

то новенькое для себя в приемах управ-
ления автомобилем. Во-вторых, как при-
знавались многие, для них это была пер-
вая в жизни возможность побывать не 
только в Ялте, но и вообще в Крыму. Да 

и просто пообщаться, позна-
комиться, отдохнуть в кругу 
единомышленников.

Все это стало возможным 
благодаря напряженной 
многодневной работе кол-
лектива Крымской органи-
зации,  которую возглав-
ляет  ис тинный лидер и 
умелый руководитель Ви-
талий ЛИТАШ .  Руководи-
тели облас тных органи-
заций, которым самим по 
долгу службы  приходится 
заниматься проведением 

подобных мероприятий, по достоин-
ству оценили труд коллег - добротная 
подготовка техники и реквизита, чет-
кое судейство, великолепные условия 
проживания участников.

Праздничную атмосферу соревнова-
ний поддерживал коментатор Леонид 
Козлов, сам опытный и заслуженный гон-
щик, который не только профессионально 
разъяснял зрителям суть происходящего, 
сопровождая каждый заезд подробным 
рассказом об участниках и организаци-
ях, которые они представляли, но и свои-
ми остроумными замечаниями и шутками 
вызывал всеобщее оживление. 

Остались довольны и власти Ялты - этот 
День автомобилиста надолго запомнится 
как жителям города, так и его гостям.  И 
не случайно мэр города Сергей Федоро-
вич Илаш, подводя с Виталием Литашем 
итоги мероприятия, просил передать 
Председателю Общества, что отныне га-
рантирует полную поддержку всех на-
чинаний Крымских досаафовцев. Более 
того, предложил подобные  финальные 
соревнования сделать традиционно ял-
тинскими, а также организовать ряд дру-
гих спортивных мероприятий в городе и 
его окрестностях. 

Владимир Вижунов

Судейская коллегия в работе

Вот они - счастливые победители!

В эфире - Леонид Козлов



Крилата мрія 
Валентини Топорової

Вірність небу вона пронесла крізь все своє життя, ставши однією з найбільш ти-
тулованих жінок-планеристок не лише України, а й Європи

У кожної людини є мрія. І з’являється 
вона якщо не в дитинстві, то в 
підлітковому віці. Валя не стала 
виключенням: коли дівчинка на-

вчалась у  восьмому класі, їй захотілося… 
здійнятись в небо!..

- І досі не можу пояснити звідкіля вона 
взялася, - посміхається Валентина Топорова. 
– Адже зростала на Смоленщині, в глибинці, 
поблизу не було ні аеродромів, ні авіаційних 
клубів, але, як не дивно, я все ж «захворіла» 
небом. Мабуть, тому, що проводжала погля-
дом літаки, які «пропливали» високо в небі. 
Дивлячись на них, уявляла себе на місці піло-
тів, яким підкоряються залізні птахи.

Батьки, Микола Іванович та Ганна Кузь-
мівна, з подивом дивилися, як їхня донька, 
задерши догори голову, завмирає на кілька 
хвилин, не помічаючи нікого і нічого навкру-
ги.  Вони, особливо мати, були не в захваті 
від захоплення доньки, але сподівалися, що 
з часом воно пройде. До того ж тато бачив 
доньку майбутнім  юристом, вважаючи цю 
професію серйозною. На жаль, коли їй випо-
внилося 12 років, батька не стало…

Коли закінчила десятирічку, постало 
питання про подальше навчання. Дівчина 
обрала Ленінградський інститут авіацій-
ного приладобудування. Окрім того, що 
їй подобалася майбутня професія, дівчи-
на сподівалася, що там, на берегах Неви, 
зможе  реалізувати свою дитячу мрію, з 
якою, і подорослішавши, не розставалася. 
Ставши студенткою, записалася в авіацій-
но-технічний спортивний клуб, що діяв 
при Ленінградському гідрометеорологіч-
ному  інституті, зайнявшись там  планер-
ним спортом.

- З того дня, коли вперше 
переступила поріг клубу, ми-
нуло 40 років, а я і досі до най-
менших подробиць пам’ятаю 
його, - згадує Валентина Ми-
колаївна. – Навіть після кількох 
місяців занять не вірилось в 
реальність того, що незабаром 
піднімуся в небо. Але мрія збу-
лася: разом з пілотом-інструк-
тором Альбертом Топчияном 
на планері Л-13«Бланік» ми, 

нарешті, злетіли у блакитну височінь. Зна-
єте, у мене зовсім  не було  відчуття страху, 
здавалося, що політ триватиме безкінечно. 
Водночас хотілося якнайшвидше приземли-
тись, помчати до студентського гуртожитку і 
написати матері листа.

Я і сьогодні вдячна Альберту Галстовичу, 
який одним тільки виглядом вселив впевне-
ність, що небо підкоряється не лише сильній 
статі, а й нам, дівчатам. Завдяки планеризму у 
мене з’явилося багато чудових друзів. З Євге-
нією Баландіною, Олександром Антиповим, 
Людмилою Чугуновою, які, до речі, досягли 
неабияких висот у спорті, ми, незважаючи на 
те, що нас розділяють тисячі кілометрів, і сьо-
годні підтримуємо  стосунки. Під час зустрічей 
нам є що згадати!

За радянських часів студенти, як правило, 
не обирали місць майбутньої роботи: вони 
їхали туди, куди «Батьківщина наказувала». 
Валентині, незважаю-
чи на це, все ж пощас-
тило розподілитись до 
Києва. Цьому сприяв і 
той факт, що Валя була 
відмінницею навчання.

- Це прекрасне міс-
то неабияк мені подо-
балося, але була ще 
одна причина для то-
го, щоб саме на бере-
гах Дніпра розпочати 
свій трудовий шлях, - 
продовжує Валентина 
Топорова. – Я знала, що 
в українській столиці є 
всі умови для занять 
планерним спортом. 

Адже Київський авіаційно-спортивний клуб 
ДТСААФ Української РСР завдяки спортив-
ним досягненням своїх вихованців був відо-
мий далеко за межами республіки. Першим 
робочим місцем, а сталося це весною 1976 
року, для мене стало конструкторське бюро 
«Промінь», яке спеціалізувалося здебільшо-
го на розробці авіаційної техніки.

При цьому почала активно займатись  
улюбленим видом спорту. В 1977 році пла-
нерну ланку клубу очолив знаменитий пла-
нерист Євген Гаврилович Руденський, який 
дуже любив літати. А головне, зважаючи на 
багатющий особистий досвід,  міг навчити 
цьому ремеслу молодих спортсменів. Про-
тягом майже 20 років він був головним тре-
нером збірної України з планерного спорту. 
Саме йому покоління українських планерис-
тів 70-80 років зобов’язане своїми успіхами.

 Вже через два роки по прибутті на укра-
їнську землю довелося брати участь в чем-
піонаті України серед жінок, виступаючи на 
планері  «Бланік». Тоді я  виборола 1 місце, 
виконавши при цьому 1-й розряд.  Поєдну-
вати роботу в КБ із заняттями спортом було 
дещо складно, але у мене ніколи й думки не 
виникало, щоб залишити планеризм.

В 1980 році я почала літати на спортивно-
му планері  «Янтар-стандарт».  А у 1982-му мені 
присвоїли звання «Майстер спорту СРСР». Во-
но, зізнаюсь чесно, стало визнанням того, що я 
«щось умію і чогось досягаю». До речі,  в дале-
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кому 1976 році на аеродромі Бузова я позна-
йомилась з Володимиром Грибановим, який 
сьогодні обіймає посаду заступника Голови 
нашого оборонного Товариства – начальни-
ка управління, а тоді активно займався  пла-
нерним спортом. Володимир Михайлович на 
той час був «просто Володя», але, незважаючи 
на молодість, досить серйозно ставився до 
занять, наполегливо, часто жертвуючи інши-
ми, неспортивними інтересами, тренуючись.  
Вже наприкінці 70-х він став майстром спорту 
СРСР. Звісно, я і подумати не могла, що з часом 
доля зведе нас під дахом оборонного Товари-
ства, де ми обійматимемо адміністративні по-
сади. До речі, Володимир Михайлович – пілот, 
який літає на всіх типах літаків і планерів, що 
експлуатуються  в авіації ТСО України.

У 1985 році мене запросили до збірної 
СРСР  із планерного спорту.  Зважаючи на «від-
сутність професійного планерного спорту», 
я була призначена інструктором-льотчиком-
планеристом Київського аероклубу.

Будучи членом збірної, доводилося багато 
їздити, оскільки ми брали участь в спортив-
них зборах, які проходили в різних куточках 
Союзу: у Дніпропетровську, Орлі, Майкопі, 
Владикавказі, Кишиневі та інших містах і під 
час яких готувались до різних престижних 
змагань, в тому числі і міжнародних. Зокрема, 
першості соціалістичних країн, чемпіонатів 
світу та Європи. В 1991 році, незадовго до 
розпаду Радянського Союзу, на чемпіонаті 
Європи, що проходив у Англії, я перемогла в 
абсолютній першості, і мені було присвоєно 
звання заслуженого майстра спорту СРСР, а 
через 8 років повторила свій успіх в Польщі. 

Від себе додам, що Валентина Миколаїв-
на ще й срібний призер чемпіонату Європи 
1997 року, чемпіонка світу 2003 року, вона 
встановила два світових рекорди у складі 
екіпажу і два рекорди СРСР особисто. На 
планерах і літаку Вілга-35А вона наліта-
ла майже 5 тисяч годин, виховала десятки 

спортсменів-планеристів, серед яких є і май-
стри спорту. 

Спортивні досягнення В.Топорова поєдну-
вала з активною роботою в оборонному Това-
ристві, обіймаючи протягом 1985-2001 років в 
Центральному аероклубі посаду інструктора-
льотчика-планериста. Забігаючи наперед скажу, 
що сьогодні ця тендітна жінка працює заступ-
ником начальника управління ЦК ТСО України. 
Незважаючи на поважний як для спортсмена 
вік, продовжує літати, ділячись з молодими 
спортсменами досвідом, показуючи їм влас-
ним прикладом як потрібно підкоряти висоту.

Слухаючи Валентину Миколаївну, ловлю 

себе на думці, що планерний 
спорт – саме для таких лю-
дей, як вона. Бо говорить 
вона про нього без зайвих 
емоцій, так, ніби -то йдеться 
про заняття - при всій пова-
зі до них -  гуртку юннатів. 
А це ж не так, бо, як розпо-
відають бувалі планеристи, 
цей вид спорту не для слабодухих, через що 
і вважається суто чоловічим. На неофіційно-
му, звичайно, рівні.  Небо помилок не про-
бачає, вірніше, вкрай рідко пробачає. Тому 
доводиться обдумувати кожне рішення, на 
що залишається обмаль часу, вивіряти кожен 
рух, прораховуючи його наслідки.

- Невже ніколи не було в небі миті, коли б по-
жалкували, що пов’язали своє життя з небом? 
– цікавлюся у Валентини Миколаївни.

- Мабуть, що ні, - посміхається жінка. – 
Принаймні за екстремальних умов часу на  
подібні роздуми немає: потрібно про інше 
думати. А коли приземляєшся, то здебільшого 
замислюєшся над своїми діями, аналізуєш  чи 
єдино правильними вони були, а не «забива-
єш» голову різними дрібницями…

Знаєте, інколи доводиться чути, що з віком 
захоплення тим чи іншим видом спорту про-
ходить, мовляв, азарт зникає. Не «розписувати-
мусь» за інших, а за себе скажу так: я і сьогодні 
«хворію» небом, у мене і досі не зник той діво-
чий азарт, з яким я вперше піднімалась в ленін-
градське небо. Мені здається, що я не змогла 
б жити без неба. Інакше то було б не життя, а 
існування. Принаймні для мене. Коли планер 
відривається від землі, відчуває ейфорію, яку 
важко передати словами: її можна лише відчу-

ти, сівши в кабіну планеру. Правда, для цьо-
го потрібно ще й бути закоханим в його ве-
личність Небо. Повірте, коли я дивилася на 
Землю з висоти семи тисяч метрів (особистий 
рекорд Валентини Топорової), відчувала,  як 
«калатало» серце, яке, здавалось, ось-ось ви-
скочить  з грудей, мені здавалося, що немає 
на всій планеті щасливішої за мене людини!

Валентина Миколаївна радіє, що своє захо-
плення, яке супроводжує її ось уже 40 років, пе-
редалося і сину Юрію – студенту Київського На-
ціонального університету ім. Тараса Шевченка.

- Юрко сьогодні вчиться на радіофізика і 
займається планерним спортом, - розповідає 
вона. – Вперше піднявся в повітря у 15 років. 
. І це не дивно, оскільки він, як мовиться, ви-
ріс на аеродромі: змалку проводжав мене в 
небо і чекав на землі. Звісно, що переживаю, 
коли у сина польоти. Але водночас радію йо-
го успіхам, сподіваюсь, що він підкорюватиме 
все нові і нові висоти. Нещодавно Юрій брав 
участь в чемпіонаті Вінницької області, де 
виборов третє місце. Я раділа разом з ним. 
Адже його успіхи – це мої успіхи.

Сергій Зятьєв

Із сином Юрком
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Коли Сергійкові виповнилося десять 
років, у нього сталося запалення леге-
нів. Після лікування в одній з одеських 
лікарень його направили до санаторію, 
де належало пройти курс реабілітації. 
Знаходячись там, хлопчина якось звер-
нув увагу на робітників місцевої май-
стерні, які окрім ремонту приміщень ще 
й майстрували дерев’яні іграшки

Все почалося з кухонної дошки
Набравшись сміливості, познайомився 

з умільцями. Їхній «товар» так сподобав-
ся, що, повернувшись додому, теж почав 
майструвати, - згадує своє дитинство Сер-
гій Федоров – інструктор-методист з ав-
томодельного спорту Одеського спортив-
но-технічного клубу. – Спочатку в якості 
подарунку виготовив для мами звичайну 
кухонну дошку, прикрасивши її візерунка-
ми, що символізували весну. Батьки, поба-
чивши моє захоплення, всіляко заохочу-
вали, купуючи інструменти для реалізації 
моїх фантазій на дереві. В школі улюбле-
ним предметом був урок праці, на яко-
му під керівництвом учителя Олександра 
Чисницького ми теж майстрували навіть 
радіокеровані моделі різних автомобілів. 

За неабияку майстерність, а також успі-
хи у навчанні Сергійка нагородили путів-
кою до молодіжного табору «Молода 
гвардія». Там йому довірили вести гур-
ток «Умілі руки». Тут, на березі Чорно-
го моря, він познайомився з Абрамом 
 Фрідманом - директором Одеської стан-
ції «Юний технік».

- То була людина-ле-
генда, яку знали за тися-
чі кілометрів від нашого 
міста, - каже він. – Адже 
Абрам Мойсейович був 
педагогом від Бога, йо-
го запрошували на з’їзди 
освітян, де він ділився до-
свідом роботи щодо залу-
чення дітей і підлітків до 
занять в технічних гурт-
ках. Спільно зі своїми ви-
хованцями Фрідман обла-
штував у місті залу автоматики, зібравши 
в ній макети технічних виробів. Напри-
клад, моделі верстату з програмним ке-
руванням, стартового майданчика, з яко-
го в космос виводилися штучні супутни-
ки Землі. Словом, своїм захопленням 
автомодельним спортом я зобов’язаний 
Олександру Павловичу  Чисницькому і 
Абраму Мойсейовичу Фрідману.

«Хотів стати  конструктором…»
Навчаючись у п’ятому класі, хлопчина 

записався у конструкторський гурток, що 
діяв при «Станції юних техніків». Своїми зді-
бностями дивував оточуючих, в тому числі 
і керівника гуртка. Та і як було їм не дивува-
тись, коли 12-річний хлопчина разом зі сво-
їми ровесниками сконструювали моделі гід-
роелектростанції, залізобетонного заводу, 
які імітували свою виробничу діяльність!. 
Всі вони демонструвались на Всесоюзній 
виставці досягнень народного господар-
ства, яка щороку проходила в Москві.

- Я мріяв стати конструктором, - ка-
же Сергій Федоров. – Проте з часом 
змінив свої плани

У 1955 році в Швейцарії відбувся чем-
піонат Європи з автомодельного спорту. 
Наші представники на ньому не виступа-
ли, але по його завершенні вирішили опа-
нувати цей вид спорту і в СРСР. Словом, 
вже через 2 роки, у 1957-му, до столиці 
України з’їхалися десятки автомоделістів 
з усіх куточків країни: тут проходив пер-
ший в історії Радянського Союзу чемпіо-
нат з автомодельного спорту. 

- Я дивився на дійство, що відбувалося 
неподалік арки Дружби народів і згоряв 
– у кращому розумінні цього слова – від 
заздрощів, - посміхається Сергій Костянти-
нович. – Там, на схилах Дніпра, дав само-
му собі слово, що з часом стану «непере-
вершеним автомоделістом». Тому, повер-
нувшись додому, ще з більшою енергією 
продовжував свою справу. У гуртку, що ді-
яв при обласній організації ДТСААФ Укра-
їнської РСР. Вів її Микола Тихий, який по-
бував у Москві на курсах з підготовки ін-
структорів з цього виду спорту. 

ЗАХОПЛЕННЯ, ЩО 
СТАЛО СПРАВОЮ 

ЖИТТЯ
Сергій Федоров, захопившись в дитинстві автомоделюванням, 

досяг неабияких висот. А ще – прилучив до нього свого сина

Спортивні династії
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В 1960 році Сергій став чемпіоном Укра-
їни, а через рік, у 1961-му, виступаючи на 
Спартакіаді народів СРСР з моделлю УАЗу, 
що розвивала швидкість понад 40 кіломе-
трів на годину, виборов третє місце. Йо-
го модель викликала зацікавленість, захо-
плення у багатьох учасників цього заходу, 
оскільки на той час мало хто міг похвали-

тись моделями, здатними на таку швид-
кість. Та ще більше вони були здивовані, 
коли дізнались про вік Сергія, якому на той 
час не виповнилося і шістнадцяти!..

По закінченні Одеської десятирічки 
майстра спорту СРСР з автомодельно-
го спорту Федорова призвали до лав Ра-
дянської Армії. Служити випало в одній 
з частин зв’язку ВПС, яка дислокувалася 
в Одесі. Служив, як і решта однополчан: 
ніс вартову службу, брав участь у військо-
вих навчаннях. Словом, ніяких поблажок 
як спортсмену йому ніхто не робив, але…

 - Командування, знаючи про моє захо-
плення, дозволило вечорами відвідувати 
автомотоклуб, - зізнається сьогодні Сергій 
Федоров. – Правда, мене попередили, що 
в разі будь-якого найменшого «зальоту» 
цей привілей автоматично зникне. Тож я 
всіляко старався обходити «гострі кути»…

Звільнившись з війська, працевлашту-
вався на заводі «Кислородмаш», робітни-

ком. Згодом поступив на ве-
чірнє відділення Одеського 
технікуму зв’язку. Отримавши 
диплом, перейшов на станцію 
«Юних техніків», де йому дові-
рили вести гурток.

 Справу батька 
 продовжив син

Своє захоплення Сергій 
Костянтинович передав і сину 
Сергію: першою іграшкою, яка 

у нього з’явилася, була модель легкового 
автомобіля. Згодом, коли підріс, у нього 
почали з’являтися радіокеровані моделі. 
У сьомому класі Сергій-молодший став 
відвідувати автомодельний гурток. Зго-
дом почав брати активну учать в різних 
змаганнях, де завойовував призові місця. 

До речі, у 1988 році Сергій  Федоров 
заснував в Одесі кооператив, який спеці-
алізувався на виготовленні автомодель-
них трас, які є в багатьох куточках 
колишнього СРСР. І сьогодні на 
них проходять змагання з авто-
модельного спорту, у яких беруть 
участь власноруч  виготовлені ав-
томобілі. Між іншим, першу таку 
трасу Сергій Костянтинович виго-
товив ще у 1973 році, працюючи 
на станції «Юних техніків».

Сьогодні Федоров-молодший, 
як і батько, інструктор-методист з 
автомодельного спорту Одесько-

го обласного спортивно-технічного клубу. 
Ось уже 13 років займаються ще й танко-
вим моделізмом, створюючи моделі «КВ», 
«Т-34», інших бойових машин часів Вели-
кої Вітчизняної війни. А починаючи з 2008 
року за ініціативою і при активній участі 
Федорових у Південній Пальмірі прово-
диться Кубок України з танкових моде-
лей. Їх масштаб становить 1:10, всі вони 
виготовлені з металу, і коли б їх збільши-
ти до розмірів реальних прототипів, то 
людина, яка не дуже розуміється у цій 
справі, навряд чи відрізнила б модель 
тієї ж «тридцятьчетвірки» від її оригіна-
лу. Серед моделей є і радіокеровані, які 
беруть участь в змаганнях.

 - У їх виготовленні відкривається широ-
ке поле для творчості, - каже Федоров-мо-
лодший. – Щоб читач краще зрозумів ню-
анси нашого захоплення, скажу так: ми по-
кращуємо ходові якості машин, вони у нас 
долають різні перешкоди, в тому числі і вод-
ні, гірки та рви. І навіть стріляють, правда, 
поки що холостими снарядами!..

Про таких, як Сергій Костянтинович, 
кажуть: людина на своєму місці. Захопив-
шись у ранньому дитинстві моделюван-
ням автомобілів, він відбувся і як спортс-
мен-автомоделіст, і як педагог, який влас-
ним прикладом спонукає підлітків до 
занять корисними справами. Федоров-

старший підготував майже 20 майстрів 
спорту СРСР і України, міжнародного кла-
су, десятки кандидатів у майстри спорту.

Виготовляючи моделі танків, проводя-
чи змагання, в яких вони беруть участь, 
Сергій Костянтинович та його колеги про-
водять і військово-патріотичну роботу се-
ред молоді. Адже бойові машини нагада-
ють підростаючому поколінню про воєнне 
лихоліття, подвиги їхніх дідів і прадідів.

Тетяна Федотова
Федоров - молодший (крайній зліва) серед колег

Федоров - старший (крайній зліва) 
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Путивльські оборонці не лише свято  бережуть пам'ять про своїх попередників, а 
й  примножують їхні справи

«Збережемо пам'ять про минуле!...»

Наприкінці 70-х років у оборонців 
Путивльського  району ви-
никла ідея створити музей 
районної організації ДТСААФ  

Української РСР.
- Ми хотіли вшанувати пам'ять про Се-

мена Васильовича, а також рядових пар-
тизанів, серед яких було багато членів Тсо-
авіахіму, що теж воювали з гітлерівцями, 
- розповідає Віктор Макєєв, який тоді очо-
лював  цей осередок. – Тож по крихтах зби-
рали інформацію про ті події, їх учасників, 
побувавши в багатьох навколишніх селах, 
жителі яких люб’язно надали світлини, ін-
ші експонати – німі свідки героїчної минув-
шини. Не переповідатиму всіх подробиць, 
а скажу лише, що незабаром ми приймали 
перших відвідувачів.

Фундаторів музею, що розмістився під 
дахом адміністративного будинку обо-
ронної організації, не збентежив той 
факт, що неподалік діяв Державний му-
зей партизанської слави.

- Так, у ньому значно більше експонатів, 
аніж у нашому, - продовжує Віктор Олек-
сандрович. – Проте вони розповідають за-
галом про партизанський рух в Україні, йо-

го зародження на Сумщині, а 
наш присвячений здебільшо-
го виникненню та діяльності 
нашої Путивльської оборон-
ної організації. Звичайно, що 
не останнє місце в ньому по-
сідають експозиції, присвяче-
ні партизанам-оборонцям. Я  
пишаюся особистою участю 
в цьому процесі.

Тут часто можна побачити 
учнівську молодь, особливо 
напередодні святкування днів 
Перемоги, Партизанської сла-

ви, визволення України від німецьких загарб-
ників. Екскурсії по залах музею проводять 
працівники районної організації, розповіда-
ючи про подвиги оборонців-партизанів, їх 
внесок в Перемогу над ворогом.

 - Сьогодні ставлення до тих подій, про які 
розповідають експонати нашого музею, дещо 
змінилося, - говорить голова Путивльської 
районної організації ТСО України – директор 
спортивно-технічного клубу Олександр Пе-
тренко. – На початку 90 років нам дехто про-
понував змінити тематичну спрямованість му-
зею, мовляв, часи змінилися, але ми не стали 
цього робити. Адже справи 
партизанів, які воювали за 
визволення рідної землі, не-
підвладні ніяким політичним 
вітрам. Сьогоднішні поколін-
ня мають знати правду про 
ті події, які відбувалися на їх-
ній землі. Ну а ми, оборонці 
незалежної України, пови-
нні пам’ятати про тих, кому 
зобов’язані тим, що живемо 
на білому світі, маючи влас-
ну державу. В тім, що вона 
постала на політичній карті 
світу, є величезна заслуга на-

ших дідів і батьків. Ми, їхні нащадки, на-
магаємось бути достойними їхньої слави.

Справи сьогоднішні
З самого дитинства Сашко  марив ав-

томобілями: вже в молодших класах знав 
марки усіх автівок, що випускалися на 
той час в Радянському Союзі. І не просто 
міг відрізнити «ГАЗа» від «КрАЗа» чи «Жи-
гуля» від «Москвича», а й знав їх особли-
вості, наприклад, вантажопідйомність, з 
конвеєрів яких заводів  зійшли. 

А ще йому неабияк подобались люди вій-
ськові. Це не дивно, бо зростав і виховував-
ся хлопчина за часів, коли людина у військо-
вому однострої користувалася в суспільстві 
великим авторитетом, а головними героями 
багатьох художніх фільмів, повістей і рома-
нів теж були офіцери та солдати Радянської 
Армії. Все це разом взяте і привело згодом 
Олександра до Усурійського вищого вій-
ськового автомобільного училища.

- Вступивши до цього навчального закла-
ду, я реалізовував дві мрії – бути офіцером 
і мати справу з автомобілями, - розповідає 
Олександр Петренко. – Закінчивши його, від-
був до Групи радянських військ в Німеччи-
ні, де мені довірили автомобільний взвод.

Путивльські о

Путивль…
За свою багатовікову історію це місто було свідком багатьох подій, які  вплинули на долю не лише його жителів, а й 

усього краю, України. У минулому столітті, наприклад, він став  партизанською столицею: влітку 1941 року рішенням 
Путивльського райкому КП (б) України було створено два партизанських загони – під командуванням Сидора Ковпака і 
 Семена Руднєва. Дислокувались вони у Спадщанському та Монастирському лісах.

Семен Васильович до війни очолював Путивльську районну організацію Тсоавіахіму, яка брала активну участь в підго-
товці громадян до захисту країни. Зважаючи на цю обставину, а також те, що Руднєв був кадровим військовим, йому до-
вірили командування одним з них. І це при тому, що під час служби на Далекому Сході комісар Руднєв був репресований як 
«ворог народу»!..

В навчальних закладах ТСО України
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Після Німеччини доля закинула Олек-
сандра Володимировича у Закавказький 
військовий округ, у місто Ленінакан, де він 
проходив службу у ремонтному батальйо-
ні. У 1989 році звільнився в запас і місцем 
проживання обрав Україну, місто Путивль.

- Я народився і виріс у Сибіру, а дру-
жина моя родом із Сумщини, - каже 
Олександр Петренко. – Звісно, що я не-
одноразово бував у цих краях, мені по-
добалася Україна, і я без зайвих роздумів 
місцем подальшого життя обрав саме це 
старовинне українське містечко.

Попри певні труднощі і негаразди «пе-
рехідного періоду», він працевлаштувався 
і в цивільному житті. Обіймав різні посади, 
але всі вони були пов’язані з автомобілями. 
У 2008 році йому запропонували очолити Пу-
тивльський районний спортивно-технічний 
клуб. Він, порадившись з родиною, товари-
шами, погодився.

Відтоді минуло 5 років. На думку керів-
ників Сумської обласної організації ТСО 
України, вони не помилились, коли розгля-
дали кандидатуру Петренка на цю посаду.

У Путивлі мешкає всього 15 тисяч лю-
дей. А це значить, що бажаючих отримати 
водійські права не так вже й багато. До то-
го ж тут немає великих підприємств,  біз-

нес-структур, працівники яких отримують 
більш менш пристойні зарплатні і можуть 
собі дозволити купити  автомобіль, а то-
му бажають опанувати водійське ремесло.

- Ці обставини не кращим чином по-
значаються на комплектуванні навчаль-
них груп, - відверто зізнається Олек-
сандр Володимирович. – До того ж у 
нас є ще й конкуренти…

Дійсно, у Путивлі знаходяться аграрний 
технікум і професійно-технічне училище, під 
дахом яких функціонують водійські курси. Як 

для Путивля  це забага-
то. І тому доводиться 
керівництву РСТК боро-
тись за кожного слуха-
ча. Як саме? А  покра-
щенням навчального 
процесу, поліпшенням 
навчально-матеріаль-
ної бази. А вона тут, за 
відгуками самих слу-
хачів, доволі пристой-
на. Наприклад, всі кла-
си, де вивчаються пра-
вила дорожнього руху, 
комп’ютеризовані, до 
послуг людей і лабора-
торія з вивчення матеріальної частини авто-
мобіля, чудовий автодром. А ще – відмінно 
підготовлені у професійному плані виклада-
чі – ветерани Товариства, які віддали спор-
тивно-технічному клубу десятки років жит-
тя. Свої знання, практичний досвід переда-
ють молодшим колегам. Наприклад, Андрій 
Биков, Ігор Черняков, Олександр Лелюшкін, 
Станіслав Стельмашов, Юрій Кардашов, Олек-
сандр Славко пропрацювали в колективі не 
так вже й багато. Але майбутні водії з пова-
гою ставляться до своїх наставників,знаючи, 
що кожному їхньому слову можна довіряти. 

Навіть після занять, трапляється, викладачі і 
слухачі влаштовують «розбори польотів» - мо-
делюють ту чи іншу дорожню пригоду, шука-
ючи винного в ній і варіанти її попередження. 

До послуг слухачів автопарк, який склада-
ється як з вантажівок, так і легковиків. Вік біль-
шості з них не перевищує 5-6 років.

До речі, витоки  Путивльського район-
ного спортивно-технічного клубу сягають  
1971 року. Відтоді  тут підготовлено десят-
ки тисяч водіїв як для народного господар-
ства колишнього Союзу і економіки Украї-

ни, так і для Радянської армії і Збройних Сил 
України. Де тільки не служили його вихо-
ванці! Двоє з них, наприклад, служили в Ле-
нінградській області. Одного з них, Віктора,  
командир полку заохотив відпусткою. За те, 
що зумів попередити ДТП, якої в тій ситуації, 
що склалася неподалік космодрому «Мир-
ний», здавалось, було не уникнути. А 19-річ-
ний хлопець зумів. Тож, мабуть, Олександр 
Володимирович має рацію, кажучи, що той 
авторитет клубу, на який працювали його 
попередники, не дозволяє розслаблятись.

 - Ми повинні не лише  пам’ятати про до-
бру славу Путивльської автошколи, з якої ви-
ріс наш заклад, а й нарощувати її, - говорить 
він. – Розумію, що сьогодні на календарі інші 
часи, але завдання – за великим рахунком – 
залишилися ті ж. Наріжним каменем серед 
них є професійна підготовка підопічних, щоб 
вони, отримавши права, мали за плечима гар-
ні знання, практичні навички, які б дозволили 
їм стартувати у самостійне водійське життя 
без різних ексцесів.

Олександр Петренко керує також і  ра-
йонною організацією Товариства, до скла-
ду якої входять 14 первинних осередків. 
Очолюють їх такі ж енергійні люди. Вони 
проводять військово-патріотичну роботу, 
при районній організації діє клуб «Майбут-
ній воїн», напередодні днів Перемоги про-
водяться автомобільні пробіги по місцях 
Бойової слави, оборонці відвідують  фрон-
товиків, упорядковують поховання радян-
ських воїнів. А ще – організовують зустрі-
чі сивочолих солдатів з молоддю району.

-Вона - майбутнє України,- каже Олек-
сандр Володимирович. – Не за горами той 
час, коли сьогоднішні школярі, студен-
ти визначатимуть обличчя країни. Щоб 
воно було цивілізованим, привабливим, 
потрібно виховувати юнаків і дівчат на 
справжніх цінностях.

Тетяна Вакула,
помічник голови Сумської обласної 

організації ТСО України
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Цією статтею  ми завер-
шуємо публік ацію мето-
дичних матеріалів в до-
помогу вик ладачам і  ке-
р і в н и к а м  н а в ч а л ь н и х 
закладів Товариства спри-
яння обороні України, те-
матику яких на 2013 рік 
була розроблено управ-
л і н н я м  о с в ітн ь о ї  д і я л ь-
ності ЦК ТСО України. Вра-
ховуючи схвальні відгуки 
читачів щодо наданих кон-
сультаційних матеріалів, 
ми продовжимо цю роботу 
і в наступному році. Про-
понуємо  вашій увазі тема-
тику методичних матеріа-
лів на 2014 рік.

1. Оптимізація чисель-
ності працівників навчаль-
ного закладу. Суміщення 
посад. Сумська ОО. 

2. Форми і методи керів-
ництва колективом пра-
цівників у  навчальному 
закладі. Взаємозв'язок ди-
ректора навчального за-
кладу з педагогічним ко-
лективом, використання 
директором у своєї робо-
ті  гр о м а д с ь к и х  і н с тит у-
цій навчального закладу. 
Львівська ОО.

3. Роль автотренажерів 
у  в і д п р а ц ю в а н н і  п оч ат-
ко вих навичок водіння. 
Види тренажерів. Еконо-
мічний е фек т від зас то-
сування автотренажерів. 
Рівненська ОО.

4 .  О р г а н і з а ц і я  е ф е к -
т и в н о г о  в и к о р и с т а н -
ня транспортних засобів 
у  н а вч а л ь н о м у  п р о ц е с і 
підготовки водіїв усіх ка-
тегорій. Оптимізація тран-
спортних засобів за кіль-
кістю та за видами. Кіро-
воградська ОО.

Навчально-виробничий про-
цес в  обласній вз ірцевій 
автомобільній школі, обласно-
му спортивно-технічному клубі 

та інших організаціях ТСОУ Донецької 
облас ті  проводиться за сис темою 
організаційно-педагогічних, методич-
них і технічних заходів, спрямованих на 
реалізацію завдань, визначених держав-
ними стандартами, наказами МВС України 
та Постановою Кабінету міністрів України, 
які є обов’язковими для виконання усіма 
професійно-технічними навчальними за-
кладами, що здійснюють підготовку водіїв 
автотранспортних засобів.

Експлуатація сучасних транспортних 
засобів потребує якісної підготовки тих, 
хто нею керує. Навчання кандидатів у во-
дії за допомогою тренажерів дозволяє ви-
рішувати важливий комплекс завдань в 
промисловості, сільському господарстві та 
оборонній стратегії держави – підготовку 
кваліфікованих кадрів, спроможних пра-
цювати на сучасному обладнанні.

Тренажери використовувались навіть 
тоді, коли ще не було комп’ютерів. Але ко-
лишні механічні тренажери не давали змо-
ги учню відчути зворотну реакцію на свої 
дії. Для досягнення кращого навчального 
ефекту технічні засоби навчання повинні 
відповідати сучасному розвитку суспіль-
ства, адже молоді люди, що користуються 

ними, потребують більш емоціонального 
сприйняття інформації і зіркової стимуляції.

Комп’ютерний тренажер сьогодення 
представляє собою високотехнологічне 
обладнання для теоретичної і практичної 
підготовки водіїв. Ефективність його вико-
ристання залежить від автентичності ор-
ганів управління тренажера з органами 
управління реального транспортного за-
собу і максимально реалістичної системи 
візуалізації. Технології сучасності дозволя-
ють відтворювати ефект «занурення». 

Робота віртуального стимулятора 
основана на точному моделюванні ре-
ального автомобіля, а сам тренажер є 
багатофункціональною системою на ба-
зі сучасних комп’ютерів. 

Кращій спосіб зрозуміти основні принци-
пи водіння автомобіля і не відтворити при 
цьому аварійну ситуацію на дорозі – ско-
ристатись реалістичним 3D-стимулятором 
водіння нового покоління. Ця унікальна 
програма вміщує в себе спеціально 
відтворене віртуальне місто з 8-ю района-
ми, кожний з яких представляє ідеальне се-
редовище для відпрацювання водійських 
навичок у різних дорожніх умовах.

Теорія, знання правил дорожнього ру-
ху – це дуже важливо. Але не менш важли-
ві практичні навички, вміння вибрати пра-
вильний режим керування автомобілем. 
Повноцінний тренажер-симулятор авто-
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мобільного водіння допомагає курсанту 
відпрацювати базові навички управлін-
ня автомобілем, в тому числі у складних 
погодних умовах, запам’ятати дорожні 
знаки і розмітку – і все це не виходячи з 
приміщення учбового закладу. 

 Процес навчання на автотренаже-
рі забезпечує максимальне наближен-
ня умов навчання до умов експлуатації 
транспортного засобу. 

 Відповідно до змін у технологіях авто-

мототранспорту, організації праці, регіо-
нальних умов тощо Донецький ОСТК ТСОУ 
самостійно визначив варіативний компо-
нент змісту у робочих навчальних планах та 
програмах (20 відсотків навчальних пред-
метів з професійно-теоретичної та прак-
тичної підготовки), де зміни затверджені 
згідно діючої нормативно-правової бази, та 
придбав комп’ютерні тренажери з навчан-
ня практичного водіння автомобіля, теле-
візори, DVD-програвачі та диски з інфор-
маційно-пізнавальними програмами. Для 
починаючого водія дуже важливо прослу-
хати інформаційно-пізнавальну програму 

в телевізійному форматі, який дає можли-
вість більш якісно підходити до роботи на 
тренажері, а далі і за кермом автомобіля.

Для забезпечення безпеки дорожньо-
го руху велика увага приділяється вико-
ристанню сучасних методів навчання на 
тренажерах, майданчиках в складних до-
рожніх умовах при використанні технічних 
засобів навчання.

 Автотренажери є елементом сучасної 
підготовки водіїв і дозволяють кандидату 

у водії наблизи-
тися до реаль-
них умов на 
дорозі, а також 
використову-
вати індивіду-
альний підхід 
до кожного, 
дають можли-
вість повторю-
вати одну і ту ж 

вправу, щоб запобігти помилок та пору-
шень на дорозі.

Основне завдання викладача з підготов-
ки на тренажері - надати початкові очно-
рухові навички керування автомобілем 
та навчити вірно сприймати рух. Тре-
нажер виконує функції реальної систе-
ми на дорозі і дає реальну можливість 
учню бути більш підготовленим до ке-
рування транспортним засобом.

Автотренажер дозволяє відпрацьо-
вувати базові навички, довести до авто-
матизму необхідні професійні рефлекси, 
які потім необхідно закріпити при керу-
ванні транспортним засобом.

Засвоєння професії водія за допомо-
гою автотренажера проходить значне 
швидше, а учень при керуванні тран-
спортним засобом почуває себе більш 
впевненим та спокійнішим.

 Для проведення якісної підготовки во-
діїв транспортних засобів та для більш де-
тального аналізу практичного навчання 
на навчальних автомобілях встановлені 
відеорегістратори, які дають можливість 
робити висновки про виконання майстра-
ми виробничого навчання водінню авто-
мобіля практичних завдань на маршрутах.

 Всі вжиті методи навчання приносять 
значну економічну вигоду нашій органі-
зації, адже значно зменшується витрата 
пально-мастильних матеріалів та амор-
тизація автотранспортних засобів.

Таким чином, сучасні електронні засоби 
навчання є ефективними, економічними та 
пізнавальними як для навчального закла-
ду, так і для починаючих кандидатів у водії.

Узагальнив досвід роботи
помічник голови Донецької ОО

Микола Штефан
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Українське військо виникло не на 
пустому місці: з проголошенням 
Україною Незалежності воно по-
чало формуватись на базі трьох  

військових округів: Київського, Одесь-
кого і Прикарпатського. Їх чисельність  
становила майже 800 тисяч чоловік, а 
на озброєнні перебували десятки ти-
сяч одиниць надсучасної – на той час 
- бойової техніки. 

Головне – боєготовність
Сьогодні в нашому війську реалізується 

Державна комплексна програма реформу-
вання і розвитку Збройних Сил України, 
розрахована на період до 2017 року. Якщо 
нині  чисельність ЗС складає 182 тисячі чо-
ловік, з яких близько 70 тисяч проходять 
службу в бойових частинах, а 112 тисяч – в 
частинах забезпечення,то в 2017 році  вона 
становитиме 122 тисячі чоловік, з яких  60 
відсотків служитимуть в бойових частинах. 

Скільки існують ЗС, стільки точилися 
розмови про перехід на контрактну осно-
ву їх комплектування. Та далі розмов, з 
різних причин, справа не рухалася. А по-
чинаючи з 1 січня 2014 року поріг сол-
датської казарми не переступить жоден 
солдат-строковик: армія стає професій-
ною. До речі, уже сьогодні в ній служать 
майже 60 відсотків контрактників.

Згідно з Державною комплексною про-
грамою реформування і розвитку Зброй-
них Сил України на період до 2017 року, 
основні ресурси спрямовуватимуться на 
бойову підготовку. 

На переозброєння війська, модерніза-
цію, ремонт і закупівлю нового озброєн-
ня для авіації, флоту та сухопутних військ 
протягом п’яти років заплановано близько 
28 млрд. грн. А пріоритетними напрямка-

ми залишатимуться авіація, 
зенітні ракетні комплекси, 
озброєння радіотехнічних 
військ, ракетні комплекси, 
корабельний склад, засоби 
автоматизованого керуван-
ня військами, безпілотні лі-
тальні апарати та тренажери.

За словами Міністра обо-
рони України Павла Лебедє-
ва, до 2017 року планується 
закупити корвет, 2 літаки Ан-

70, до 10 бронекатерів, провести глибоку 
модернізацію бойових літаків, вертольотів, 
зенітних ракетних й радіолокаційних комп-
лексів та розробити власний сучасний ра-
кетний комплекс корабельного базування.

Вивчаються й нові види озброєння. Пе-
ревага у виконанні сучасних військових 
замовлень надається вітчизняним під-
приємствам, і цей факт вартує окремого 
наголосу. Зокрема, сучасна бронетехніка 
– танки «Булат», «Оплот» і БТР-4 – 
виготовляється українськими під-
приємствами. У технологічно заста-
рілі програми, які так і не вдалося 
реалізувати, вносяться корективи. 
Окремі із них взагалі призупинено, 
як, наприклад, програму «Сапсан». 
Але є й інше підприємство вітчиз-
няного ОПК, де вже створено аб-
солютно нову українську ракету. Її 
дослідний зразок планується отри-
мати до кінця року, а серійне виробництво 
розпочати у 2014-2015 роках.

Проблеми розв’язуються
Проблем у наших військовиків стільки, 

що хоч греблю гати. Але сьогодні у МО до-
кладають багато зусиль для їх розв’язання. 
Наприклад, останнім часом суттєво зрос-
ло  грошове утримання як офіцерів, так і 
контрактників. Поетапно збільшуватимуть 
його й надалі. 

Найболючіша проблема для людей в по-
гонах – житлова: в чергах на отримання 
квартир перебуває понад 45 тисяч осіб.  
Для її вирішення здійснюються конкретні 
заходи. Наприклад, близько 1500  помеш-
кань передбачається надати військовос-
лужбовцям як службові, вводяться в екс-
плуатацію і так звані довгобуди. Загалом 
передбачається, що до 2017 року на капі-

тальне будівництво буде асигновано понад 
1 мільярд гривень.

Задля забезпечення пристойним жит-
лом військовослужбовців, які проходять 
службу за контрактом, в оборонному ві-
домстві вже працює Програма переоблад-
нання казарм під службове житло. В її рам-
ках переобладнуються солдатські казарми, 
інші приміщення, що дозволяє створювати 
пристойні умови проживання для цієї ка-
тегорії військовиків. 

Сьогодні вирішення соціальних про-
блем військовослужбовця-контрактника 
дозволяє професії не лише конкурувати на 
ринку праці, а й впливати на престижність 
військового у суспільному сприйнятті.

Військо позбувається від усього 
зайвого

Вивільнені військові містечка – спадок, 
який накопичувався десятиліттями. Це не 
потрібний баласт, який щороку «з’їдає» 
близько 200 млн. грн. Їх охороняють близько 

2 тисяч осіб. Міністерство оборони з цього 
лише втрачає. Але тепер є прозора проце-
дура відчуження земельних ділянок, які ви-
вільняються в процесі реформування армії 
та Державної спеціальної служби транспор-
ту, ухвалена відповідною постановою Кабі-
нету Міністрів України 22 травня 2013 року. 

У Міністерстві оборони України 429 вій-
ськових містечок вже звільнено повністю. В 
подальшому  цей список доповнять ще 214. 
У найближчі 3-5 років оборонне відомство 
розраховує отримати близько 6-9 млрд. 
грн. за рахунок продажу нерухомого май-
на. Це дозволить придбати чи побудувати 
близько 20 тисяч квартир. 

Сторінка підготовлена за сприян-
ня творчого колективу  Центрального 
 друкованого органу МО України 
 «Народна армія»

6 грудня - день ЗС України



Авіатори аероклубів Товариства сприяння обороні України і члени  клубу 
"Пам'ять" Кіровоградської обласної організації Товариства взяли участь у 
 Міжнародній військово-історичній реконструкції на честь 70-річчя  звільнення 

столиці України від німецько-фашистських загарбників

Мы жалеем, рожденные в восьмидесятых:
-Нам бы лучше родиться в двадцать втором!
Мы пока еще помним войною распятых,
Мы пока еще верим, что ими живем.
                                 Олександр  Холодов.  Мінськ 
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Малюнок Микити Ананченка
7 років


