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10 квітня 2018 року в місті-герої Одесі біля 

пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави 

відбулася урочиста лінійка, присвячена 50-річчю 

заснуванню Поста №1 та відновленню вахти пам’яті 

у 2018 році. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В урочистій лінійці взяли участь: мер Одеси 

Геннадій Труханов, керівники міських райадмініст-

рацій і профільних структурних підрозділів 

Одеської міської ради, ветерани, представники 

силових підрозділів міста та ДСНС, прикордонни-

ки, парамедиків, голова Приморської районної 

організації Товариства сприяння оборонні України 

Павловський Володимир Олександрович школярі 

32-х одеських шкіл і зведений Почесна варта 

кращих варт за результатами несення вахти пам'яті 

в 2017 році. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пост №1 є профільним позашкільним навчаль-

ним закладом, в якому можуть створюватись 

гуртки, клуби та творчі  об'єднання різних 

напрямів позашкільної освіти за умови наявності 

необхідної навчально-методичної та матеріально-

технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання 

санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів. 

Почесну Вахту Пам’яті  у Вічного вогню на 

Алеї Слави біля пам'ятника Невідомого матроса  
міста-героя Одеси (Пост № 1) було організовано 

у 1968 році.   

Комунальний позашкільний навчальний за-

клад «Одеський міський центр військово-

патріотичного виховання учнівської молоді« 

Пост № 1» був створений рішенням Одеської 

міської ради № 4848-IV від 09.11.2005 

 
«Пост № 1» - візитна картка нашого міста, тому 

вихованці закладу беруть активну участь у бага-

тьох заходах, які проходять на Алеї Слави, а са-

ме: в урочистих ритуалах покладання вінків та 

квітів до пам’ятника Невідомому матросу,  зу-

стрічах різних іноземних делегацій які відвіду-

ють Алею Слави. У 2013 році на базі Поста №1 

створена Рота Почесної Варти «Поста №1», яка 

бере участь у різних урочистих заходах Одесь-

кого міського центру військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді «Пост № 1». 

 
На базі Центру  активно діє первинний осередок 

Приморської районної організації Товариства 

сприяння обороні України (голова Павловський 

Володимир Олександрович). У всіх заходах які 

проводить Приморська районна організація То-

вариства Сприяння Обороні України приймають 

участь вихованці Поста №1.  



У святкуванні 50 річчя діяльності Поста №1 

Приморська районна організація прийняла са-

му активну участь. А саме допомогли у прове-

денні показових виступів вихованців Поста 

№1. 

 
 

З 2013 року Приморська районна організація 

допомагає у розвитку матеріально-технічної 

бази Поста №1.  Були надані для навчання з 

вогневої підготовки макети автоматів, постій-

но вихованці навчаються стрільбі на базі Оде-

ського обласного стрілецько-спортивного клу-

бу (директор Бабакін Сергій Георгійович)  

 
Для занять з рукопашного бою Приморської 

районною організацією були закуплені татамі. 

 

 

Пост №1 виконує важливу місію - виховання у 

молодого покоління почуття гордості за героїч-

не минуле Одеси, поваги до ветеранів Другої 

світової війни та старшого покоління, до учас-

ників АТО і ООС,  любові до рідного міста. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Голова ПО «Пост № 1» 

Приморської РО ТСО України   О.В. Денисов 


