
Про роботу Спілки ветеранів Афганістану Подільського району м. 
Києва за період 2013-2015 р.

Вшановуючи загиблих, не , забуваючи про живих, Подільська СВА 
створена для захисту ветеранів, інвалідів та сімей загиблих, проводить 
роботу, направлену на виховання гідних громадян України, які будують 
незалежну демократичну державу.

Спілка ветеранів Афганістану Подільського району головним в своїй 
роботі передбачає насамперед напрямки про забезпечення захисту прав 
учасників бойових дій, надання їм медичної, моральної і матеріальної 
допомоги, вирішенню житлових проблем і в першу чергу інвалідам і сім'ям 
загиблих, патріотичного виховання молоді та поваги до народних звичаїв, 
традицій, національних цінностей українського народу; формування 
здорового способу життя.

В цілях підвищення соціальної активності членів організації, в 
формуванні активної життєвої позиції, захисту прав ветеранів, учасників 
бойових дій, членів їх сімей приймати постійно участь у різноманітних 
заходах: ювілейних торжествах із приводу виводу та введення радянських 
військ в Афганістан, мітингах, демонстраціях, заходах присвячених Дню 
Перемоги над нацизмом, круглих столах.

У нинішніх умовах, умовах кризи та бойових діях на сході України 
Спілка ветеранів Подільського району постійно надає матеріальну та іншу 
допомогу нужденним.

У 2013- 2015 р. Спілкою ветеранів Афганістану були направлені і 
пройшли курс лікування більше 50 членів нашої організації в неврологічному 
та терапевтичному відділеннях госпіталю «Лісова Галявина».

В період 2013-2015 рр. інвалідам та сім'ям загиблих було надано більше 
шести десяти тисяч гривень матеріальної допомоги.

Також була надана посилена допомога сім’ям членів нашої організації 
у встановлені пам’ятників померлим від ран С. ДОРОФЕЮ, МАЗНІЧЕНКО 
та БОНДАРЧУКУ.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності Спілки ветеранів 
Афганістану Подільського району являється військово-патріотичне 
виховання молоді, підготовка її до служби в армії. Щорічно до 15 лютого 
(день ВВ з Афганістану) проводяться в школах № 3, 5, 34, 93, 107, 123, 242, 
257, 271 Дні пам’яті та уроки мужності, концерти з патріотичної пісні з 
залученням виконавця В. Купрієнка, 9 травня до дня Перемоги в гімназії 
«Либідь» проводяться марш - паради з проходженням стройовим кроком і 
виконанням стройових пісень, щорічно проводяться військово -  патріотичні
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ігри «ЗАРНИЦЯ», «ДОРОГАМИ БАТЬКІВ». За ініціативою гімназії № 34 
«Либідь» та за участю учасника бойових дій Вертушкова М.Г., Красюка 
Н.П., Афіндуліді С.І., Пісковець М., та ін. щорічно проводяться вручення 
приписних свідоцтв юнакам, які досягли призивного віку, проведення уроків 
мужності.

Сумісно з Подільською організацією «Спорт для всех» на призи Спілки 
ветеранів Афганістану щорічно проводяться змагання по штанзі, стрільбі, 
східному єдиноборству. Проводяться обновлення обладнання в шкільних 
музеях експозицій, присвячених воїнам -  афганцям в школах району.

Велику активність, творчий талант проявляє в роботі по військово -  
патріотичному вихованню, доведення правди про афганську війну 
Заслужений працівник культури України, учасник бойових дій в РА, 
ліквідації наслідків аварії ЧАЕС, полковник у відставці - Володимир 
Павлович КРАСЮК.

Він написав і виклав декілька книг про людей в погонах, які воювали в 
Республіці Афганістан. Що проявляли мужність і героїзм, відвагу і вірність 
своєму військовому обов’язку. Ці книги: «ЗГАДАЙ ТОВАРИШ, МІЙ 
АФГАНІСТАН », «ПАМ'ЯТЬ ЕНЕРГІЇ ВІЧНОСТІ» , «БІЙ У КИШЛАКУ 
ДУРІ», «Исповедь о прожитом ».

Багато численні тиражі цих книг розійшлися по школам, музеям, радам 
ветеранів, вручені воїнам -  інтернаціоналістам, членам сімей загиблих. 
Володимир Павлович з презентаціями цих книг виступав в школах, 
військових частинах. Головному управлінні розвідки МО України.

Кожного року в гімназії «Либідь» за ініціативою заступника голови 
Спілки ветеранів Афганістану по патріотичному вихованню полковника 
Вертушкова М.Г. сумісно з організацією Афгансько - Чорнобильського 
братства, проводяться вечора пам’яті на честь людини -  легенди 
Максименко Віктора Миколайовича.

Також був започаткований та виготовлений перехідний вимпіл ім. В.І. 
Максименко кращому класу гімназії «Либідь» за високі показники в навчанні 
та спорті та розроблено положення про проведення районних змагань з 
силової підготовки молоді серед підліткових клубів за місцем проживання та 
громадських організацій з назвою «Меморіал Віктора Максименка» з 
врученням Кубку.

В період Революції Гідності -  політичних та суспільних змін в Україні, 
Подільська районна СВА приймала активну участь в громадській охороні 
порядку в Подільському районі міста Києва.

З початку Антитерористичної операції на сході України Спілка 
ветеранів Афганістану прийняла і приймає активну участь в волонтерському
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русі по підтримці бійців, які захищають територіальну цілісність нашої 
Держави.

Спілка ветеранів Афганістану приймала участь в розробці збірника 
нормативних актів в допомозі учасникам АТО при наданні їм статусу 
Учасника бойових дій.

В березні 2014 року в пам'ять загиблого Небесної сотні Олександра 
Плеханова, спільно з організацією «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» Подільського 
району міста Києва на призи СВА, було розроблено положення по 
проведенню районних змагань по спортивним танцям між колективами 
клубів за місцем проживання, які відбулися в березні 2014 р. в спеціальній 
школі -  інтернат № 6, та в 2015 р. танцювальний фестиваль «Ритми Подолу - 
2015» в гімназії «Либідь» № 34 ім. В.Максименко, в якому прийняли участь 
більш ніж 442 вихованця клубів: «Виноградар», «Каштан», «Сяйво», 
«Романтик», «Товариш», «Тріумф», «Чемпіон» та «Юність».

28 квітня 2015 року в закладі середньої освіти № 93 СВА прийняла в 
організації і в проведенні першого етапу військо -  патріотичної гри «Сокіл 
(Джура)» , в яких приймали участь учні загальноосвітніх навчальних 
закладів № 2, 3, 6, 34, 45, 63, 93, 124, 242, 271, фінансовий ліцей, вчителі 
історії, фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни», медичних 
працівників.

Спілка ветеранів Афганістану Подільського району надає великого 
значення освячення своєї діяльності в засобах масової інформації через 
інтернет, всеукраїнські, міські газети, газета Подільського району розміщує 
статті, репортажі, інтерв’ю про роботу організації, тих заходах, котрі 
проводяться районною організацією.

Голова Спілки ветеранів Афганістану 
Подільського району м. Києва С.І. Афіндуліді
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