
 

Шоу Справжніх Чоловіків можуть вести тільки такі красиві ведучі,  

як дівчата Шосткинського ВПУ! І ніяк не менше! 

  

На сцені  - команда «Мастаки»! Зал побачив народження зірки: сценічними талантами 

«свєрконув» майстер в/н Василь Олегович Сіденко (крайній справа). Глядачі були в 

захваті! «Зірка» - в шоці, мабуть, сам від себе такого не чекав… 



 

Наше круте журі. Без жартів: дійсно професійне і знаюче. 

  

Справжній Чоловік перед боєм зосереджується, внутрішньо «підбираються», 

продумує стратегію і тактику… 



 

…або зосереджується, розслабляється і починає «стріляти» в об’єктив, прораховуючи 

варіанти дівчачих «лайків». 

 

Команда «ЛЕВ»! Це вам не якісь песики чи кицьки. 



 

Ну не про таке звання мріяв у юності Андрій Степанович, тому й погона не вгадав. 

 

 

ЛЕВ Сашко Підлісний – найкращий училищний знавець військової субординації! 



 

«Акваріус» про генеральські погони замріявся, а йому показують якогось прапорщика… 

Ну, йо-майо!.. 

  

От ніби й просто, але… не все так просто! Збожеволіти можна! 

Дівчачих навичок хлопцям трохи не вистачило: то ж дєвочки на всіх гачках-тесьомочках 

розуміються і ніколи не плутаються, а тут… 



  

«Патріоти» співають патріотичну пісню про солдата-…дівчину! А що: амазонки 

трансформуються, але нікуди не зникають! Українська дівчина – вона така! 

 

Про смажену картоплю, не положену в меню солдатських їдалень, смачно згадує капітан 

запасу військ КДБ СРСР товариш Гурба… 



   

…тому й чистити цей делікатес потрібно не  тільки швидко та вправно, але і з любов’ю! 

 

А журі спочину не знає! Усе рахує, усе щитає! Он у Юрія Володимировича Федорова аж 

волосся на голові дибки стало від нервового напруження. Воно теж за когось уболіває! 



   

29 листопада 2016 року було встановлено черговий рекорд! 

Але про це – окрема розмова. І не в цьому блокноті. 

 

Носимо «авіабомби»! 



  

Літають «бомби», літають хлопці… 

 

…репетує зал, верещить жіноча половина. Що творилось у залі! 

Це ж добре, що фото не передає звуків, а то б вуха позакладало! 



 

Хух, привал! Звучать сучасні українські пісні. Нехай боєць хоч трохи відпочине. 

 

   

Заправити 30 патронів у магазин «калаша» - це вам не дамську сумочку спорядити! 

Так, викладач Сисоєв упорався аж за хвилину. Ну, що, молодий іще рядовий Сисоєв. 



  

«ЛЕВ»: 35 секунд! 

 

 

«Акваріус»: 36,19 секунди!! 



 

«Патріот»: 33,4 секунди!!! 

 

Фініш! Підсумок! 

Пафосні обличчя журі не залишають жодних сумнівів щодо серйозності змагання. 



  

 

Приємна мить нагородження 

  



 

«ЛЕВ» 

 

 

«Акваріус» 



 

«Патріот» 

 

 

Звичайно, факт перемоги завжди важливий і хвилюючий, але, за великим рахунком,… 

яка різниця? Дивіться, радійте за наших Юних Мужчин! Таких рідних і неповторних! Вони 

– молоді і сміливі! Винахідливі та спритні! Вони – опора і надія для батьків, друзів. Ось на 

цьому фото – сила та гордість нашого училища і світла перспектива нашої Батьківщини! 


