
  
 

  
Садова У.Я., Степура Т.М., Корицька О.І., Дідух Н.М. 

…Чому наша армія така неймовірна?! 

Бо це висока технологічність, козаччина,  

гайдамаччина, коліївщина, крутівщина,  

упівщина, холодноярщина, майданщина,  

чорнобаївщина і натівщина в одному сплаві. 

Мирослав Дочинець "Чарунки днів". 
 

 У кожного є своя МРІЯ! У когось вона пов’язана із здобуттям омріяної професії. У 

когось – з космічними подорожами! Ще у когось - з міцним здоров’ям…. В українців, яких 

застала війна, з жагою Перемоги над окупантом!  

 Цьогоріч, ще у січні, команда «ДЕМОСУ» будувала плани на новий 2022 рік: готувала 

тематику семінарів, зустрічей, можливих нових проєктів… Ідей було багато. «Мріями линули, 

- як писав Борис Олійник, в широке життя…» Почули про ініціативу Асоціації випускників 

політехніки  пошуку дієвих моделей співпраці з випускниками різих поколінь. Вирішили 

спробувати й собі такий формат у межах підготовки маленького ювілею нашого Центру (9 

березня 2022 року – п’ять років!).  

Почали обговорювати варіанти зустрічі з колишнім випускником 

львівської політехніки, а пізніше Лауреатом державної премії України 

1993р.1, представником команди розробників літака АН-225 «МРІЯ»2 - 

Мироном Степановичем Садовим. Телефонували постійно до Києва, 

записували цікаві спогади… 

…Якось, попросили його розказати про себе. Вдалося навіть 

записати коротке інтерв’ю: «У цеху, - розповідає М.С.Садовий, де я 

працював – був великий штат…Була своя рентгенівська 

лабораторія…Ми займалися масовим виробництвом АН-2, АН-24….На машинах не 

могло бути найменшої тріщинки… Для роботи замовляли рентгенівську плівку, яку 

постачальник пакував нам у чорний папір…Я зібрав усе це (а це були листи А4).. 

обклеїв ними стіну у своєму кабінеті. Усі, хто приходив до мене, щось там писали і 

ставили автографи…Скільки ж там було дуже відомих людей!…Скільки там 

                                                            
1 Державна премія України за розроблення та впровадження комплексу технологічних процесів 

виробництва високоресурсних трубопровідних систем у машинобудуванні – Указ Президента України 

прос присудження державної премії України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України.   

№617/93 від 31 грудня 1993 року..   Група вчених у складі зам. гол інженера АНТК ім.О.К.Антонова, 

д.т.н. Сергія Бичкова; гол. інж. АНТК ім. О.К.Антонова В.М.Короля, заст. гол. Технолога АНТК ім. 

О.К.Антонова, к.е.н., Є.І.Мільченко, нач. ДКБ АНТК ім. О.К.Антонова В.О.Приволіхіна, зам.директора 

Укр НІІАТ В.В.Сухова, нач. Бюро ВІТ Київського авіаційного виробничого об’єднання М.С.Садового,  

гол. технолога Харківського державного авіаційного промислового підприємства В.І.Заєця, ст. наук. 

спів.НІАТ З.Х.Салахетдінова. – Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки. - URL: 

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-rozroblennya-ta-vprovadzhennya-kompleksu-tehnologichnyh-

procesiv-vyrobnyctva 
2 Літак АН-225 «Мрія» був призначений  для транспортування великогабаритних у зібраному вигляді 

загальною масою до 250 тонн виробів ( т.ч. й орбітальний корабель ракетно-космічної системи «Енергія-

Буран»). У червні 1989 року взяв участь в авіаційному салоні в Ле Бурже. 

 

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-rozroblennya-ta-vprovadzhennya-kompleksu-tehnologichnyh-procesiv-vyrobnyctva
http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-rozroblennya-ta-vprovadzhennya-kompleksu-tehnologichnyh-procesiv-vyrobnyctva


залишилося дописів!!!!!...У нас на заводі навіть виник клуб «Чорної сімки»…Чому 

сімки?…- Комусь так прийшло в голову…був у нас станкозавод…хлопці трималися 

купи.. були свої…»… 

В інший раз говорив про багатства України, про Рівненщину і Житомирщину, 

про батьківщину Сергія Корольова, про мечі харалужні, згадувані ще у «Слові о полку 

Ігоревім!… «Вчені, які вивчали харалузьку руду, - розказує Мирон Степанович, в 

геохімічній лабораторії Львівського університету, віднайшли домішки марганцю, 

титану, кобальту і нікелю. А це значить: місцева криця була цілком підходяща для 

виготовлення харалужного меча, нічим не гіршого від зброї, виготовленої з дамаської 

сталі…». 

 В наступний раз ми планували поговорити про літак «МРІЮ», що так дивував 

світ своєю унікальністю, красою! …Але ідею розпочати серію зустрічей з колишніми 

випускниками політехніки, відомими людьми, розтоптав лютий 2022 року…Фото 

знищеного літака «Мрія» облетіло світ. Тема березневого вебінару перетворилася у 

болючу сторінку нашої історії.  

І знову наш дзвінок до Києва. - «Як Ви?». У відповідь: «…Знищили 

літак…Стріляють, гади…Наші обкладають мішками з піском пам’ятник Патону…». 

А ми: «Як бути?» . У відповідь: «Усе буде добре…Без вітру не родить жито. Без 

вітру вода не шумить. Без МРІЇ  не можна жити.Не можна нікого любить…» 

1 березня 2022 року. 

 

 

 
 

 

 


