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 ім пе р а тора  Ол е кс анд ра  ІІ, Пові тро плавни й гурток КП І, К и ївське това рист во 
по віт ро плаван ня , авіацій ний завод Ф . Ф . Терещенка в м.  Че р в оному Воли нс ьк о ї 
губер ні ї , Державний ав іазавод №  9  в м. Олек сан дрівс ьк ( Запоріж жя ).

Актуальністьпроблеми.На по ча тку ХХ  ст. київс ьк і авіато ри зробили 
з на чн ий вн е сок у  роз виток ві тчизня ної й с віт ов ої авіа ц ії . В її л іт описі гід ну 
сто рі нк у займ аю ть  події, по в’язані з першими  польот ами н а перш их  лі тал ьн их 
сам ороб ни х  апара тах у К иєві. Ці п од ії потр е бу ют ь неупередж ено го п рискіп
ли вого д ослідженн я, яке має ґрун туватись  на  к о мплексно му  ан алізі дж е рел та 
 ретельній  пер е ві рці фактів. 

Знайо мство з бі ографією  й  творчим ш л яхом  к онструкт ор ів над а є біл ьш 
пов не уявл ен ня  пр о історію р о звитку  на ук и і те хніки. Життя одних  ши рок о 
від ображе н е на стор і нках дру ковани х  видань, п  ро інших з гадуєть ся  вкрай 
 рі дк о. До о ст а нн іх нале жи ть і п о ст а ть одного  з видатн их к иївсь к их д іячів п оч
ат кового п ер іоду в іт чиз няної авіації — інженератехно лога  Володи ми ра Петр
ов ича  Григ ор’є ва ( 1 88 3–1  922), яки й  б ув не лише  о дним б аг атьох ентузіа ст іва
ві аконст рук торів та б удівн ик і в  д о слідних лі та ків, а  ле й орга ні з атором їхнього 
се рійног о  в ир обництва в Російсь кі й імпері ї.

Аспекти,вякихпроблемарозроблена. В  ро бо т ах з  іст о рії авіації за ра дян с
ьк их час і в В . П . Григор’ єв  зг адува вс я виключно як один з ко нс трукто рі в  Ч ервонськ о го 
авіац і йн о го заводу [1, с.  68 ;  2] . За часи неза лежної  України ця т ен д енція, н  а  жаль, 
зберіг ал ася [ 3, с . 81] , х о ча і бул и  с проби  до нести до чита чів  де які ра ні ше невідомі 
дослідникам а спект и  стосовно умов  і рез ул ьт а тів р оботи  В.  П.  Григор’єв а  на цьому 
за в оді, а також й ого а в т ор с тва щ одо збудованих т ут  літаків [4]. 

Пе ршим, хт о взага лі  т оркнувся постат і  В.  П. Григор’єва, був авіаційний 
і нж енер, в  ипускник  КП І  С. І. Ка ра ц у б а, як ий у 60х рр. ХХ  с т . вст ан ов ив конт
акт  з  донь кам и  авіаконст руктора й пр ов і в вели чезну п ошуков у і д ос лі дниць
ку р оботу в  ар хі в ах [5]. Під су мко м його робо ти с тали декілька доповідей, 
під го то вле них і  п рочита нн их С. І. Карацубою у 6 0–7  0х рр.  Х  Х ст . на з ас іда
ннях  сек ці ї  істор і ї  ав іації  і  кос монав ти ки Українсь ко го в ід ділення  Ра дянського 
наукового о б’є дн ання  іс то риків  п риродоз на вс тва і т ехнік и [6, 7,  8]. За м атеріа
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лами д оповідей се кц ія пла нувала видати  на ві ть окрем у б рошуру, од нак чомусь 
не з ро била цьог о [9]. Але об межен іс ть доступ у  д о  ма те рі алів ци х  до повід ей, 
а  та к ож те , що в они залишили сь  н ен адрукованим и, обумовило їхню від носну 
маловідомість для дослідників.

Як правило, на віть у на у ко вих і на у ко вопо пу ляр них ви дан нях з іс то рії 
На ці о наль но го тех ніч но го уні вер си те ту Укра ї ни «Ки ївсь кий по лі тех ніч ний 
ін сти тут» особ ли ва ува га при ді ля ла ся ін шим авіа ко нст рук то рам, які тут на
вча ли ся — І.  І. Сі корсь ко му, Д. П. Гри го ро ви чу, К. О. Ка лі ні ну, С. П. Ко роль о ву, 
А. М. Люль ці, О.  О. Мі ку лі ну, В. М. Че ло мею — жит тя й ді яль ність яких ви світ
ле на біль шменш по вно [10]. Прі зви ще В. П. Гри го р’є ва прос то зга ду ва ло ся се
ред ін ших [11, с. 25–26; 12, с. 26; 13, с. 42].

Ав тор да ної стат ті склав ко рот ку біо гра фіч ну до від ку про жит тя і ді
яль ність В. П. Гри го р’є ва, над ру ко ва ну в ен цик ло пе дич но му ви дан ні [14]. Але 
фор мат ви дан ня та об ме же ність роз мі ру стат ті не до зво ли ли ви світ ли ти ба га то 
ці ка вих фак тів з жит тя авіа ко нст рук то ра, які зму ше ний був че рез по лі тич ну 
кон’юнк ту ру оми ну ти у сво їй до по ві ді на віть С. І. Ка ра цу ба. Зо всім не ви світ ле
ною за ли ша єть ся ро бо та авіа ко нст рук то ра на Дер жав но му авіа цій но му за во ді 
№ 9 в м. Олек санд рівсь ку (За по ріж жя). До того ж за цей час ав тор роз шу кав 
нові ма те рі а ли з біо гра фії авіа ко нст ру ко ра, які до зво ля ють уточ ни ти ба га то ас
пек тів його жит тя та ді яль нос ті.

На віть за раз у спе ці а лі зо ва них ви дан нях з іс то рії авіа ції зо всім не зга ду
єть ся по стать В. П. Гри го р’є ва [15].

Та ким чи ном, мо же мо конс та ту ва ти, що на сьо го дні жит тє вий і твор чий 
шлях на шо го спів віт чиз ни ка, ін же не рааві а ко нст рук то ра В. П. Гри го р’є ва за ли
ша єть ся ви світ ле ним да ле ко не по вніс тю, міс тить ба га то «бі лих плям» і є не
до ступ ним до ши ро ко го кола до слід ни ків. А на яв ні ро бо ти но сять урив час тий 
і ви бір ко вий ха рак тер.

Метадослідження. Від сут ність уза галь ню ючої ро бо ти, при свя че ній по
ста ті од но го з пер ших віт чиз ня них авіа ко нст рук то рів, а та кож за лу чен ня но вих 
ар хів них дже рел, дає ав то ру під ста ву спро бу ва ти від тво ри ти біо гра фію од но
го з ви дат них ді я чів по чат ко во го пе рі оду віт чиз ня ної авіа ції, по ка зав ши ета пи 
його жит тє во го шля ху — умо ви і ха рак тер на вчан ня В. П. Гри го р’є ва у Ки ївсь
ко му по лі тех ніч но му ін сти ту ті, його ді яль ність у ки ївсь ких гро мадсь ких авіа
цій них ор га ні за ці ях, вза є мо від но си ни з ін ши ми ки ївсь ки ми авіа то ра ми, фор
му ван ня його як авіа ко нст рук то ра, ро бо та на різ них під при ємст вах авіа цій ної 
га лу зі, що тіль ки про хо ди ла про цес ста нов лен ня, при чо му в різ них со ці аль но
по лі тич них умо вах, тра гіч на доля і не ре а лі зо ва ний твор чий по тен ці ал та ла но
ви тої лю ди ни. Сус піль ст во не по ви нно за бу ва ти лю дей, які, від да ю чи всі свої 
сили но вій спра ві, за кла да ли фун да мент авіа цій ної спад щи ни, що її отри ма ла 
наша дер жа ва на мо мент здо бут тя нею не за леж нос ті і яка до зво ляє бути по туж
ним грав цем на авіа цій но му рин ку світу.

Результатидослідження.
За ре зуль та та ми ро бо ти в де кіль кох ар хі вах — Дер жав но му ар хі ві 

м. Києва, Дер жав но му ар хі ві Ки ївсь кої об лас ті, Цент раль но му дер жав но му 
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істо рич но му ар хі ві Укра ї ни в м. Ки є ві та Ін сти ту ті ру ко пи су На ці о наль ної біб
лі о те ки Укра ї ни ім. В. І. Вер надсь ко го (ІР НБУВ) — мож на біль шменш до клад
но від тво ри ти біо гра фію ін же не рааві а ко нст рук то ра В. П. Гри го р’є ва.

Во ло ди мир Пет ро вич Гри го р’єв на ро див ся 7 лю то го 1883 р.1 в Крон
штад ті в ро ди ні ка пі та наар ти ле рис та. Його ба ть ко Пет ро Ми ки то вич по хо
див із дво рян Ки ївсь кої гу бер нії, але зро бив війсь ко ву ка р’є ру: за кін чив ши Ор
ловсь кий Бах ті на Ка детсь кий кор пус та Ми хай лівсь ке ар ти ле рійсь ке учи ли ще, 
все жит тя тяг нув лям ку ар ти ле рис та, брав участь у ро сійсь коту рець кій вій
ні 1877–1878 рр., здійс нив де кіль ка за кор дон них по хо дів у скла ді ро сійсь ких 
військ, на при кін ці жит тя до слу жив ся до чину під пол ков ни ка; був ка ва ле ром 
ор де нів Свя тої Анни ІІго і ІІІго сту пе нів та Свя то го Ста ніс ла ва ІІго і ІІІго 
сту пе нів [16, арк. 26, 27, 27 зв., 30 зв.]. Тоб то май бу тнь о му авіа ко нст рук то ру був 
ви зна че ний шлях во єн но го, адже і мати його Ма рія Іпо лі тів на (уро дже на Верж
биць ка) була донь кою пол ков ни ка ар ти ле рі ї. Але жит тя внес ло свої ко рек ти ви: 
у 1892 р. П. М. Гри го р’єв по мер, і його вдо ва, у якої на ру ках було троє ма лих 
ді тей — у 1885 р. на ро див ся Бо рис, у 1888 р. Ми хай ло,  — не за ба ром вдру ге 
ви йш ла за між і сі м’я пе ре їха ла до  Ки є ва. Віт чим Се мен Яко вич На руш ке вич 
теж був війсь ко вим і пра цю вав на за во ді «Ар се нал» [16, арк. 30, 30 зв.; 7, арк. 1].

З 1894 р. по 1902 р. В. П. Гри го р’єв на вчав ся у Ки ївсь ко му ре аль но му учи
ли щі. По ка зав ши на ви пуск них іс пи тах ціл ком при стой ні знан ня — 7 «від мін
но», 4 «доб ре» і лише 1 «за до віль но»,  — він отри мав пра во на вступ до ви що го 
на вчаль но го за кла ду [16, арк. 25]. Його мати на по ля га ла на тому, щоб він став 
во єн ним, але Во ло ди мир об рав Ки ївсь кий по лі тех ніч ний ін сти тут і роз по чав 
са мо стій не жит тя: за роб ляв на жит тя уро ка ми, за хо пив шись ще в ре аль но му 
учи ли щі ма лю ван ням — те пер ма лю вав пей за жі, на тюр мор ти і про да вав їх; 
пра цю вав крес ля рем на за во ді «Ар се нал» [7, арк. 1].

В 1902 р. В. П. Гри го р’єв по сту пив до Ки ївсь ко го по лі тех ніч но го ін сти ту ту 
ім пе ра то ра Олек санд ра ІІ на ме ха ніч не від ді лен ня. Дві чі — у 1903 р. та 1904 р. — 
його ви клю ча ли з ін сти ту ту за не своє час ний вне сок пла ти за на вчан ня. У серп ні 
1905 р. він був знов при йн я тий до ін сти ту ту за кон кур сом [16, арк. 3, 6, 7, 8. 9].

Не зва жа ю чи на про бле ми ма те рі аль но го по ряд ку і на не ви зна чен ність 
по даль ших перс пек тив, В. П. Гри го р’єв у лип ні 1905 р. од ру жу єть ся з донь кою 
війсь ко во го ка пі та на Єв ге ні єю Йо си пів ною Ви ша тець ко ю. У 1907 р. у по друж
жя на ро ди ла ся донь ка Ніна, а у 1909 р. — ще одна донь ка Ма рі я. [16, арк. 26 зв.; 
17, арк. 43] Як пра ви ло, осо бис те жит тя ви на хід ни ків за ли ша єть ся поза ува гою 
до слід ни ків і за зви чай іг но ру єть ся ними. Але ми вва жа є мо за по тріб не зу пи ни
ти ся на цьо му так до клад но, тому що саме ро ди на авіа ко нст рук то ра збе рег ла 
у су во рі роки знач ну час ти ну ар хі ву сво го чо ло ві ка і ба ть ка — без цін не дже ре
ло з з іс то рії авіа цій ної спра ви в Укра ї ні.

Зму ше ний по стій но за роб ля ти на жит тя, на утри ман ня сі м’ї та на опла ту 
за на вчан ня, Гри го р’єв, тим не менш, зна хо див в собі сили за йма тись і ви на хід
ниць кою ді яль ніс тю. 3 бе рез ня 1905 р. по бе ре зень 1910 р. В. П. Гри го р’єв пра

1 Всі дати до 1918 р. подаються за старим (юліанським) стилем.
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цю вав на ки ївсь ко му «Ар се на лі» по від ді лу за водсь кої ма те рі аль ної бух гал те
рії [18, арк. 9]. В 1910 р. він спро ек ту вав для де ре во об роб ної майс тер ні ар се на лу 
го ри зон таль ношпин дель ний спе ці аль но го типу верс тат для ви роб лен ня ді рок 
й про довж них па зів в ко ся ках ар ти ле рійсь ких ко лес та ін ших пред ме тах. Про
ект був схва ле ний тех ніч ним від ді лом «Ар се на ла», а зго дом ста нок ви го то ви ли 
на Тульсь ко му зброй но му за во ді. Верс тат кош ту вав від нос но не до ро го, від різ
няв ся до ста тнь ою міц ніс тю конс трук цій і пра цю вав у майс тер ні з 1912 р. [18, 
арк. 4]. Про те за ли ши ло ся не ві до мим, чи отри мав май бут ній авіа ко нст рук тор 
за свою ро бо ту якуне будь гро шо ву ви на го ро ду, адже по свід чен ня про зроб ле
ний ним ви на хід він три мав лише у черв ні 1918 р., вже за пе рі оду Ге ть ма на ту.

За га лом В. П. Гри го р’єв на вчав ся в КПІ з пе ре рва ми біль ше де ся ти ро ків: 
з серп ня 1905 р. по 1 жовт ня 1910 р. та з серп ня 1913 р. по 1 лю то го 1915 р. [16, 
арк. 1 зв.].

Слід ска за ти де кіль ка слів про еко но міч ний стан Ро сійсь кої ім пе рії по
чат ку ХХ ст., адже це мало ве ли чез ні нас лід ки в спра ві по ши рен ня но вої га лу зі 
тех ні ки — авіа ції, яка ста ла го ло вною спра вою всьо го жит тя В. П. Гри го р’є ва.

Під йом в еко но ми ці Ро сійсь кої ім пе рії в цей пе рі од при звів і до пер ших 
ус пі хів віт чиз ня ної авіа ції, що тіль ки на ро джу ва ла ся. Ае ро план — лі таль ний 
апа рат важ чий за по віт ря із си ло вою уста нов кою, що ство рю ва ла не об хід ну для 
польо ту тягу — яв ляв со бою склад не ін же нер не спо ру джен ня, і для його ство
рен ня та екс плу а та ції був по трі бен пев ний рі вень від по від них тех ніч них знань. 
Не об хід ний рі вень знань міг по ши рю ва ти ся та пе ре йти з те о ре тич ної пло щи ни 
в прак тич ну тіль ки в ін дуст рі аль но му сус піль ст ві. Зрос тан ня про мис ло вос ті 
спри чи ни ло по ши рен ня ме ре жі уч бо вих за кла дів та під ви щен ня в них якос
ті ви кла дан ня. А з по ши рен ням тех ніч них знань збіль шу ва ла ся кіль кість при
хиль ни ків авіа ції [3, с. 21].

Но вою га луз зю тех ні ки за йма ли ся люди різ них ста нів і про фе сій, які не 
мали прак тич но го до сві ду, а від о мос ті про їхні до слі ди і ро бо ти іно ді до сить 
су пе реч ли ві. Аван гард ну роль у роз вит ку лі та ко бу ду ван ня в Ро сійсь кій ім пе рії 
в пе рі од його за ро джен ня у ХХ ст. від і гра ла гру па ки ївсь ких конс трук то рів, які 
від мо ви ли ся від прос то го ко пі ю ван ня іно зем них лі та ків і на по лег ли во удо ско
на лю ва ли свої кра щі до слід ні зраз ки. Лі та ки ви го тов ля ли ся від нос но швид ко 
один за од ним й вдос ко на лю ва ли ся від типу до типу [8, арк. 1].

Ки ївсь кий по лі тех ніч ний ін сти тут, сту ден том яко го був В. П. Гри го р’єв, 
від і грав ве ли чез ну роль у по ши рен ні ідей авіа ції та по віт ро пла ван ня в Укра ї ні. 
Знач на роль у під го тов ці ви со ко ква лі фі ко ва них ін же не рів на ле жа ла на у ко во
тех ніч ним гурт кам, в яких фор му ва ло ся тех ніч не мис лен ня, при щеп лю ва ла ся 
за ці кав ле ність до на у ки. Їх ро бо та була ба га то гран но ю. Тут за слу хо ву ва ли ся 
і об го во рю ва ли ся до по ві ді про до сяг нен ня на у ки і тех ні ки, з яки ми, крім про
фе со рів, час то ви сту па ли і сту ден ти, ор га ні зо ву ва ли ся екс кур сії на кра щі під
при ємст ва, ство рю ва ли ся му зеї, біб лі о те ки спе ці аль ної лі те ра ту ри, ви да ва ла ся 
на вчаль на лі те ра ту ра для сту ден тів, про ва ди ла ся на у ко водос лід ниць ка і конс
трук торсь ка ро бо та. У на у ко вих гурт ках сту ден ти роз ши рю ва ли влас ний сві то
гляд, на бу ва ли на у ко во го до сві ду [11, с. 24–25].
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Саме в КПІ ство ре но пер шу в Укра ї ні сту де нтсь ку авіа цій ну ор га ні
за цію — по віт ро плав ний гур ток, пер ші ор га ні за цій ні збо ри яко го відбулися 
11 груд ня 1908 р., а устав за твер дже но 14 бе рез ня 1909 р. Се ред ін ших сту дентсь
ких ор га ні за цій КПІ По віт ро плав ний гур ток був найак тив ніший. У скла ді 
гурт ка було чо ти ри сек ції: ае ро пла нів, ге лі коп те рів, ор ні топ те рів та дви гу нів. 
Ос нов ни ми на прям ка ми ді яль нос ті гурт ків ців були: від ві дан ня лек цій про фе
со рів КПІ з пи тань по віт ро пла ван ня та авіа ції; ви сту пи з ре фе ра та ми та на у ко
ви ми до по ві дя ми з різ но ма ніт них пи тань по віт ро пла ван ня та авіа ції; ство рен ня 
та ви про бу ван ня мо де лей лі таль них апа ра тів. Чле на ми По віт ро плав но го гурт ка 
КПІ за весь пе рі од його іс ну ван ня було бли зь ко 400 чо ло вік. В бе рез ні 1914 р. 
гурт ків ці вже під і йш ли до ство рен ня влас но го лі та ка з дви гу ном по туж ніс тю 
в 50–60 к. с. Брак кош тів, по ча ток Пер шої Сві то вої вій ни і, як на слі док, пе ре
ве ден ня жит тя кра ї ни на війсь ко ві рей ки при зве ли до по віль но го згор тан ня ді
яль нос ті гурт ка в лю то му 1915 р. Хоча в за зна че ний пе рі од часу В. П. Гри го р’єв 
і на вчав ся в КПІ, але ав тор не знай шов в ар хів них до ку мен тах жод ної згад ки 
про його участь у ро бо ті По віт ро плав но го гурт ка [19]. Тому тве р джен ня про те, 
що цей гур ток став шко лою для май бу тнь о го авіа ко нст рук то ра [11, с. 26; 20, с. 
337], поки що не під кріп лю єть ся жод ни ми фак та ми.

Не ві до мо, коли сту дент В. П. Гри го р’єв за хо пив ся іде я ми авіа ці ї. Від
сут ність ма те рі аль них за со бів була го ло вною пе ре шко дою пе ред здійс нен ням 
твор чих уст рем лінь та ла но ви то го ен ту зі ас та ідей авіа ці ї. Але його по даль ше 
жит тя та ді яль ність були ви зна че ні зна йомст вом з си ном міль йо не ра, на щад ком 
ди нас тії цук ро за вод чи ків, які були за взя ти ми ко лек ці о не ра ми жи во пи су, мо
ло дим Фе до ром Фе до ро ви чем Те ре щен ком (1888–1950). Цей юнак був за взя тим 
«тех на рем» і в 1907 р. всту пив на ме ха ніч не від ді лен ня КПІ [21]. Об да ро ва ність 
й са мо бут ність Гри го р’є ва, його ви со ка тех ніч на гра мот ність та ор га ні за торсь кі 
здіб нос ті були по мі че ні Те ре щен ком й оці не ні по до сто їнст ву. Він сам ці ка вив
ся авіа ці єю і знай шов у Гри го р’є ві над ій но го ви ко нав ця сво їх за ду мок. З цьо го 
часу між ними на де сять ро ків вста нов лю єть ся тіс ний зв’я зок, коли Гри го р’єв 
пра цю вав, а Те ре щен ко по жи нав пло ди його пра ці й опла чу вав її [7, арк. 2].

На від мі ну від збід ні ло го дво ря ни на В. П. Гри го р’є ва, який вже мав ро
ди ну і зму ше ний був по стій но за роб ля ти на жит тя, у по то мтс вено го дво ря ни на 
Ф. Ф. Те ре щен ка по діб них про блем не було. Лю ди на жива й до пит ли ва, Те ре
щен ко брав участь у ро бо ті гурт ка. Зок ре ма, 30 лис то па да 1909 р. у Ве ли кій 
Фі зич ній ау ди то рії Го ло вно го кор пу су КПІ він зро бив до по відь «Вис тав ка в Па
ри жі» [22, арк. 311] (Пер ша між на род на авіа цій на ви став ка — «Са лон авіа ці ї» 
від кри ла ся 25 ве рес ня 1909 р. в па ри зь ко му ви став ко во му центрі Grand Palais, 
380 екс по нен тів Фран ції де мон стру ва ли всі остан ні до сяг нен ня в га лу зі авіа ції 
та по віт ро пла ван ня: ае ро ста ти, ае ро пла ни та дви гу ни до них — В.Т.).

За хоп лен ня но вою спра вою по ши рю ва ло ся зі швид кіс тю епі де мії — ае
ро пла на ми за йня ли ся всі, «у кого був віль ний час і до сить ма лий за пас знань» 
[4, с. 91]. Нове за хоп лен ня ви ма га ло гро шей, яких у Те ре щен ка було до ста тнь о, 
щоб са мо стій но ор га ні зу ва ти ви роб ницт во. До того ж мо ло дий міль йо нер по
чав долучатись до всі ля ких про ек тів, по в’я за них з авіа ці є ю.
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21 жовт ня 1909 р. було за твер дже но устав гро мадсь кої авіа цій ної ор га ні
за ції — Ки ївсь ко го то ва рист ва по віт ро пла ван ня (КТП), яке ді я ло у міс ті впро
довж 1909–1915 рр. [23]. Ді я ча ми КТП були ен ту зі ас ти авіа ції різ них ста нів та 
со ці аль но го по хо джен ня — по томст ве ні дво ря ни, вче ні, дер жав ні та війсь ко ві 
чи нов ни ки, куп ці, бан кі ри, ін же не ри, дер жав ні служ бов ці, сту ден ти, ви кла да
чі, се ля ни. У то ва рист ва були свої зна ки від зна ки. Ді яль ність то ва рист ва зо се
ре джу ва ла ся на ор га ні за ції «По віт роп лав них ви ста вок» у Ки є ві (сі чень 1911 р., 
бе ре зень 1912 р.), на яких де мон стру ва ли ся лі та ки чле нів то ва рист ва й нова лі
те ра ту ра з авіа цій ної те ма ти ки, ор га ні за ції польо тів, на вчан ні пі ло тів на гро
мадсь ких за са дах (до квіт ня 1913 р. дип ло ми авіа то рів отри ма ли 15 чо ло вік), 
об лаш ту ван ні ае ро дро мів, на го ро джу ван ні ен ту зі ас тів за по пу ля ри за цію ідей 
авіа ці ї. На се ре ди ну 1911 р. у КТП було 12 апа ра тів різ них сис тем, що на ле жа ли 
чле нам то ва рист ва, та на ра хо ву ва ло в своє му скла ді бли зь ко 120 чол. За зна чи
мо, що у сво їй ді яль нос ті КТП по стій но пе ре жи ва ло ве ли чез ні труд но щі, го ло
вною з яких була від сут ність гро шей. Че рез їхню не ста чу не була ор га ні зо ва на 
шко ла на вчан ня польо там, не була збу до ва на ае ро ди на міч на тру ба в КПІ, до 
про ек ту якої М. Б. Де ло не ви го то вив ма кет. Бу ду ва ти лі та ки мог ли тіль ки за
мож ні чле ни то ва рист ва. А з по чат ком Пер шої Сві то вої вій ни і пе ре тво рен ням 
Ки є ва на при фрон то ве міс то КТП як гро мадсь ка ор га ні за ція втра чає свій вплив 
на авіа цій не жит тя в міс ті і в 1915 р. фак тич но лік ві до ву є ть ся.

Ф. Ф. Те ре щен ко брав ак тив ну участь у ро бо ті То ва рист ва. Зок ре ма, на пе рі
од з 8 (21) лис то па да 1909 р. по 8 (21) лис то па да 1910 р. його було ооб ра но од но час но 
чле ном на у ко вотех ніч но го та спор тив но го ко мі те ту То ва рист ва, а та кож в цей час 
він був кан ди да том у чле ни Ради То ва рист ва, од ним з чле нівзас нов ни ків. [24, с. 
41, 43.] По суті, Те ре щен ко та кож був од ним з його го ло вних спон со рів, по стій но 
спла чу ю чи гро ші за арен ду при мі щен ня для кан це ля рії То ва рист ва. [25, арк. 1, 2]. 
Вод но час до ньо го по стій но над хо ди ли лис ти ви на хід ни ків з про хан ням про фі
нан су ван ня їх ніх ви на хо дів з авіа ції, іно ді дуже сум нів ними [26, арк. 1–5].

Сто сов но ж ді яль нос ті В. П. Гри го р’є ва у Ки ївсь ко му то ва рист ві по віт ро
пла ван ня, то вда ло ся з’я су ва ти такі фак ти. В пе ре лі ку чле нівзас нов ни ків то ва
рист ва се ред ін ших вка за но і прі зви ще В. П. Гри го р’є ва [27, арк 2 зв.]. З 27 лис
то па да (10 груд ня) 1909 р. по 27 лис то па да (10 груд ня) 1910 р. він був чле ном 
на у ко вотех ніч но го ко мі те ту то ва рист ва [24, с. 44.] У спис ку чле нів КТП, скла
де но му 12 жовт ня 1910 р., прі зви ще В. П. Гри го р’є ва від сут нє [28, арк. 26]. Більш 
до клад них да них про ро бо ту В. П. Гри го р’є ва в КТП ав тор не виявив.

В 1909–1910 рр. Ф. Ф. Те ре щен ко ор га ні зу вав у своє му ма єт ку у с. Чер во
но му Во линсь кої гу бер нії (за раз — се ли ще місь ко го типу Анд руш ківсь ко го ра
йо ну Жито мирсь кої об лас ті) «А ві а цій ні майс тер ні», які з 1914 р. ре ор га ні зо ва но на 
авіа цій ний за вод. Впро довж 1909–1916 рр. на Чер вонсь ко му ае ро план но му за во ді 
Ф. Ф. Те ре щен ка ско нст ру йо ва но і збу до ва но 8 ти пів лі та ків. Про від ни ми конс трук
то ра ми при про ек ту ван ні цих лі та ків були В. П. Гри го р’єв — мо но план № 1 (1909 р.) 
та біп лан Т–VII (1916 р.), а та кож Д. П. Гри го ро вич — мо но пла ни № 2 (1910 р.) 
та № 3 (1911 р.), С. С. Зем бінсь кий — мо но пла ни Т–IV (1912 р.) й Т–V (1913 р.) та 
А.  А. Пі шоф — мо но пла ни Т–Vбіс (1913 р.) й Т–VI (1914 р.) [8, арк. 16.].
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Всі вони де таль но опи са ні у спе ці аль них до слі джен нях [2], але пе рі од 
пе ре бу ван ня В. П. Гри го р’є ва у Чер во но му ще міс тить «бі лі пля ми».

В. П. Гри го р’єв пра цю вав в авіа майс тер нях, а зго дом на авіа цій но му за во ді 
Ф. Ф. Те ре щен ка з са мо го по чат ку його ді яль нос ті і аж до осе ні 1915 р., за ймав
ши по слі дов но по са ди крес ля ра, за ві ду ва ча майс тер ня ми, тех ні како нст рук то
ра, на чаль ни ка Тех ніч но го бюро, по міч ни ка ди рек то ра з тех ніч ної час ти ни [29, 
арк. 11 зв.]. Пер ший лі так авіа цій них майс те рень Ф. Ф. Те рещен ка збу до ва но на
при кін ці 1909 р., його де мон стру ва ли (що прав да, без дви гу на, гвин та і ко ліс) на 
ви став ці при ХІІму з’їз ді ро сійсь ких при ро до знав ців і лі ка рів в груд ні 1909 р. — 
січ ні 1910 р. в Моск ві. На за сі дан ні під сек ції по віт ро пла ван ня з’їз ду було за слу
ха но до по відь Те ре щен ка про конс трук цію його мо но пла на [30]. Зазвичай, пер ші 
роз роб ки у зо всім но вій га лу зі яв ля ють со бою ко пії по пе ре дніх, із вне сен ням 
пев них змін. І дійс но, за ос но ву пер шо го лі та ка Ф. Ф. Те ре щен ка взя ли мо но план 
Бле ріо ХІ з дви гу ном «Ан за ні» по туж ніс тю в 25 к. с. Але було змі не но роз та
шу ван ня окре мих час тин лі та ка, їхні роз мі ри, а та кож фор му го ри зон таль но го 
опе рен ня. За ува жи мо, що у роз роб ці конс трук ції та скла дан ні ро бо чих крес лень 
Те ре щен ку до по ма га ла гру па сту ден тів КПІ, на сам пе ред В. П. Гри го р’єв.

До по відь й пред став ле ний лі так ви кли ка ли се ред при сут ніх не аби який 
ін те ре с. На дум ку окре мих фа хів ців, мо но план Те ре щен ка був най більш ці ка
вим екс по на том ви став ки. Тре ба від зна чи ти, що це був єди ний лі так, що де мон
стру вав ся на ви став ці [2, с. 222–223.].

Фак тич но В. П. Гри го р’єв дуже ба га то зро бив для на ла го джу ван ня ви
роб ницт ва лі та ків. Він вніс низ ку удо ско на лень до конс трук ції іс ну ю чих тоді 
ти пів лі та ків, а в роки вій ни спро ек ту вав і збу ду вав лі так влас ної конс трук ці ї.

В ра дянсь кі часи ряд до слід ни ків ви слов лю ва ли дум ку про те, що 
Ф. Ф. Те ре щен ко фак тич но не брав учас ті у ро бо ті з про ек ту ван ня лі та ків, що 
но си ли його ім’я, і що справж нім ав то ром про ек тів цих лі та ків був В. П. Гри го
р’єв. Впер ше така дум ка була ви слов ле на в стат ті П. Гни па, В. Зи ко вої та А. Роз
ена в 1957 р. [11]. Зго дом ця дум ка тро хи була ско ре го ва на, і по ча ли стве р джу
ва ти, що Ф. Ф. Те ре щен ко був у кра що му ви пад ку лише спів ав то ром [1, с. 68]. 
Бе з у мов но, дуже зруч но було зво ди ти на лю ди ну, яка вже по мер ла і спрос ту
ва ти ці тве р джен ня не мог ла. Од нак до ку мен ти, в т. ч. ан кет ний лист са мо го 
В. П. Гри го р’є ва, в яко му є від о мос ті про зроб ле ні ним ви на хо ди та вдос ко на
лен ня, не да ють під став для та ких ка те го рич них тве р джень [29, арк. 11, 12].

За на яв ни ми да ни ми щодо ви роб ницт ва лі та ків на Чер вонсь ко му авіа цій
но му за во ді вид но, що швид кість польо ту, по туж ність дви гу нів, по вна по літ на 
вага та ко рис не на ван та жен ня лі та ків по сту по во не ухиль но зрос та ли від типу 
до типу. Слід та кож від зна чи ти сис те ма тич не збіль шен ня пи то мо го на ван та
жен ня на кри ло, яке за сім ро ків збіль ши ло ся вдві чі — з 19, 2 кг/м² у 1909 р. до 
39, 1 кг/м² в 1916 р. [8, арк.16].

Па ра лель но, праг ну чи все ж таки здо бу ти вищу осві ту, В. П. Гри го р’єв 
не од но ра зо во звер тав ся до КПІ — у 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 ро ках — із про
хан ням до зво ли ти спла ти ти про стро че ні внес ки за на вчан ня, при йн я ти до ува
ги його хво ро бу та важ ке ма те рі аль не ста но ви ще [16, арк. 9, 11, 12, 13, 15, 19, 
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21]. Але в ін сти ту ті сту ден та так і не від но ви ли. Од нак він не впав у від чай 
і у 1911 р. за кін чив авіа цій ні кур си «L’ekole piricuse d’aeronautique» в Па ри жі та 
прой шов прак ти ку в ае ро ди на міч ній ла бо ра то рії Ей фе ля [29, арк. 11].

На по ча ток 1915 р. Чер вонсь кий авіа цій ний за вод ви пус тив 12 лі та ків, 
в т. ч. 10 лі та ків Фар ман22 bis і два мо но пла ни сис те ми Те ре щен ка (Т–Vбіс). 
В перс пек ти ві пе ред ба ча ло ся пе ре вес ти за вод з Чер во но го до Ки є ва та збіль
ши ти його про дук тив ність до 150 лі та ків на рік, а ткож збіль ши ти осо бо вий 
склад ро біт ни ків та служ бов ців до 368 чо ло вік. Од нак во се ни 1915 р. Чер вонсь
кий авіа цій ний за вод був ева ку йо ва ний до Моск ви, про да ний то ва рист ву Дукс 
і при пи нив своє іс ну ван ня як са мо стій не під при ємст во.

10 ве рес ня 1915 р. Ф. Ф. Те ре щен ко уклав з В. П. Гри го р’є вим конт ракт, 
за яким той при зна чав ся з 1 жовт ня по точ но го року сек ре та рем по тех ніч них 
авіа цій них спра вах по тя гумайс тер ні, ство ре но го на са мо му по чат ку вій ни для 
ре мон ту авіа цій но го май на ді ю чої ар мії [32, арк. 2]. В серп ні 1915 р. по тягмайс
тер ню пе ре ве ли до Моск ви; на ньо му про во див ся пе ре гляд та зби ран ня лі та ків, 
що над хо ди ли зза кор до ну. А са мо го В. П. Гри го р’є ва ке рів ницт во Авіа дар му2 
при зна чи ло до скла ду спе ці аль ної ко мі сії з при йман ня в Па ри жі та Лон до ні 
авіа цій но го май на для ро сійсь ко го війсь ко вопо віт ря но го фло ту [32, арк. 11 зв.].

На вес ні 1916 р. Гри го р’є ва від кли ка ли зза кор до ну для бу ду ван ня спро
ек то ва но го ним ще на по чат ку вій ни лі та ка Т–VII і при зна чи ли конс трук то ром 
пе ре сув ної майс тер ні № 2. Лі так яв ляв со бою дво міс ний біп лан (си дін ня по ряд) 
з фю зе ляж ною схе мою й тяг ним гвин том. Це був єди ний біп лан, спро ек то ва
ний в Чер во но му. Ма ю чи по рів ня но з мо но пла на ми гір ші ае ро ди на міч ні якос ті, 
біп ла ни ви гра ва ли у вазі та ма нев ро вос ті, що у війсь ко вих умо вах мало ве ли
ке зна чен ня. Це при зве ло до того, що в пе рі од Пер шої сві то вої вій ни біп ла ни 
отри ма ли пе ре важ не по ши рен ня: з 85 ти пів лі та ків, ви пу ще них в 1915–1918 рр. 
74 типи, тоб то 87 %, скла да ли біп ла ни [33, с. 47].

Ха рак тер ною особ ли віс тю конс трук ції лі та ка Т–VII було ви ко рис тан ня 
кри ла зі змін ною кри виз ною по верх ні та змінн ним під час польо ту ку том ата ки: 
ко роб ка крил з ве ли ким ку том стрі ло по діб нос ті (бли зь ко 10°) мог ла змі ню ва ти 
кут уста нов ки, по вер та ю чи кри ла на вко ло вуз лів пе ред ніх лон же ро нів. Це мало 
ве ли ке зна чен ня, адже таке кри ло знач но ско ро чу ва ло пло щи ну, не об хід ну для 
зльо ту й по сад ки лі та ка, а та кож до зво ля ло збіль шу ва ти швид кість польо ту [29, 
арк. 12; 8, с. 217]. На ве де мо ос нов ні льот нотех ніч ні дані лі та ка Т–VII: по туж
ність дви гу на «ГномМо но су пап» — 100 к. с., швид кість польо ту — 155 км/год, 
по вна вага — 860 кг, ко рис не на ван та жен ня — 360 кг.

У зв’яз ку з ева ку а ці єю Чер вонсь ко го авіа цій но го за во ду у 1915 р. не 
вда ло ся за кін чи ти бу ду ван ня лі та ка конс трук ції В. П. Гри гор’єва. В по даль
шо му бу ду ван ня лі та ка про дов жу ва ло ся в авіа цій них майс тер нях ор га ні зо ва
них восе ни 1915 р. при КПІ [34, арк. 31]. В серп ні 1916 р. лі так було збу до ва но, 
після цьо го його від пра ви ли до Моск ви. Ви про бу ван ня про во див пі лот за во ду 
Дукс А. М. Га берВлинсь кий. В про то ко лі ви про бу вань за зна ча лось, що лі так 

2 Авіадарм — авіація діючої армії.
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24 груд ня 1916 р. за не спри ят ли вих ат мос фер них умов здійс нив по літ по колу 
на ви со ті 250 м [2, с. 234]. В 1917 р. лі так по вер ну ли до Ки є ва і, піс ля вне сен ня 
не знач них змін до його конс трук ції, знов був ви про бу ва ний у польо ті 19 ве рес
ня 1917 р. на ае ро дро мі По стВо линсь кий. Лі так вда ло прой шов ви про бу ван ня, 
од нак піс ля по сад ки ко ле са шасі по тра пи ли у пі сок польо вої до ро ги, що пе ре
ти на ла ае ро дром, під ку том біль шим за 45°, в ре зуль та ті чого ви смик ну то спи
цю і ко ле со зла ма ло ся; апа рат ска по ту вав че рез ліве кри ло. Були зла ма ні гвинт, 
ліве ко ле со, отри ма ні інші дріб ні ушко джен ня. Але, як за зна чає при сут ня при 
цьо му ко мі сія, на яв ність «нез нач ної по лом ки та від сут ність якихне будь ушко
джень у льот чи ка та па са жи ра в да но му ви пад ку слід від нес ти до по зи тив ної 
якос ті да ної конс трук ці ї» [35, арк. 1, 1 зв.]. По даль ші ви про бу ван ня не про во ди
ли ся. По дії в Укра ї ні — ре во лю ція і гро ма дянсь ка вій на — не дали мож ли вос ті 
за вер ши ти до ве ден ня лі та ка, по даль ша доля яко го за ли ши ла ся не ві до мо ю.

Піс ля Лют не вої ре во лю ції ста но ви ще у віт чиз ня но му авіа бу ду ван ні 
по гір ши лось. По став ки ком плек ту валь них час тин та ма те рі а лів зза кор до ну 
усклад ни лись. Влас ни ки авіа за во дів ско ро чу ва ли або згор та ли ви роб ницт во, 
звіль ня ли ро біт ни ків і служ бов ців, пе ре во ди ли ка пі та ли за кор дон. На жов тень 
1917 р. в кра ї ні було 34 під при ємст ва, з яких 14 ви пус ка ли лі та ки, 7 — мо то ри, 
3 — по віт ря ні гвин ти та лижі, 2 — маг не то, 1 — авіа цій ні при ла ди, інші не були 
до бу до ва ні. На цих за во дах за га лом пра цю ва ло до 12 ти сяч ро біт ни ків. В той 
рік в авіа цій ній га лу зі ви го тов ле но 1099 лі та ків та 374 мо то ри [36, с. 171].

Піс ля по чат ку роз ва лу авіа цій ної про мис ло вос ті псувалося і втра ча ло ся 
об лад нан ня, фа хів ці по роз брі да ли ся хто куди. Влада, яка по стій но змі ню ва ли
ся в цей час в Укра ї ні, не всти га ла ні чо го ро би ти для авіа ці ї.

З лип ня 1917 р. по 1 лю то го 1919 р. В. П. Гри го р’єв пра цю вав в авіа цій но
му від ді лі ме ха ніч них майс те рень КПІ — спо чат ку по міч ни ком за ві ду ва ча від
ді лом, а зго дом — і са мим за ві ду ва чем. З 1 лю то го 1919 р. майс тер ні ін сти ту та 
пе ре йш ли у ве ден ня Управ лін ня Чер во но го По віт ря но го фло ту, але він про дов
жу вав тут служ бу до трав ня 1920 р. [18, арк. 5].

Між ін шим, дво ря нин В. П. Гри го р’єв щиро під три му вав ра дянсь ку вла
ду, вва жа ю чи, що «твер да рука дбай ливо по ча ла від нов лю ва ти куль тур не жит
тя на ро ду у всіх га лу зях…» [37, арк. 2].

По слі дов но, май же до кін ця сво го жит тя, В. П. Гри го р’єв пра цю вав біль
шою мі рою вже на ад мі ніст ра тив них по са дах в різ них уста но вах. У лю то му 
1919 р. В. П. Гри гор’єва при за на че но, вже за Ра дянсь кої вла ди, по міч ни ком з авіа
ції на чаль ни ка Окруж но го Управ лін ня Війсь ко вопо віт ря но го фло ту Укра ї ни. 
З бе рез ня по ли пень 1919 р. пра цю вав у Го ло вно му управ лін ні ВПФ Укра ї ни 
на чаль ни ком тех ніч ногос по дарсь ко го від ді лу, а по тім — на у ко вотех ніч но го 
від ді лу. З лип ня 1919 р. при зна че ний на чаль ни ком війсь ко вих авіа цій них майс
те рень при КПІ. Під час від сту пу з Ки є ва біль шо ви ків В. П. Гри го р’єв за ймав ся 
ева ку а ці єю май на з майс те рень КПІ у серп ні 1919 р., аби воно не по тра пи ло до 
де ні кін ців, при чо му си ту а ція скла да ла ся для біль шо ви ків на стіль ки кри тич но, 
що вони роз у мі ли не ми ну чість цьо го кро ку і по ча ли ви во зи ти май но ще за три 
дні до зда чі міс та. Біль шо ви ки по ве ли себе по від но шен ню до ро біт ни ків майс
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те рень до сить чес но, по вніс тю зі всі ма роз ра ху вав шись гро ши ма [38, арк. 14, 
15, 16, 17]. Це, од нак, не за ва ди ло їм ви вез ти най більш цін не з майс те рень, як
то 5 лег ко вих ав то мо бі лів, весь ін стру мент, ме та ли, окрім за лі за і ча ву ну, всіх 
де ре в’я них до шок і на віть са мо вар, дві дру карсь ких ма ши нки і т. п. Тоб то була 
ви ко рис та на так ти ка «ви па ле ної зем лі» [38, арк. 18].

У ве рес ні 1919 р., піс ля ева ку а ції до Моск ви, Гри го р’є ва при зна че но стар
шим ін же не ром тех ніч нороз ра хун ко во го від ді лу Го ло вного Уп рав лін ня ВПФ 
Рес пуб лі ки, а зго дом — на чаль ни ком 16го авіа по тя гу. В бе рез ні його від ря
дже но до Укра ї ни для об сте жен ня ста ну авіа цій ноза водсь кої спра ви [9, арк. 8].

В цей же пе рі од сво го жит тя В. П. Гри го р’єв пе ре клав, пе ре ро бив й пе
ре дав до Управ лін ня ВПФ Укра ї ни для пуб лі ка ції пра ці Ей фе ля з по віт ро пла
ван ня й авіа ції «La Résistance de l’aire et l’aviation». Він під го ту вав до від ник для 
авіа ко нст рук то рів, мон те рів та авіа тех ни ків, на пи сав де кіль ка на у ко вопо пу
ляр них ста тей з авіа ці ї. Па ра лель но при КПІ В. П. Гри го р’єв в 1919 р. ор га ні зу
вав «Шко лу авіа тех ни ків» [32, арк. 12].

У серп ніве рес ні 1920 р. В. П. Гри го р’єв за за вдан ням Глав ко а віо3 здійс
нив об сте жен ня й склав про ект об’єд нан ня всіх ки ївсь ких авіа цій них під при
ємств в одне. Він об сте жив: 

1) Те ри то рію та при мі щен ня ко ли шнь о го 3го Авіа пар ка на Пе черсь ку; 
2) Майс тер ні КПІ; 
3) Те ри то рію та при мі щен ня 4го Ка рет но го пар ку польо вої за ліз ни ці; 
4) Майс тер ні ко ли шнь о го По віт ро плав но го пар ку; 
5) Те ри то рію та при мі щен ня ко ли шнь о го 5го Авіа пар ку (Дер жа ві а за вод № 9); 
6) Свя то шинсь кі ав то мо біль ні майс тер ні; 
7) Ае ро дром на хут. Груш ки, що тіль ки про ек ту вав ся; 
8) Те ри то рію та при мі щен ня ко ли шнь о го 3го Авіа пар ку біля за ліз нич

ної стан ції «По стВо линсь кий»; 
9) Ае ро дром «По стВо линсь кий» [39, арк. 91–103]. За ре зуль та та ми об

сте жен ня В. П. Гри го р’єв «вва жав ра ці о наль ним … не гай но за лу чи ти до ро біт 
з авіа ції майс тер ні КПІ та По віт ро плав но го пар ку» [39, арк. 103]. Біль ше того, 
в під сум ко вій те ле гра мі він ви сло вив ве ли кий сум нів, що Дер жав ний авіа за вод 
№ 12, яким ке ру вав В. Ф. Боб ров, ви явить ся спро мож ним на ла го ди ти ви роб
ницт во лі та ків в хо лод них при мі щен нях, на дріб но му ін стру мен ті і з дріб но го 
ма те рі а лу, за від сут нос ті тех ніч но го пер со на лу та об лад нан ня. Вза га лі, про цей 
за вод в Ки є ві скла ли ся вкрай не спри ят ли ві вра жен ня че рез не про фе сі о на лізм 
лю дей, які ним ке ру ва ли і за йма ли ся біль ше ін три га ми, ніж спра ва ми [39, арк. 
32–33]. І дійс но, пер ший лі так на за во ді був збу до ва ний лише у 1925 р., а до того 

3 31 грудня 1918 р. був утворений перший радянський спеціальний державний орган 
з управління під приємствами авіаційної промисловості — Головне правління об’єднаних 
авіапромислових заводі — Главкоавіо. В його структурі для управління під відомчими під
приємствами були створені від діли — загальний, технічний та матеріальнозаготовчий. 
Під приємства галузі не мали жодної самостійності і під порядковувалися главку. Ця система 
управління, що виникла під впливом політики воєнного комунізму, від ома під назвою 
«главкізму».
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тут ре мон ту ва ли ся іно зем ні лі та ки, що були на озбро єн ні Укра ї нсь ко го війсь
ко во го окру гу, а піз ні ше на ла го ди ли ви роб ницт во авіа цій них ра ді а то рів [40, с. 
8]. До по рад про фе сі о на ла не при слу ха ли ся, і час був зга я ний.

12 серп ня 1920 р. Гри го р’є ва пе ре ве де но до Глав ко а віо, яке вже 16 серп ня 
1920 р. від ря ди ло його до Олек санд рівсь ка на авіа за вод «Де ка» для об сте жен ня 
ста ну ре чей й ор га ні за ції ре мон ту лі та ків [18, арк. 6, 8].

2 січ ня 1921 р. Гри го р’є ва при зна че но Го ло вним ін же не ром Дер жав но го 
авіа цій но го за во ду № 9 в Олек санд рівсь ку (ко лиш ній «Де ка», а за раз — За по
рі зь ке ВАТ «Мо торСіч»), а та кож за ві ду ва чем лі та ко бу дів ним від ді лом за во ду 
[18, арк. 7].

Об лад нан ня для ор га ні за ції ро біт ДАЗ № 9 і де кіль ка пред ме тів авіа май на 
було ви ве зе но з майс те рень КПІ. На дум ку Гри го р’є ва, воно все одно не буде ви
ко рис то ву ва ти ся в Ки є ві за пря ми м при зна чен ням [41, арк. 34–35]. Згід но з ман
да том Упов но ва же но го Глав ко а віа на пів дні Ро сії при Пром во єн ра ді у ве рес ні 
1920 р. у трьох за ліз нич них ва го нах та на од ній плат фор мі май но майс те рень КПІ 
було ви ве зе но до Олек санд рівсь ка. По всьо му Ки є ву Гри го р’єв на зби рав для ро
бо ти на за во ді ці лий штат авіа спе ці а ліс тів [41, арк. 36, 37, 38, 39. 40, 46].

Але спра ви на но во му міс ці не за ла ди лись. Ро бо та в хо лод но му при мі
щен ні, на пру га, по га не хар чу ван ня дали по штовх до розв ит ку у В. П. Гри го
р’є ва ак тив но го ту бер куль о зу ле ге нів. До того ж і за ро біт на плат ня ви яви ла ся 
на стіль ки мі зер ною, що він зму ше ний був ще й під роб ля ти ви кла дан ням де
кіль кох дис цип лін в Єди ній тру до вій шко лі № 12 м. Олек санд рівсь ка, в якій 
та кож вчи ли ся його донь ки [42, арк. 15, 28, 34]. 22 ве рес ня 1921 р. го ло вний 
ін же нер ДАЗ № 12 В. П. Гри го р’єв по дав ра порт на ім’я на чаль ни ка авіа від ді лу 
при Укрп ром во єнп ро мі про звіль нен ня зі служ би і про хан ням ви ді ли ти йому та 
його ро ди ні міс ця на по тя гу для по вер нен ня до Ки є ва [42, арк. 58].

Гри го р’єв спо ді вав ся по пра ви ти своє здо ро в’я че рез лі ку ван ня у са на то
рії в Пу щіВо ди ці під Ки є вом. Але по тра пи ти туди не вда ло ся че рез ве ли ку 
чер гу, до того ж пер ши ми при йма ли ко му ніс тів і ро біт ни ків, а на яв ність фак
то рів ме ди цинсь ко го ха рак те ру май же не мала зна чен ня! [42, арк. 52–53]. Тому 
до ве ло ся «лі ку ва ти ся» в місті!

Не ма ю чи кош тів, не отри му ю чи пай ка, Гри го р’єв все ж таки спо ді вав ся, 
«звіль нив шись зі служ би», влаш ту ва ти ся дене будь у про він ції, або, пи сав він 
не без іро нії, «на край ній ви па док зай мусь про да жею на сін ня на ву ли ці, і ро бо
та не важ ка, і си тий бу деш» [42, арк. 52–53].

26 жовт ня 1921 р. Во ло ди мир Пет ро вич «от ри мав від став ку, як зо всім не
пра це здат ний вна слі док отри ма ної на служ бі хво ро би». Він бук валь но вми рав 
з го ло ду, адже його дру жи на теж хво рі ла і не в змо зі була за роб ля ти на всю сі м’ю. 
Не га раз ди, го лод, хо лод, хво ро би зла ма ли лю ди ну у пов но му, зда ва ло ся б, роз кві
ті сил. В. П. Гри го р’єв по мер 4 трав ня 1922 р. від ту бер куль о зу у Ки є ві, в бу дин ку 
№ 14 по Бре стЛи товсь ко му шосе; його по хо ва ли на Со ло м’янсь ко му кла до ви щі.

Вла да ніяк не від ре а гу ва ла на смерть лю ди ни, яка щиро їй слу жи ла, по
стій но ри зи ку ю чи сво їм жит тям і здо ро в’ям. Лише КПІ на ма гав ся при дба ти 
біб лі о те ку по кій но го авіа ко нст рук то ра у його вдо ви (на жаль, в про то ко лі за сі
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дан ня Ради Авіа цій но го від ді лен ня за № 1, на яко му було при йн я те від по від не 
рі шен ня, не має дати) [43, арк 16]. Не ві до мо, чи було це здійс не но; мож ли во, ця 
книж ко ва ко лек ція В. П. Гри го р’є ва скла ла ос но ву біб лі о те ки Авіа цій но го на у
ко вотех ніч но го то ва рист ва КПІ, що було ор га ні зо ва не у 1923 р.

Лише вдо ва та його донь ки бе реж ли во збе рі га ли до ку мен ти сво го чо
ло ві ка та ба ть ка. Це було не лег ко, особ ли во в роки ні мець кої оку па ції Ки є ва. 
До ве ло ся че ка ти дов гих 35 ро ків. Лише 14 черв ня 1957 р. на мо ги лі В. П. Гри
го р’є ва від був ся мі тінг, ор га ні зо ва ний Укра ї нсь ким те ри то рі аль ним управ лін
ням ци віль ної авіа ції, на яко му були при сут ні вдо ва і донь ки. Як сим вол жит тя 
Гри го р’є ва над мо ги лою вста но ви ли по віт ря ний гвинт лі та ка, із при кріп ле ним 
на внут рі шній втул ці порт ре том авіа ко нст рук то ра та ме та ле вою до щеч кою 
з да та ми жит тя та смер ті. Мо ги лу вклю че но до місь ко го нек ро по ля. Зго дом 
всі його до ку мен ти пе ре да но до Цент раль но го дер жав но го іс то рич но го ар хі ву 
УРСР у м. Ки є ві. Рі шен ням ви кон ко му Ки ївсь кої міськ ра ди вдо ві В. П. Гри го
р’є ва вста нов ле но по жит тє ву пен сію [7, арк. 13].

На жаль, че рез 50 ро ків по стать В. П. Гри го р’є ва знов ви яви ла ся за бу то ю. 
У груд ні 2007 р. ав тор стат ті від шу кав мо ги лу авіа ко нст рук то ра на Со ло м’янсь
ко му кла до ви щі м. Ки є ва. Вста но ви ти її точ не міс це зна хо джен ня вда ло ся лише 
за вдя ки таб лич ці на за ліз ній опо рі: по віт ря ний гвинт від лі та ка, що на лі тав на 
по віт ря них тра сах ти ся чі кі ло мет рів, ви явив ся до рож чим як ме та ло брухт, аніж 
збере жен ня па м’я ті про лю ди ну, яка його конс тру ю ва ла і бу ду ва ла.

Висновки. Май бу тнь о му авіа ко нст рук то ру Во ло ди ми ру Пет ро ви чу Гри
го р’є ву було ви зна че но ста ти війсь ко вим. Але, всту пив ши у конф лікт з ро ди
ною, він об рав шлях ін же не ратех но ло га, всту пив ши на ме ха ніч не від ді лен ня 
Ки ївсь ко го по лі тех ніч но го ін сти ту ту ім пе ра то ра Олек санд ра ІІ, пров чив шись 
там з 1902 р. по 1915 р. (з пе ре рва ми). Не зва жа ю чи на його авіа цій ну ді яль ність 
в май бу тнь о му, поки що не знай де но жод них до ка зів його ро бо ти в сту де нтсь
ко му По віт ро плав но му гурт ку КПІ. Гри го р’єв був од ним з чле нівзас нов ни ків 
ін шої місь кої гро мадсь кої ор га ні за ції — Ки ївсь ко го то ва рист ва по віт ро пла ван
ня, в яко му він вхо див до на у ко вотех ніч но го ко мі те ту.

З 1909 р. по 1915 р. В. П. Гри го р’єв пра цю вав в авіа цій них майс тер нях, 
з 1914 р. — на Чер вонсь ко му авіа цій но му за во ді, що на ле жав міль йо не ру Ф. Ф. Те
ре щен ку. З жовт ня 1915 р. був «тех ніч ним сек ре та рем» Ф. Ф. Те ре щен ка з авіа цій
них справ у т. зв. «по тя гумайс тер ні». В. П. Гри го р’єв — роз роб ник де кіль кох лі
та ків влас ної конс трук ції, в т. ч. лі та ка зі змін ним ку том ата ки кри ла та змін ною 
кри виз ною по верх ні кри ла. Щиро під три му вав ра дянсь ку вла ду. З лип ня 1917 р. 
по лю тий 1919 р. — за ві ду вач авіа цій ноав то мо біль ни ми майс тер ня ми при КПІ, 
ор га ні зу вав ева ку а цію май на майс те рень при від сту пі біль шо виць ких військ 
з Ки є ва. З 1920 р. серп ня — за ві ду вач авіа цій ним від ді лом Дер жав но го авіа цій
но го за во ду № 9 в Олек санд рівсь ку (За по ріж жя), з січ ня 1921 р. — Го ло вний ін
же нер цьо го за во ду. За га лом від дав авіа ції біль ше 15 ро ків життя.

Вод но час в біо гра фії В. П. Гри го р’є ва ще є ба га то «бі лих плям». Перс пек
тив ни ми щодо з’я су ван ня й уточ нен ня ба га тьох ас пек тів жит тя і ді яль нос ті авіа
ко нст рук то ра В. П. Гри го р’є ва за ли ша ють ся до слі джен ня в ар хі вах Укра ї ни, Ро сії 
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та Фран ці ї. Це сто су єть ся на вчан ня на авіа цій них кур сах у Па ри жі і ста нов лен ня 
як аві ко нст рук то ра, ро бо та з при йман ня за кор до ном авіа цій но го май на для ро
сійсь ко го війсь ко вопо віт ря но го фло ту під час Пер шої сві то вої вій ни, ор га ні за ції 
авіа цій ної за водсь кої спра ви в Укра ї ні в пер ші роки Ра дянсь кої вла ди, на у ко вої, 
ра ці о на лі за торсь кої, ви на хід ниць кої, ор га ні за торсь кої ді яль нос ті. Від тво рен ня ці
ліс ної біо гра фії лю ди ни, яка за кла да ла, без пе ре біль шен ня, фун да мент авіа цій ної 
мо гут нос ті на шої дер жа ви, до зво лить по вер ну ти на пів за бу те ім’я авіа ко нст рук то
ра В. П. Гри го р’є ва сус піль ст ву, чому, спо ді ва є мо ся, спри я ти ме і дана стаття.
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