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Передмова 

 

Проект «Історія одного водія» - це історія Олександра Кравця, що  30 

років працював водієм автопарку Асканії-Нова
*
. За роки своєї діяльності 

Олександр Олександрович був очевидцем численних подій, які відбувалися в 

Асканії-Нова та за її межами. Свідчення респондента є унікальними та 

яскраво доповнюють особливості розвитку транспортної інфраструктури 

Асканії-Нова з 1970 по 2000 роки.  

Проект «Історія одного водія» - це перше задокументоване інтерв’ю з 

циклу «Історія автопарку в Асканії-Нова». Під час роботи над проектом були 

опитані колишні працівники автопарку (переважно водії), що проживають до 

нині на території селища, розпочата систематизація фотографічного 

матеріалу та моніторинг свідчень респондентів. До реалізації загального 

проекту «Історія автопарку в Асканії-Нова» залучені школярі, які є 

безпосередніми родичами працівників автопарку. 

Метою даного проекту є систематизація подій щодо розвитку 

транспорту в Асканії-Нова ІІ половини ХХ століття на основі розповідей 

безпосередніх свідків та учасників. Виходячи з мети, поставлені завдання: 

− дослідити  обставини виникнення, функціонування та розвитку 

асканійського автопарку;  

− з’ясувати особливості повсякденного життя водія в Асканії-Нова 

простежити вплив радянської влади на долю людини; 

− систематизувати відомості щодо видів транспорту, який перебував у 

гаражі. 

Автопарк в Асканії-Нова був сформований з метою обслуговування 

наукових установ, що діяли у заповіднику (Інститут тваринництва, зоопарк, 

                                                           
*
 Асканія-Нова (в минулому Чаплі) — селище міського типу в Чаплинському районі Херсонської області.  

На території розташовані Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна, завод племінної 

худоби (овець, свиней, великої рогатої худоби), український науково-дослідний інститут тваринництва 

степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова». (прим. – І.Терновий) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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дослідні станції та господарства, відділки з фермами тощо). «Гараж»
*
 

відігравав значну роль у соціально-економічному житті селища, адже 

протягом понад півстоліття автомобілі з гаражу забезпечували селище 

транспортними потребами. Під час активного будівництва у селищі 

машинами гаражу завозилися будматеріали, забезпечувалися кормами 

тварини зоопарку та дослідного господарства, здійснювалися перевезення 

людей на робочі місця, вантажівки широко використовувалися у посівних та 

збиральних кампаніях.  Автопарк представляв собою потужне підприємство, 

в якому працювали цілими родинами.  

На жаль, у 2000-х роках скорочення установ, хронічна відсутність 

фінансової допомоги, застарілість матеріальної бази, розкрадання 

обладнання, нерентабельність використання машин призвели до ліквідації 

гаражу.  

Проте, славетна історія автопарку продовжує жити у пам’яті та у 

розповідях колишніх працівників, зберігається у сімейних фотоальбомах, 

нагадує про себе з пожовклих вирізок старих газет.   

Історія автопарку та окремих його працівників представляє собою 

цінний краєзнавчий матеріал для вивчення соціально-економічного життя 

регіону. У рамках національно-патріотичного виховання вкрай важливо 

долучати підростаюче покоління до дослідження значних подій історії 

рідного краю.  Адже поруч з нами живуть люди, які безпосередньо причетні 

до тих чи інших подій. Вони не абстрактні особи, а конкретні герої, що 

власною працею сприяли розбудові регіону.   

Проект спрямований переважно на юну аудиторію селища для  

популяризації професії водія. Зібрані матеріали будуть передані у місцеві 

архівні установи. 

 

 

                                                           
*
 «Гараж» - місцева неофіційна назва автопарку «Асканія-Нова» (прим. – І.Терновий) 
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Інтерв’ю з: Олександр Олександрович Кравець, 1941 р.н., водій, 

пенсіонер. 

Адреса респондента: Асканія-Нова, вул. Будівельна 12/11. 

Проект: «Історія одного водія». 

Інтерв’юер: Олег Жувак. 

Транскрипція: Олег Жувак, Ілля Терновий. 

Вид інтерв’ю: інтерв’ю-діалог. 

Місце проведення інтерв’ю: приватна квартира респондента. 

Дата проведення інтерв’ю: листопад 2016 р. 

Хронологічні рамки реалізації проекту: листопад 2016 – серпень 2017.  

Досліджувані хронологічні рамки: 1970-2000 рр. 

Досліджувані географічні рамки: Асканія-Нова  

Види діяльності: інтерв’ю з очевидцем подій, робота з сімейним 

архівом респондента, обробка та аналіз матеріалу, транскрибування.  

Присутні: Олександр Кравец – респондент (далі О.К.), пенсіонер, Олег 

Жувак  – інтерв’юер (далі О.Ж.) учень 9-го класу НВК Асканія-Нова-гімназія 

Чаплинського району Херсонської області,  Ілля Терновий – учитель історії 

та  зарубіжної літератури НВК Асканія-Нова-гімназія Чаплинського району 

Херсонської області. 

Переклад з російської: Ілля Терновий. 

Контактна інформація керівника проекту: +38-066-235-38-45,               

e-mail: ilfeter@mail.ru 
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Олег Жувак (О.Ж.) – Доброго дня, пане Олександре! 

 

Олександр Кравець (О.К.) – Добрий день! 

 

О.Ж. – Олександре Олександровичу, ми завітали до Вас для того, що б 

почути історію вашого життя, вашого трудового шляху. 

 Ми приймаємо участь у конкурсі шкільних проектів «Усна історія» і 

бажаємо більше дізнатися про історію нашого рідного селища, про людей, 

які в ньому жили та працювали задля його розвитку. Просимо  розказати 

про автопарк, в якому Ви працювали, про  автомобілі та життя в цілому.  

 

О.К. –  Мені дуже приємно бачити, як сучасна молодь цікавиться 

подіями минулого, що вам небайдужа історія нашого селища. Звичайно, що 

моє життя було насиченим на події, і мені є що розказати. Намагатимусь бути 

максимально відвертим. То ж задавайте ваші питання. 

 

О.Ж. – Пане Олександре, розкажіть  про себе? Звідки Ви родом? Хто 

Ваші батьки? 

 

О.К. – Я, Олександр Олександрович Кравець народився  22  березня 

1941 року у селищі Чаплинка. Мій батько Олександр Васильович Кравець 

1917 року народження працював водієм, а мати Анна Федорівна Танаревська 

1919 року народження була різноробочою. Мій дід Василь Кузьмич Кравець 

1934 року через голод у пошуках кращої долі прийшов з Армянську до 

Чаплинки. Працював столяром. Моя бабуся Поля працювала чабаном у  

господарстві Фрідріха Фальц-Фейна
*
.   

                                                           
*
 Фрідріх Фальц-Фейн (1863-1920) – засновник заповідника «Асканія-Нова», підприємець Півдня України, 

власник великого вівчарського господарства. (прим. – І.Терновий) 
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Хочу зазначити, що батько у 1936 році пішов до лав Червоної Армії. 

Проходив службу у Душанбе (Таджикистан), буксирував літаки. Велику 

Вітчизняну війну пройшов у складі піхотних військ, дійшов до Берлину, був 

поранений у руку.   

Ті часи були складні, треба було багато та важко працювати щоб 

заробити на шматок хліба. В тодішній Асканії-Нова не було приватних 

будинків і люди тулилися у тісних землянках та бараках. Умови для життя 

були не найкращі. 

 

О.Ж. – Нам відомо, що автопарк в Асканії-Нова з’явився ще до війни, це 

так?Що Ви можете розповісти про його заснування? 

 

О.К. – Так. Приблизно у 1934-1935 рр. на базі фальц-фейнівських 

господарських будівель було створено перший автопарк-гараж під назвою 

«Стройконтора».  

 

О.Ж. – Розкажіть, будь ласка, про автомобілі, які були в гаражі. Яку 

роботу вони виконували? 

 

О.К. −  На балансі гаражу перебували автомобілі «ЗІС-5» та «ГАЗ-АА» 

(«полуторки»), приблизно 10 машин. Водіями в основному були мешканці 

Асканії – Кравець, Науменко, Зродников, Кучеров, Сорокін. Лише з середини 

60-х років водіями влаштовувалися працювати приїжджі.    

Автомобілі обслуговували науковців, що працювали в інституті 

тваринництва. На полуторках возили корм для тварин (дерть, сіно, овочі), а 

також будівельні матеріали (цеглу, вугілля, деревину). Зазначу, що на 

території гаражу були розташовані також млин та олійниця.  
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О.Ж. – Яка історія гаражу у повоєнні роки? Хто керував автопарком? 

Які з’явилися машини? Загальне функціонування автопарку.  

 

О.К. – В 1945 році «завгаром» (завідуючий гаражем) був призначений 

Іван Федорович Ларин, що прибув до Асканії з Курської області. Протягом 

багатьох років він був добросовісним керівником, користувався авторитетом 

серед водіїв та викликав повагу мешканців селища. У 1948-1949 рр. в Асканії 

з’явилися нові водії Лагода, Резниченко, Бачковський, Харченко, Натаров 

(всі 1927 року народження).  

Наприкінці 1949 року в Асканії з’явився перший «ГАЗ-51», який 

дістався Василю Тимофійовичу Зродникову. Перша «Побєда» («ГАЗ-М-20») 

дісталася Федору Базилевському, який возив на ній академіка Леоніда 

Гребеня по території Асканії, а також до Херсону, Харкова. «Побєда» була 

темно-пісочного кольору та накривалася тентом. Водієм другої «Побєди» 

став  Василь Зродников, який возив директора інституту Василя Лисогорова.  

Автомобілями, що складали основу гаражу були «ГАЗ-51», «ЗІС-150», 

«Урал-377». У 1954 році перший «ГАЗ-93» отримав Олександр Гуляєв, який 

розмалював кабіну машини, мабуть для того, щоб була помітною 

[усміхається]. 

 

О.Ж. – Скільки автомобілів було в гаражі наприкінці 70-х років, у 80-ті, 

90-ті роки? Яких модифікацій? 

 

О.К. – Точну кількість назвати не можу, але чітко пам’ятаю, що було 

близько 10 автобусів «Кубань», 2 «ЛАЗ», 2 «ПАЗ», понад 20 «ГАЗ-69», які 

обслуговували 5 відділків. У головного агронома, головного зоотехніка та 

ветлікаря були «УАЗ-469». Директор господарства мав у розпорядженні  

«УАЗ» та «Волгу». Заступник директора інституту мав «РАФ». В гаражі було 

2 «РАФіка».  
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Наприкінці 70-х років до гаражу прибуло 4 «МАЗ», а також «КРАЗ» для 

чабанів. Першим водієм «КРАЗу»  став Віктор Нагайцєв. На цьому «КРАЗі» з 

Криму в Асканію було доставлено 1000 цеглин-«ракушки», в той час коли 

«ЗІЛ» та «ГАЗ» були спроможні вмістити лише 200 цеглин. Згодом водієм 

«КРАЗу» став Віктор Павленко, що возив з Мелітополя шпали  для 

будівництва дороги на фермі. На жаль, під час чергового відрядження 

загинув на трасі Томськ-Омськ-Іркутськ через ожеледицю.  

Також в гаражі були й комбайни. Десь 50 одиниць. А тракторів було 

понад 100. Перші комбайни були марки «Сталінець-6», на яких працювали 

Чуй, Крамар, Литвиненко, Никитенко. На початку 80-х поширеними 

комбайнами були  «Ниви», «Колосс», «Ростсельмаш». А після розпаду СРСР 

з’явилися німецькі «Зондер» (Zonder) та американські «Джон Дір» (John 

Deere). 

 

О.Ж. – Чи можна стверджувати, що автопарк в Асканії-Нова був 

впливовою організацією та грав вагому роль в економічному розвитку краю? 

 

О.К. −  Я зауважу, що наприкінці 60-х років в гаражі перебувало 

близько 100 машин, а вже на початку 80-х в нараховувалося 263. Це був один 

з найбільших автопарків на Херсонщині, а у Всесоюзних рейтингах наш 

гараж займав кращі позиції. Водіями працювали цілі династії. Всі були 

дружніми, завжди допомагали один одному, приходили на виручку, 

працювали на совість. У цілому в гаражі працювало понад 300 чоловік, 263 

водія на обслуговуючий персонал.  

Варто зазначити, через регулярне поповнення новими автомобілями 

гаражу довелося розширюватися. Таким чином був сформований новий 
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гараж на Новому Етапі
*
, а в 1961-1962 рр. з’явилася Центральна ремонтна 

майстерня (ЦРМ), яка проіснувала приблизно до 2000-х років. 

 

О.Ж. – А яка робота велася у ЦРМ? Чи можете пригадати особливі 

випадки з історії ЦРМ? 

 

О.К. – В ЦРМ ремонтували машини, обслуговували транспорт, 

проводили техогляд. Майже цілодобово в майстерні кипіло життя, а сама 

вона нагадувала мурашник. Так,  якась «свіжовідремонтована» машина не 

встигала виїхати з приміщення, як її місце вже займала інша. Міняли масло, 

обували «резину», проводили діагностику двигунів, фарбували корпус, 

рихтували, щось підкручували, піджимали. Тобто роботи завжди вистачало. 

Щодо до особливих випадків пам’ятаю пожежу в ЦРМ, яка сталася у ніч 

з 8 на 9 вересня 1967 року. Офіційна версія – замикання проводки. Але всі 

працівники були впевнені що то був підпал з необережності. Справа в тому, 

що під дахом майстерні водилося чимало голубів і багато хто полював за 

смачним м’ясом. Можливо, хтось, забравшись до майстерні, присвічував собі 

сірниками, щоб краще побачити місцеположення птахів та впустив 

недопалок. На жаль, у результаті пожежі були знищені трактори «Т-16» 

(«Шассік»), «МТЗ-50» («Белорус»), а також 5 токарних верстаків та 

пошкоджені шліфувальні установки. ЦРМ швидко відновили та почали 

охороняти цілодобово.  

 

О.Ж. – Скажіть, будь ласка, яку роботу виконували асканійські водії? 

Куди їздили? Що вивозили? Що привозили? 

 

                                                           
*
 Новий Етап — селище в Україні, в Чаплинському районі Херсонської області. Населення становить 72 осіб 

(на 2017 р.). (прим. – І.Терновий) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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О.К. – У повоєнні роки (1948-1949 рр.), коли Асканію активно 

розбудовували, особлива потреба була у будматеріалах.  Так, з Генічеська та 

Криму в основному привозили цеглу-«ракушку», бут і пісок. Цим займалися 

водії Остовський, Польський, Матусевич, Рожно, Саранчук, Адонка, 

Руденко.  

Коли 1965 року було сформовано ПМК
*
 попит на будівельні матеріали 

зріс. Тому географія подорожей розширилася, а асканійські водії 

здійснювали рейси у 25 регіонів України та СРСР. Найближчими пунктами 

були Каховка Генічеськ, Берислав, Херсон, Крим.  

Я особисто за день здійснював рейси до Дніпропетровську, Запоріжжя. 

Їздив також до багатьох міст Росії (від Бєлгорода до Куйбишева (нині 

Самара)). Наприклад, з Куйбишева до Асканії привозили комбікорм для 

тварин, а з Новоросійська саджанці плодових та декоративних дерев.  

З Асканії возили дерть, сіно, комбікорми. Для участі у 

сільськогосподарських виставках доставляли тварин, рослини до Києва, до 

Москви на ВДНГ
*
. Дорога займала часу більше доби. З західноукраїнських 

регіонів (Мукачеве, Ужгород, Львів, Чернівці,  Тернопіль) везли переважно 

саджанці та насіння. 

Найбільш використовуваною дорогою була траса Москва-Симферопіль, 

адже наші водії часто їздили нею і знали її як власні п’ять пальців. До речі, 

цю дорогу будували полонені німецькі солдати. Її закінчили в Джанкої 1951 

року. Довжина її десь 1400 км. 

 

О.Ж. – Розкажіть про вашу роботу? У чому вона полягала? На яких 

автомобілях Вам пощастило працювати?       

 

                                                           
*
 Пересувна механізована колона — установа, яка здійснює будівничі, монтажні або ремонтні роботи.  

(прим. – І.Терновий) 

*
 ВДНГ - виставка досягнень народного господарства СРСР у 1959-1991 рр. (прим. – І.Терновий) 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


11 

 

О.К. −  Я працював в основному на «ГАЗ». Так, у 1968 році отримав 

«ГАЗ-51 (9919)», 1976 р. – «ГАЗ-53 (7139)», 1983 – «ГАЗ-53».  Їздив до 

Генічеську, Криму. Привозив в основному будматеріали. З Нікітського 

ботанічного саду привозив квіти та чагарники. Часто випрошував у 

співробітників Нікіти бамбук для вудок.  

З 1985 по 1998 рік я працював на так званій «Летучці»
*
 − «ГАЗ-51», 

«ГАЗ-53». «Летучка» - це технічна майстерня на колесах. Вона включала в 

собі електрозварку, газову зварку, мала повний набір слюсарного 

інструменту, тиски, наждачний круг та, звичайно, солідну аптечку.  

 

О.Ж. – Чи був у асканійських водіїв певний спецодяг? Якими 

користувалися інструментами?  

 

О.К. −  Обов’язкового одягу як такого не було. Одягалися у те, що було 

в гардеробі, головне щоб було зручне. Але у кожного були щільні штани, 

спецівка, жакет, рукавиці синього або чорного кольору. Механіки у 

майстернях носили комбінезони з великою кількістю карманів, з яких завжди 

стирчали якісь ключі, викрутки, напилки, ганчірки. У кожного водія були 

свої інструменти, що зберігалися у спеціальному ящику. Нерідко за 

інструментами можна було дізнатися про власника, адже багато хто з 

шоферів полюбляв власноруч виготовляти інструменти. Особливу увагу 

приділяли рукояткам ножів, різних пилок, які виточували на токарних 

верстатах. Виготовлення саморобних приладів чи удосконалення 

функціональності заводських обумовлювалося перш за все певним 

дефіцитом, нестачею потрібних інструментів. Машини часто потребували 

ремонту, а запчастин та інструменту завжди не вистачало. Тому багатьом 

водіям доводилося бути винахідниками, що створювали власні унікальні 

прилади, які потім зберігалися як сімейна реліквія. Хочу зазначити, що у 

                                                           
*
 «Летучка» - жаргонна назва мобільної (польової) ремонтно-евакуаційної машини. (прим. – І.Терновий) 
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кожного водія найголовнішими інструментами, без яких ніхто нікуди не 

виїжджав були лопата та лом.  

 

О.Ж. – Якою була зарплата водія? Скільки платили за відрядження? На 

що вистачало грошей? Чи пам’ятаєте тогочасні ціни? 

 

О.К. – Водії асканійського автопарку отримували зарплату у розмірі 

130-150 крб., комбайнерам платили 150 крб, сторож – до 360 крб.. Аванс 

видавали 40-50 крб. Коли їхали у рейс видавали 2 крб. 60 копійок на 

відрядження. Нерідко у відрядженні перебували голодними.  Щодо цін можу 

навести ціни на їжу по селу Чкалове, де ми часто зупинялися на відпочинок. 

Готель коштував від 80 коп. до 1 крб., комплексний обід (борщ, каша, 

котлета, стакан сметани, компот, хліб)  1 крб. 20 коп. – 1 крб. 50 коп., стакан 

томатного соку – 50 коп., стакан мінеральної води – 1 коп., а з сиропом – 3 

коп., стакан кефіру – 20 коп., кружка пива – 30 коп., стакан квасу – 6 коп.,  

булка – 7 коп., хліб – 16-18 коп., чайна ковбаса – 1 крб. 60 коп. Міцні 

алкогольні напої коштували дорожче – горілка 2 крб. 10 коп., горілка 

«Московська» − 2 крб. 87 коп., горілка «Столична» − 3 крб. 70 коп., а коньяк 

– 4 крб. Тому у відрядженні на горілчані вироби елементарно не вистачало 

грошей, хоча багато хто мав запаси з дому [сміється]. 

 

О.Ж – Ви багато років були за кермом, багато де побували. Чи були у 

вас неприємні ситуації на дорогах: аварії, зустрічі з «даїшниками»?    

 

О.К.  –  За 30 років шоферської справи я жодного разу не бував в 

аваріях. Це, мабуть, викликано тим, що мій батько та двоюрідний брат 

загинули в аваріях. В серпні 1951 року мій батько виїхав з управляючим 

Іваном Фоминим для огляду відділків. На одному з відділків Іван 

Миколайович пригостився горілкою та попросився за кермо. Коли батько 
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відмовив управляючий вдарив його по голові заводною палкою. Від 

несподіваності водій випав з кабіни, але, тримаючись за кермо, повернув 

його різко на себе. В результаті таких дій автомобіль перекинувся на лівий 

бік, а підніжкою перечавило водія навпіл. Це трапилося на дорозі Маркеєв-

Товарчинський. А 1968 року мій двоюрідний брат Леонід о 5 ранку віз 

цистерну з водою, зробив різкий поворот – історія повторилася. 

Тому після цих трагічних подій я вів себе за кермом дуже обережно. 

Дотримувався швидкісного режиму, правил дорожнього руху, не сідав за 

кермо випивши. З «даїшниками» теж проблем не було. Бувало, що зупиняли, 

але подивляться документи та відпускають, бажаючи щасливої дороги. 

 

 О.Ж. – А як відзначали професійне свято? Чи були якісь конкурси, 

змагання? 

 

О.К. – Професійний день водія святкували в останню неділю жовтня. 

Збиралися компаніями в гаражі. Накривали на стіл, або на капоті авто, кожен 

приносив з собою смачні страви. Виїжджали також на природу у посадки. 

Тоді було багато дерев, можна було розвернутися. Їздили на узбережжя 

Арабатської Стрілки на кілька днів. Жили в палатках, варили уху на вогнищі, 

купалися, рибалили, грали у пляжний волейбол.   

Коли починалася посівна кампанія та коли вже збирали врожаї були 

традиційні радянські змагання «Хто швидше?», «Хто більше?».  Водіїв, що 

відзначилися нагороджували похвальними грамотами, подячними листами. 

Дарували кухонні гарнітури, чайні сервізи, прилади для гоління. Обов’язково 

перепадали й путівки до санаторіїв (але частіше по блату).  Всім водіям, які 

виходили на пенсію дарували килим.  Таким чином у багатьох асканійських 

квартирах та будинках невід’ємним елементом домашнього декору були 

килими.  
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О.Ж. – Які ще цікаві події, свідком яких Ви були, можете пригадати? 

 

О.К.  – В історії Асканії-Нова, мабуть, я відзначився тим [сміється], що 

варив стелу з орлом «Ласкаво просимо до Асканії-Нова». Вона знаходиться 

на трасі «Чкалове-Асканія» та першою зустрічає туристів, які обов’язково 

фотографуються біля неї. 

Відмічу цікавий факт, що десь до середини 70-х років у господарстві 

села Молочне використовували верблюдів. Цю практику було започатковано 

ще за фальц-фейнівських часів. Згодом машини повністю витіснили тварин. 

Сьогодні верблюдів можна побачити виключно у нашому зоопарку.  Але тоді 

верблюди нарівні з волами були незамінними помічниками у господарстві. 

Після війни з залізничної станції Новоолексіївка була побудована 

залізнична колія – одноколійка. Маршрут був таким: Новоолексіївка-

Новотроїцьке-Софіївка-Чкалове-Молочне. Ходила по цій лінії легендарна 

«Кукушка»
*
. Возили на ній переважно вугілля. Потяг йшов десь 15 км/год. 

Дорога з Асканії до Новоолексіївки займала 5 годин.     

Ще згадав, що після війни з Чехословаччини доставили електростанцію, 

яка забезпечувала електрикою селище аж до 1975 року. Тобто Асканія в 

«електричному плані» була досить незалежною. 

 

О.Ж. – Чи цікавилися Ви політичним життям країни? Яким чином 

впливала на вас радянська ідеологія? Які негативні явища тодішніх часів 

можете назвати? 

 

О.К. – Ми працювали багато, часто перебували в дорозі, а тому 

замислюватися над політикою було ніколи. Звичайно, що під час святкування 

Першого Травня чи Жовтневої революції виходили з сім’ями на 

                                                           
*
 «Кукушка» - короткий, від одного до декількох вагонів, вантажно-пасажирський поїзд місцевого 

сполучення. Назва «Кукушка» з'явилося через схожість звучання паровоза зі звуками, які видаються 

кукуючим птахом. (прим. – І.Терновий) 
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демонстрації, несли транспаранти, повітряні кульки, квіти.  Був святковий 

настрій та відчуття радості. Але серйозних утисків, переслідувань як таких не 

було (не та сфера). Гадаю, що яскраво негатив радянської влади проявив себе 

у бюрократії, наприклад, при оформленні документів, в чергах на житло, або 

коли давали путівки на курорти переважно «своїм» і простим людям не 

доставалося.  Також запам’яталися черги в магазинах, коли люди марнували 

багато часу лише для того, щоб дістати якусь річ чи смаковинку для дитини. 

Взагалі зараз вже складно згадувати важкі моменти, адже краще 

запам’ятовується добрі, щасливі явища. Не хочу однобічно стверджувати, що 

тогочасні часи були добрі, а нинішні важкі (чи навпаки). Це не коректно. Ми 

були молоді, ми працювали, раділи, сумували, вірили у краще. Те ж саме 

роблять й сьогоднішні люди. Впевнений, що сьогодні багато можливостей є у 

тих, хто знає ціну праці та готовий своїми руками розбудовувати країну. 

 

О.Ж. – Як виглядало ваше дозвілля та культурне життя? Що читали, 

які фільми дивилися? 

 

О.К. −  Читав я багато (і зараз теж але вже менше тому, що не дозволяє 

зір). Часто бувало чекав з книжкою, поки завантажать вантажівку. Читав 

переважно книжки на військову тематику, полюбляв довідники, технічну 

літературу і, звичайно, пригодницькі романи. Та, мабуть, у ті часи кожен 

другий хлопець зачитувався історіями про скарби та піратів [посміхається].   

По неділях ходили до кінотеатру, часто через жінок приходилося  

дивитися індійські фільми про кохання [сміється].  

Телевізор дивилися рідко (тому, що часто не бували вдома), а коли 

з’являлася можливість, то дивилися концерти, улюблені комедії, новини. 

Зараз телевізор більше дратує, ніж приносить корисну інформацію.  
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Також по вихідних полюбляли гуляти селищем, а найкращим місцем 

відпочинку був наш дендропарк. На роботі у вільний час грали у доміно, карти, 

шахи. Деякі партії були настільки тривалими, що багато хто з нас мав особисті 

записники, в яких вели записи.   

 

О.Ж. – Які у Вас думки з приводу сьогоднішнього розвитку України? 

 

О.К. – На превеликий жаль через недалекоглядних політиків країну 

занедбали. Сподіваюсь, що скоро всі конфлікти та протиріччя в країні залагодяться 

і наступить мирне прогресивне життя. Наша Херсонщина дає величезні можливості 

для ведення сільського господарства. Було б чудово якби ці ресурси 

використовувалися раціонально та зважено. 

 

О.Ж. – Що можете побажати  підростаючому  поколінню? Тим, хто прагне 

зв’язати свою долю з професією водія? 

 

О.К. − Треба добросовісно ставитися до своїх обов’язків у всьому. Вдома з 

рідними, на вулиці з друзями. Варто добре вчитися, адже набуті знання завжди 

згодяться, де б ти не перебував.  

Сьогодні трапляється багато аварій через елементарне не дотримання правил. 

Треба постійно пам’ятати, що водій це дуже відповідальна професія, від тебе 

залежить життя сторонніх. Варто досконало знати правила дорожнього руху, 

будову автомобіля, не сідати за кермо нетверезим чи коли погано почуваєш себе. І 

найголовніше – дотримуватися швидкості. І тоді робота буде приносити справжнє 

задоволення. 

 

О.Ж. – Дякуємо за насичену цікаву розповідь! 

 

О.К. − Я вам також вдячний. Приходьте ще. Я завжди відкритий до 

спілкування. 

 

О.Ж. – До побачення! 
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Питання для інтерв’ю 

 
1. Представтеся, будь ласка, розкажіть  про себе? Звідки Ви родом? Хто Ваші 

батьки? 

2. Відомо, що автопарк в Асканії-Нова з’явився ще до війни, це так? Що Ви можете 

розповісти про заснування автопарку? 

3. Розкажіть, будь ласка, про автомобілі, які були в гаражі. Яку роботу вони 

виконували? 

4. Яка історія гаражу у повоєнні роки? Хто керував автопарком? Які з’явилися 

машини? Загальне функціонування автопарку.  

5. Скільки автомобілів було в гаражі наприкінці 70-х років, у 80-ті, 90-ті роки? 

Яких модифікацій? 

6. Чи можна стверджувати, що автопарк в Асканії-Нова був впливовою 

організацією та грав вагому роль в економічному розвитку краю? 

7. А яка робота велася у ЦРМ? Чи можете пригадати особливі випадки з історії 

ЦРМ? 

8. Скажіть, будь ласка, яку роботу виконували асканійські водії? Куди їздили? Що 

вивозили? Що привозили? 

9. Розкажіть про вашу роботу? У чому вона полягала? На яких автомобілях Вам 

пощастило працювати?       

10. Чи був у асканійських водіїв певний спецодяг? Інструментарій? 

11. Якою була зарплата водія? Скільки платили за відрядження? На що вистачало 

грошей? Чи пам’ятаєте тогочасні ціни? 

12. Ви багато років були за кермом, багато де побували. Чи були у вас неприємні 

ситуації на дорогах: аварії, зустрічі з «даїшниками»?    

13. А як відзначали професійне свято? Чи були якісь конкурси, змагання? 

14. Які ще цікаві події, свідком яких Ви були, можете пригадати? 

15. Чи цікавилися Ви політичним життям країни? Яким чином впливала на вас 

радянська ідеологія? Які негативні явища тодішніх часів можете назвати? 

16. Як виглядало ваше дозвілля та культурне життя? Що читали, які фільми 

дивилися? 

17. Які у Вас думки з приводу сьогоднішнього розвитку України? 

18. Що можете побажати  підростаючому  поколінню? Тим, хто прагне зв’язати 

свою долю з професією водія? 
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Олександр Олександрович Кравець,  

водій автопарку Асканія-Нова з 1968 по 1998 рр. 

Фото: листопад 2016 року 

Архів О. Жувака 
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Водії відпочивають. 

 Середина 70-х рр.  

Архів Н. Глєбової 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автопарк «Асканія-Нова».  

Початок 60-х рр. ХХ ст. 

Архів Н. Глєбової 
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Автопарк «Асканія-Нова». 

 Середина 80-х рр. ХХ ст. 

Архів О. Ващенка 

 

 

 

 

Урочиста подія. Закінчення збиральної кампанії.  

Початок 80-х рр. 

Архів О. Кравця 
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Олександр Кравець з колегами після здачі зерна.  

Початок 80-х рр. 

Архів О. Кравця 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стела «Ласкаво запрошуємо». Зварювальні роботи виконав О.О. Кравець 

Фото 2017 року Архів О. Жувака 


