
           Згідно Постанови Верховної Ради України від 2 лютого  2016 року №971-VIII  

12 липня 2016 року на державному рівні відзначається 

 

 140-річчя з дня народження  

льотчика-випробувача Сергія Уточкіна  
                                                                                                                                                            

11 – 19 липня 2016 року в Державній науково-технічній 

бібліотеці України  проходитиме виставка видань  

з фонду бібліотеки,  присвячена  життю та діяльності   

Сергія Уточкіна  –  пілота-авіатора, одного з перших 

українських льотчиків   

 

Сергій Ісайович Уточкін народився 30.06 (12.07) 1876 

року в Одесі в родині православного купця 2-ї гільдії. Рано втратив батьків, пережив 

тяжке потрясіння, через що на все життя став заїкою. 1886-1891 – навчався в Одеській 

Рішельєвській гімназії. З юних років він захоплювався спортом, літературою, живописом, 

музикою, мав журналістські здібності. Проте найбільше С.І. Уточкін цікавився 

повітроплаванням та авіацією.  

1907 – здійснив низку польотів на аеростатах в Одесі. Один з творів Олександра 

Купріна, «В полете», був присвячений спільному польоту Купріна й Уточкіна на 

повітряній кулі над Одеською затокою. 

            Гастролював у Єгипті, літав над Сахарою, випробовував планери. У березні 1910 

року в Одесі здійснив свій перший політ на літаку «Фарман-IV», 21 квітня – літав у Києві 

над Сирецьким полем. Наприкінці 1910 року Уточкін із залученням солдатів Одеського 

морського батальйону побудував біплан за схемою «Фарман», на якому продовжив 

демонстраційні польоти у багатьох містах, у тому числі – Житомирі, Ніжині, Мінську, 

Баку. 2 липня 1911 року авіатор виконав свій 100-й політ, злетівши з алеї 

Олександрівського парку (нині парк ім. Т.Г. Шевченка) та пролетівши над морем. У цьому 

ж році взяв участь у грандіозному, як на той час, перельоті Санкт-Петербург – Москва. 

Загалом же за час льотної кар’єри С.І. Уточкін виконав до 150 польотів, відвідав із 

«гастролями» близько 70 міст. Саме завдяки численним польотам Сергія Уточкіна у 

різних куточках Російської імперії мільйони людей вперше побачили аероплан і сотні 

тисяч захопились авіацією на все життя. 

Він помер на сороковому році життя 31.12.1915 (13.01.1916) і похований на 

Нікольському кладовищі Олександро-Невської лаври у Санкт-Петербурзі, неподалік від 

могил інших авіаторів. 

Пам'ять про С.І. Уточкіна зберігається в Україні та за її межами. Йому  присвячена 

пісня О. Городницького – «Воздухоплавательный парк». У 1962 році на Київській студії 

ім. О.П. Довженко про нього було знято фільм «У мертвій петлі» із  О.О. Стриженовим  у 

головній ролі. У 1987 році на його честь названо вулицю у Санкт-Петербурзі. У 2001 році 

в Одесі на вулиці Дерибасівській, 22, біля кінотеатру «Кіно-Уточкіно», заснованому ще 

братами знаменитого авіатора, Сергію Ісайовичу встановлено пам’ятник. У тому ж 

приміщенні нині діє популярне джаз-кафе «Уточкін». 

С.І. Уточкін, легенда Одеси, один із перших авіаторів в Україні, зробив вагомий 

внесок у популяризацію авіації, зростання інтересу до цього виду транспорту. Завдяки 

його  діяльності зміцнився авторитет Одеси як одного з найбільших центрів розвитку 

авіації та повітроплавання у Російській імперії.  

 

 

В експозиції представлені книги, періодичні видання  про життя всесвітньо відомої 

особистості, льотчика-випробувача, піонера і пропагандиста авіації.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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