До справи всього свого життя люди приходять різними шляхами. У Віктора
Білоусова – особлива історія. “Ще коли я навчався у технікумі радіоелектроніки,
а було це у другій половині 50-х років, – розповідає Віктор Іванович, – у космос запустили перший супутник Землі. Як зараз пам’ятаю нашого викладача Алексєєва,
який був радіоаматором. Того дня він прийшов на чергову лекцію і розповів, що
зі своєї особистої радіостанції чув сигнал супутника. Це мене просто вразило.
Власне, з тої розповіді і почався мій довгий шлях у радіоспорт”.
– Уже в 1958 році я мав особистий
радіопозивний. Треба сказати, що на ті часи
то була дуже непроста процедура: багато
радіолюбителів спочатку діставали звання
спостерігача, потім працювали на колективних радіостанціях і лише по тому отримували дозвіл на побудову власної радіостанції.
Мені така схема видалася надто довгою.
Свій перший радіопередавач я зробив
власними руками за простенькою схемою з
журналу “Радіо”, отримав власний позивний
і вийшов у ефір. Той передавач служив мені
вірою і правдою не один рік.
Це сьогодні, у часи стрімкого розвитку
інформаційних технологій, можна за лічені
хвилини завдяки Інтернету “облетіти” земну
кулю, а тоді багатьом навіть важко було уявити, як можна, не виходячи з дому, поспілкуватися, скажімо, зі США. Коли згадувати
найцікавіші зв’язки останніх років, то це,
напевно, радіосеанс з островом Барбадос,
що на Карибах. Цей клаптик суші біля узбережжя Латинської Америки площею всього
430 квадратних кілометрів ще називають
малою Англією.
Якщо порахувати загальний радіоаматорський стаж Віктора Білоусова, то він
навіть довший за роботу на залізниці, де

Віктор Іванович відпрацював сорок років.
За цей час він провів безліч сеансів зв’язку
майже зі всіма країнами світу та отримав
чимало дипломів. Його залізнична кар’єра
почалася 23 січня 1963 р., коли він прийшов
до управління Львівської залізниці після закінчення строкової армійської служби.
– І сьогодні на даху управління залізниці стоїть кілька високих щогл із антенами, – розповідає заслужений ветеран,
– щоправда, тепер вони використовуються
лише для контролю поїзного радіозв’язку,
та колись у цокольному поверсі була розташована короткохвильова радіостанція
оперативного магістрального зв’язку, через
яку підтримували зв’язок із Міністерством
шляхів сполучення в Москві. Таке обладнання стояло у всіх управліннях залізниць
по території СРСР. Якщо не помиляюся, їх
тоді було близько п’ятдесяти. А наш приймальний пункт знаходився в Зимній Воді.
Дальність зв’язку становила приблизно тисячу кілометрів. У ті часи нас із Москвою
з’єднував лише один канал магістрального
радіозв’язку.
Приблизно у 1965 році Львівська залізниця отримала нові, набагато потужніші
передавачі. За вимогами санітарних норм

працювати на них з міста було заборонено,
тому радіоцентр винесли за межі Львова.
Саме там багато років було робоче місце
Віктора Білоусова. До речі, у 1963 році на
Львівській залізниці ще не було поїзного радіозв’язку. Перший напрямок, де він
з’явився – Львів–Мостиська. Тоді там використовувалися радіостанції “ЖР-1”.
– Вважаю, що мені дуже поталанило, бо
давнє хобі цілком відповідало моїй роботі,
тому можу вважати себе дійсно щасливою
людиною, – розповідає Віктор Іванович.
– Коли твоя професія і захоплення збігаються, кращого й бажати не можна. Загалом же
радіоаматор – це така людина, яка на будьякій роботі буде працювати з вогником.
Обладнання для радіозв’язку на залізниці пройшло довгий шлях вдосконалення.
Починали ми ще з електронних ламп із октальним цоколем, потім їх змінили новіші
– пальчикові. Для сучасних працівників це
вже “сива” давнина. А вже до Олімпіади80 у Москві Львівська залізниця отримала
повністю транзисторне обладнання. Його
встановили на Мостиському напрямку.
Зараз його змінюють радіостанціями на
мікросхемах виробництва Тернопільського
радіозаводу.
Заняття радіо дуже допомогло мені
в житті, бо навчився не лише налагоджувати передавачі і приймачі, але й антени.
Насправді тут існує дуже багато нюансів,
але на роботі в мене з цим ніколи не виникало проблем.
Другій дистанції сигналізації та зв’язку,
де Віктор Білоусов працював, доводилося
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виконувати чимало різноманітних завдань,
не пов’язаних з радіозв’язком. Наприклад,
працівники дистанції змонтували комплект
апаратури синхронного перекладу, встановлений у Палаці культури залізничників у
Львові. А для виїзних нарад залізниця має
спеціальний мобільний варіант такого обладнання. Всі кабелі для нього виготовляли
теж наші зв’язківці. Під час роботи Віктору
Івановичу кілька разів поталанило зустрітися з Георгієм Кірпою – незважаючи на зайнятість, Георгій Миколайович завжди цікавився технічними новинками. Незабутньою
є зустріч із Папою Римським Іваном ПавломІІ, адже саме Віктор Іванович обслуговував
радіозв’язок для синхронного перекладу під
час візиту Понтифіка до Львова.
Взагалі через специфіку фаху ветерану-залізничнику поталанило бачити
зблизька дуже багато визначних людей,
а цим, погодьтеся, може похвалитися
далеко не кожен.
Спілкувався
Олександр ГЕРШУНЕНКО
Фото автора

НЕХАЙ ГОСПОДЬ БОГ
ВІДДЯЧИТЬ ВАМ СТОРИЦЕЮ!
Через газету “Львівський залізничник” висловлюємо щиру подяку
працівникам колективів Тернопільської дирекції залізничних перевезень, а особливо працівникам Тернопільської дистанції сигналізації та
зв’язку, які підтримали матеріально лікування тяжкої недуги 6-річного
Анатолія Головатого.
Нехай Господь Бог віддячить вам сторицею, благословить здоров’ям,
довголіттям вас і ваші родини. Щоб ніхто з вас не зазнав такого горя, як
ми, а ваші діти й онуки були щасливими і тішили вас своїми усмішками.
Із вдячністю родина Головатих, с. Глибочок Великий
Тернопільського району
ПОГОДА

Упродовж 1-7 квітня на більшій частині території
Львівської залізниці переважатиме нестійка погода. У
п’ятницю вдень із заходу на схід поширюватимуться
короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вітер південнозахідний помірний, поривчастий. Температура вночі
від 0 до 5° тепла, в горах місцями від 0 до 3° морозу,
вдень 13-18° вище нуля, на заході Львівщини, Волині
9-14° тепла. У суботу місцями короткочасні дощі.
Температура вночі від 0 до 5° тепла, в горах місцями при проясненнях до 2° морозу, вдень 12-17° вище
нуля. У неділю місцями невеликий дощ. Температура
вночі від 0 до 5°, вдень 12-17° тепла, на Закарпатті
15-20° вище нуля.
У понеділок без опадів. Температура вночі від 0 до
6°, вдень 11-16°, на Закарпатті 15-20° тепла. У вівторок знову задощить. Температура вночі від 0 до 5°,
вдень 7-12°, на Закарпатті 10-15° тепла.
Надалі на більшій частині території залізниці істотних опадів не очікується. Нічна температура
близько нуля, в горах при проясненнях місцями до 3°
морозу, вдень 9-14°, на Закарпатті 11-16° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
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