
 
Ковальчук Юрій Григорович - мешканець Дніпровського району, ліквідатор аварії 

на ЧАЕС, в серпні 1986 року - землетрусу в Молдавії. Лауреат Державної премії 

Молдавської РСР в галузі Науки і техніки “Цивільна оборона”, нагороджений орденами : 

«Знак пошани», «За службу  в збройних силах СРСР» - ІІІ ступеня.  

В 2002 році відзначений «Почесною відзнакою МНС України, а в  2009 році - 

Подякою голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації «За вагомий 

особистий внесок у розвиток Дніпровського району та високу майстерність у професійній 

діяльності». 

Юрій Григорович народився 27 березня 1942 року. Він ще змалку хотів бути 

схожим на свого бойового дідуся, який загинув на фронті у Велику Вітчизняну саме в рік 

народження хлопчика.  

Юрій Ковальчук – курсант Київського командно-технічного училища імені 

М.В.Фрунзе. Творча натура молодого офіцера, його невгамовний характер постійно 

кликали військовика на передову, де був простір виявити свій талант організатора і 

вдумливого стратега. Спочатку офіцерові Ковальчуку доручили командування взводом 

розвідки полку цивільної оборони в місті Мерефа під Харковом. Від командира взводу він 

дослужився до начальника розвідки полку. 

Далі – Військово-інженерна академія ім. Куйбишева (Москва). За кілька років  і 

академічний рубіж успішно подолано. Молодий капітан Юрій Ковальчук вийшов на 

широкі дороги можливостей непростого життя військовика. Всебічний гарт на 

відповідальних посадах спочатку одержав у Молдові, в республіканському штабі 

Цивільної оборони. 

Крім загальновизнаних організаторських здібностей офіцера Ковальчука, 

проявилась іще одна висока грань його таланту. Він заявив про себе як вдумливий 

дослідник-науковець, першовідкривач такої вкрай потрібної роботи на терені виникнення 

надзвичайних ситуацій, їх причин та можливостей подолання наслідків, спричинених 

лихом. За ці цінні наукові розробки Юрію Григоровичу Ковальчуку присуджено Держану 

премію. Крім значного наукового і дослідницького надбання з практики військових ЦО, у 

пана Ковальчука був ще й неоціненний багаж знань від посередньої участі на об’єктах, що 

зазнали біди, як організатора-рятівника при ліквідації наслідків з землетрусу в Молдавії 

(серпень 1986р.) та ліквідатором на ЧАЕС. 

Починаючи з кінця вісімдесятих років, його діяльність спрямована на реалізацію 

теоретичних викладок у практичні рекомендації та навчальні програми курсів ЦО усіх 

рівнів, а також військ ЦО. Особливо прислужилися практиці Ковальчукові розробки з 

використання засобів малої механізації при проведенні аварійно-рятувальних робіт під час 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС). Взято на озброєння й інші програмні 

розробки фахівця, скажімо, щодо підвищення фізичної витривалості і готовності 

рятувальників до дій в екстремальних умовах, коли необхідно за короткий проміжок часу 

виконати значний обсяг рятувальних робіт. Чимало цінних положень стали надбанням 

курсів підготовки керівного складу ЦО в плані реагування на НС та прийнятті правильних 

рішень при цьому. 



Досить показово, що як науковець-фахівець Юрій Ковальчук обґрунтував водночас 

і тактику та стратегію відновлювальних робіт при НС. Складовими цього напрямку 

діяльності, зокрема, стала настійна вимога мити страхові фонди як відповідної 

документації, так і матеріальних ресурсів на випадок НС. Це нині взято на озброєння 

МНС. А досвід дій ЦО, що враховують Ковальчукові розробки, сьогодні широко 

реалізується як у військових формуваннях, так і в діяльності рятувальників усіх рівнів. 

З 2005 року по теперішній час працює старшим майстром виробничого навчання 

Міських курсів ЦО м. Києва у Дніпровському районі. Надає методичну та практичну 

допомогу керівникам підприємств, установ та організацій Дніпровського району з питань 

цивільного захисту. Приймає безпосередню участь в підготовці та проведенні «Дня 

цивільного захисту» і «Тижня безпеки дитини» в навчальних закладах району.  

  

 

 

 

 


