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Доки будуть сили – небо не залишу
Єдина в Україні абсолютна
чемпіонка світу з вертолітного
спорту живе у Сумах. Народилася
Любов
Федорівна
Приходько
11 липня 1948 року в селі Межиріч
Лебединського
району
на
Сумщині. Закінчила вісім класів
Лихвинської СШ Лебединського
району,
потім
вступила
до
Сумського
торгово-кулінарного
училища, навчалася у вечірній
школі. А з 1965 року почала
займатись у парашутній секції. Та
парашутний спорт – це тільки
частинка мрії Люби. Вона починає
навчатися в Сумському учбовому авіаційному центрі, опановує
льотну справу, стає спортсменкою-вертолітницею. У 1966 році
виконала свій перший самостійний політ. Потім була Калузька
центральна об’єднана льотно-технічна школа ДТСААФ, куди
спершу її не взяли. «На вертолітників
дівчат не беремо» – беззаперечно
повідомили Любі. Та вона не здалася
обставинам і наступного року таки
переконала комісію, що і дівчата
можуть
бути
вертолітниками.
Сімнадцять хлопців плюс Люба – така
була група в Калузькій льотній школі.
Льотно-технічну школу вона закінчила з
відзнакою у 1970 році, а у 1980 –
Київський інститут інженерів цивільної
авіації. З 1970 по 1972 працювала
льотчиком-інструктором
Сумського
навчального авіаційного центру.
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У Сумах сформувалася сильна
команда з вертолітного спорту.
Особливо на видноколі усього світу
опинилася
Любов
Приходько.
Заслужений майстер спорту СРСР з
вертолітного спорту, вона з 1973 по
1991 рік була членом збірної
команди держави. Нагороджена
золотою
медаллю
Федерації
космонавтики СРСР. П’ять разів
ставала чемпіонкою країни з
вертолітного спорту, кілька – світу,
а в 1978 році стала абсолютною
чемпіонкою світу. Загальний наліт 6200 годин, 80 стрибків з
парашуту, підготувала 140 курсантів. Про українську
спортсменку із захопленням писала зарубіжна преса. Любов
Федорівна удостоювалася честі побувати на прийомі в палаці
англійської королівської сім’ї.
У найвищі миттєвості тріумфу
Любові здавалося, що ключ від Неба
в її руках навічно. Та все минає… І
ось
уже
вона,
титулована
спортсменка, відзначає ще один
ювілей у своєму житті. Тільки Любов
Федорівна нізащо не відмовиться від
жодної
хвилини
свого
життя,
дорожить прожитим, не зациклюється
на негараздах. І цілком погоджується
з думкою поета Миколи Луківа про
те, що «…важко жити на Землі усім,
хто має крила»
Кто знал вертолет - не забудет!
На типах бескрылых машин
Летают особые люди,
Достигнув особых вершин.
И вертится винт неустанно,
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Звенит лихо над головой,
А в жизни кого-то он главный,
Он стал для кого-то судьбой.
Привычно за ручку возьмется
Пилот-вертолетчик, и вот
Он, нос опустив, понесется
Вперед, в голубой небосвод.
Хоть крылья мне ближе, роднее,
Но все же сильней и сильней
Я славлю прекрасное племя
Влюбленных в вертушки людей.
Цей вірш ніби написаний про Любов Федорівну Приходько –
особливу людину і велику спортсменку.
Тож саме вона нині у перших лавах тих сумчан, хто
відновлює діяльність вертолітної федерації України імені Ігоря
Сікорського. І діє найтитулованіша спортсменка не для себе
особисто – для області і держави.
.
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