
Ветерану Великої Вітчизняної 
Тимофію Лукінову - 90!

Алея Слави. 9 травня 2008 р. Тимофій Антонович 
з товаришами-фронтовиками.

ювілейними медалями.

Багато ветеранів Великої 
Вітчизняної війни працюва
ли в післявоєнні роки у на
шому навчальному закладі. 
Кожного року 
9Травня збираються вони 
на подвір'ї університету 
І відправляються на 
міський мітинг, присвяче
ний Великій Перемозі. Але 
з кожним роком їх стає все 
менше...

1 яке радісне відчуття 
охоплює, коли не з сумом, 
а з радістю маємо можли
вість привітати з ювілейною 
датою не тільки від Дня Пе
ремоги, а від дня народжен
ня! Та ще й з якою - 90 років 
виповнюється Тимофію Ан
тоновичу Лукінову! Завжди 
сяючий погляд, посмішка 
і, наскільки можливо, мо
лодецький вигляд. А як же 
інакше? Він - капітан III 
рангу морського флоту!

Героїчна юність

Народився Тимофій Ан
тонович 2 травня 1920 року 
в селі Попівка Корочансько- 
го району Білгородської об
ласті в селянській родині. В 
1939 році закінчив школу 
ФЗУ при Єнакіївському ме
талургійному заводі за спе
ціальністю «горновий до
менних печей» і працював 
на цьому ж заводі. В лис
топаді 1939 року за комсо
мольським набором ПІШ ОВ 

у Воєнно-морський флот, де 
проходив службу на кора
блях і в частинах.

Коли розпочалася війна, 
брав участь у військових по
ходах. За участь у бойових 
діях на морських комуні
каціях в якості моториста- 
підводника підводного чов

на «Л-22» бригади човнів 
Північного флоту Тимофія 
Антоновича нагороджено 
орденом Вітчизняної війни 
І ступеня (1943 рік), орде
ном Вітчизняної війни II 
ступеня (1944 рік), медал
лю Ушакова (1944 рік), ме
даллю «За оборону Радян
ського Заполяр’я» (1945 
рік), медаллю *3а Победу 
над Германией» (1945 рік). 
За зразкове виконання за
вдання командування на
городило його медаллю «За 
бойові заслуги» (1948 рік) 
і орденом Червоної Зірки 
(1958 рік), а також багатьма

Дві о ф іц е р с ь к і  п ' я т и р іч к и . . .

В 1950 році Тимофій Ан
тонович закінчив курси 
офіцерського складу політ- 
робітників при ВМ Північ
ного флоту, а потім заочно 
навчався на історичному 
факультеті Ленінградсько
го державного університе
ту ім. Жданова. 3 1951 року 
служив заступником ко
мандира з політичної час
тини великих мисливців 
за підводними човнами 
і заступником команди
ра служби спостереження і

зв’язку ССІЗ Лузької дільни
ці Кронштадтської воєнно- 
морської фортеці. В 1960 
році Тимофій Антонович 
звільнився в запас у званні 
капітана-лейтенанта.

...Т А  ТРИ -  ВИКЛАДАЦЬКІ

З вересня 1964 року 
прийшов Тимофій Антоно
вич працювати виклада
чем на кафедру марксизму- 
ленінізму МІМСГу, до 1979 
року викладав курс філосо
фії. Потім на посаді старшо
го викладача викладав курс 
економічної теорії. В 1980 
році Тимофій Антонович пі
шов на заслужений відпо
чинок.

Багато років його жит
тя було пов’язане з морем, 
зі службою. І не менш три
валий час присвятив він 
вихованню молоді. За
вжди привітний, охайний, 
з військовою статтю, вів 
був улюбленим виклада
чем багатьох поколінь сту
дентів. Його поважають І 
пам’ятають досі.

Від щирого серця при
йміть, шановний Тимофію 
Антоновичу, наш низький 
уклін і привітання з Днем 
Перемоги і ювілеєм! Живіть 
як можна довше, будьте здо
ровим І бадьорим, яким ви є 
зараз!

Світлана ТУРЧИНА.


