
 
 

 

Одним із найвидатніших мешканців Дніпровського району м. Києва був Леонід 

Биков. Він народився 12 грудня 1928 року в селі Знаменське Слов'янського району 

Донецької області. 

З дитинства він мріяв про авіацію і двічі поступав в льотні училища. Перший раз - у 

Барнаулі (у 1943 р., в евакуації), але там його "викрили" через приписаний собі вік і 

маленький зріст (на той момент 136 см). Другий раз - в Ленінграді (у 1945 р.), в 2-у 

спецшколу для льотчиків. Там він навіть провчився місяць, але війна вже закінчувалася і 

училище розформували... Тоді Леонід Биков і вирішив стати артистом, правда, конкурс в 

Київську школу актора він не пройшов. Проте іспити в Харківський театральний інститут 

зумів здати.  

          

  Після закінчення театрального інституту Леонід Биков в 1951-60 роках працював в 

Харківському театрі ім. Шевченка.  

 

 У кіно свою першу роль він зіграв в 1952 році у фільмі "Доля Марини". Завдяки 

успіху картини у глядачів молодого актора помітили, і в 1954 році режисери Олександр 

Івановський і Надія Кошеверова запросили Леоніда Бикова на велику роль Петі Мокина у 

фільмі "Приборкувач тигрів". Наступною - і відразу вподобаною глядачам - стала заголовна 

роль в картині "Максим Перепелиця".  

  

У числі кращих ролей Леоніда Бикова в кіно можна назвати Богатирева ("Дорога моя 

людина", 1958), Акишина ("Добровольці", 1958), Алешки("Алешкина любов", 1961), 

Гаркуші("На семи вітрах", 1962). Після виходу на екрани "Алешкиной любові" Леонід Биков 

поїхав до Ленінграду, де на "Ленфільмі" йому дали можливість спробувати себе в 

кінорежисурі - і після короткометражки його режисерським повнометражним дебютом стала 

лірична комедія "Зайчик"(1965), де Леонід Биков виконав і головну роль. Створений у кінці 

60-х років разом з Євгенієм Онопрієнко і Олександром Сацким сценарій фільму про 

льотчиків Леонід Биков пробивав на студії імені Довженко декілька років - кіноначальники 

вважали сценарій "не героїчним". Але врешті-решт, в 1972 році, Биков почав знімати фільм, 

що став одним з кращих фільмів про Велику Вітчизняну війну в радянському кіно, - "У бій 

йдуть тільки старі». У цій картині Леонід Биков зіграв також головну роль – командира 

ескадрилі Титаренко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У 1977 році режисер поставив ще один фільм про війну - "Ати-бати, йшли солдати."., 

у якому він також зіграв одну з ролей - єфрейтора Святкіна. 

Після двох прекрасних картин про війну Леонід Биков вирішив зняти фільм "Прибулець", і 

зйомки цієї фантастичної картини почалися в 1978 році. Але... 11 квітня 1979 року під 

Києвом Леонід Биков загинув в автомобільній катастрофі. 

 

 
Будинок № 8 по вул. Ованеса Туманяна, Дніпровський район де з 1975 і до  1979 

р. жив Леонід Биков. 

Мешканці новобудов на вул.Ованеса Туманяна, 15-а, вул.Марини Расковї, 52-в виступили з 

ініціативою замість продовження проїзної частини вул.Флоренції, що не актуально на 

сьогоднішній день, створити між їхніми будинками та Русанівським каналом  парк ім. 

Леоніда Бикова. Ця ініціатива була підтримана громадськістю району та Дніпровською 

районною в місті Києві державною адміністрацією, які вийшли з ініціативою до КО 

«Київзеленбуд» включити до Програми розвитку зелених зон міста Києва створення 

зазначеного парку. 

 


