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У біобібліографічному покажчику вміщений матеріал 

про життя та творчість відомого місцевого поета, перекладача, 

краєзнавця, члена Спілки журналістів України, автора i 

виконавця бардівських пісень, лауреата низки обласних премій 

Віктора Павловича Гусарова. 

Видання присвячується 60-річчю з дня народження       

В.П.Гусарова та розраховане на всіх шанувальників його 

творчості. 
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Допоки поезія поруч іде… 
 

«Віктор Гусаров пише немов 

есенціями, нерозбaвленими й густими 

фарбами, що зберігають усі барви живого 

життя... В поезіях Віктора Гусарова 

поезія завжди правда, а правда – поетична»  
         Семен Абрамович 

  

Людина здавна шукає натхнення з різних джерел. Ними може 

бути музика, поезія, хобі чи просто розмова з друзями. Поети не мислять 

свого життя без рим, метафор та віршів. Поезія – це щось більше, аніж 

спосіб пізнання, поезія - це передусім спосіб життя та невід’ємна частка 

людської особистості. 

 Творити поезію може лише людина, яка по особливому бачить 

світ, відчуває його красу і може передати свої відчуття поетичними 

рядками. Саме до такої категорії творчих особистостей на небосхилі 

поезії і відноситься Віктор Гусаров, керівник літературного об’єднання 

«Натхнення», яке згуртувало творчих людей нашого міста і діє при 

центральній міській бібліотеці. 

Віктор Павлович постійний читач та відвідувач бібліотеки, 

активний учасник культурологічних заходів до свят та ювілеїв, 

літературних конкурсів та презентацій книг.  

Досвідчений місцевий літератор не тільки шліфує свою 

майстерність, а й опікується юними талантами. Віктор Гусаров своєю 

багатогранною творчістю допомагає зрозуміти і повірити у те, що є 
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інший, цікавий світ – світ захоплень, почуттів, любові, і що світ поезії – 

це музика душі. Він докладає багато зусиль для уславлення рідного міста 

і збагачує духовну скарбницю рідного краю.  

За словами Богдана Фединчука хочу наголосити, що «бібліотека 

була і залишається світлим омофором для тих, для кого поетичний політ 

душі – сенс життя і щастя. 

Гусаров, Руцький, Ковальчук, 

Рудковська, Лелях і Митюк,  

Кухоцька і нескромний я – 

Це ми, історія твоя, 

Нетішине, бібліотеко,  

Щаслива мите, ніжна спеко... 

Це – ми. Це наше сьогодення. 

Нам ...надцять років,  

Ми – «Натхнення»! 
 

З повагою Марія Омельчук, директор 

міської централізованої бібліотечної системи 

         Віктору Гусарову 
 

В окрузі ні для кого не секрет 

І це сприймають всі – без заперечень! 

В царині слова – він авторитет, 

Бо відчуває всі відтінки речень! 

Існує стиль «Гусаровського слова», 

Який так легко у статті впізнати. 

Філолог. Тож прискіпливий до мови: 

Уміє висоту завжди тримати 
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Уважний, доброзичливий, відвертий. 

В сім’ї – спокійний, стриманий, щасливий. 

В роботі - наполегливий, упертий,  

У дружбі – відданий і незрадливий. 

У віршах – щирий, іронічний, романтичний, 

Філософ і оракул, і мудрець! 

Вимогливий, прямий, самокритичний… 

Без сумніву – Гусаров–молодець!  
                                  Ганна Митюк  (2009р.) 

 

Біографічні відомості 
 

Гусаров Віктор Павлович - поет, перекладач, краєзнавець, автор 

i виконавець бардівських пісень, лауреат третьої премії Всеукраїнського 

фестивалю естрадного мистецтва «Сонячний скіф» у номінації авторська 

пісня (1997р.), член Спілки журналістів України (з 1991р.), голова 

Нетішинської міської організації Спілки журналістів України (з 1997р.),  

редактор газети «Перспектива" (з 1991р.), переможець (1-ша премія) 

Всеукраїнського конкурсу журналістів, що працюють у галузі висвітлення 

проблем ядерної енергетики, призер (3-тя премія) в цій самій номінації за 

підсумками 1998 р.  Член правління  Хмельницької  обласної  організації 

Національної спілки журналістів України (2002р.), член редколегії журналу 

"Вестник УкрЯО" (2002р.). Почесний працівник Хмельницької АЕС, 

нагороджений Почесною грамотою Мінпаливенерго (2004р.), Подякою 

Президії ЦК Атомрофспілки (2005), Грамотою НАЕК «Енергоатом» 

(2009). Голова літературного об’єднання „Натхнення”, що діє в 

центральній міській бібліотеці. 

Народився 28 квітня 1954 року у м. Шепетівка Хмельницької 

області. Закінчив дитячу музичну школу по класу кларнета, Шепетівську  
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середню школу №1, Хмельницьку морську школу електромеханіків, 

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, був слухачем 

відділення журналістики Київського Інституту політології та 

соціального управління, служив на Балтійському флоті. 

В.П.Гусаров автор книг: „Від Поділля до Добруджі” (1977р.) - 

перекладів з болгарської віршів Енчо Енчова, Красиміри Орлоєвої, Пеньо 

Пенєва; „Средоточие” (1995р.) - поезії російською та українською мовами, 

перекладів на російську Ліни Костенко, Валентини Малишко, Ніколая 

Димитрова, Симеона Манолова, Ніколая Лілієва та інших творів. 

Редактор та автор передмови до збірника поезії нетішинської поетеси 

Ганни Митюк "Мить натхнення" (1999р.),  автор передмов до книг Галини 

Симонової "Гостья" (2002р.) та Людмили Рудковської "Уже тому, що я 

людина" (2003р.), автор буклету "15 років ХАЕС" (2002, 2003рр.) та 

”Енергія єднання” (2004р.). В пpeci друкується з 1972 року. 

 Лауреат обласної премії ім. Ю.Сіцінського (2006р.) – в галузі 

історико-краєзнавчої роботи, збереження історико-культурної спадщини, 

за вагому науково-дослідницьку роботу з вивчення історії та культури 

Поділля, книгу „Енергія єднання”, активну творчу та громадську 

діяльність та Всеукраїнського конкурсу "Сонячний скіф" у номінації 

бардівська пісня. 

 

Окремі видання творів Віктора Гусарова 
 

Гусаров В. Средоточие : [Стихи]   – Нетешин, 1995. – 64 с. 
 

Книга вміщує поезії різноманітні за тематикою і настроями. Тут і 

кохання, роздуми, переживання автора. Всі вірші пронизані поетичним 

настроєм та чудовою образністю, легко читаються та сприймаються. 
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Гусаров В. Енергія єднання. – Нетішин, 2004. – 160 с. 
 

Автор книги розповідає про події, факти, людей і суспільні явища, які 

відбувалися у Нетішині і на прилеглій території. У праці використано 

чимало джерел та творів О.Царика, П.Андруховича, П.Слободянюка, 

О.Сапожника, О.Шустерука. Автор скористався повідомленнями 

Хмельницької АЕС, довідниками, Інтернет-виданнями тощо. Ця корисна 

довідкова інформація стане в нагоді всім хто цікавиться рідним краєм. 

 

Гусаров В. Весна прийде. По улице Высоцкого : поезії / Віктор 

Гусаров; ред. О.Царик, П.Войтович. – Острог, 2014. - [Книга-

перевертень; на укр. і рос. мовах]. – 149с. 
 

У новій збірці  представлені вірші та поеми  широкого тематичного 

розмаїття, написані раніше та зовсім недавно.  Усім їм притаманна 

мелодійність та задушевність.  У книзі вимальовується виразний 

поетичний світ нашого земляка. Поет постає своєрідним та тонким 

ліриком з оригінальним образним мисленням, щирим задушевним 

словом. Збірка оформлена у вигляді книги-перевертня і вміщує вірші на 

українській та російській мовах. 

 

Переклади 
 

Від Поділля до Добруджі. – Львів: Каменяр, 1977. – 102с 

Переклади  з болгарської віршів Енчо Енчова «Батьки» та 

«Піскарьовський мотив»;  Красиміри Орлоєвої [«Далека Добруджо, 

любове висока»];  Пеньо Пенєва «Настрій».   
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Твори Віктора Гусарова у збірниках та 

періодичних виданнях 

 
[«Весна прийде...»] : [Вірш] // Перспектива. – 2012. –   7 берез. – С.1 

 

По улице Высоцкого : [Стихотворение] // Перспектива. – 2012. – 28 січ. – 

С.5 

 

[«Надоїло догогам блукать по фронтах......»] : [Вірш до Дня Перемоги] // 

Перспектива. – 2009. –   9 трав. – С.1 

 

Справа його життя; Акварели взаимоотношений; [«О, женщина....»; «У 

нее глаза бездонней ночи...»; «Я не чаю в тебе души...»]: поема, вірші // 

Нетішинських талантів дивоцвіт. Вип.2. – Шепетівка, 2008. – С.8-16 

 

Самбо: [Вірш] // Перспектива. – 2008. – 22 лист. – С.4 

 

[«Кожен певно грішив...»; «Рік по тім, як не стало Сталіна…»; «В 

круговерті, в кругообігу...»; «Вересневий туман...»; «Вона така 

піднесена...»; «Ти мені наснилась довгими ночами...»; «Напевно, хтось у 

світі народивсь...»; «Осінній лист пустивсь в круте піке...»; «Чи осінь ця 

вже буде назавжди...»; «Обступили роки і думки звідусюди...»; «Я 

люблю этот город…»; «Люди сходятся в круг…»; Вот и кончилось 

детство; Ах, лицей!; Как моряк моряка; «Мне было видение…; «Ты 

знаешь, а все-таки жизнь удалась…»] : [Вірші] // Нетішинських талантів 

дивоцвіт. – Шепетівка, 2007. – С.83-94 

[«В круговерті, в кругообігу...»; «Кожен, певно, грішив...»] : [Вірші] // 

Енергобудівник. – 2007. – 23 берез. – С.7 
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[«Рік по тім, як не стало Сталіна...»] : [Вірш] // Енергобудівник. – 2007. – 

2 лют. – С.2 

 

[«Вересневий туман рушником розстеливсь над Горинню...»] : [Вірш] // 

Перспектива. – 2006. – 16 верес. – С.4 

 

Найкраща мить :  [Вірш] // Енергобудівник. – 2006. – 14 січ. – С.2 

 

[«Від самостійного дощу...»] : [Вірш] // Енергобудівник. - 2005. -             

10 верес. - С.2 

 

Ти : [Вірш] // Енергобувник. – 2005. – 19 берез. – С.8 

 

Гімн ХАЕС : [Пісня] // Енергобудівник. – 2004. – 24 груд. – С.2 

 

[«Я люблю этот город...»] : [Вірш] // Нетішин. вісн. – 2004. – 15 жовт. – 

С.10 

 

[«Знаменне дійство...»] : [Вірш] // Перспектива. – 2004. – 7 серп. – С.1 

 

[«Напевно хтось на світі народивсь...»] : [Вірш]  // Енергобудівник. – 

2003. – 22 берез. – С.2 

 

До свидания, школа! : [Пісня]  // Енергобудівник. – 2002. – 15 черв. – С.2 

 

Бібліотекар : [Вірш] // Перспектива. – 2001. – 29 вереc. – С.10 

 

[«Чи осінь ця вже буде назавжди...»] : [Вірш] // Енергобудівник. – 1998. – 

10 жовт. – С.4 
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В начале было Слово : [Вірш] // Перспектива. – 1998. – 11 июл. – С.7 

 

Акварели взаимоотношений : [Вірші] // Перспектива. – 1997. – 8 мар. – 

С.7 

 

[«Зори, Незалежносте, дітям  й онукам!...»] : [Вірш] // Перспектива. – 

1996. – 24 авг. – С.1 

 

[«Вот и сталось, и ты наконец влюблена...»] : [Стихотворение] // 

Энергостроитель. – 1996. – 2 авг. – С.4 

 

[«Девочка, этакий сбитень, с жаром пунцовых щек…»] : 

[Стихотворение] // Перспектива. – 1996. – 20 июл. – С.7 

 

Матеріали про життя та творчість Віктора Гусарова 
 

Гусаров Віктор Павлович : біобібліографічна довідка / Нетішинська 

центральна міська бібліотека. – Нетішин, 2013. – 6 с. 

 

Віктор Павлович Гусаров // Миті натхнення / Нетішинська центральна 

міська бібліотека. – Нетішин, 2009. – С.3 

 

Мороз О. „Вірю в життя і продовження роду” / О.Мороз // Нетішин. вісн. 

– 2009. – 24 квіт. – С.13 

 

Гусаров Віктор Павлович // Нетішинських талантів дивоцвіт. Вип.2. – 

Шепетівка, 2008. – С.7 
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Шустерук О. Поповнюють музейні фонди, вивчають історію краю / 

О.Шустерук // Перспектива. – 2005. – 2 квіт. – С.9 

 

Святкували поети // Енергобудівник. – 2005. – 26 берез. – С.2 

 

Мороз О. Щоб світ став добрішим / О.Мороз // Нетішин.  вісн. – 2005. - 

25 берез. – С.4 

 

Косік Г. Від поезії до прози життя / Г.Косік // Нетішин. вісн. – 2005. – 11 

берез. – С.4 

 

Віктору Гусарову – 50 // Перспектива. – 2004. - №18. – С.11 

 

„Мені на Вкраїні і добре і люто...”: Віктору Гусарову – 50! // Поділ. вісті. 

– 2004. - 27 квіт. – С.4 

 

Рудковска Л.   „Я взамін не бажаю нічого ...” / Л.Рудковська // Нетішин. 

вісн. – 2004. – 23 квіт. – С.5 

 

Слово про автора // Гусаров В. Енергія єднання. – Нетішин, 2004. – С.160 

 

Лапка Ю. На чім фіксується? / Ю.Лапка // Перспектива. – 1996. –           

13 июля. – С.6 

 

Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини. – 1995. – С. 271 

 

 
 

9 

 



Інтернет-ресурси 

 

http://perspekt.org.ua  - Інформаційний портал «Перспектива» 

 

Гусаров В.П. Короткі відомості про членів Нетішинської міської 
організації НСЖУ [Електронний ресурс]  // Перспектива. Інформаційний 
портал. – Режим доступу: http://perspekt.org.ua/about/35 
 

Гусаров Віктор Павлович [Електронний ресурс]  // Хто є хто в 
українській журналістиці. – Режим доступу: 
http://jurnalist.in.ua/rubric170/rubric655/site_3478.html 
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