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Сьогодні виповнився б 81 рік льотчику-космонавту СРСР, вихідцю з України, Поповичу
Павлу Романовичу. Він народився в с. Узин Білоцерківського р-ну Київської обл. в сім'ї
кочегара.

Під час Другої Світової Війний фашисти окупували населений пункт, де проживав
майбутній космонавт. Під час навчання в школі ночами працює разом з батьком
ваговиком вугілля на цукровому заводі. Після війни в липні 1947 р. закінчив ремесленне
училище в м. Біла Церква. Отримав кваліфікацію "слюсар".

В 1951 р. в Магнітогорську закінчує Індустріальний технікум трудових резервів за
спеціальністю "технік-будівельник". Саме в Магнітогорську він знайомиться з авіацією .
Записується в аероклуб, який в вересні 1951 р. закінчує. Тут
Попович
літає на літаку Ут-2. Поступає в Сталінградське військове училище, та не закінчує його,
оскільки заклад розформували.

З грудня 1953 р. до грудня 1954 р. проходить підготовку у військовій офіцерській
авіаційній інструкторській школі ВПС в Грозному, де отримує звання "лейтенант". З
грудня 1954 р. проходить службу в 265 винищувальному-авіаційному полку. 22-ї
повітряної армії. В 1957 р. отримує звання старший лейтенант та продовжує свою
службу. З лютого 1958 р. служить старшим льотчиком 772 інженерно-авіаційного полка.
В 1960 р. зачислений в слухачі- космонавти . 25 січня 1961 р. назначений на посаду
космонавта. 12 серпня 1962 р., на наступний день після того, як Павло Романович
отримав чергове звання "підполковник", він вперше полетів у космос на космічному
кораблі "Восток-4". Політ тривав 70 год. 56 хв. 19 серпня отримує почесне звання Героя
Радянського Союзу.

З 1961 р. у Військовій-повітряній академії ім. М.Є. Жуковського, яку закінчує в 1968 р.
Свій другий політ льотчик-космонавт виконав в 1974 р. з 3 по 19 липня на космічному
кораблі "Союз-14" в якості командира корабля. З 20 липня - двічі Герой Радянського
Союзу.
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22 вересня 1977 р. отримав ступінь кандидата технічних наук. Ця різностороння людина
мала перший розряд по легкій атлетиці, 3-й з боксу та по важкій атлетиці, автор не однієї
книжки про космос. Його ім'ям названо гірський хребет в Антарктиді, в містах Гродно
(Білорусія) та Торезі (Україна) його ім'ям названі вулиці. В 1993 р. звільнився з військових
Сил в запас в званні генерал-майор авіації. З 1999 р. був президентом Українського
союзу клсмонавтів.

Був двічі одружений, мав двох дочок.

Проживши непросте, цікаве і насичене життя помер 29 вересня 2009 р. від інсулта.
Похований в Москві, на Тороєкуровському кладовищі.
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