
ЗВЕРНЕННЯ 
 до Новоград-Волинської міської Ради, 

міського Голови Загривого Володимира Івановича, 
Новоград-Волинської міжрайонної  Прокуратури, 

управління освіти Новоград-Волинської міської Ради, 
народного депутата України Володимира Михайловича Литвина, 

голови Новоград-Волинського осередку ВО «Свобода», 
голови Новоград-Волинського осередку ВО «Батьківщина», 

голови Новоград-Волинського осередку партії «УДАР». 
 Ми, колектив ЗОШ № 7, представники батьківської громади, випускники, 

повідомляємо про те, що у місті  розпочалися політичні переслідування. Директору 
нашої школи, Овдіюку Віктору Івановичу, який є депутатом міської ради 

(балотувався від партії Регіонів), надійшла ультимативна пропозиція звільнитись 
за власним бажанням з посади директора школи. Зокрема, 24.02.2014 року під час 
навчально-виховного процесу у наш навчальний заклад увірвалися представники 

самооборони та вимагали негайно звільнити посаду директора. 
         27 років Овдіюк Віктор Іванович очолює ЗОШ № 7. 
Він є висококваліфікованим спеціалістом. За цей період школа була одним  
з найкращих закладів у місті. Цього року наша школа вдруге визнана переможцем 
відкритого рейтингу "Гордість міста". 
         Просимо Вас захистити нашу школу, відстояти справжнього фахівця, хорошу 
людину, Овдіюка Віктора Івановича. 

  
  
  

Відеозвіт про те, як все починалося, 
люб'язно наданий спільнотою "Типовий Новоград" (http://vk.com/love_nv) можна 

подивитися ТУТ (http://www.youtube.com/watch?v=JUUTkOrfQSQ). 
  

  

Для підписання звернення в полі "ЗМІСТ" вкажіть своє прізвище, ім'я, по батькові, 
вік, країну і місто проживання. Якщо Ви хочете дописати власну думку, будь ласка, 

будьте толерантними. 
 
 
 
Дима ( a9016874@gmail.com ): Звернення підтримую! 
Левчук Дмитро Володимирович, 35р. Новоград-Волнський 

Неділя, 09 березня 2014 
Юлія ( amaliya-18@rambler.ru ): Звернення підтримую! 
Левчук Юлія Олександрівна,29 років,Україна Новоград-Волинський. 

Неділя, 09 березня 2014 
Бекало  Филипп  Александрович 
Бекало Александр Александрович  
Бекало Елена Васильевна 
Бекало Александр Андреевич 
Виктор Иванович - прекрасный человек и Учитель с большой буквы!  Я благодарен судьбе, что мои дети учились у него. Если бы все люди были бы 
такими как он , то не нужно было бы  никаких майданов.  
Мы как можем поддерживаем Вас. 

Середа, 05 березня 2014 
Родион 
Слотин Родион Александрович, 38 лет, выпускник школы №7 1993 года, г. Санкт-Петербург. 
Виктор Иванович Овдиюк является одним из лучших педагогических руководителей!!! И при развале СССР Вы были руководителем с большой буквы, 
надеюсь и это смутное время для Вашей страны, Вы перенесёте также стойко. Я помню, и буду помнить, как Вы принимали меня в комсомол. Успехов 
Вам Виктор Иванович!!! 

Вівторок, 04 березня 2014 
Палий Евгений Иванович 38 лет выпускник  школы №7 1993 года город Подольск, 
Виктор Иванович,мы все с Вами! 

Вівторок, 04 березня 2014 
Оксана Заредіна ( oksanavers@gmail.com ): Звернення підтримую! 
З змістом листа-звернення повністю погоджуюсь! Знаю Віктора Івановича як талановитого керівника, людину, до якої прислухаються колеги, батьки і 
діти. Те, що він має віру в партійні обіцянки - це його особисті погляди. Але, як керівник школи - він найкращий, кого я зустрічала в своєму житті.  



Важливо розуміти, кого і за що необхідно посунути з посади. В данній ситуації це робити - нашкодити активній, позитивній діяльності нашої школи, в якій 
я вчилася і вчиться моя дитина. 
З повагою, підтримкою і вірою в подальшу співпрацю, Оксана Верещага (Зарєдіна) 

Понеділок, 03 березня 2014 
Кононенко Вікторія Юріївна 23 роки м. Новоград-Волинський випускниця ЗОШ №7 2007 року 
  
Віктор Іванович – найкращий директор! Я горджусь, що навчалась в ЗОШ №7 і хочу щоб моя донька навчалась тільки в цій школі, так як вважаю її 
найкращою в місті. 

Субота, 01 березня 2014 
Скиба Сергій Миколайович 34р. м.Кіровоград 

Субота, 01 березня 2014 
Магденко Александр Александрович, 20 лет, Украина, Новоград-Волынский 

Субота, 01 березня 2014 
Степанюк Анастасия Александровна,27 лет,Украина,Новоград-Волынский. 

П'ятниця, 28 лютого 2014 
Дімітрієв Віталій Вікторович, 40 років,Україна,Новоград-Волинський 

П'ятниця, 28 лютого 2014 
Подольский Анатолий  45 лет. Донецк. Самый лутший директор. Людей с оружием которые приходят в школу - под суд. 

Четвер, 27 лютого 2014 
Комнацька Наталія Миколаївна,30 років. Україна. Новоград-Волинський 

Четвер, 27 лютого 2014 
Шишкова Людмила Ефимовна (64 года, Россия), работала учителем математики  в школе №7 с 1986 по 1993 
годы. 
Многие мои бывшие  ученики и коллеги  уже выступили в поддержку Виктора Ивановича. Хотя многие из нас 
не живут в Новограде-Волынском,мы гордимся тем,что работали в замечательной школе под руководством 
 Виктора Ивановича,прекрасного руководителя,педагога и товарища. 
Виктор Иванович, мы поддерживаем Вас! 

Четвер, 27 лютого 2014 
Дмитренко Олександр Миколайович, 51 рік Новоград-Волинський Люди вийшли на Майдан підтримати євронейські цінності, демократію, а місцеві 
"революціонери" взялися переслідувати людей за партійним принципом. Наша країна вже переживала подібне коли комуністи заборонили інші партії. 
Панове, ви скидаєте памятники Леніну, а самі слідуєте "Маніфесту комуністичної партії", проголошуєте демократію, а встановлюєте диктатуру. Якби всі 
працювали як Овдіюк Україна вже була б європейською країною.  

Четвер, 27 лютого 2014 
Валерий Коен ( val_koen@yahoo.com ): В защиту директора родной школы №7 
Коен Валерий,53 года,Чикаго США 
Я выпускник СШ №7 1977 года. В нашей школе учился и мой младший брат. 
  
Уважаемый Виктор Иванович, мы за Вас! 
  
Политики приходят и уходят. Кто из нашего поколения сейчас  вспомнит всех Генеральных Секретарей и Президентов под "чутким" руководством 
которых нам довелось жить? А своих учителей мы всю жизнь помним по Имени и Отчеству. 
  

Четвер, 27 лютого 2014 
Лихоносова Лилия Васильевна, бывший учит... 
Виктор Иванович! Удачи вам! Мы вас полностью поддерживаем! 

Четвер, 27 лютого 2014 
Валінкевич Надія Павлівна, 29 років, Україна, Новоград-Волинський 

Четвер, 27 лютого 2014 
Бардакова София Николаевна. 
Виктор Иванович.  Лучший директор школы во всей Украине 

Четвер, 27 лютого 2014 
Красовская Виктория ( metalika96@meta.ua ) 
Выпускница 2013 года! 
Виктор Иванович,мы все с Вами!!)) 

Четвер, 27 лютого 2014 
Данилюк Кристина 
Я выпускница 2006 года. Виктор Иванович самый лучший директор, учитель и просто замечательный человек. Мы с Вами))) 

Четвер, 27 лютого 2014 
Прокопчку Світлана 22 роки,Новоград Воли...: Директор від Бога 
Я випускниця 2009 року,я пишаюсь тим що я навчалась в 7 школі!!!! Віктор Іванович щира,добра людина!!!!! Професіонал своєї справи!!!!!!!! 

Четвер, 27 лютого 2014 
Данилюк Кристина ( hrystya53@mail.ru ) 
Я выпускница 2006 года. Виктор Иванович самый лучший директор, учитель и просто замечательный человек. Мы с Вами)))  

Четвер, 27 лютого 2014 
Кушнир Анна Николаевна,1979г.р.Считаю недопустимыми политические репрессии как таковые,а нахождение вооруженных людей в школе с какими-то 
ни было требованиями в школе - просто диким.Искренне надеюсь,что местная милиция думает так же.Директору желаю здоровья,школе - дальнейшего 
процветания. 

Четвер, 27 лютого 2014 
конончук катерина ( manjana_92@ukr.net ): в защиту директора 
Я випускниця 2000 года. Овдиюк В.И. -  самый лучший учитель, директор, человек. Снимать с должности Профессионала с большой букви - 
неблагодарное дело. Пусть, кто стремится к власти - сами перечитают Конституцию 2004 года. Виктор Иванович! Вся моя семья Вас очень любит и 
уважает Вас и Вашу семью!  Скоро будет светить солнце!  

Четвер, 27 лютого 2014 
Ящук ( nvgkg99@gmail.com ) 
Ящук Николай Николаевич, 42, Украина, Новоград-Волынский 
Таких людей как Виктор Иванович надо еще поискать. Их надо беречь для наших детей как пример!!! А то что начало твориться в нашей стране мы уже 
проходили 1917, 1937, печально....за Державу обидно... 

Четвер, 27 лютого 2014 



Виговська Алла Володимирівна ( alla_v26@ukr.net ): Підпис звернення 
Я, Виговська (Гончарук) Алла Володимирівна, випускниця Новоград-Волинської школи №7 1987 року. Це був перший рік роботи на посаді директора 
Овдіюка Віктора Івановича. Мої спогади про шкільне життя (а саме, про випускний клас) - найкращі, завдячуючи саме йому. Невипадково мною була 
обрана професія учителя. В 1992 році я повернулася в 7 школу вже у якості педагога. Моїм першим керівником став добрий, талановитий, розуміючий 
Віктор Іванович. Багато чому я у нього навчилася як молодий педагог. Вже тринадцятий рік я працюю в Житомирській загальноосвітній спеціалізованій 
школі І-ІІІ ступенів № 16 на посаді заступника директора з виховної роботи. Щиро дякую всьому педагогічному колективу ЗОШ №7 м. Новограда-
Волинського за знання і досвід, отримані в рідній школі. Віктор Іванович до цього часу є для мене еталоном директора школи. СПАСИБІ за все! Завжди з 
Вами, випускники 1987 року. 

Четвер, 27 лютого 2014 
Коваль Анастасія Ігорівна, 19 років,місто Київ. 
Я випускниця 7 школи і з впевненістю можу сказати,що більш розуміючого,доброго,чуйного директора я ніколи не зустрічала. Справді,Людина з великої 
літери. Горжусь,що навчалась в цій школі. 

Четвер, 27 лютого 2014 
Вероніка ( nikyciti@mail.ru ): тримайтеся ми Вас не покинемо!! 
Мартиш Вероніка Володимирівна 21 рік випускниця 2009 року!Віктор Іванович найкращий директор,людина з великої літери!Ми випускники дуже його 
поважаемо і молимося кожний день за його самопочуття!!!!!!!!! 
Віктор Іванович ми вас дуже любимо,і завжди будемо Вас підтримувати!!!! 

Четвер, 27 лютого 2014 
Алина ( yakusia506@mail.ru ): Мы с вами!! 
Якусик Алина Анатольевна 
20 лет 
випускница 2010г. 
Украина 
Новоград-Волынский 
Лучший директор!!!!!!! 

Середа, 26 лютого 2014 
Виктор Усенко ( piko0808@mail.ru ): В защиту директора школы №7 
Усенко Виктор Николаевич, 53 года, Белая Церковь.                                              В школе №7 учился я и мои родственники, поэтому её судьба, судьба её 
уважаемого директора мне не безразлична. Призываю всех порядочных, честных людей встать на защиту директора школы Овдиюка Виктора 
Ивановича, дать отпор тем, кто пытается нечестным путём набрать политический вес в той непростой ситуации, в какой оказалась Украина.  

Середа, 26 лютого 2014 
Гудзь Леся ( usjausja@mail.ru ): на захист Вчителя 
Господи, дай нам мудрості! Якщо ТАКИМИ є перші кроки нової влади, то якими будуть наступні???? Гірко розчаровуватися... Ну, чому нам так важливі 
"кольори" партії, а не особистість, її професійність???????? Спадає на думку порівняння: мабуть, за тим же, що й сьогодні, принципом колись, при 
Януковичу, призначили міністром Табачника... Мали результат - зате він був "регіоналом":(  Чому ж нині, змінивши владу, ми не змінюємо принципів 
роботи і ПОВНІСТЮ наслідуємо її, ту, таку одіозну???????? Врешті, чи так уже проявилося "регіональство" директора у школі? І ще - сьогодні ВСІ 
закликають жити за принципом "один за всіх - всі за одного". НЕ ПІДТРИМАЮ жодного примусового звільнення через політичні погляди, сприймаю 
АДЕКВАТНО абсолютно ВСІ позиції, бо передусім маємо бачити ЛЮДИНУ.  Мирно спілкуюся і буду спілкуватися з УСІМА колегами не залежно від їхніх 
уподобань і політики, цінуватиму їх передусім за професійність - і того ж бажаю усім і скрізь. А політикам усіх часів і рівнів хотілося б побажати 
виваженості у рішеннях. Бо життя, воно ж таке , що не встигнеш оступитися, як одразу ж і сам опиняєшся на чиємусь узбіччі... Не треба змінювати освіту, 
жодного її кадра - не тим нині займаємося, при порожній казні і не врівноваженій напівреволюційній ситуації у країні. Освіта - ще, либонь, одна з тих 
небагатьох галузей, що не розвалені вкрай. То що, починаємо валити? Щиро сподіваюся на мудрість усіх гілок влади у вирішенні цього пи тання. А ще - 
стверджуючи, що все вирішує народ... ви почули думку батьків і громадськості - чим це не народ? Чи так уже не терпиться зайняти комусь посаду, 
очоливши виведену на високий рівень Овдіюком, школу? 

Середа, 26 лютого 2014 
бывший преподаватель географии сш №7: Опанасюк Сергей Васильевич, 

Я знаю Виктора Ивановича с самого первого дня его прихода в школу как педагога в 1982 
г. и до сегодняшнего дня. Был его и учеником и коллегой. Тот позитив, который он несёт с 
собой, сопровождает всю его жизнь. Жизненный принцип этого человека – сделать что-то 
хорошее для ближнего своего. И он это делает по сегодняшний день. Поэтому я 
категорически против, того чтобы в пылу революционных изменений, которые сейчас 
происходят в нашей стране, пострадали люди, которые так же искренне хотят будущее 
Украины сделать немножко лучше, хотя их взгляды и отличающиеся от «абсолютно 
революционных». В общем это и есть демократия, к которой мы все так стремимся. И уж 
совсем недалёким является желание обвинить Виктора Ивановича во всех смертных 
грехах. Как говорится – «художника (как и учителя) может обидеть каждый». Я 
надеюсь, что гарячие головы немного остынут и не помешают оставаться Виктору 
Ивановичу быть там где он есть, а мы все нашей большой школьной семьёй его 
поддержим. Мы Вас, Виктор Иванович, никому не «сдадим». Слава УКРАЇНІ!!! 

Середа, 26 лютого 2014 
Юсипец Андрей ( nordoxr@gmail.com.ua ): В поддержку директора 
Юсипец Андрей Григорьевич 
Юсипец ( Кучер ) Наталья Леонидовна 
Мы  выпускники нашей школы № 7. Виктора Ивановича знаем давно. Это очень порядочный, интеллигентный, достойный человек, высокий 
профессионал педагогического мастерства. По праву, его любят и уважают все ученики, их родители, а также все , кто имел честь общаться с этим 
человеком. А мужики, что были в школе пусть подумают, куда они пришли с оружием и для чего. Мы поддерживаем Виктора Ивановича и не позволим 
своеволия. 

Середа, 26 лютого 2014 
Андреев Александр Александрович, 43 года, Новоград-Волынский. 
Андреева Наталия Григорьевна, 40 лет, Новоград-Волынский. 
Выпускники СШ №7 1988 и 1990 годов. 
  



Школа - не место для политических разборок. Хотелось бы, чтобы все правильно понимали предназначение учителя, причём хорошего Учителя и 
Человека. Виктора Ивановича мы знаем именно таким. Берегите его силы и нервы для детей. Слишком расточительно разбрасываться такими 
педагогами! 

Середа, 26 лютого 2014 
ПасІчник Т.А. 
Для мене, 7 школа - це особливе місце.Це мій другий дім. В 1995 році вона відчинила свої двері для мене, як для учениці 1-го класу. А в 2008 році я 
знову прийшла до школи, але вже як молодий спеціаліст. І радісно мене зустрів Віктор Іванович Овдіюк. Я не уявляю школу без нього. Він як "візитівка" 
школи. Майже за 6 років моєї роботи в школі, я не почула жодного поганого слова в свою адресу. Я поважаю цю людину за професіоналізм, порядність 
та доброзичливість. І можна продовжувати цей список.... і ми всі знаємо, що це правда.Не варто  оцінювати людину за політичним значком, потрібно 
дивитися на її досягнення!!!! І я думаю, що велика кількість людей погодиться  зі мною. І я дуже хочу, щоб така чудова людина залишалася на цій посаді 
якнайдовше! 100% ПІДТРИМУЮ ДИРЕКТОРА!!!!!!!!!                                                            Пасічник Тетяна Анатоліївна 

Середа, 26 лютого 2014 
Данилова Маргарита Ильнична, бывший преподаватель истории сш № 7. 
Нельзя унижать и окорблять недоверием такого человека как  Виктор Иванович. Он, прежде всего, Учитель с большой буквы и настоящий патриот 
Украины.   За это мы все его любим и уважаем. А еще за человечность и умение услышать каждого, кто к нему обратился. 
  

Середа, 26 лютого 2014 

 Мельник Петро, 63 р., Мельник Любов, 59 р. 
  У нашій родині усі діти навчалися у 7 школі: Лена – випуск 1991 р., Люда – 1994 р., Юра – 2010 р. Завдяки відмінним знанням вони змогли успішно 
знайти своє місце у житті. 7 школа асоціюється з особистістю Віктора Івановича, його доброзичливістю. Директор ніколи не залишається байдужим до 
людських невдач, завжди всіх підтримує, допомагає, радить, щиро радіє за будь-яку перемогу! 
Слова на емблемі школи «Добро і школа - вічні» - не просто слова, а життєва позиція директора! 
Віктор Іванович, ми з Вами! Тримайтеся!!!  

Середа, 26 лютого 2014 
Саяпина Ирина Викторовна, выпускник школы 1974 год, пенсионер. Саяпина Римма Александровна - преподаватель английского языка в шк.№7 

Середа, 26 лютого 2014 
Виговський Олександр 38лет 
Выпускник 1993 года. Виктор Иванович один из лучших професианалов своего дела не толбко в городе но и в нашей стране, если новая власть смотрит 
впервую очередь на политические убеждения, а не на професианолизм, то грош цена этой власти.  

Середа, 26 лютого 2014 
Шевчугова Анна Сергеевна, 34 года. 
Выпуск 1996г. 
Украина, г.Киев! 
  

Середа, 26 лютого 2014 
Виктор Иванович, держитесь. Никакие политические убеждения не связаны с профессиональной деятельностью! Это не правильно и не справедливо. Я 
желаю Вам стойкости духа. Очень поддерживаю и благодарю за все, что Вы сделали для меня.  
Счастная Наталья. 

Середа, 26 лютого 2014 
Я Дыер Надежда Ивановна ,выпускница 1994 года .В поддержку нашего любимого директора Овдиюка Виктора Ивановича .           Виктор Иванович 
,держитесь ,мы с Вами и не оставим Вас !!!         Это хороший психолог ,корый к каждому ребенку может найти правильный подход ,Он всех выпускников 
,детей которые учаться и их родителей Он знает по именам и фамилиям .А какая красавица школа стала ,благодаря Ему .У нас в 7 школе самый 
лучший директор и не дадим Его в обиду ! Мы с Вами и Вас не оставим !!!          

Середа, 26 лютого 2014 
Захарчук Оксана 
Виктор Иванович!Вы человек с большой буквы!Мы с вами!   

Середа, 26 лютого 2014 
Виктор Иванович, я за вас! 
Счастный. 

Середа, 26 лютого 2014 
Толченова Ірина Юріївна, 40 років, Україна, м.Київ. 
Виктор Иванович, держитесь! Мы все с Вами. Тот, кто сегодня пользуясь происходящими сотбытиями в стране приходит к детям с оружием в руках, 
недостоен высокого звания Человек!. Мы не позволим, чтобы наших детей воспитывали эти "нелюди" со своим извращенным "світоглядом".  
Виктор Иванович, мы все - Ваши ученики и коллеги сегодня вместе с Вами!!! 

Середа, 26 лютого 2014 
Сальо(Карачун) Татьяна Андреевна 28 лет,Выпускница 2003г. г.Новоград-Волынский 

Середа, 26 лютого 2014 
Ожогина Вероника Владимировна,23ЮУкраина,Новоград - Волынский....я училась в 7 школе с 8 класса выпустилась в 2007 году...Виктор Иванович 
замечательный человек,таких еще нужно поискать и ненужно искать в нем изьянов...самое главное,что ученики его не то,что бы бояться,они его 
УВАЖАЮТ И ЭТО ГЛАВНОЕ!!!!!!!!!Виктор Иванович мы с Вами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Середа, 26 лютого 2014 
Сорокин Прохор 
29 лет 
Новоград-Волынский 

Середа, 26 лютого 2014 
Ольга Яворская ( only_olya_yavorskaya@mail.ru ) 
Яворська Ольга Анатоліївна 
24 роки 
м.Новоград-Волинський, Україна 
Повністю підтримую Віктора Івановича! Я вважаю, що теперішні події це тільки привід для того, щоб люди, які давно поклали око на цю посаду, 
активізувались та під приводом революції! Такого директора потрібно цінувати а не звільняти!!! 

Середа, 26 лютого 2014 
Парфентьева Наталья Петровна ( Petrnp@yandex.ru ): В защиту директора 
Я выпускница школы №7 1970 года. С Виктором Ивановичем познакомились, когда увековечивали память Великого Учителя Дидковского Владимира 
Леонидовича.Он показал себя как мудрый руководитель, который продолжает традиции школы и многих поколений учителей и учеников. Его 
профессионализм отражается в успехах школы и его учениках.Разрушить созданное поколениями очень легко, а вот создать - потребуется не одно 
десятилетие.Действия представителей самообороны направлены прежде всего против самого святого, что есть у нас-это дети, их здоровье и 
безопасность. 



Середа, 26 лютого 2014 
Халидов Руслан Анверович. 28 лет. Украина. Новоград-Волынский.  
Я считаю, что из-за политических взглядов лишать школу отличнейшего специалиста - это абсурдно.  Ведь Овдиюк 
Виктор Иванович был директором нашей школы за много лет до того как стал членом ПР. Во время работы 
директором и учителем ООШ№7 Виктор Иванович показал себя хорошим специалистом, добрым и справедливым 
человеком. 
  
В СВОБОДНОЙ УКРАИНЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РЕПРЕССИЙ. 

Середа, 26 лютого 2014 
Яна ( Pisavodska_Yana@ukr.net ) 
Пісаводська Яна Олексанрівна                    
23 роки 
УКРАЇНА.м.Новоград-Волинський 
Люди схаменіться))))Ми ж всі брати і сестри,а поводимося,як вороги))))І чим, ви ,ті хто вбиває,пригнічує і кривдить свою сімю,кращі за "нашого" 
президента)))Він нашими руками вбиває країну,а ви і раді старатися!!!!!!!!!!!!Віктор Іванович чудова людина,гарний директор,навідміну від тих,хто так 
вчинив))))))))) 

Середа, 26 лютого 2014 
Галя ( golda1984@mail.ru ) 
полищук галина евгеньевна 29 лет Украина г. Житомир  

Середа, 26 лютого 2014 
Максим Ковешников ( max_koveshnikov@mail.ru ) 
Заканчивал школу в 1993 году. После распада СССР Украина обретала независимость. По окончании школы планировал уехать учиться в Россию - 
казалось бы, зачем изучать украинский язык? Нам тогда трудно было это понять. Спасибо Виктору Ивановичу, что он помог нам разобраться,  обьяснил 
почему мы должны учиться общаться на украинском языке, почему должны изучать и уважать историю украинского народа. Виктор Иванович всегда 
думал о каждом школьнике, о школе, о будущем Украины. Учил любить и уважать друг друга. Низкий поклон ему за это.   Мы и по сей день любим 
Украину и украинский народ, желаем всем Вам тепла, любви и процветания!!! 
Максим Ковешников, Россия, г. Челябинск. 

Середа, 26 лютого 2014 
Шульгат (Громак) Надежда Михайловна, 33 года, Беларусь, г.Минск 
Овдиюк Виктор Иванович - самый замечательный директор школы. Мы с Вами, держитесь!  

Середа, 26 лютого 2014 
Дорошенко Наталія ( ntljdrshenk@rambler.ru ): Випуск 2004 
Він дуже порядна людина! Перш ніж висувати якісь вимоги, тим паче таким "диким" методом, необхідно прийняти до уваги думки учнів, їх батьків, 
вчителів, випусників цієї школи. Лише після того приймати якісь рішення! 
Я за те щоб Віктор Іванович залишився директором школи! 

Середа, 26 лютого 2014 
Столяр Андрій Юрійович 1987р Україна, м. Новоград-Волинський. 
Столяр Лариса Миколаївна 1964 Україна, м Новоград-Волинський. 
Столяр Юрій Миколайович 1963 Україїна, м Новоград-Волинський 

Середа, 26 лютого 2014 
Островская Виктьрия Олеговна, 23 года, Украина Новоград-Волынский.                                                                                Училась в школе 7 с 1 по 11 
класс, и могу заверить что Виктор Иванович всегда пользовался уважением и авторитетом у всех!!! Лудшего Директора на свете нет!!! Виктор Иванович 
, мы с вами!!! 

Середа, 26 лютого 2014 
Анатолий Романов ( ana-ro@yandex.ru ) 
Анатолий Романов 41г Новоград-Волынский 
Виктор Иванович педагог с большой буквы и все выпустники и учиники УВАЖАЮТ этого ЧЕЛОВЕКА 
Только РОДИТЕЛЯМ дано ПРАВО высказывать недоверие к тем кому они Доверили своих Детей 
Школа не место для политических амбиций 
Прочь руки от Детей! 
  
  

Середа, 26 лютого 2014 
Кривенкова Татьяна Александровна,35лет г.Новоград-Волынский. 

Середа, 26 лютого 2014 
Павел Малявкин ( pavel.maliavkin@gmail.com ): Овдиюк - наш директор  
http://www.pavelmaliavkin.com/ 
Если Киселёв Александр говорит правду, и Виктор Иванович действительно поддерживал силовой разгон демонстрантов - это действительно 
печально... 
Но, я не при каких обстоятельствах, не солашусь, что его нужно убрать с должности директора. Пусть уходит из партии, запретить любую политическую 
деятельность, но лично я, как и многие другие выпускники этой прекрасной школы,  не могу представить ее существование без Овдиюка. 
  
Для уничтожения партии, не нужно уничтожать людей. 
  
И все же, нельзя быть подобными глупому стаду и сметать все на своем пути без разбора. В данному случае, как и во многих других, мнение народа 
(общины) должно быть принято во внимание. 
  
Слава Україні! 
  
  
Павел Малявкин, 25 лет, выпускник ООШ №7 - 2006 год, Житомир 

Середа, 26 лютого 2014 
Громак ( olga_gromak_13@mail.ru ): Виктор Иванович 
Громак Ольга Михайловна. 28 лет. Украина г.Киев. 
Виктор Иванович мы за ВАС!!!!!! 
Вы не давали нас в обиду. Постараемся сделать тоже самое. Спасибо Вам за все!!!!! 

Середа, 26 лютого 2014 
Тимощук Віталій Олександрович,32 роки,Україна,Новоград Волинський 

Середа, 26 лютого 2014 
Уваров Игорь, 50 лет, Новоград-Волынский 



  
Середа, 26 лютого 2014 

fatalifi ( mocka1995@mail.ru ) 
Сидорчук Олена Валеріївна, 18 років, Польща, Люблін 
  
Віктор Іванович - Людина з великої букви, котру люблять і поважають як учні, так і випускники. Політика і керівництво школи - речі між собою не пов'язані, 
тому обвинувачення підстави не має. Віктор Іванович, ми з Вами, ми Вас дуже любимо, тримайтеся! 

Середа, 26 лютого 2014 
Козаченко Сергей Васильевич, 40 лет. Россия, Петропавловск- Камчатский 

Середа, 26 лютого 2014 
Наталия ( natshchavnv@mail.ru ) 
Наталия Щавлинска, 52, Украна,  Нов-Вол., мы рядим и мы за вас 
  

Середа, 26 лютого 2014 
Тарасов Константин, 33 года, Россия, Сургут 
Учился в школе с 1 по 7 класс, потом уехали в Россию. Запомнил Виктора Ивановича, как молодого, инициативного 
руководителя с современными взглядами на образование, собравшего отличный состав педагогов. Под 
руководством Виктора Ивановича школа была, и я верю, что и сегодня есть, и будет лучшей.  Полностью 
поддерживаю обращение и солидарен со всеми поддерживающими директора. Школа не место для политики. 
Не следил за событиями, но был искренне рад узнать, что Виктор Иванович до сих пор возглавляет школу (жаль при 
таких печальных обстоятельствах). Отдельное спасибо всем учителям, вложившим знания в наши головы. Дай Бог 
Вам всем здоровья. 

Середа, 26 лютого 2014 
Прокопчку Світлана 22 роки,Новоград Воли... 
Віктор Іванович ми з Вами!!!!!! 

Середа, 26 лютого 2014 
Прокопчку Світлана 22 роки,Новоград Воли... ( Sveta.procop@mail.ru ): Директор від Бога  
http://vk.com/id180418708 
Віктор Іванович найкращий директор!!!!!!  

Середа, 26 лютого 2014 
Тарасв Константин 
33года, Россия, Сургут 
Учился в школе до 7 каласса, потом уехали в Россию. Помню Виктора Иванвича, как молодого, инициативного руководителя, с современными 
взглядами на образование, собравшего отличный состав учителей. Рад был узнать что он до сих пор возглавляет нашу школу, лучшую школу города. 
Полностью поддерживаю обращение. Политике не место в школе. 
Отдельное спасибо всем педогогам школы за вложенные знания. Дай Бог Вам здоровья. 

Середа, 26 лютого 2014 
Прокопчук Ігор Миколайович 28 років,Ново...: Директор від Бога 

 Віктор Івановіч,добра щира людина!!!!! 7 школа з ним тількі процвітає!!!! Це тількі його заслуга!!!!! 
Середа, 26 лютого 2014 

Хрущ Анастасія Олександрівна, 18 років, Україна, Київ 
Не розумію, як таке могло комусь спати на думку...Віктор Іванович - найкращий директор з усіх!!! 

Середа, 26 лютого 2014 
Дем'нчук  Денис Леонідович 28 років . 
 Віктор Іванович найкращій директор школи. 
А загони самооборони повинні розбиратися з посадовцями які зайняли керівні посади під час правління Януковича, а не з тими хто займає цю посаду 
більше 20-ти років і дуже добре виконує свою роботу. 
  Про яку свободу може йти мова якщо нова влада починає політичні переслідування хороших людей тільки за те що вони представляють іншу політичну 
партію .Попередня влада починала таксамо і всі ми бачили чим це закінчилося! 

Середа, 26 лютого 2014 
Вита ( kvitkanv@mail.ru ) 
Щавлинская Вита, Испания, г.Марбея. я хть и нахожусь далеко, но ужастная новость до меня долетела быстро. Есть огромное количество людей, 
которые считают, что в нашем воспитании он принял непосредственно участие и мы ему за это искренне благодарны. А также благодарны Галине 
Алексеевне за преподавание русского языка 

Середа, 26 лютого 2014 
Кулик Олександр Васильович 
так я дуже поважаю деректора і якщо буде потрібно ми с моїми колегами по військовій службі підтримаємо його за будь яких обставинах підписи також 
непроблема 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Игорь Полюхович ( i.polukhovich@gestalt.com.ua ) 
Полюхович Игорь Дмитриевич, 19лет, Украина г.Новоград Волынский  
Поддерживаю !  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Береговая(Анохина)Кристина Леонидовна,35 лет,выпускница школы,Новоград-Волынский 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Поліщук Марина 
Поліщук Марина Леонідівна, 41 рік,м. Київ, учитель математики.  
2 роки працювала в школі . Час невеликий, але достатній, щоб зрозуміти, що керує школою порядна, освічена людина, яка знаходиться на своєму місці, 
відповідає всім вимогам сучасного керівника. Підтримую  колектив школи. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Поліщук Марина Леонідівна, 41 рік,м. Київ, учитель математики.  
2 роки працювала в школі . Час невеликий, але достатній, щоб зрозуміти, що керує школою порядна, освічена людина, яка знаходиться на своєму місці, 
відповідає всім вимогам сучасного керівника. Підтримую  колектив школи. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Igor Friedman ( 29adastra@gmail.com ): політичні переслідування. Директору 7 shkola 
Будь ласка дайте імена тих хто написав цей лист директору,  
я поставлю на сайт мідії в Канаді для ясності демократії і що реально відбувається в Україні  

Вівторок, 25 лютого 2014 



марина ( murcha@ukr.net ) 
Щавлинская Марина Викторовна, 27 лет, Украина, Киев. 
  
Выпускница 2002 года. Самый лучший, заботливый, понимающий, сопереживающий директор в мире. Я закончила школу с медалью и самыми лучшими 
воспоминаниями о Викторе Ивановиче и Галине Алексеевне. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Светлана Православская 
Виктор Иванович - человек,которого Бог одарил самыми лучшими качествами сына,друга,мужа,педагога,отца...А хорошего человека очень легко 
обидеть...Я уверенна - справедливость восторжествует!!!Виктор Иванович,берегите себя,наши дети и внуки ждут Вас!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Наталья Иванова, 34 года ( nm_iva@mail.ru )  
http://www.imath.kiev.ua/~ivanova/ 
А какое кому дело, в какой партии ВИ состот? В Конституции у нас свободу слова еще не отменяли. До тех пор, пока он детям и коллегам свои 
политические вгляды насильно не навязывает, они никого не касаются и основанием для увольнения быть не могут. Иначе, если мне память не 
изменяет, подобное увольнение называется репрессией по политическим причинам, и это уже попахивает фашизмом чистой воды 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Яскевич Валерій Леонідович: Директор від Бога 
Про звільнення з посади директора школи Овдіюка В.І. не може бути і мови. Ніхто не має права залишити рідну школу без цієї Людини! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Елена Зализницкая: Поддержка директора 
44 года, Новоград-Волынский. Виктор Иванович - мой учитель, учитель моей дочери,настоящий профессионал, замечательный человек, которого любят 
дети.  ДИРЕКТОР ТАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ!  
Полностью поддерживаю обрашение ЗОШ №7. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Назарчук Сергій Сергійович, 25 років, Україна, м.Новоград-Волинський, Випускник 2005 року. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Олійник Тетяна Іванівна 
Віктор Іванович найкращий директор в світі! Досвідчений педагог,добра і чуйна людина, яку цінують і поважають не одне покоління випускників,учні та їх 
батьки. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Галина, 52 роки: В підтримку Віктора Івановича! 
Підтримую деретора школи №7 де навчались і навчаються мої діти бо він добра і чуйна людина так робили в 30х роках як це робили сьогодні  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Хмелевская Алена, випуск ЗОШ №7- 1994 рік. В підтримку Овдіюка В.І. Господь с нами, а їм Господь судд'я. 
  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Папроцька Валентина Вікторівна,48 р. м.Новоград-Волинський.     Я, мама випускника школи №7, вважаю Віктора Івановича вчителем від Бога!Це 
порядний,чесний,вІдкритий педагог.МІй син завжди з гордістю говорить про свого директора!!! ВІктор Іванович, ми за Вас!!!   

Вівторок, 25 лютого 2014 
Бакало Алла Володимирівна. 28 років, Україна, м.Новоград-Волинський. Я підтримую Віктора Івановича!!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Хорошун Елена Анатольевна, 34 года , Украина, Житомир. Выпускница школы №7. Одно время в этой школе учился и мой сын. Считаю, что 
политические убеждения не могут быть поводом для увольнения.  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Рябчук Анна 
Рябчук Анна 28 лет. Выпускница 7 школы. Виктор Иванович замечательный человек. Нельзя преследовать человека по политическим убеждениям.  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Пономарь Марiя 
Пономарь Марiя,випускниця 7 школи 2002р. Вiктор Iванович,один з найкращих,найдосвiдчених,найтолерантнiших,найрозумнiших директорiв i вчителiв 
укр.мови нашого мiста!!!  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Курапов Евгений Александрович, 25 лет, Киев, выпускник ЗОШ№7 2006: 
Поддерживаю обращение!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Prykhod'ko Alena Olegovna,vupyskniza 2007 goda.Italia,Neapol      Podderguvau nahego direktora -Viktora Ivanoviha! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Матвієнко Марія Павлівна, 18 років, Україна м. Київ 
  
Віктор Іванович був, є і буде найкращим директором! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
ksjunka666@mail.ru 
Круаович Оксана Олегівна, 21 рік, місто Новоград-Волинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Михаил ( misha.fed@nm.ru ): За Овдиюка. 
Федюк Михаил Игоревич,Новоград-Волынский,24 года. Я поддерживаю Виктора Ивановича. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
  
Гопанчук Тетяна 35р. , Гопанчук Сергій 34р. м.Новоград-Волинський випускники ЗОШ № 7. В підтримку Нашого директора Овдіюка В.І. Це найкращий 
директор та найчуйніша людина. 
  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Драган Евгения Анатольевна, г. Новоград-Волынский, 27 лет. Виктор Иванович, держитесь, мы с Вами.  Вы самый лучший директор в мире. Мы Вас 
отстоим и в обиду не дадим. Я хочу чтоб мой ребенок учился только при Вас. 
  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Огороднік Наталія Юріївна, 20 років, місто Новоград- Волинський))) 

Вівторок, 25 лютого 2014 



Пелешок Анна ( 63-4@mail.ru ): в підтримку Віктора Івановича  
http://sevenschool.org/ua/site/director 
Пелешок Анна 
Дай Бог всім мати на місцях вашої роботи такого хорошого директора, як Віктор Іванович!!!підтримую вас! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ковалёва (Павлюк) Наталья Александровна, 53 года. Новоград-Волынский. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
z pf lbhtrnjhf 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Михаил ( misha.fed@nm.ru ): За Овдиюка. 
Федюк Михаил Игоревич. 24 года,Новоград-Волынский,выпуск 2006. Виктор Иванович замечательный человек и руководитель. Снять его с должности, 
будет провальным решением.  Я считаю что так думает подавляющее число учеников и выпускников,а так же учителя и руководители других учебных 
заведений. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Курапова Катерина Олександрівна. Випускниця 2005 року. Підтримую! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Козлюк(Сегляник) Светлана Васильевна,выпускница 1990 года,Новоград-Волынский.Поддерживаю обращение.Виктор Иванович,мы с вами! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Наталія ( nataliya.k.1967@mail.ru ): ..  
http://www.sevenschool.org/ua/site/director?start= 
Курапова Наталья Васильевна, Новоград-Волынский. Выпускница 1984 года. Я и мои дочь и сын имели честь учиться 
в этой школе с прекрасными традициями, благороднейшим директором. Вы хотите осквернить нашу память, 
превратить нас в манкуртов, людей без истории, которых описывал Чингиз Айтматов. Вы переходите границу, 
устраиваете гонения на людей с другими взглядами. Этим вызываете ответную агрессию, а ведь хотите построить 
демократическую страну.Рискуете остаться одни в тоталитарной стране!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Тарас ( kizushkin@bigmir.net ): Підтримка Овдіюка В.І. 
Овдіюк В.І. політично не заангажований, тому не має підпадати під пол. люстрацію! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
юлия ( solist2807@yandex.ua ) 
Юлия Германенко Харьков. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Лейман Ольга Володимирівна, 21 рік, м. Київ, випускниця 2009 року. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Курапова Наталья Васильевна, Новоград-Волынский. Выпускница 1984 года. Я и мои дочь и сын имели честь учиться в этой школе с прекрасными 
традициями, благороднейшим директором. Вы хотите осквернить нашу память, превратить нас в манкуртов, людей без истории, которых описывал 
Чингиз Айтматов. Вы переходите границу, устраиваете гонения на людей с другими взглядами. Этим вызываете ответную агрессию, а ведь хотите 
построить демократическую страну.Рискуете остаться одни в тоталитарной стране!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Корсунский Юрий 
От имени всей семьи Корсунских, учеников 7-ой школы двух поколений: Олег - выпуск 1963 года(золотая медаль),Борис - выпуск 1965 года(золотая 
медаль), Юрий - выпуск 1969 года, Елена - выпуск 2001(золотая медаль) желаем только доброго здоровья Виктору Ивановичу и дальнейших успехов в 
благородном и тяжелом труде на благо нашей любимой 7-ой школы! Мы всегда с вами! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
шевчугова людмила сергеевна ( lymart@mail.ru ): защита диретора зош 7 
Шевчугова Людмила Сергеевна 
53 года 
Украина Киев 
Замечательный и честный ЧЕЛОВЕК. дети его обожают. 
  
  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ридецька Даша 
Випускниця ЗОШ №7. м.Новоград-Волинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Шевчугова Анна Сергеевна, 34 года, Киев, Украина. 
Выпускница ЗОШ № 7 в 1996г. 
Виктор Иванович педагог от Бога, он лучший! 
Поддержим его!!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Бугайчук(Моцар) Наталія Ростиславівна,29 років, м.Новоград-Волинський.Закінчила 7 школу у 2001 році,директором, якої був і залишається і 
ЗАЛИШИТЬСЯ Овдіюк Віктор Іванович,шана,ВАМ,ВИ СПРАВЖНІЙ ДИРЕКТОР ВІД БОГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ми, всі ваші випускники,ВАС, підтримуємо і 
не покинемо!!!!!!!!!!!МИ З ВАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Феденкова Светлана Анатольевна,39 лет, Новоград_Волынский, Украина 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Боровський Сергій Анатолійович, випускник школи №7 2010 року 
в підтримку Овдіюка Віктора Івановича! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ридецька Наталія Іванівна 
46 років м.Новоград-Волинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Постнікова Катерина Анатоліївна, 26 років, м. Новоград-Волинський. Випускниця ЗОШ № 7. 
Я вчитель. А обрати свою професію мене наштовхнув яскравий приклад мого любого директора - Овдіюка Віктора Івановича. Його толерантне, гуманне, 
любляче серце, батьківське відношення до кожного свого учня, яких він пам'ятає за всі роки педагогічної діяльності. До якого можна прийти в будь-який 
час за порадою, підтримкою і просто поспілкуватися. Віктор Іванович людина з великої літери. Завжди допомагає всім: дітям, батькам, іншим людям 
незважаючи на їхні світогляди та політичні переконання.  
Віктор Іванович, Ви найкращий - ДИРЕКТОР, ЛЮДИНА! Здоров'я Вам, терпіння, благополуччя, родинногго затишку. З найкращими побажаннями! 

Вівторок, 25 лютого 2014 



Остапкевич Наталья Петровна 35 лет Новоград-Волынский выпуск 1996года. 
Вівторок, 25 лютого 2014 

Гапончук Катерина 
Зі всією душею підтримую нашого директора Віктора Івановича)))) 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Гапончук Зоя: Підтримка В І Овдіюка 
Віктор Іванович професіонал своєї справи,який дійсно гідний виховувати наших дітей!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Светлана Антонюк-Климчук 
  
Светлана Антонюк (Климчук)   20:02 Я давно закончила школу, но Виктора Ивановича помню как очень доброго и отзывчивого директора, и уверенна что 
весь наш 11-В класс 1998г. выпуска поддерживает и любит его! Виктор Иванович мы с Вами, и ни у кого не повернётся язык сказать что вы не на своём 
месте!!! По-моему в этой ситуации нужно прислушаться к мнению людей, иначе для кого вообще всё делается??? 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Громак  Нелли Александровна,52 года,Украина, г.Новоград-Волынский.Наши две дочери окончили 7 школу и мы очень благодарны педколлективу под 
руководством Виктора Ивановича за образование и воспитание, полученное нашими девчонками в зтой школе.Виктор Иванович очень хороший 
директор.  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Климчук- Антонюк Светлана ( sveta_01@meta.ua ) 
Я давно закончила школу, но Виктора Ивановича помню как очень доброго и отзывчивого директора, и уверенна что весь наш класс поддерживает и 
любит его! Виктор Иванович мы с Вами, и ни у кого не повернётся язык сказать что Вы не на своём месте!!! И может в єтой ситуации стоит  всё-
таки преслушаться к мнению людей, иначе для кого вообще всё делается??? 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Басалай Лариса Ивановна 42 года Украина г Новоград-Волынский. 
Басалай Виктор Иосифович 45 года Украина г.Новоград-Волынский. 
  

Вівторок, 25 лютого 2014 
irusia201096@mail.ru 
Кукуруза Ірина Володимирівна, випускниця ЗОШ №7, м. Новоград-Волинський 
Віктор Іванович - найкращий директор! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Арсенюк Леонид. 42 года. Выпускник школы. Виктор Иванович, держитесь!!! Мы с Вами!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Рижук Олена Борисівна, 44 роки, м.Новоград-Волинський. Випуск 1987 року - перший випуск Віктора Івановича як директора. Вікторе Івановичу, ми - за 
Вас. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Малашихин Александр Сергеевич. 31 год. Украина. г.Новоград-Волынский.  
Лучший директор и Преподаватель!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Арсенюк Леонид. Выпускник школы.Новоград-Волынский. Это недопустимо! Мы родились и выросли в нашем родном городе и уже не первый десяток 
лет знаем Виктора Ивановича. Порядочный человек и сильный педагог. И не этим людям решать кто будет директором, а педколлективу, ученикам и 
родителям!!! Очень похоже на 1917 год, те же методы. Мы тоже люди и заставим учитывать наше мнение!!! Виктор Иванович мы с Вами, держитесь!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Телюх Валентина Михайловна, 63 года, Винница. Украина. Мама ученицы школы (1991-2001). Я против бесправия! Виктор Иванович- достойный и 
честный человек!!!!!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Лейман Оля Володимирівна, 21 рік, м. Київ. Випускниця 2009 року. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Анна Викторівна ( grebo4ek09@yandex.ru ): Звернення 

Гриб (Телюх) Анна вікторівна, 29 років,м. Вінниця, Україна. Випускниця 2001 року. Віктор Іванович- найкращий !!!!!  
Вівторок, 25 лютого 2014 

Киселёв Александр, 36 лет,Украина,Новоград-Волынский 
  Информация подана несколько однобоко. Попробую объяснить доходчиво... 
 Известно ,что Виктор Иванович является членом Партии Регионов. В тот период, когда на улицах Киева происходили,по сути,боевые действия, Виктор 
Иванович и члены местной ячейки ПР обратились с открытым письмом к президенту,в поддержку его политики и с требованием применить меры для 
разгона демонстрации. ( эту информацию мне предоставили члены самообороны на собрании возле испокома. Овдиюк на него не пришёл,сославшись 
на больничный). 
 Ситуация двойственная.. С одной стороны мы имеем прекрасного специалиста, вложившего в школу душу и сердце, выпустивший  в жизнь не одно 
поколение людей и просто уважаемого человека.  
 С другой стороны этот человек поддерживал до последнего преступный режим правящей хунты и был "за" силовой разгон "майдана" , в результате 
которого погибло и было покалечено множество людей. Выходит, что он не отличается ничем от одиозной регионалки Бондаренко,которая считает 
расстрел майдановцев снайперами "недостаточно жестоким". 
  Получается,что наш директор пытался получить какуе-то политическую выгоду с своего заявления к президенту,но не рассчитал, что люди свергнут 
вора Януковича и за поддержку этого режима придётся отвечать 
 Кто желает получить боле подробную информацию найдите меня в "Однокласниках" , подискутируем.. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Мкаров Николай Александрович 28 лет,Новоград-Волынский.Наш директор Виктор Иванович,человек с большой буквы,у нас я так понял уже не 
свободная страна?...( 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Сакеріна Віра випускниця ЗОШ №7 м.Новоград-Волинський 
Не так давно я закінчила школу, але завжди буду пам'ятати ці прекрасні роки. Наш директор найкращий із усіх, він не тільки відповідальний педагог, а й 
дуже добра, хороша, чуйна людина, яка завжди вислухає учня і прислухається до його думки... 
Не розумію, як політичні погляди можуть стосуватися навчання.... 
На мою думку головне в цій ситуації те, що учні, випускники, колеги дуже люблять та поважають свого директора.  
Шановний, Віктор Іванович, можете розраховувати на нашу підтримку!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Гордиенко Владимир Витальевич 35 лет г.Новоград-Волынский      Виктор Иванович- ЛУЧШИЙ!!! 



Вівторок, 25 лютого 2014 
Трофимчук Ірина Василівна, 32 рокі,Україна,Новоград-Волинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Котова Елена Николаевна, выпукница 1984 года. С большим уважением к Виктору Ивановичу. Нашу школу закончили обе мои сестры, брат , племянник 
в 1989 году с серебрянной медалью, двое моих детей.  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Маслова Виктория Вячеславовна ( viktoria_maslova@ukr.net ) 

Маслова Виктория Вячеславовна, 21, Украина, Новоград-Волынский 
Овдиюк Виктор Иванович - самый отзывчивый, доброжелательный и просто лучший директор!!!   

Вівторок, 25 лютого 2014 
Билошкурко Виктория Владимировна, 21 год, г.Новоград-Волынский. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Брітнер Світлана Георгіївна, 27 років, Україна, місто Новоград-Волинський. Випускниця 2004 року. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Дроботюк Светлана, 28 лет, Новоград-Волынский-Корец 
Выпускница зош 7 в 2002 году. 
У нас лучший директор. Как можно увольнять учителя УКРАИНСКОГО языка???? Да и теми людьми, которые не имеют отношения к образованию. Мы 
все за Виктора Ивановича.Он добрый, умный и совестливый человек, опытный педагог, который относится ко всем ученикам, как к собственным детям. 
Прошу, прекратите произвол, не разваливайте школу. Образование не относится к политике.  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Билошкурко Ольга Николаевна, 46 лет, г.Новоград-Волынский. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Билошкурко Владимер Владимирович, 47 лет, г.Новоград-Волынский. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Куценко Наталия Сергеевна ,33 года , выпускница СОШ N-7  1998г. Турция , Чанаккале. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ключник Ольга Сергіївна, 30 років, Україна, м. Рівне 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ожогина Вероника Владимировна,23,Украина,Новоград - Волынский 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Білошкурко Марина Володимирівна,23 роки,м.Новоград-Волинський. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Павлова Наталия 
Павлова Наталия-выпускница 1995г., Павлова Вера Даниловна - преподаватель начальных классов СШ№7 г.Новограда-Волынского 1989-1995 
(г.Волгоград, Россия) 
Виктор Иванович - гордость города. Без его руководства и школа №7 и Новоград-Волынский утратят свой благородный облик!  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Тимошенко(Ляскун) Оксана Александровна г. Новоград-Волынский 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Дмитренко Мария Валериевна, 24 года. Новоград-Волынский 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ляскун Людмила Владимировна г.Новоград-Волынский 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Галина: на підтримку Віктора Іванович 

Я мама випускниці школи №7, вважаю Віктора Івановича людиною з 
великої букви. Це педагог за якого ні одна людина, яка навчалася в цій 
школі, не може сказати жодного поганого слова,и це двій  Всі діти 
завжди вихвалялися своїм директором, а діти інших шкіл заздрили їм, що 
їм дістався такий директор, що завжди в першу чергу вислухає учня. Це 
людина, яка не брала хабарів, бо якби він їх брав, то не їздив би на 
велосипеді, а за стільки років зміг би придбати собі автомобіль. А 
представники оборони ведуть себе у такий час не краще ніж НКВД. Не 
можна всіх людей гребти під одні граблі. ВікторІванович був 
представником від П.Р. але в цій партії були майже пів Нов.-Вол. Тож 
тепер давайте всіх людей цієї партії виселимо за межі міста, адже вони 
всі підтримували програму цієї партії. Зауважте програму партії, а не 
Януковича. Ви задумайтесь, чи міг знати Янукович Овдіюка, так чому ж 
ми сьогодні «зганяємо всіх собак» на цю шановану людину. Ще пару 
неділь назад він отримав почесне звання «Гордість міста 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Евгений Лимаков, 29 лет, Киев. Вы ребята, зря, нарываетесь. Произвол и беспредел не прокатит. Если вы не знакомы с Троещинскими ребятками, так я 
вас с удовольствием познакомлю. Уж поверьте, плакать вы будете всю свою оставшуюся жизнь. Не злите Троещинских пацанов... Седьмая школа, я с 
вами!!!  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Сімончук Ірина Сергіївна, 21рік,Україна Новоград-Волинський. В підтримку Овдіюка Віктора Івановича!!!!!!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Олександр Петренко 
Поддерживаю Виктора Ивановича. 
Школа стала одной из лучших в городе. 



 
Я выпускник школы номер 7, благодаря этому получил путевку в жизнь и добился многого. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
поддерживаю директора зош ном.7 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Брітнер Світлана Георгіївна, 27 років, Україна, місто Новоград-Волинський, випускниця ЗОШ №7 2004 року. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ярош Діна Геннадіївна, 23 роки, м.Новоград-Волинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Я выпускница этой школы. этим горжусь как и все мои одноклассники.Знания, полученные в стенах нашей школы прославили ее на весь мир. Высокую 
марку школы много лет держал Виктор Иванович (хотя я школу закончила намного раньше). И не самообороне в нашем городе решать кому быть 
директором , а кому не быть. Голубева Людмила Борисовна , 55 лет Украина, Новоград-Волинский 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Назарова Наталія Миколаївна ( nazarovanm@mail.ru ) 
Назарова Наталія Миколаївна, 21 рік, Україна Новоград-Волинський. В підтримку Віктора Івановича!!!!!!!!!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Кобрин Дмитрий Игоревич, 21, Киев. Уважаемые представители власти и самообороны! Не будьте подобны недалёкого ума большевикам, 
преследовавших в своё время всех инакомыслящих! Не скатывайтесь к диктатуре. Или вы забыли, что у нас в стране как ни как демократия и свобода 
выбора? То, что чья-то политическая позиция не совпадает с вашим мнением, вовсе не означает, что человек от этого менее профессионален. 
Прочитайте ниже комментарии выпускников, родителей, преподавателей и одумайтесь. Надеюсь на ваш здравый рассудок.  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Нікітіна Інна Володимирівна, 29 років, м. Новоград-Волинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Нікітіна Інна 
В підтримку Віктора Івановича! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Молокус Людмила Василівна, 40 років, українка місто Новоград-Волинський.  
Я вважаю, що професійна діяльність, яку до речі Овидюк Віктор Іванович виконував дуже добре,  не має відношення до якої партії людина відноситься. І 
взагалі таку добру, відкриту, чесну людину ще потрібно пошукати. Він не виконува і не давав злочинних наказів і звільняти його з посади не має право 
купка людей, яка взяла собі назву сабооборона. Кого вона хоче обороняти від Віктора Івановича? Вони запитали думку батьків учнів, яких він навчає, 
колег, сусідів інших громадян які його знають? Складається думка, що ми знову наступаємо на одні ті самі граблі. Звільняємо і ставимо на посаду не за 
професійною діяльністю, а за партійною, як в часи союзу.  Я теж є народом України і я за її найкраще майбутнє, но у мене ніхто не спитав згодна я з цим 
рішенням чи ні. Тому мені цікаво хто приймає і виконує ці рішення за мене, за нас? І моя думка, що потрібно звертатися до вищих керівників партій в 
Києві і повідомляти про дії людей яки вершать самосуди на місцях. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Хохуляк Анастасия Викторовна,26 лет.Новоград-Волынский.Поддерживаю нашего директора- Овдиюка Виктора Ивановича!Прошу оставить его 
директором ЗОШ№7!Виктор Иванович,мы за вас!!!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Николай Сафонов, 25 лет, Киев. Вашей самообороне хана! Ждите ответа! Мало не покажется!  

Вівторок, 25 лютого 2014 
lol ( Mupowa@lenta.ru ): lol 
Агеев Мирослав Афанасьевич, 1998 года рождения, Украина. 
  
  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Коваль Ксения Сергеевна ( korixeni@mail.ru ) 
Наш Виктор Иванович - самый лучший директор во всем мире. Только теплые слова в его адрес. Он выпустил моих родителей, я училась у него и хочу 
своих детей отдать в 7 школу, к нашому заботливому дирктору. Он, в первую очередь - директор и хороший человек. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Хохуляк Анастасия,26 лет.г Новоград-Волынский.Поддерживаю обращение!Считаю,что политика не должна влиять на образование!Я всем сердцем 
поддерживаю нашего директора Овдиюка Виктора Ивановича!Виктор Иванович - мы за вас!!!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ляскун Мария Александровна г. Новоград-В... 
в  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Поминчук А. В. випускник ЗОШ N7 за Овдіюка Віктора Івановича!!!!!!!!!! 
  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Петровська М.А.: На підтримку Овдіяюка В.І. 
Приналежність до партіїї не завжди може бути  оцінкою діяльності людини. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Кобрина Олена Анатоліївна, 1964 р.н., Україна, Новоград-Волинський  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ганношина Анна Андріївна, м.Новоград-Волинський 
В підтримку Віктора Івановича! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Гаврилюк Олександр Васильович, 22 роки м. Новоград-Волинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Медведок Юлія Іванівна, 23 роки,випускниця ЗОШ №7 ,Україна,м.Новоград-Волинський. 
  
З вибором політичної партії можна помилитися, але це ніяк не впливає на його професіоналізм! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Бакало Ірина Леонідівна, 19 років, Україна, Новоград-Волинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Мостович Людмила Петровна, 42года, Украина, г.Новоград-Волынский.Я закончила школу 25 лет назад,нашу школу закончила моя старшая дочь, 
младшая ещё учится. В адрес учителей и персонально Виктора Ивановича Овдиюка, я могу сказать только теплые слова благодарности. Низкий ему 
поклон за самоотверженый труд. за те знания, которыми он делится с детьми и за тот пример хорошего человека и гражданина, которых в нашей жизни 
не так уж много. Прошу оставить В.И.Овдиюка директором нашей школы. 

Вівторок, 25 лютого 2014 



Поддерживаем обращение!!! Слепцова Вера Яковлевна, 69 лет, и Слепцова Светлана Викторовна, 47 лет. г. Рязань. Бывшие учителя школы № 7. 
Вівторок, 25 лютого 2014 

Засипка Ірина ( zasupka_0504@ukr.net ): Підтримую!!!!!!!! 
Засипка Ірина Петрівна, 31 р., м. Новоград-Волинський  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Дорощенкова Ірина Сергіївна 35років, Україна,м.Харків,випускниця школи. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Поддерживаю 
Медведев Алексей Владиславович,21,Украина,Харьков. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Безпрозванна Ірина Олексіївна, м.Новоград-ВОлинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Корнійчук Лідія Михайлівна, 35 років, м. Новоград-Волинський. 
Повністю підтримую. Вчитель рідної мови і літераиури, який прищеплює дітям  патріотичні погляди и навчає любити свою країну. Саме такі люди і 
повинні навчати дітей. 
  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Костюк Таня ( niechiporuk@mail.ua ): Підтримую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Костюк Татьяна. 29 лет, Н.- Волынский.  

Вівторок, 25 лютого 2014 
Чекаліна Ольга Володимирівна ( olyaolya2004@mail.ru ) 
Чекаліна Ольга Володимирівна, м. Новоград-Волинський. В підтримку Віктора Івановича Овідяюка! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Елена ( keu2@mail.ru ): В поддержку директора ЗОШ №7 Овдиюка В.И. 
Корсунская (Микалюк) Елена Юрьевна, 30 лет, Украина, Житомир 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Юрина Оксана Павловна 34 года Украина Новоград-Волынский. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ірина Миколаївна Нюкало, 44р., Нвоград-Волинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ігнатюк Олена Олексіївна, 25 років, м.Новоград-Волинський. 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Ігнатюк Олена Олексіївна, 25 років, м.Новоград-Волинський, Україна. 
Всім серцем і душою підтримую нашого директора!!! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Кливанская Татьяна Леонидовна, 46 лет, Украина, Н-Волынский. Доброта,порядочность, профессионализм не имеют партийной принадлежности! 
Виктор Иванович - преподаватель, руководитель от Бога, а не от партии! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
 
Гончаренко Светлана Анатольевна 25 лет. Новоград-Волынский 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Рання Катерина Ігорівна, 25 років, Київ, Україна (випускниця ЗОШ №7) 
Овдіюк Віктор Іванович найкращий директор і вчитель! 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Овдіюк Віктор Іванович - це сердце та душа ЗОШ № 7!!! Він - гордість школи, а також висококваліфікований вчитель!!! Саме Віктор Іванович кожного 
школяра зігріває своєю чарівною, сповненої тепла та любові, посмішкою, знає абсолютно усіх школярів поіменно, хвилюється за кожного із них, у будь-
якій ситуації буде намагатися допомогти!!! Ніколи не буде байдужим до школярів, колективу, випускників школи!!!  
Скиба Валерія Валеріївна, 20 років, м. Новоград-Волинський 

Вівторок, 25 лютого 2014 

 Зощук Ірина Вікторівна, 42роки, м. Новоград-Волинський.Мама 
випускниці школи №7, вважаю Віктора Івановича людиною з великої 
букви. Це педагог за якого ні одна людина, яка навчалася в цій школі, не 
може сказати жодного поганого слова, чи це двій очник, чи відмінник. 
Всі діти завжди вихвалялися своїм директором, а діти інших шкіл 
заздрили їм, що їм дістався такий директор, що завжди в першу чергу 
вислухає учня. Це людина, яка не брала хабарів, бо якби він їх брав, то 
не їздив би на велосипеді, а за стільки років зміг би придбати собі 
автомобіль. А представники оборони ведуть себе у такий час не краще 
ніж НКВД. Не можна всіх людей гребти під одні граблі. Да В.І. був 
представником від П.Р. але в цій партії були майже пів Нов.-Вол. Тож 
тепер давайте всіх людей цієї партії виселимо за межі міста, адже вони 
всі підтримували програму цієї партії. Зауважте програму партії, а не 
Януковича. Ви задумайтесь, чи міг знати Янукович Овдіюка, так чому ж 
ми сь 
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Підтримую звернення! 
Якубович Ольга Василівна, 42 роки, Україна, Новоград-Волинський, методист з психологічної служби відділу освіти Новоград-Волинської РДА. 
 
Вважаю за необхідне висловити свою думку з приводу ситуації, що склалася: 



1. Зміни в суспільстві, які принесло нам сьогодення, маються відбуватися на засадах законності та здорового глузду. Звільнення директора школи за 
його партійною приналежністю - повний абсурд тому що: посада це НЕ виборна і ніяких політичних вподобань не враховували у 1986-7 році, коли Віктор 
Іванович призначався на цю посаду. За роки своєї роботи  в школі Овдіюк В.І. показав себе як професійний вчитель та керівник загальноосвітнього 
навчального закладу. За ці часи школа вийшла по загальноміському рейтингу шкіл на 1 місце. Найкращим свідченням про якість роботи директора 
школи є випускники школи, які сьогодні  є гордістю ЗОШ №7. 
2. Представникам самооборони: 
Панове! якщо ви забули, то я маю вам нагадати, як працівник освіти. що школа не є політичною ареною в будь-якій формі! 
Порушення навчально-виховного процесу не красить вас ні в о 

Вівторок, 25 лютого 2014 
Щасливая Татьяна Юриевна, 26 лет, Житомир, Украина                         Считаю, что профессионализм не оценивается по партийной принадлежности!!     
                                                                             

Вівторок, 25 лютого 2014 
Маслов Олександр Борисович 
33 років 

м. Новоград-Волинсьий 
Вівторок, 25 лютого 2014 

Зощук Ірина 

Я мама випускниці школи №7, вважаю Віктора Івановича людиною з 
великої букви. Це педагог за якого ні одна людина, яка навчалася в цій 
школі, не може сказати жодного поганого слова, чи це двій очник, чи 
відмінник. Всі діти завжди вихвалялися своїм директором, а діти інших 
шкіл заздрили їм, що їм дістався такий директор, що завжди в першу 
чергу вислухає учня. Це людина, яка не брала хабарів, бо якби він їх 
брав, то не їздив би на велосипеді, а за стільки років зміг би придбати 
собі автомобіль. А представники оборони ведуть себе у такий час не 
краще ніж НКВД. Не можна всіх людей гребти під одні граблі. Да В.І. був 
представником від П.Р. але в цій партії були майже пів Нов.-Вол. Тож 
тепер давайте всіх людей цієї партії виселимо за межі міста, адже вони 
всі підтримували програму цієї партії. Зауважте програму партії, а не 
Януковича. Ви задумайтесь, чи міг знати Янукович Овдіюка, так чому ж 
ми сьогодні «зганяємо всіх собак» на цю шановану людину. Ще пару 
неділь назад він отримав почесне звання «Гордість міста 
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sergkush@list.ru 
Кушнір Сергій Володимирович, 30 років, Україна, Бровари, Київська обл. 
Категорично проти зняття директра ЗОШ №7, свого колишнього вчителя української мови та літератури, з посади директора школи. 
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Підтримую звернення! 
Струкова Людмила Василівна, 66 років, Україна , Новоград-Волинський (випускниця ЗОШ №7) 
вважаю, що політична приналежність бо будь-якої партії не може бути критерієм оцінювання педагога. Насамперед - професійність, яку я і підтримую в 
особі директора школи. 
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Прокіпчук Евген Іванович, 46 років, м.Житомир 
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Коротецкий Василий Васильевич,33года,Новоград-Волынский.Виктор Иванович золотой человек,он очень много сделал для нашей школы,по сравнению 
с другими школами.его не за что увольнять с должности директора школы.Виктор Иванович самый лучший директор.держитесь Виктор Иванович мы с 
вами до конца все ваши выпускники.мы не допустим такого произвола 
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Алексей Турик ( columbia_dn@mail.ru ) 
Я выпускник школы №7,знаю Виктора Ивановича Овдиюка как честного и благородного человека,который посвятил всю свою жизнь 
образованию,воспитал не одно поколение прекрасных людей, многие из которых были участниками и победителями многих олимпиад.Хочу выразить 
свою благодарность за вклад и лично в мое образование,а также считаю его увольнение не правильным и не допустимым. Увольняя таких людей как 
Виктор Иванович ослабляется система образования в целом. 
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admin@rekord.gov.ua 
Поддерживаю обращение! Фадеев Дмитрий Николаевич, 27 лет, Житомир, выпускник ООШ №7 2003 года 
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Підтримую звернення! Реплянчук Вадим Володимирович, 26 років, Новоград-Волинський, військовослужбовець за контрактом, випускник ЗОШ №7 2004 
року. 
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Підтримую звернення! Сахно Анатолій Анатолійович, 43 роки, Новоград-Волинський, вчитель інформатики ЗОШ № 7 
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