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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

Книга «Славетні земляки степового краю» – про життя видатних
людей Куйбишевської селищної ради Запорізької області. Автор віддає
шану працьовитим, талановитим та героїчним землякам, які жили і живуть на куйбишевській землі.
Книга розрахована на краєзнавців, викладачів історії, школярів і широке коло читачів.

Прочитавши на «одному подиху» цю книгу, я рекомендую її читачам. Автор більшою чи меншою мірою використовуючи стиль радянського соціалістичного реалізму, показав життя героїв книги через призму героїзації того
часу.
Тут чудове, інколи неймовірне сплетіння, а
то й хитросплетіння історії, біографій, людських
доль декількох поколінь, які залишили найпомітніший слід на території Куйбишевської селищної
ради. Еліта вершини степу! Рушники їхнього життя вишивались червоним і чорним, гаптувалось
потом і кров’ю, очищались праведними сльозами, прикрашалось лагідними посмішками та невтомними мозолястими руками передавалось
сьогоднішнім куйбишевцям, які гідно несуть та
примножують здобутки своїх батьків і дідів, щоб
передати їх нащадкам. Щоб ніколи не перервався зв’язок поколінь, щоб ані зернина багатого життєвого досвіду, духовного
багатства, високих моральних цінностей не згинуло у безвість.
Душевний трепет, а разом з ним і життя високої відповідальності охоплює
тебе, коли зануришся у читання книги. Знайомлячись з біографіями видатних
наших земляків, мимоволі приходять на думку лермотовські слова «… лихая
им досталась доля … богатыри не мы» … Постає запитання, а чи не переривається зв’язок поколінь?, а що далі? А вже через декілька сторінок і відповідь,
коли бачиш знайомі обличчя не тільки дідів і батьків, а й своїх товаришів – однолітків. Тоді в пам’яті зринають слова В.Симоненка: «Народ мій є, народ мій
завжди буде…В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде». Куйбишевська земля, яку я називаю не інакше як вершиою степу, не тільки через географічне розташування, а через особливу ауру, високі досягнення в роботі, мистецтві високу духовність наших людей, споконвіку народжувала і давала світові
синів і дочок, які уособлювали її сутність. Більше того, людина, яка приїздила
до нас жити, поступово всмоктували в себе такі ж риси, і вже через якийсь
десяток років її важко відрізнити від корінного жителя.
Видатних людей які народились чи отримали гарт у селищі безліч, адже
саме про наш край видатний український поет Петро Ребро писав: «… тут кожен другий коваль чи зодчий, тут кожен третій в душі поет» .
Мабуть, через це автор задав собі жорсткі рамки, щоб написати про кавалерів ордена Леніна, заслужених працівників галузей та почесних громадян
селища.
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Якби він хоч трішки розширив рамки, бувби фоліант на декілька тисяч сторінок. Хоч, звичайно, сьогодні і через десятки років, і через сторіччя вдячні
куйбишевчани будуть пам’ятати незабутні імена голови селищної ради Вороніна Костянтина Івановича, директора промкомбінату Ланга Аббе Євсейовича,
секретаря парторганізації Батечка Григорія Єлисейовича, голову райспоживспілки Черіпко Галину Зіновіївну, секретаря райкому партії Ревенок Марфу
Юхимівну, головного лікаря центральної районної лікарні Жукова Івана Павловича, голову колгоспу Рудого Олексія Омеляновича, директора птахопрому
Макаровича Миколи Федоровича, начальника райсільгоспуправління Писанка
Івана Андрійовича, директора гранкар’єру Чертіщева Олексія Михайловича,
керуючого райсільгосптехнікою Фесенка Михайла Михайловича, начальника райвузла зв’язку Солонської Ніни Андріївни, завідуючої дитсадком Карпій
Євдокії Мартинівну, директора кіномережі Савотченка Ігоря Костянтиновича,
секретаря райкома партії Рижова Леоніда Кириловича, начальника райвідділу
міліції Пожидаєва Миколи Семеновича, викладача автошколи Косенка Івана
Захаровича, директора будинку культури Слєсаренка Миколи Григоровича,
механізатора колгоспу «Таврія» Лавріненка Миколи Андрійовича, бригадира
колгоспу «Україна» Павленко Петра Андрійовича, колгоспника колгоспу «Таврія» Мотренка Василя Галактіоновича, голови колгоспу «Червоне поле» Кайду
Федора Гавриловича, першого секретаря райкому партії Головенка Григорія
Дорофійовича, директора школи Халецького, бригадира колгоспу ім. Ілліча
Хоменка Миколу Харитоновича… Цей список можна і треба продовжити, їх сотні наших земляків, завдяки яким ми живемо, користуємося плодами їхньої
праці, вони створили не тільки матеріальні блага, вони створили неповторну
ауру нашого краю, заклали основи нашого життя у всіх його проявах.
Біографії героїв книги написані не сухим бюрократичним стилем, а стилем,
який наближається до художнього, проте хронологічна точність не дозволяє
сумніватись у достовірності викладених фактів та подій. Особливого шарму у
книзі додають фотографії, копії документів, власні уточнення та думки автора.
Ми бачимо не бронзові бюсти, а живих, простих і водночас величних людей.
Вони – наша гордість, вони – запорука нашого щасливого майбутнього.
Павло Будник,
Куйбишевський селищний голова.
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ГЕРБ смт. КУЙБИШЕВЕ

Герб смт. Куйбишеве являє собою щит із закругленою нижньою частиною, висота
якого у співвідношенні до ширини дорівнює 8:7 та який накладено на декоративний
позолочений картуш, що увінчаний срібною мурованою короною з тризубом.
Щит розділено на дві смуги: голубого та зеленого кольору. На зеленому полі зображено брили граніту у вигляді невеликої гори, а на голубому – золотий орел із степовою
гадюкою, зав'язаною вузлом в пазурах.
Щит – це символ розсудливості і захисту.
Срібна міська корона визначає статус поселення, за правилами герботворення вона
обов'язкова для селищ та молодих міст.
Орел з гадюкою в пазурах уособлює собою силу духу, твердість характеру та гордість місцевих мешканців, їх волю до перемоги над злом, прагнення до справедливості.
Зображення брил граніту у вигляді гори є символом основного промислового виробництва на території громади – виробництва щебеню та каменю з граніту, а також
уособлює собою найвищу точку над рівнем моря та пам'ятку історії і археології – Більмак-Могилу, та історичну назву поселення Кам'янка.
Синій колір на гербі є символом миру, слави, честі, вірності та щирості.
Зелений колір є символом надії, достатку, свободи й уособлює собою сільське господарство – одну з основних галузей економіки селищної громади, яким з далекого минулого займалися місцеві жителі, та рукотворні ліси, що розташовані поблизу селища.
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ПРАПОР смт. КУЙБИШЕВЕ

Прапор територіальної громади смт. Куйбишеве має форму прямокутника із співвідношенням сторін 2:3, розділеного на три горизонтальні смуги: верхня і нижня одинакові по ширині, верхня – жовтого, а нижня – зеленого кольору, середня – синього
кольору, співвідношення ширини зеленої та жовтої смуг до синьої становить 1:4. Всередині прапора на голубій смузі розмішений один із основних елементів герба: орел з
гадюкою. Висота орла становить 2/5 висоти прапора, а ширина 2/9 .
Положення про зміст, опис та порядок використання символіки громади смт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області (герб,
малий герб, прапор, штандарт селищного голови), затверджене рішенням
селищної ради №15 від 07.04.2011 р.
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НАГРУДНИЙ ЗНАК
«ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН СЕЛИЩА КУЙБИШЕВЕ»

Нагрудний знак «Почесний громадянин селища Куйбишеве» складається з трьох
елементів: колодка, підвіс у вигляді хреста, кругла накладка на хрест.
Колодка має складний тригранний контур у вигляді рослинних орнаментів гілок калини з плодами. Виготовлена з латуні з подальшою поліровкою та позолотою. На зворотному боці колодки є шпилька для кріплення нагороди до одягу.
Підвіс має форму мальтійського хреста зі зворотнім радіусом кривизни на зовнішніх променях. В кожному промені по три поглиблення для відповідних емалей: жовтої,
блакитної та зеленої. Хрест виконаний з латуні з подальшою поліровкою та позолотою.
Центральна накладка – кругла. В центрі розташований герб смт. Куйбишеве з короною. По периметру напис – «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН СЕЛИЩА КУЙБИШЕВЕ», довкола
якого нанесена блакитна емаль. Між гербом і написом - барельєф, що імітує кристал
самородка. Накладка виконана з латуні з позолотою. Підвіс і колодка з'єднуються за
допомогою кільця. Розмір нагороди 45 x 62 мм.
Положення про присвоєння звання «Почесний громадян селища Куйбишеве»
затверджене рішенням селищної ради №1 від 26.05.2011 р.
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ВСТУП
Велич кожного краю – в людях, які тут жили і живуть. І особливо в тих людях, котрі своїми справами зробили особливий внесок у розвиток нашої територіальної громади. Багато видатних людей, які прославили Запорізький край,
народилося і виросли в нашому селищі.
На куйбишевській землі народжуються сильні духом і талановиті люди,
що генетично увібрали в себе бойовий характер наших предків: трипільців і
скіфів, слов'ян і козаків. Тому сучасний куйбишевець поєднує в собі такі риси,
як сильна воля і розсудливість, постійне прагнення до фізичного і духовного
самовдосконалення, енергійність і багатий внутрішній світ, цілеспрямованість,
щирість та гостинність.
Серед жителів Куйбишеве є і талановиті митці, і відомі воєначальники, і визначні громадські діячі… Цей перелік можна продовжувати дуже довго, адже у
нашому краї у різний час жили, працювали і творили особистості, які зробили
неоціненний внесок у розвиток запорізького краю.
Вивчаючи історію рідного краю, відкриваючи для себе все нові і нові її
пласти, я дізнався про багатьох людей, чий життєвий і творчий шлях викликав у мене неабияке захоплення. Всі вони достойні бути вписаними золотими
літерами в історію нашого краю: хто зі зброєю в руках захищав її простори від
загарбників, хто піднімав з післявоєнної руїни, хто оспівував її красу, хто досліджував її славну минувшину, хто своїм прикладом прославляв наше селище
далеко за межами України. Не забуваймо й тих людей, які не увіковічнені в
пам'ятниках і не згадані на сторінках книжок і журналів, зате своєю щоденною
працею внесли неоціненний вклад у розвиток нашої малої Батьківщини.
Основна ідея цього твору – викликати почуття патріотизму і гордості за
свою Батьківщину, за своїх талановитих і працьовитих пращурів, прищепити
землякам, особливо молодому поколінню, любов до рідного краю, повагу до
його історичної та культурної спадщини. Сподіваюся, що прочитавши цю книгу,
наша молодь стане трепетніше і відповідальніше ставитися до духовних і культурних скарбів, які передали нам минулі покоління, зможе не лише зберегти
красу і велич нашого селища, а й примножити його славу.
Країна повинна знати своїх героїв – цей лозунг залишається актуальним і
нині, адже незважаючи на вільний доступ до інформації, ми все-таки доволі
мало знаємо про визначних постатей селища Куйбишеве. Тому в книзі зібрана цікава інформація про відомих людей, що народилися, навчалися, жили чи
працювали на території Куйбишевської селищної ради. Це – Герой Радянського
Союзу Іван Платонович Голуб, Герої Соціалістичної Праці Марія Захарівна Володова і Варвара Михайлівна Захаренко, повний кавалер ордена Слава Григорій
Антонович Міщенко, кавалери орденів Леніна, заслужені працівники України,
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одна з кращих спортсменок Запорізького краю Тетяна Юріївна Широколава.
Більшість цих людей відрізняє і об'єднує одне – майстерність в обраній сфері
виробництва, тому вони і стали героями моєї книги. Кращі з кращих створюють
майбутнє свого народу. Ідеї, пошуки, досвід видатних професіоналів необхідно збирати, зберігати і використовувати на благо країни і співвітчизників.
Особливої шани заслуговують Почесні громадяни смт. Куйбишеве, це високе звання за тридцять років отримали на сьогодні сімнадцять чоловік. 16 вересня 1982 року, вперше виконком Куйбишевської селищної Ради народних
депутатів (голова виконкому селищної Ради народних депутатів М.І. Труфанов)
присвоїв звання «Почесний громадян смт. Куйбишевого» 7 чоловікам: за великі заслуги перед Радянською Батьківщиною, бездоганне виконання громадського обов'язку, бойову і трудову доблесть, активну участь у громадсько-політичному житті, гідний вклад у славну історію рідного селища й й зв'язку із
200-річчям заснування смт. Куйбишевого.
Удостоєним звання «Почесний громадян смт. Куйбишевого» вручалися посвідчення і в урочистій обстановці вручали червоні шовкові стрічки з написом
«Почесний громадян смт. Куйбишевого».
Згідно з рішенням Куйбишевської селищної ради №1 від 26 травня 2011
року (селищний голова П.І. Будник) звання «Почесний громадянин селища
Куйбишеве» присвоюється: за видатні заслуги у соціально-економічному
розвитку територіальної громади, промисловому та соціально-культурному
будівництві, у розвитку охорони здоров'я, науки, культури, освіти, в охороні
громадського порядку, громадській роботі; за благодійну допомогу селищним
закладам освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, інші
заслуги перед громадою.
Особам, відзначеним званням «Почесний громадянин селища Куйбишеве»
вручаються: посвідчення і пам'ятний нагрудний знак.
Я народився і виріс у селі Вершина Куйбишевського району Запорізької області, тому мені особливо приємно, що серед героїв цієї книги є мої видатні
земляки, а саме «Почесний громадянин смт. Куйбишеве» Катерина Митрофанівна Суржик (Ревенок), «Заслужений працівник сільського господарства Української РСР» Любов Тарасівна Тімченко (Корнієнко), «Заслужений працівник
культури Української РСР» Ганна Михайлівна Панасевич (Котенко). Всі вони народилися на території Вершинської сільської ради, а після переїзду в районний
центр творили славу Куйбишевського краю і працювали на його благо.
Більшість героїв книги протягом свого життя жили і працювали, як писав
відомий поет Ігор Давидович Шеферан: «Раньше думай о Родине, а потом о
себе…». Насправді, вони ніколи не працювали за нагороди, а визнання держави, звичайно, для них є приємним, проте це не перетворювалось за мету в
житті. Нагороди їх ще більш зобов'язували працювати краще. В деяких героїв
особисте життя не склалося, так як робота займала увесь час.
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Як автор цієї книги не ставив перед собою завдання дати оцінку героям цієї
книги, кожен з яких має чималі досягнення та звання в тій чи іншій галузі і суспільного життя. Перед собою ставив скромне завдання – ознайомити мешканців територіальної громади Куйбишевської селищної ради Запорізької області
з життєвим шляхом цих людей.
Дуже важко розповісти в одній книзі про всіх знаменитих мешканців селища минулого й сучасного, тому сподіваюся, що незабаром побачать світ нові
видання, що прославлятимуть трударів селища, бо наші люди того варті. І вже
як куйбишевець хочу сказати: хоча на світі є чимало міст, селищ, сіл які захоплюють своїми краєвидами чи привабливими умовами життя, наше Куйбишеве все-таки найкраще. Якщо ми будемо разом наполегливо працювати для
розвитку і процвітання нашого селища, результат не забариться. Спільними
зусиллями ми збудуємо селище нашої мрії, адже наше селище – це наш дім!
Для більшого пізнання рідного краю, в другій частині книги, я виклав довідкові відомості про місцезнаходження та власні назви географічних об'єктів, які
існують, або існували на території Куйбишевської селищної ради Запорізької
області.
Про більшість героїв цієї книги розповідала Куйбишевська райгазета, яка
мала назви «Соціалістична перемога», «Прапор комунізму», нині «Рідний
край». Я вдячний редакції видання за можливість ознайомитися із її багаторічним архівом.
Про наш край написано не так багато книжок та й ті мали невеликий наклад. Вони були доступні лише обмеженому колу читачів, тому книгу «Славетні
земляки степового краю» я розмістив для відвідувачів Інтернету за адресою:
http://www.kbv.zp.ua.
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БАСТРИГА
ІВАН
МИХАЙЛОВИЧ
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 12 грудня 1937 року у селі Гусарка в районі імені В.В. Куйбишева Дніпропетровської області (з 10 січня 1939 року Запорізька область) в селянській сім'ї.
Батько Михайло Прокопович Бастрига – учасник Великої Вітчизняної війни, після війни працював ковалем в колгоспі. Мати Васса Пилипівна до і після війни працювала
в колгоспі.
З 14 років Іван Михайлович на літніх канікулах працював у колгоспі нарівні з дорослими. Працював в полі на збирані врожаю зернових культур, на току вантажив підводи і автомобілі, які вивозили зерно на елеватор. З дитячих років пізнав ціну важкої
селянської праці.
В 1956 році закінчив Гусарківську середню школу, це був перший післявоєнний випуск десятикласників. У школі навчався добре, особливо любив точні науки – математику, фізику, хімію. В атестаті були четвірки тільки по мовах – українській, російській
та німецькій.
Після закінчення школи разом зі своїми п'ятьма односельцями поїхав працювати
на цілину. Для збільшення виробництва зерна Микита Сергійович Хрущов запропонував на вересневому (1953 року) пленумі ЦК КПРС розширити посівну площу шляхом освоєння цілинних земель. Молоді гусарківці, ще навчаючись в школі, мріяли
про трудові подвиги в Казахстані. В п'ятдесяті роки минулого століття це було дуже
престижно. Іван Михайлович в Північно-Казахстанській області працював у бригаді
по заготівлі сіна, пізніше копав ями під телеграфні стовпи, виконував іншу некваліфіковану роботу.
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Восени 1956 року Івана Михайловича призвали до лав Радянської Армії, служив
протягом трьох років у м. Уссурійську Приморського краю. Після звільнення з лав Радянської Армії Іван Михайлович вступив на навчання у Дніпропетровський металургійний інститут. Після закінчення першого курсу перевівся на вечірню форму навчання, а
сам пішов працювати на перше своє робоче місце – електромонтером у трест «Південелектромонтаж». У 1968 році закінчив інститут за фахом інженер-металург.
З 1960 року працював на Дніпровському алюмінієвому заводі в м. Запоріжжя:
черговим електриком, виробничим майстром, старшим виробничим майстром, начальником цеху залізних порошків, головою комітету профспілки заводу, начальником
центральної заводської лабораторії хімічних досліджень.
З 1981 року Іван Михайлович працював старшим інженером-приймальником ВО
«Радіоімпорт» при торговельному представництві СРСР в Югославії. За ці два роки він
побував на всіх металургійних заводах цієї країни. Період праці в Югославії дав можливість Івану Михайловичу познайомитися з кращими спеціалістами в області металургії,
розширити свій кругозір, набути професійного досвіду. Так, по питаннях поставок продукції з Югославії в СРСР тісно співпрацював з сином Генерального секретаря ЦК КПРС
Леоніда Ілліча Брежнева – Юрієм Леонідовичем, який в той час працював першим заступником міністра зовнішньої торгівлі.
У 1982 році повернувся на Дніпровський алюмінієвий завод, де обіймав посади
начальника центральної заводської лабораторії хімічних досліджень і нової техніки,
начальника виробничо-технічного відділу, заступника головного інженера заводу. У
лютому 1988 року Івана Михайловича призначають головним інженером заводу. На
той час завод почав працювати в умовах повного госпрозрахунку і самофінансування.
В епоху перебудови широко пропагандувалось і застосовувалися в умовах демократизації суспільства вибори керівників всіх рангів. Влітку 1988 року на заводі розгорнулась компанія за вакансію керівника підприємства. В багатотиражній заводській
газеті «За алюміній» під заголовком «Ищем хорошого директора», були надруковані
імена членів конкурсної комісії, умови, та кандидати від трудових колективів заводу
на цю високу посаду. Таких кандидатів було зареєстровано аж одинадцять чоловік.
Після консультацій, переговорів в конкурсі взяли участь чотири претенденти на посаду
директора Дніпровського алюмінієвого заводу імені С.М. Кірова в місті Запоріжжі. 22
вересня 1988 року на конференції трудового колективу заводу за Івана Михайловича
проголосувало 263 делегата із 462. Так, за результатами таємного голосування Іван
Михайлович став директором єдиного в Україні і найбільшого у Східній Європі виробника алюмінію, легованих сплавів на його основі та кристалічного кремнію. Завод мав
комплексний металургійний цикл, який спеціалізувався на виробництві глинозему металургійного і спеціальних марок первинного алюмінію, легованих алюмінієвих сплавів для автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, кремнію кристалічного для напівпровідникової та кремнійорганічної промисловості. Запорізький
завод першим в світі опанував електротермічне виробництво силуміну.
21 листопада 1990 року Рада Міністрів СРСР прийняла постанову «Про створення
акціонерних товариств в металургії». Цим документом передбачалося, частину акцій
товариства розподілити між членами трудового колективу, з метою зацікавленості
працівників краще працювати та отримування акціонерами дивідендів з прибутку. Це
була хороша перспектива для всіх працівників комбінату, від робітника до директора.
Упродовж 1990 – 1994 років Іван Михайлович працює генеральним директором За-

Славетні герої степового краю

13

порізького виробничого алюмінієвого комбінату. З 1994 року Запорізький алюмінієвий
комбінат – відкрите акціонерне товариство зі статутним фондом близько 155,7 млн.
грн., розділеним на 622 729 120 акцій. У власності колективу комбінату (облікова чисельність – 7200 осіб – Автор) перебувало 7 % акцій на суму 10,9 мільйона гривень,
інші належали державі.
З 1994 року Іван Михайлович Бастрига обіймав посаду голови правління ВАТ – генерального директора Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату, а з 2001
року президент ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
3 1994 по 1998 рік – президент Запорізького обласного союзу промисловців та підприємців «Потенціал». Голова ради АБ «Муніципальний». Іван Михайлович – ініціатор
створення та президент Асоціації вітчизняних виробників кольорових металів України.
В березні 1998 року Іван Михайлович балотувався по виборчому округу №79 кандидатом в народні депутати України, але перед голосуванням зняв свою кандидатуру.
21 липня 1999 року Бастрига Іван Михайлович постановою №117 був зареєстрований Центральною виборчою комісією довіреною особою кандидата у Президенти
України Л.Д. Кучми по одномандатному виборчому окрузі №79 (м.Бердянськ).
У 2001 році обраний президентом Запорізької обласної федерації баскетболу.
У 2002 році Іван Михайлович прийняв рішення балотуватись в народні депутати
України по територіальному виборчому округу №80, який включав у себе чотири сільські райони – Куйбишевський, Розівський, Чернігівський, Бердянський і м. Бердянськ.
На одне місце зареєструвалося тоді 18 кандидатів. 31 березня 2002 року кожний третій
виборець округу проголосував за Івана Михайловича. З великим відривом від конкурентів, набрав майже 35 тисяч голосів, І.М. Бастрига переміг. В парламент прийшов
з великим досвідом господарника, з перших днів роботи депутат зайняв активну позицію, мав авторитет у фракції і в парламенті в цілому. Як депутат Іван Михайлович
намагався активною діяльністю максимально втілювати у життя свої помисли задля
успішного розвитку рідного запорізького краю.
Виборці Куйбишевського району не пошкодували, що проголосували за Івана Михайловича, він став основним меценатом шкіл, традиційно вшановував кращих випускників - медалістів шкіл. Постійно відмічав працю вчителів – дарив їм подарунку, квіти.
Дбав про будинки культури в селах, закупляв музичну апаратуру, костюми, для багатьох дитячих навчальних закладів закупляв іграшки, для шкіл завозив цілі комп'ютерні
класи. Багато учасників Другої світової війни з його рук отримали телефонні апарати.
В Куйбишевській центральній лікарні завдяки Івану Михайловичу було відкрите реанімаційне відділення, завдяки якому врятовано сотні життів мешканців району.
Протягом багатьох років не вирішувалася проблема питної води в смт. Куйбишеве, за цю справу взявся І.М. Бастрига. Використав свої особисті зв'язки, зокрема з міністром транспорту та зв'язку України Георгієм Миколайовичем Кирпою, і проблема
була вирішена позитивно. Як результат, до Куйбишевого був в короткий час побудований водовід протяжністю 7,6 кілометра. Його введення в експлуатацію значно поліпшило забезпечення артезіанською водою мешканців селища. За активну участь у
розв'язані цієї проблеми, виконавчий комітет Куйбишевської селищної ради нагородив Івана Михайловича своєю вищою нагородою.
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суспільства до визначення конкретних ефективних шляхів та можливостей для подальшого сталого розвитку області, до якої був обраний Іван Михайлович Бастрига.

УКРАЇНА
КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
9 вересня 2004 року
№168

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 522/2008

Про присвоєння звання
«Почесний житель смт. Куйбишеве»
За вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток Куйбишевської територіальної громади, активну участь у розв'язанні проблем селища
Куйбишеве виконком Куйбишевської селищної ради вирішив:
1. Присвоїти звання «Почесний житель смт. Куйбишеве» - Бастризі Івану
Михайловичу – народному депутату України.
2. Удостоєному звання «Почесний житель смт. Куйбишеве» видати посвідчення почесного жителя смт. Куйбишеве із врученням стрічки.
Селищний голова

Л.П.Дахно

Бастрига Іван Михайлович протягом свого перебування народним депутатом
України четвертого скликання змінив декілька фракцій та депутатських груп.
Дата вступу

Дата виходу

Фракція «Єдина Україна»

Назва фракції (депутатської групи)

15.05.2002

20.06.2002

Фракція «Регіони України»

20.06.2002

17.03.2005

Група «Воля народу»

17.03.2005

25.03.2005

Фракція «Партії промисловців і підприємців України»

25.03.2005

25.05.2006

Іваном Михайловичем протягом каденції були подані і були розглянуті 13 депутатських запитів, а саме до Кабінету Міністрів України – 4, керівникам міністерств і відомств України – 7, Генеральному прокурору України – 2.
Постановою Центральної виборчої комісії від 22 липня 2004 року №213 Іван Михайлович Бастрига був зареєстрований довіреною особою кандидата на пост Президента
України Віктора Федоровича Януковича на 80 територіальному виборчому окрузі.
З 2006 року по 2007 роки Іван Михайлович - у ТОВ «Суал-холдинг» - заступник голови Наглядової ради ВАТ «ЗАлК».
Розпорядженням №320 від 27 серпня 2008 року при голові Запорізької обласної
державної адміністрації була створена Рада старійших з метою залучення заслужених
діячів, авторитетних і досвідчених фахівців різних галузей економіки та сфер діяльності

Про відзначення державними нагородами України працівників акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної металургійної промисловості, вагомі трудові звершення та з нагоди 75-річчя підприємства постановляю:
нагородити орденом «За заслуги» І ступеня
БАСТРИГУ Івана Михайловича - члена наглядової ради.
Президент України
Віктор ЮЩЕНКО
9 червня 2008 року
Іван Михайлович
Бастрига нагороджений орденами «За заслуги» III ст. (1992 р.),
II ст. (2000 р.) та І ст.
(2008 р.)
ступенів,
Трудового Червоного Прапора (1974 р.);
Почесними грамотами Кабінету Міністрів
України
(2002 р.),
Верховної Ради України (2005 р.); медалями «За розвиток
Запорізького краю»
(2007 р.), «За ефективне управління» (2000 р.) Міжнародною кадровою академією, «Ветеран праці» (1986
р.), «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» йому присвоєно почесні звання
«Почесний громадянин м. Бердянська» (2007 р.), «Почесний громадянин м. Запоріжжя» (2011 р.), «За сприяння в охороні державного кордону України» (2005 р.) адміністрацією Державної прикордонної служби України; медаллю СРСР «За доблестный
труд» (1970 р.); присвоєно звання «Кращий роботодавець» (2000 р.) та «Почесний
громадянин Куйбишевського району» (2008 р.), «Заслужений металург СРСР»; Українською Православною Церквою відзначений трьома вищими церковними нагородами.
Автор книги «Между прошлым и будущим».
Одружений. Має трьох дорослих дітей.
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БРАЙЦАРА
ДМИТРО
ГРИГОРОВИЧ

УКРАЇНА
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ
№ 77 - 2011-10-05
м. Запоріжжя

(18 травня 1903 р. –
21 травня 1993 р.)

Про присвоєння звання
«Почесний громадянин міста Запоріжжя» Бастризі І.М.
Розглянувши клопотання трудового колективу відкритого акціонерного
товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про присвоєння
Бастризі Івану Михайловичу звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя»
та рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 07.09.2009 № 356
«Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» Бастризі
І.М.», враховуючи його значний особистий внесок у вирішення питань розвитку індустріального потенціалу міста Запоріжжя та соціально-економічних програм, сприяння реалізації інвестиційних проектів в системі соціального захисту,
охорони здоров'я, культури та спорту, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
Присвоїти Бастризі Івану Михайловичу звання «Почесний громадянин
міста Запоріжжя»
Міський голова

Славетні герої степового краю

О.Ч. Сін

Є люди, з якими легко спілкуватися на роботі і в побуті, на відпочинку і в екстремальних обставинах. Такий Бастрига Іван Михайлович – комунікабельна, чуйна і цікава
особистість.

КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Народився в селі Олексіївка (тепер Куйбишевського району Запорізької області) 18
травня 1903 року у сім'ї спадкового хлібороба Григорія Степановича Брайцари, в якого
було дванадцятеро дітей. Дмитро був найстаршим сином. Закінчив третю Олексіївську
земську школу. В тринадцять років самостійно вийшов в степ без батька.
З березня 1919 року по січень 1921 року в Олексіївці та його околицях перебували
всі більш-менш відомі діячі махновського руху, російські та українські анархісти, чимала кількість відомих радянських воєначальників і партійних діячів, які вели боротьбу
за контроль над Бердянськом та іншими населеними пунктами нашого краю. Восени
1919 року в село особливо часто навідувались військові підрозділи Нестора Івановича
Махна, в якому служило багато земляків Дмитра Григоровича. Була велика спокуса у
юного селянина, послужити у селянській повстанській армії, але п'ятнадцятирічний, невеликий на зріст Дмитро Григорович потрапив в армію тільки через шість років.
29 вересня 1925 року він був призваний Бердянським РВК у Робітничо-Селянську
Червону Армію. Служив розвідником-спостерігачем в 9 кінному артилерійському дивізіоні. Військову присягу склав у своєму дивізіоні 1 травня 1926 року. Звільнився в запас
27 лютого 1927 року і в тому ж році 17 листопада одружився на своїй односельчанці
Шаповал Одарці Микитівні (1907 р.н.). Шлюб був вдалий, в їх сім'ї народилося восьмеро дітей: Степан (1928 р.), Надія (1929 р.), Поліна (1931 р.), Галина (1934 р.), Борис (1937
р.), Любов (1939 р.), Валентина (1945 р.), Федір (1947 р.).
Служба в Червоній Армії була доброю школою для сільського юнака. В рідній Олексіївці обрали активіста-комсомольця депутатом. Молодий хлібороб бачив далі свого бать-
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ка – темного, неграмотного селянина. Із створенням у селі товариства спільного обробітку землі Дмитро Брайцара першим вступив в ТСОЗ і рішуче пориває з батьком, якому
нелегко було відмовитися від дрібновласницьких поглядів.
Агротехніка-самоука посилають в сільськогосподарський технікум. Важкими були
роки навчання, далеко не всі витримали це випробування. В 1936 році закінчив Ерастівський сільськогосподарський технікум імені С.М.Кірова Дніпропетровської області.
Після закінЕрастівський сільськогосподарський технікум бере свій
чення навчання, в
початок з 1899 року, коли 7 листопада було відкрито пер1936 році Дмитро
ший сільськогосподарський навчальний заклад на КатериГригорович пранославщині – Верхньодніпровську нижчу сільськогосподарцював дільничську школу І розряду «Росія».
ним агрономом
Школа була відкрита в честь шлюбу його ІмператорКостянтинівської
ської Величності Миколи ІІ з принцесою Гессенською Алісою
МТС до початку
(Олександрою Федорівною). Школа відкрита з ініціативи
Великої
Вітчизмісцевого землевласника, мецената, очільника дворянства
няної війни. На
Верхньодніпровського повіту, кандидата правознавства,
кінець 1939 року
дійсного статського радника Ераста Костянтиновича
МТС мала 72 тракБродського, який за свої кошти побудував навчальний кортори, 57 комбайпус з пансіоном і був її постійним опікуном.
нів, 15 вантажних
Школа з трирічним терміном навчання готувала сільавтомашин.
У
ськогосподарських старост для роботи помічниками дільмайстерні працюничних агрономів.
вало три токарних
і три свердлильних верстати, було механізовано кузню. Машино-тракторна станція обслуговувала більше 20 господарств, що охоплювали села: Благовіщенку, Більманку, Вершину Другу, Гусарку, Вершину Першу та інші.
У кінці вересня 1941 року Дмитро Григорович разом з працівниками Костянтинівської
МТС був задіяний в перегоні сільськогосподарської техніки та великої рогатої худоби на
Кубань. Німецькі війська наздогнали їхню колону в Ростовській області і повернули їх з
своїм майном займатися сільським господарством в своєму районі. Багато техніки вийшло
з ладу, так що до району повернулося менше половини тракторів та іншого сільськогосподарського інвентарю. Після повернення в село Куйбишеве працював на тимчасово окупованій території. В 1943 році, коли відступали німецько-фашистські загарбники, будинок родини Д.Г Брайцари. був спалений (в наш час вулиця Ілліча, 21 смт. Куйбишеве – Автор).
З 16 вересня 1943 року, після звільнення села Куйбишеве, Д.Г. Брайцара продовжив
працювати в МТС на посаді старшого агронома. Весна 1944 року – перша для хліборобів
району після дворічної окупації фашистськими загарбниками. Західніше ще точилися бої,
а на визволеній території відроджувалося народне господарство. Хлібороби готувались
до першого післявоєнного засіву. Перед агрономом тоді, взимку 1944 року, стояло три
проблеми: кадри, техніка, посівний матеріал, нелегко доводилось вирішувати їх.
Два ЧТЗ і кілька колісних ХТЗ, напівобгорілих тракторів – ось і все господарство МТС у
1944 році. З нього почав головний агроном МТС. До роботи доводилось добиратися пішки. Планування, нормування, підготовка нових кадрів механізаторів з підлітків, дівчат. На
це йшли дні і ночі. Мов свою долоню, знав він кожне поле. На Лозовій чи Журавці – шар
чорнозему в метр, а на Дачі, біля Гострих могил жерства ледь прикрита 15-сантиметро-
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вим родючим шаром.
Першу після визволення посівну МТС закінчила до Першотравневих свят. З цим екзаменом Дмитро Григорович справився найкраще в області, за що були нагороджені перехідним Червоним прапором Запорізької обкому партії, облвиконкому та облземуправління і грошовою премією.
Жнива були не менш напруженими. Урожай виростили порівняно непоганий. Озимі
і ярі дали трохи більше, як по 20 центнерів з гектара. Не вся придатна для обробітку земля оброблялася. Косили хліб, в основному кінними косарками-лобогрійками. Комбайнів
було одиниці, та й ті старі, розкомплектовані. Їх, як молотарки, використовували для обмолоту снопів.
Трудомісткою роботою було в'язання снопів. Норма – 10 кіп по 60 снопів. Нелегко
зв'язати 600 снопів за день. Але й тут допомагав випробуваний метод – соціалістичне
змагання. Колгоспниці колгоспу імені ХІІ-річчя Жовтня (пізніше друга бригада колгоспу
«Україна») першими в районі на в'язані снопів перейшли рубіж 1000 снопів за день. Приклад передовиків швидко розповсюдився і на кінець жнив у всіх господарствах були свої
тисячниці.
Справжнім святом для Дмитра Григорович було вивезення перших тонн хліба на елеватор. У кожному господарстві організовували червоні валки. Колгоспники доставляли
хліб з музикою. Валки були святково прикрашені. Хліб везли підводами, запряженими
кіньми, волами, коровами. Використовували і ручні візки.
Хліб ніколи не діставався легко, а той, у 1944 році, тим більше. Вирощував сільсьякогосподарські культури Дмитро Григорович при неймовірних труднощах і тому він пов'язав
все своє життя з агрономією, з землею.
З 12 листопада 1946 року працював Д.Г Брайцара дільничним агрономом Костянтинівської МТС. На час відпустки директора Костянтинівської МТС В.В.Лук'яненка, виконуючим обов'язки директора МТС призначали Дмитра Григоровича Брайцару.1
Колгоспи Вершинської Першої сільської ради: імені Карла Марса, «Незаможник України», імені Куйбишева входили до складу Ново-Української виробничої дільниці. 11 січня
1947 року дільничного агронома Д.Г. Брайцару направили керувати агротехнічними заходами в цих колгоспах. В зв'язку з тим, що він обслуговував найбільшу дільницю по МТС, з
21 червня 1947 року йому підняли заробітну плату до 600 карбованців.
З 30 червня 1947 року Дмитра Григоровича перевели обслуговувати колгоспи «Політвідділ», імені Хрущова й імені Леніна (у 1963 році перейменований на колгосп «Таврія» - Автор) Куйбишевського району Запорізької області. В 1947 році прибуток колгоспу
імені Леніна становив 284470 карбованців проти 187944 карбованців в 1946 році. Для
забезпечення високих темпів відродження господарства, колгосп у 1947 році придбав
автомашину, вісім ходів, у майстернях колгоспу зроблено десять нових гарб, капітально
відремонтовано чотири лобогрійки, три букера, шість плугів.
За отриманий високий врожай зернових в господарстві в 1953 році Дмитра Григоровича преміювали поїздкою на Всесоюзну сільськогосподарську виставку (з 1959 року –
Виставка досягнень народного господарства СРСР – Автор) в місто Москву.
Згідно із постановою ЦК КПРС від 20 серпня 1955 року №1530 «Про заходи по подальшому поліпшенню агрономічного та зоотехнічного обслуговування колгоспів» Дмитра Григоровича вивели з штату Костянтинівської МТС і призначили 1 жовтня 1955 року
головним агрономом колгоспу імені Леніна.
За ініціативи Д.Г. Брайцари в нашому селищі між вулицями Смирнова та Карацупи
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в 1956 році в гирлі балки Сороківської була збудована гребля, де утворився так званий
«таврійський ставок» площею 2.744 га. Ставок наповнюється водою за рахунок поверхневого і підземного стоку. В наш час ставок використовується мешканцями селища для
ловлі риби, поливу городів, вирощуванні водоплавної птиці. На ставку діє стихійний пляж,
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ВАСЬКОВА
(Холод)
ВАЛЕНТИНА
ДМИТРІВНА
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Брайцара Д.Г. з онукою Людмилою.

кожного року біля нього проводиться традиційне свято Івана Купала.
В 1956 році колгосп імені Леніна під керівництвом агронома колгоспу Д.Г. Брайцари з площі 1058 га зібрав по 23.0 центнера зернових з гектара. Куйбишевський райком
Компартії України надрукував листівку про рекордну урожайність колгоспу. Листівка була
надрукована великим тиражем, її отримав кожний мешканець району.
Кожного року хлібороби колгоспу, під керівництвом агронома Д.Г.Брайцари, вирощували високі врожаї зернових, а в 1965 році вибороли перше місце в районі по врожайності зернових.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 червня 1966 року за успіхи, досягнуті в
Всесоюзному соціалістичному змаганні і проявлену трудову доблесть у виконанні народногосподарських планів і прийнятих зобов'язань по збільшенню виробництва і продажу
продуктів землеробства, Дмитро Григорович Брайцара нагороджений орденом Леніна.
В 66 років Дмитро Григорович пішов на пенсію з посади головного агроному колгоспу
«Таврія», але продовжив працювати в колгоспі на різних посадах до 88-річного віку.
Талановитий, турботливий агроном, який дбав не лише про високі врожаї, а й за здоровий, екологічно безпечний стан грунту. До плеяди найшановніших і значніших людей
землі – агрономів нашого району входив Брайцара Дмитро Григорович.
Джерела та література.
1. Архів Куйбишевської районної державної адміністрації. Наказ №17 по Костянтинівській МТС від 6 лютого 1946 р.

Народилася в селі Царекостянтинівка (тепер смт. Куйбишеве Запорізької області)
4 вересня 1931 року. Батьки Холод Дмитро Терентійович (1903 р.н.) та Холод (Самойлова) Анна Арсентіївна (1904 р.н.) жили в місті Сімферополь, а в 1929 році переїхали в
село Царекостянтинівку, ближче до своєї рідні, яка проживала на хуторі Шевченка (12
червня 1964 року перейменований на село Дубове Куйбишевського району Запорізької
області – Автор). В 1933 році сім'я переїздить на хутір до батька Дмитра Терентійовича. На хуторі велика сім'я Холодів (в батька було дев'ятеро синів) мала вельми заможне
господарство - земля, коні, корови, вівці та невеличка майстерня з пошиву взуття. У цій
майстерні поселилася сім'я Дмитра Терентійовича. Влітку обробляли землю, зимою вся
сім'я шила взуття. В 1938 році Дмитро Терентійович збудував будинок і сім'я переїхала
з майстерні у нову хату.
В 1939 році Валентина Дмитрівна пішла в перший клас хутірської початкової школи, до війни закінчила два класи. Після звільнення хутора від німецько-фашистських
загарбників продовжила навчання в школі. Після закінчення четвертого класу, пішла
працювати в колгосп імені Хрущова ( у 1950 році були об'єднані в один колгосп імені
Леніна колгоспи: ім. Хрущова, «Політвідділ» та ім. Леніна – Автор). Трудову діяльність
почала різноробочою в рільничій бригаді, пізніше працювала в ланці по вирощувані кукурудзи, картоплі. Працювала сільським виконавцем, сприяла сільській раді у боротьбі
з хуліганством та іншими порушеннями громадського порядку. Організовувала сходи
мешканців хутора, загальні збори колгоспників. Правління колгоспу доручало їй проводити співбесіди з колгоспниками, які спізнювались на роботу, не виконували денну

22

Микола Саїнський

норму. Семирічну освіту отримала у Куйбишевській вечірній школі. У 1948 році вступила в члени ВЛКСМ, а в 1954 році молодь колгоспу обрала її своїм лідером – секретарем
первинної комсомольської організації колгоспу імені Леніна (у 1963 році перейменований на колгосп «Таврія» - Автор) Куйбишевського району Запорізької області. За три
роки її роботи з молоддю комсомольська організація збільшилась з 23 до 75 чоловік. В
1957 році комуністи колгоспу прийняли Валентину Дмитрівну в члени КПРС. Правління
колгоспу направило секретаря комсомольської організації на навчання до Оріхівського сільськогосподарського технікуму. Після закінчення першого курсу Запорізький обласний комітет Компартії України направив її на навчання у Сімферопольську партійну
школу. Після першого курсу, партійну школу закрили, а студентів перевели на навчання
у Одеську партійну школу.
В 1961 році Валентина Дмитрівна закінчила Одеську партійну школу та була направлена працювати інструктором Куйбишевського райкому Компартії України. У 1963 році
перейшла працювати інспектором по сільському господарству райвідділу ЦСУ. З 1963
по 1970 рік навчалася в Бердянському педагогічному інституті, працювала вчителем в
Більманській школі Куйбишевського району. Після того, як вийшла заміж, переїхала на
постійне місце проживання в село Трудове. Тринадцять років працювала начальником
відділу кадрів Трудівського щебеневого заводу, шість років – начальником відділу технічного контролю, по сумісництву дев'ять років була секретарем первинної партійної
організації.
Велика робота проводилася партійною організацією по мобілізації колективу заводу на виконання державного плану, зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Валентина Дмитрівна займалися організацією колектива на суботники, які проводилися
дуже часто: це прибирання території заводу, парку і інших об'єктів.
У період роботи секретарем партійної організації колектив заводу різко покращив
роботу. Підвищилася трудова і виробнича дисципліна. Ожила громадська робота трудівників заводу, стали займатися спортом, організували художню самодіяльність, брали зустрічні підвищення соціалістичні зобов'язання. Запрацювала наочна агітація.
Валентина Дмитрівна, не рахуючись з особистим часом, віддавали себе основній і
громадській роботі. Адже парторг не був звільненим від основної роботи і вона не вимагала цього. Користувалися великою повагою й авторитетом на заводі.
На заводі було багато ручної праці, заводські умільці із списаних деталей та металобрухту склали колісний трактор, що облегшило роботу слюсарів та електриків. Через
місяць трактор зник. Робітники з заявою звернулися до секретаря партійної організації
про зникнення трактора. Валентина Дмитрівна провела відкриті партійні збори, на яке
запросила усіх робітників підприємства. Після обговорення питань порядку денного,
партійний ватажок зачитала заяву про крадіжку трактора, вона наголосила, що до ранку трактор необхідно повернути на завод. Головний енергетик підприємства, який продав трактор стороннім, повернув його вранці. По наполяганню Валентини Дмитрівни
він написав заяву про звільнення не тільки з посади, а й із заводу.
До Валентини Дмитрівни мешканці села йшли з усіми своїми бідами й радощами і
в 1986 році ветерани села обрали її секретарем ради ветеранів, а в 1998 році – головою
ради ветеранів с. Трудове.
Валентина Дмитрівна нагороджена ювілейними медалями, грамотами Куйбишевської районної ради та Куйбишевської районної державної адміністрації, а в 2010 році
нагороджена грамотою Запорізької обласної ради за зайняте друге місце в обласному
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конкурсі на кращу первинну ветеранську організацію.
В.Д. Васькова користується заслуженою повагою та авторитетом серед жителів
села, її знають також і за його межами, незважаючи на вік завжди приймає активну
участь в житті села та ветеранської організації, надає посильну допомогу жителям села
у вирішенні їх проблем.
Рішенням Куйбишевського виконавчого комітету №180 від 8 червня 2011 року за
вагомий особистий внесок в соціально - економічний розвиток територіальної громади
смт. Куйбишеве, довгорічну трудову, активну громадську діяльність виконавчий комітет
вирішив: «Присвоїти звання «Почесний громадянин смт. Куйбишеве» Васьковій Валентині Дмитрівні – пенсіонерці, ветерану праці, голові ради ветеранів села Трудове Куйбишевського району Запорізької області».
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ВОЛОДОВА
МАРІЯ
ЗАХАРІВНА

(15 грудня 1928 р. –
19 липня 2010 р.)

ГЕРОЙ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ
ПРАЦІ
КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
За успіхи, досягнуті в збільшенні виробництва і заготівель пшениці, жита,
грачихи, проса, рису, кукурудзи та інших зернових і кормових культур,
ПРИСВОЇТИ ЗВАННЯ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ
з врученням ордена ЛЕНІНА і золотої медалі «СЕРП І МОЛОТ»
ВОЛОДОВІЙ МАРІЇ ЗАХАРІВНІ – ланковій колгоспу «Україна»
Куйбишевського району Запорізької області.
Голова Президії Верховної Ради СРСР М.Підгорний
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М.Георгадзе
Москва. Кремль. 23 червня 1966 р.
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Володова Марія Захарівна народилася 15 грудня 1928 року в селі Колошече Брасовського району Брянської області в селянській родині. Наприкінці 30-х років минулого
століття її сім'я переїхала у Червоне Озеро Куйбишевського району Запорізької області.
Батько Володов Захар Олексійович (1905 р.н.) загинув 6 вересня 1943 року на полі бою
біля міста Макіївка Сталінської області (з листопада 1961 року Донецька область) в роки
Великої Вітчизняної війни.
Марія Захарівна трудову діяльність розпочала свинаркою в 1945 році в сільськогосподарській артілі імені Ілліча (село Червоне Озеро) Куйбишевського району Запорізької
області. Працювала на свинофермі разом з своєю матір'ю Марфою Василівною (1905 –
1981 рр.). Постійна турбота свинарок про нестачу кормів для свиней привела до того, що
Марія Захарівна почала замислюватись: чому не вистачає кормів, що треба зробити для
того, щоб їх було достатньо. У вересні 1953 року Пленум ЦК КПРС прийняв постанову про
круте піднесення сільського господарства. На цьому Пленумі Микита Сергійович Хрущов
поставив завдання більше вирощувати кукурудзу, яка може вирішити питання кормів
для тваринництва. Зрозумівши, яке значення має кукурудза для розвитку тваринництва,
Марія Захарівна вирішила перейти в ланку по вирощуванню кукурудзи. Тривалий час
працювала членом ланки Дусі Гнідошової, старалась освоїти техніку її вирощування,
переймала досвід старших подруг. Старання молодого кукурудзівника були помічені
правлінням колгоспу, і в 1954 році її призначили ланковою колгоспу імені Ілліча по вирощувані кукурудзи. Комсомольсько-молодіжна ланка, яку вона очолила з року в рік
добивалася високих врожаїв. Середня врожайність кукурудзи на полях ланки М.З. Володової в кінці п'ятдесятих років минулого століття сягала 53 центнери в зерні з гектара.
Ланці було присвоєне, одним з перших в Запорізькій області високе звання – колектив
комуністичної праці.
Біля контори колгоспу імені Ілліча був установлений великий портрет молодої дівчини – кращої ланкової артілі Марії Володової. Таку честь молода колгоспниця заслужила
тим, що з року в рік вирощувала високі врожаї кукурудзи. Після укрупнення колгоспів,
колгосп імені Ілліча – третя бригада колгоспу «Україна» Куйбишевського району Запорізької області.
Марія Захарівна налагодили зв'язки з Дніпропетровським науково-дослідницьким
інститутом кукурудзи, ланка стала вирощувати за рекомендаціями вчених рекордні врожаї. Дружба із наукою, помножена на добросовісну працю, не забарилася віддачею.
Врожаї в ланці М.З.Володової стали зростати.
У 50-і і 60-і роки слава про десять дівчат-комсомолок з ланки М.З. Володової гриміла
далеко за межами району і області. 40 – 60 центнерів врожаю зерна кукурудзи у володовській ланці стали звичними. Були і рекордні – по 80 центнерів.
В 1959 році первинна партійна організація колгоспу «Україна» прийняла Марію Захарівну в члени КПРС. Ця подія відбулася на виїзному засіданні бюро Куйбишевського
райкому Компартії України в селі Червоне Озеро. Такої честі прийому в партію випадало
не кожному молодому комуністу, райком високо цінив її працю і повагу як до рядової
сільської трудівниці.
За досягнуті успіхи в 1961 році була нагороджена Почесною Грамотою обкому КП
України і облвиконкомому та іменним годинником.
17 січня 1961 року через газету «Соціалістична перемога» ланкова М.З. Володова
звернулася до всіх кукурудзівників Куйбишевського району:
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«По врожайності кукурудза не має собі рівних, якщо до неї прикласти руки.
Торік наша ланка на 15-гектарному масиві виростила по 103,3 цнт «королеви
полів».
Наша ланка у співдружності з механізаторами вирішили в цьому році боротися за 100 цнт кукурудзи з гектара на площі 100 га.
Ми закликаємо усіх кукурудзоводів району очолити масовий похід за високі
врожаї кукурудзи на великих площах. Нехай у кожному господарстві будуть
ланки, які боротимуться за 600-пудовий врожай кукурудзи на 100-гектарних
масивах. З такими суперниками і нашій ланці буде веселіше працювати».

Бюро Куйбишевського райкому Компартії України розглянуло і схвалило листзвернення ланкової М.З. Володової з колгоспу «Україна» до всіх кукурудзівників району
про розгортання масового походу за вирощення високого врожаю кукурудзи на великій
площі у 1961 році.
Бюро райкому партії рекомендувало партійним і комсомольським організаціям колгоспів і відділків радгоспу широко обговорити серед кукурудзівників лист-звернення
ланкової М.З. Володової й у відповідь на це звернення взяти кожною ланкою конкретні підвищенні зобов'язання по вирощуванню високого врожаю в 1961 році на великих
площах.
17 червня 1961 року ланкова колгоспу «Україна» Марія Захарівна Володова в зв'язку
з нагородженням орденом Леніна і 3-ю золотою медаллю «Серп і Молот» Першого секретаря ЦК КПРС, Голову Ради Міністрів СРСР Микиту Сергійовича Хрущова надіслала
телеграму такого змісту:
«Дорогий Микито Сергійовичу !
Члени нашої ланки і всі колгоспники сільгоспартілі «Україна» Куйбишевського району Запорізької області гаряче поздоровляють Вас у зв'язку з нагородженням орденом Леніна і третьою золотою медаллю «Серп і Молот» за видатні
заслуги в керівництві та створенню і розвитку ракетної промисловості, науки і техніки та успішному здійсненню першого в світі космічного польоту
радянської людини на кораблі-супутнику «Восток».
Від всієї душі бажаємо Вам, дорогий Микито Сергійовичу, довгих років життя на благо і щастя всіх людей землі.
Кукурудзівники нашої ланки запевняють Вас, що своє зобов'язання – виростити по сто центнерів «королеви полів» на 100 гектарах – виконаємо з честю.
Марія Володова, ланкова».
8 грудня 1961 року ланкову М.З. Володову за високі виробничі показники у виконані соціалістичних зобов'язань занесено в Книгу Пошани Запорізької області. Бюро Запорізького обкому компартії України за підсумками соціалістичного змагання за 1963
рік прийняло рішення занести на обласну Дошку пошани ланкову колгоспу «Україна»
М.З.Володову.
Будучи визнаним майстром вирощування високих урожаї кукурудзи, вона охоче
передавала свій досвід іншим колгоспникам. Марія Захарівна брала активну участь у
громадському житті. До активної громадської діяльності вона залучала сільську молодь
області. При кожному райкомі комсомолу працювали ради кукурудзівників, виробничі
комісії, які допомагали проводити взаємоперевірки, організовувати соціалістичне змагання серед молодих колгоспників і робітників радгоспів. У всіх районах Запорізької об-
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ласті були створені районні школи молодих кукурудзівників. Понад 200 шкіл передового
досвіду діяли безпосередньо в колгоспах і радгоспах. Обласну школу ланкових очолювала передовик сільськогосподарського виробництва, знатний кукурудзівник Марія Захарівна Володова.
За досвідом приїжджали з усієї області, до знатного кукурудзівника за порадою для
закладання досліду приїздили вчені. Тільки в колгоспах та радгоспах Куйбишевського
району в 1963 році вирощували кукурудзу 312 ланок.
При сприянні Марії Захарівни в районі були розроблені умови додаткової оплати
праці кукурудзівників. Колгоспникам почали видавати п'яту частину зерна, зібраного понад план і до п'яти процентів від валового збору, одержаного в межах плану. Від врожаю
понад 50 центнерів сухого зерна з гектара видавали четверту частину, незалежно від
планової урожайності.
За одержані високі врожаї кукурудзи в 1963 році Міністр виробництва та заготівель
сільгосппродуктів УРСР Никифор Тимофійович Кадькало нагородив Почесною грамотою
ланкову колгоспу «Україна» Марію Захарівну Володову.
Марія Захарівна брала активну участь у громадському житті, двічі обиралася депутатом Верховної
Ради СРСР: 6 скликання (1962 – 1966 рр.) та 7 скликання
(1966 – 1970 рр.). Рядова трудівниця-колгоспниця вирішувала важливі державні справи як депутат вищого законодавчого органу країни – Верховної Ради СРСР.
12 червня 1966 року по Пологівському виборчому
Знак депутата
округу №473 Марію Захарівну вдруге обрали депутатом
Верховної Ради СРСР
до Верховної Ради СРСР. Комуністи Куйбишевського райоВолодової Марії
ну обирали її протягом багатьох років членом бюро КуйбиЗахарівни.
шевського райкому Компартії України.
Марію Захарівну обирають делегатом ХХІ з'їзду Комуністичної партії України (16 -19
лютого 1960 р.). У роботі з'їзду взяли участь 894 делегати, які представляли 1256700 членів і 131788 кандидатів у члени партії.
1961 рік для Марії Захарівни був особливим і незабутнім. Партійна організація Запорізької області обрала її на історичний ХХІІ з'їзд КПРС (17 — 31 жовтня 1961 р.). З'їзд
справив на неї незабутні враження. З надзвичайною активністю, діловитістю обговорювалися на з'їзді питання побудови комунізму в СРСР. З'їзд ухвалив нову Програму КПРС,

Депутатський квиток Володової Марії Захарівни.
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Делегати ХХІІ з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу.
Жовтень 1961 р. Москва – Кремль. (В другому ряду друга зліва М.З.Володова)
Статут партії, було затверджено Моральний кодекс будівника комунізму. За пропозицією ленінградської делегації з'їзд вирішив винести тіло Й.В. Сталіна із Мавзолею. 30 жовтня колишнього лідера держави було поховано біля Кремлівської стіни, в той же день на
полігоні на архіпелазі Нова Земля була підірвана найпотужніша термоядерна бомба в
історії людства. Делегатам з'їзду та всьому людству Перший секретар КПРС М.С. Хрущов
продемонстрував міць Збройних сил СРСР.
З'їзд надихнув Марію Захарівну на нові трудові подвиги на благо будівництва комунізму. Після повернення ланкової зі з'їзду, ланка вирішила в 1962 році виростити не менше 100 центнерів зерна кукурудзи з кожного із 100 гектарів.
За одержання високих урожаїв кукурудзи М.З. Володова була нагороджена орденом «Знак Пошани» і Малою срібною медаллю Виставки досягнення народного господарства СРСР.
Марії Захарівні Володовій за новаторство у вирощувані високих урожаїв кукурудзи
23 червня 1966 року було присвоєне високе звання Героя Соціалістичної Праці.
Герой СоціалістичДо цієї нагороди Марія Захарівна йшла
ної Праці —
протягом тринадцяти років, всі ці роки
почесне звання в
вона очолювала ланку кукурудзівників
СРСР у 1938 – 1991
роках, вища стута покращувала врожайність кукурудзи
пінь відзнаки за
на полях колгоспу «Україна» у рідному
працю. Героям Соселі Червоне Озеро. У цьому трудовоціалістичної Праці
му успіху вклад не тільки ланкової, а й
вручалися
орден
дев'яти членів її ланки – Проценко З.І.,
Леніна,
медаль
Халецької К.С., Божко Г.З., Цапко Г.Ф.,
«Серп і Молот»
Костенко Н.І., Щерби Н.М., Войтової Г.Д.,
та Грамота ПреКостенко В.С. та Нескоромної О.К.
зидії Верховної Ради
СРСР.

Ланка М.З.Володової.

Грамота Героя Соціалістичної праці Володової Марії Захарівни.
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ВІТАЛЬНА ТЕЛЕГРАМА М.З.ВОЛОДОВІЙ –
ЛАНКОВІЙ КОЛГОСПУ «УКРАЇНА»
Райком КП України, райвиконком і районне управління сільського господарства щиро поздоровляють Вас з високою державною нагородою – присвоєнням
звання Героя Соціалістичної Праці.
Бажаємо Вам і членам Вашої ланки нових трудових успіхів, міцного здоров'я
і великого щастя в житті.
Нехай Ваша самовіддана праця на благо Батьківщини служить прикладом
для всіх трудівників села району.
Райком
Райвиконком
Районне
КП України		
сільгоспуправління

19 квітня 1968 року в Запоріжжі відбулися збори партійного активу Запорізької області, на якому активісти партії обговорювали питання ідеологічної роботи в сучасних
умовах. Особливо бурхливим було обговорення роману Олеся Гончара «Собор», «заспівом» якого став виступ першого секретаря Запорізького обласного комітету Комуністичної партії України Михайла Миколайовича Всеволожського. Згодом на доповідь першого
секретаря обкому було накладено гриф «Цілком таємно».
В обговоренні книги відомого письменника, яке можна назвати не обговоренням,
а гнівним і різким осудом, були залучені рядові комуністи. На мою думку, більшість виступаючих про роман «Собор»
дізналися зі своїх виступів, які їм
підготували інструктори райкомів
партії. Марія Захарівна Володова
все життя пропрацювала на полях, була професіоналом по вирощуванні кукурудзи, але партійним
лідерам дуже хотілось почути слова осуду від авторитетної ланкової
колгоспу «України» Куйбишевського району:
«… я говорю о романе Гончара «Собор». Недавно я прочитала этот роман в журнале
«Вітчизна», в первом номере за
этот год.
Я, товарищи, не литератор
и не особенно сильна в литературе, но то, что пишет автор
романа – это искажение нашей
действительности. Мне кажется, что в этом романе нет
ничего поучительного.
Марія Захарівна Володова.
Больше всего, что меня воз-
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мутило – это образы людей, выведенные в романе. По роману получается, что
наше общество состоит из бездушных людей, где все заражены карьеризмом,
пьянством, где все только и думают о собственном благополучии… Многие колхозники нашего колхоза, члены моего звена прочитали этот роман и считают,
что автор показал колхозную жизнь искаженно, неправильно, описанное в романе не соответствует нашей социалистической действительности.
Я почти всю свою сознательную жизнь проработала в сельском хозяйстве
и лучше знаю порядки, людей, и я возмущена, что так несправедливо, вульгарно
пишет автор о колхозной жизни. Я не знаю, товарищи, может ли вообще Гончар
после этого быть руководителем республиканской организации писателей или
нет ?».
Три з половиною десятка років віддала Марія Захарівна самовідданій праці у колгоспі «Україна». І завжди на передньому краї трудового фронту. А тим хто веде за собою
інших, завжди важче.
Своє ім'я Марія Захарівна уславила самовідданою працею на колгоспному виробництві. Вона – приклад для наслідування.
За великі заслуги перед Радянською Батьківщиною, бездоганне виконання громадського обов'язку, бойову і трудову доблесть, активну участь у громадсько-політичному
житті, гідний вклад у славну історію рідного селища і в зв'язку з 200-річчям заснування
смт. Куйбишевого виконком Куйбишевської селищної Ради народних депутатів вирішив:
присвоїти звання «Почесний громадянин селища міського типу Куйбишевого» Володовій Марії Захарівні – колгоспниці колгоспу «Україна», прославленому кукурудзівнику,
Герою Соціалістичної Праці, депутату Верховної Ради 6 і 7 скликань, делегату ХХІІ з'їзду
КПРС.
В 2009 році виконком Куйбишевської селищної ради
прийняв
рішення
про занесення імені Володової Марії
Захарівни до Книги
територіальної громади «Золоті імена».
Будучі на пенсії,
Марія Захарівна щороку на своєму городі саджала кукурудзу
і завжди незважаючи на примхи погоБудинок Героя Соціалістичної праці Володової М.З.
ди, виростали дорідСело Червоне Озеро, вулиця Ілліча, 91.
ні початки.
Померла Марія Захарівна 19 липня 2010 року, похована на сільському кладовищі
села Червоне Озеро.
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ГЕТЬМАН
В'ЯЧЕСЛАВ
ВАСИЛЬОВИЧ

(10 вересня 1946 р. –
17 вересня 2003 р.)

ЗАСЛУЖЕНИЙ
ПРАЦІВНИК
КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення нагородами України
працівників культури і мистецтва
Запорізької області

№ 791/99

За особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі
творчі здобутки постановляю:
Присвоїти звання
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»
Гетьману В'ячеславу Васильовичу – керівникові народного самодіяльного
хору Куйбишевського районного будинку культури.
Президент України
м. Київ, 5 липня 1999 року

Л. Кучма
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Гетьман В'ячеслав Васильович – музикант від Бога, саме так називали художнього
керівника і диригента народного хору Куйбишевського районного Будинку культури Запорізької області.
Творчий шлях В'ячеслава Гетьмана розпочався у рідному селі Інзовка Приморського
району Запорізької області, в якому народився 10 вересня 1946 року. Хист митця ніби
передала йому у спадок мама Марфа Кирилівна. Любила співати і сестричка Людмила.
Оскільки вся родина була, як кажуть, співуча. Юний Гетьман з дитинства прилучався до
народної пісні. В'ячеслав був активним учасником художньої самодіяльності, завжди
виступав на різних оглядах — районних, обласних. У двоюрідного брата Миколи була
гармонія. На ній і вчився грати В'ячеслав. Без ніяких нот, педагогів і самоучителів. Музику сприймав на слух. Перша пісня, яку розучив, називалася «Здраствуй, земля целинная!». Наприкінці 50-х років минулого століття вона була найпопулярнішою.
Коли батько шкільного друга купив баян, В'ячеслава запросили зіграти що-небудь.
Юний музикант вперше взяв у руки цей інструмент, але не розгубився, швиденько пробіг пальцями по клавішам: як звучать, — і полинула бадьора мелодія. Він з повною
самовіддачею учився на гармонії, тому без проблем освоїв і баян. Це зайвий раз підтверджує відоме кредо: талант — це насамперед труд.
В'ячеслав закінчив восьмирічну школу в Інзовці, потім одинадцятирічну в Приморську. Шлях у талановитого хлопця був один — у Мелітопольське культосвітнє училище.
Там він опанував нотну грамоту, майстерність диригента, вивчився грі на фортепіано,
займався вокалом.
5 серпня 1967 року, після закінчення Мелітопольського культосвітнього училища,
В'ячеслав Васильович по розподілу, як молодий спеціаліст приїхав в селище Куйбишеве.
У Куйбишевому В'ячеслав зустрів своє кохання і долю. Коли глянув вперше на юну
хористку Надю Ревенок, серце підказало чоловіку: вона буде моєю дружиною! Так воно
і сталося згодом.
В 1967 році розпочав трудову діяльність керівником вокального ансамблю, потім
організував й інструментальний.
На той час у районному Будинку культури співали двадцять дві жінки і шістнадцять
чоловіків. Це були люди різної вдачі і характерів, різних професій лікарів, вчителів, робітників заводу «Електроприлад», колгоспників поєднала пісня. Вона зайняла значне
місце у житті цих людей, кликала на сцену Галину Юхимівну Горбань, Валентину Петрівну Штанько, Тамару Лаврентіївну Мигдаль, Лідію Миколаївну Матвієнко, Дарію Василівну Ясинську, Федора Миколайовича Шакуна, Анатолія Миколайовича Шубенка, Миколу
Ілліча Мишка, Раїсу Павлівну Рибко, Марію Іванівну Коптєву, Любов Герасимівну Єніну,
Ніну Володимирівну Перевезенцеву, Любов Іванівну Семак, Миколу Павловича Пашка,
Олександра Гавриловича Білика, Віктора Силуановича Солонського, Миколу Романовича Галюка.
Життя не стоїть на місці, але залишає в пам'яті теплі спогади про людей, які дарували колись чудо хорового співу. Глядачі напевне пам'ятають солістку хору Таїсію Петрівну
Сімору, незмінного акомпаніатора Віктора Йосиповича Пінчука, учасників хору Валентину Герасимівну Лісевич, Володимира Олександровича Кропивницького, Миколу Миколайовича Маслія, Петра Григоровича Підпалого, Михайла Дмитровича Переверзєва,
Володимира Петровича Ремигу.
У квітні 1973 року хору районного будинку культури присвоюється почесне звання
«Народний самодіяльний коллектив», що стало ще одним підтвердженням його висо-
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кої виконавської майстерності та сценічної культури.
За роки своєї творчої діяльності народний хор побував у багатьох містах. З великим успіхом його концерти проходили у Зоряному містечку, у Москві, на Кавказі та в
Одесі, у Чернігові, Києві, Житомирі. Він – постійний учасни обласної хорової асамблеї,
відповідальних концертів у області та районі. Цікава творча, концертно-виховна робота
у колективі, престижні поїздки з виступами, широкий діапазон репертуару роблять народний хор привабливим для молоді. Щорічно він поповнювався молодими учасниками з числа інтелігенції, службовців, працівників підприємств і сільського господарства
райцентру. Це те підґрунтя, яке давало право казати: народному хору жити і творити
довгі роки.
У 1984 році хор очолив В'ячеслав Васильович, який продовжив справу свого старшого товариша і педагога Леоніда Петровича Ремиги. Коли йому запропонували очолити
хор, він вагався: двадцять років пропрацювати в естраді і раптом різко змінити стиль
роботи не так вже й легко. Довелося працювати з людьми. А сорок характерів – це серйозна відповідальність. Та В'ячеслав Васильович став вимогливим керівником, не давав
поблажок на самперед собі. Інакше, вважав диригент, діла не буде. Прищеплював хористам любов до української пісні, до духовної культури народу. Підбирав репертуар,
зважаючи на смаки учасників колективу. Старався, щоб кожен член колективу, свідомо
сприймав усю чорнову роботу на репетиціях.
Із роками прийшло визнання. Хор куйбишевців кілька разів виступав на київській
сцені. Їздили на фестиваль «Лесині джерела» на Волинь. Бували в Одесі. Хор добре
знали за межами району. Колектив завоював авторитет в області із ним рахувалися.
На всеукраїнських оглядах хор завжди посідає призві місця. Йому присвоєно звання
народного.
Згодом В'ячеслав Васильович організував чоловічий ансамбль. Вокальний гурт
вперше відзначився на фестивалі «Хортиця», приуроченому 500-літтю запорізького
козацтва. Коли на сцену вийшли чоловіки у національному українському вбранні – у
жупанах та шароварах, захопленню глядачів та членів журі не було меж. А як заспівали
народну пісню …
І хор, і чоловічий ансамбль мали власне обличчя. У репертуарі колектививів – українські народні пісні: жартівливі ліричні, козацькі, стрілецькі, соціально-побутові, жниварські…
Душа кожного глядача не залишиться байдужою, коли у залі лунають мелодії відомих народних пісень: «Віють вітри, віють буйні», «Ой, видно село», «Ой, на горі та й женці жнуть», або уже призабутих «Ой, літа орел», «Прощай, село», «Наливаймо, браття…».
А візитна картка – пісня «Запорізький наш край», слова якої написав місцевий поет
Анатолій Петрович Левада, а музику – В'ячеслав Васильович Гетьман. В репертуарі були
і інші пісні місцевих авторів, серед них і Олександра Шияна.
У художніх колективах обєдналися люди різних професій. Усі вони закохані у національну музику і народну пісню. У 1998 році ветеранами вважалися Микола Романович
Галюк та Євген Іванович Колягін, активістами – Микола Коваль, Леонід Букрєєв, Надія
Гончар. У мистецтво йшла і молодь, колектив поповнили: Євген Шакун, Ігор Пінчук, Євген Солонський...
У 2000 році чоловічий ансамбль виступав на сцені Національного палацу «Україна» у Києві. У числі небагатьох колективів області гурт представляв Запорізький край
на Всеукраїнському фестивалі народного мистецтва «Злагода»-2000». Під час цієї акції
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керівникові народного хору В'ячеславу Гетьману було вручено посвідчення і знак про
присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури України».
Після поїздки до столиці України учасники ансамблю вирішили назвати його просто – «Гетьман». Активний творчий пошук самовираження колективу сприяв розширенню форм вокально-хоЗаслужений
працівник
рового співу. Ними стали
культури України —
жіноча група та чоловічий
державна нагорода Україгурт «Гетьман», солісти Нани — почесне звання України,
дія Гончар, Раїса Рибко, Міяке надається Президентом
лана Вітер, Микола Галюк,
України відповідно до Закону
Олександр Шиян. Завдяки
України «Про державні наїм розширився репертугороди України». Згідно з Поар, цікавішими стали конложенням про почесні звання
цертні програми, чаруючи
України від 29 червня 2001
численних шанувальників
року, це звання присвоюєтьспіву виконанням украся: працівникам культурноїнських народних лірикоосвітніх закладів, театрально-концертних і циркопатріотичних, козацьких,
вих організацій, редакцій видавництв, підприємств
жартівливих пісень та твополіграфії, кінофікації, архівів, охорони пам'яток ісрів професійних композиторії та культури, туристично-екскурсійних устаторів минулого і сучасного.
нов і організацій, активістам культурологічних
Значні набутки у розгромадських організацій і товариств, учасникам
витку музичної пісенної
професійних та аматорських художніх колективів,
спадщини України та Заіншим працівникам культури за вагомий внесок у
порізького краю, поєднані
розвиток духовної культури, популяризацію у світі
з усе зростаючою виконавкультурно-мистецької спадщини України.
ською майстерністю, дали
змогу народному хору
брати участь у багатьох міжнародних, республіканських, обласних фестивалях і конкурсах, завойовуючи на них звання лауреатів та дипломантів.
В'ячеслава Васильовича знали не тільки як досвідченого диригента, а й талановитого музиканта. Якось по-особливому звучали під його вправними пальцями баян, фортепіано, музичний синтезатор. І голос у нього – свій, гетьманівський. Самодіяльний композитор складав музику на вірші куйбишевських поетів. Оце давалося йому найважче.
Тут не можна змусити себе за день чи за два написати музичний супровід. Крім таланту,
праці і натхнення ще потрібна якась таїна... Музика приходить до творця спонтанно, як
посланця з небес.
В'ячеслав Васильович вболівав за хор і тому знаходився у постійному творчому пошуку і репертуару, і солістів. Кожна пісня вимагає соліста, який підходив би по характеру або навпаки.
Ось, наприклад, Надії Іванівні Гончар ідеально підходить співати ліричні, веселі пісні. Микола Романович Галюк – єдиний в колективі бас-баритон, чудово виконує героїко-патріотичні, драматичні твори. Раїса Павлівна Рибко – перший альт співає ліричні
душевні пісні. Меланія Вікторівна Вітер – веселі, жартівливі. Нові дуети солістів Тані Сиченко та Люби Цукан, Леоніда Букрєєва та Ігоря Пінчука теж своєрідні.
Кожен художній хоровий чи вокальний колектив має свою, так звану, візитну карт-
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ку – пісню по якій його впізнають скрізь. Народний самодіяльний хор Куйбишевського
районного будинку культури теж її має. І коли ви почуєте пісню «Запорізький наш край»
на слова А.П. Левади та музику В.В. Гетьмана, знайте — то співають наші земляки. На
жодному концерті, жодному виступі, конкурсі чи фестивалі хор не обходився без цієї
пісні.
Разом з дружиною вони виховали двох синів: Геннадія і Євгена. У вільний час
В'ячеслав Васильович любив читати, особливо захоплювався історією запорізького козацтва, а ще любив попрацювати на земельній ділянці.
Помер В'ячеслав Васильович Гетьмана 17 вересня 2003 року, похований на центральному кладовищі смт. Куйбишеве Запорізької області.
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ГОЛУБ
ІВАН
ПЛАТОНОВИЧ

(29 червня 1920 р. –
5 січня 1944 р.)

ГЕРОЙ
РАДЯНСЬКОГО
СОЮЗУ
КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Меморіальна дошка на районному Будинку культури.
У дні святкування 85-ї річниці утворення Куйбишевського району було урочисто відкрито меморіальну дошку на честь заслуженого працівника культури Украхни
В.В.Гетьмана. Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано директору районного будинку культури, заслуженому працівнику культури України Г.М. Панасевич і
Куйбишевському селищному голові П.І.Буднику.
Доля відвела В'ячеславу Васильовичу недовгий вік, але життя людини вимірюється
не прожитими роками, а зробленими ділами. Він залишив помітний слід у житті, був
дійсно заслуженим працівником культури, бо всебічно сприяв розвитку вітчизняного
мистецтва, відродження національної культури, української народної пісні.

УКАЗ1
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и
рядовому составу бронетанковых и механизированных войск Красной Армии.
За образцовою выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы и геройство –
ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
с вручением ордена ЛЕНИНА и медали «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
гвардии младшему лейтенанту Ивану Платоновичу Голубу (посмертно).
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН
Москва, Кремль. 24 мая 1944 года.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А.ГОРКИН
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Голуб Іван Платонович народився 29 червня 1920 року в селі Коломійці (тепер
Олександрівська сільська рада) Покровського району Дніпропетровської області у селянській сім'ї. У 1927 році пішов у перший клас Коломійцівскої семирічної школи, яку
закінчив 10 червня 1934 року.
Як стверджує краєзнавець Сергій Павлович Шевчук, Голодомор 1932 – 1933 рр.
«дав» нашому селищу Героя Радянського Союзу І.П.Голуба.2 Батьки майбутнього Героя
Платон Григорович та Анастасія Василівна – родом з Покровського району Дніпропетровської області. Під час колективізації постраждала сім'я Анастасії Василівни – її батька Василя Горба та рідного брата Андрія розкуркулили і вислали в Сибір, іншого брата
Павла кинули до в'язниці, де він і помер. В 1932 році був заарештований батько Івана
Платоновича – Платон Григорович Голуб. Офіційна причина арешту до цих пір невідома, але в сім'ї побутує думка, що забрали його за те, що йому не подобалась тодішня
влада – він не захотів очолити сільраду. Сім'ю Голуба виселили з хати, вони ходили по
людях, згодом далекі родичі пустили їх жити до себе в сарай. Матері вдалося знайти
роботу в сусідньому селі – вона щодня ходила туди за 5 кілометрів.
Анастасії Василівні не вдалося прогодувати сім'ю, незабаром всі її діти опухли від
голоду. Щоб врятувати дітей від вірної смерті, Івана і Лідію забрала до себе мамина
сестра – Дарина, вона працювала в одній з німецьких колоній, а Анна і Василь залишились жити з Анастасією Василівною. Коли Дарина привезла Івана і Лідію в своє село, то
німкеня – господарка, поглянувши на опухлого і виснаженого Івана, сказала, що йому
вже нічого не допоможе – він помре. Все ж тітці Дарині вдалося виходити племінника і
невдовзі вже Іван сам почав працювати – пас череду.
Жили Іван і Ліда у тітки Дарини близько року. Приблизно у 1935 році чоловік тітки
Дарини вирішив шукати кращої долі в наших краях – у Куйбишевому. Він знайшов роботу і перевіз сім'ю в Куйбишеве. Платона Григоровича Голуба випустили з в'язниці в
1935 році, повертатись йому було нікуди, бо будинок забрали і, він також переїхав у
Куйбишеве і перевіз сюди сім'ю. Спочатку Голуби жили на квартирі біля «Заготскоту», а
пізніше, в 1938 році, звели власну хату.3
Батько Івана Платоновича Платон Григорович (1895 р.н.) – учасник Великої Вітчизняної війни, у вересні 1943 року був призваний на фронт, воював стрільцем у складі 6
роти 1042 стрілецького полку 295 стрілецької Херсонської Червонопрапорної ордена
Суворова дивізії 5 ударної армії. 2 червня 1945 року був нагороджений медаллю «За
бойові заслуги».4 День Перемоги зустрів в Берліні молодший брат Івана Платоновича,
лейтенант, командир взводу зв'язку Василь (1923 р.н.). Василь Платонович в період війни був нагороджений медаллю «За відвагу» та орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня.5
Після закінчення школи Іван Платонович спробував вступити до Ново-Миколаївського сільськогосподарського технікуму, але, оскільки йому не було ще 14-ти років,
його не прийняли.
Після переїзду в 1935 році батьків в село Царекостянтинівку (з 3 квітня 1935 року –
село Куйбишеве, з 20 грудня 1957 року – смт. Куйбишеве – Автор) Царекостянтинівського району Дніпропетровської області Іван Платонович продовжив своє в навчання
в Куйбишевській середній школі, в якій у 1938 році отримав середню освіту.
Ось як згадував шкільні роки І.П. Голуба його колишній однокласник й товариш, згодом учитель та директор Куйбишевської середньої школи О.Г. Халецький: «Ваня був невеличким на зріст, з акуратно зачесаним волоссям на голові. Сидів він на передній парті. Серед своїх товаришів нічим особливим не виділявся. Був скромний, товариський і
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не любив тих, хто хотів чимось похизуватись та виділитись серед інших». В районному
центрі пройшло його дитинство і юність.
У жовтні 1938 року, влаштувався на роботу до нарсуду на посаду діловода, де працював до лютого 1939 року. У квітні 1939 року пішов працювати у четверте відділення
служби руху станції Царекостянтинівка Сталінської залізниці технічним конторником,
на цій посаді перебував до вересня 1939 року. Член ВЛКСМ.
У вересні 1939 року Куйбишевським РВК Запорізької області призвано Івана Платоновича до лав Робітничо-Селянської Червоної Армії, службу проходив у танкових військах м. Наро-Фомінську. В той час багато родів військ реорганізовувалися. Цей процес
особливо торкнувся танкістів. Удосконалювалися бойові можливості танка: збільшили
калібр гармат, кількість кулеметів, зростав запас ходу, надійніший став бронезахист.
Танки ставали грізною силою.
За короткий час Іван Платонович досконало освоїв спеціальність механіка-водія
танка Т-34. Як відмінник бойової і політичної підготовки в числі перших в полку отримав
нову потужну машину, виготовлену в Харкові.
Пам'ятною віхою в житті українського хлопця стала участь у першотравневому параді в 1941 році в м. Москві. Це він вів свій Т-34 по Красній площі, не думаючи, що через
два місяці цей танк поведе в бій. Тридцятичетвірка вперше виходила на парад. Червона
армія демонструвала свої досягнення. І показати нову техніку необхідно було в повній
бойовій готовності і з усією майстерністю. Цілими днями тренувалися танкісти. З особливим піднесенням брався Голуб до справи, адже він у числі перших поведе Т-34 по
Красній площі. Сам парад запам'ятався Івану на все життя. Чітко працює двигун, чути як
гуркочуть по бруківці гусениці. Голуб сильніше стискає важелі управління, направляючи
машину на лінію спеціальної розмітки.
Після першотравневого параду в Москві Іван Платонович написав листа своїм рідним в село Куйбишеве:
« Дорогі тату, мамо, сестричка! Мені сьогодні вдруге випала честь разом зі своїми друзями пройти по Красній площі. Це були найщасливіші хвилини в моєму житті. Моє серце переповнила гордість за те, що Батьківщина
довірила мені найголовніше – оберігати мир і спокій радянських людей».7
Обстановка на кордоні в травні – червні 1941 року поступово загострювалася. Все
частіше німецькі літаки в ясну погоду «збивалися» з курсу і залітали вглиб нашої території. Порушувався і сухопутний кордон.
З початком війни закінчив полкову школу. Воював Іван Голуб на Північно-Західному
фронті, обороняв Ленінград. Після оборони Ленінграда воював на Першому Українському фронті у складі 13-ї гвардійської танкової бригади 4-го гвардійського Кантемирівського корпусу.
Запам'яталися молодому танкісту перші бої, перші атака. Удари осколків по броні
викликали почуття страху. Але потім стало спокійніше. Важко було і в 1942 році, але
скажений натиск стримували. У грудні 1942 року як одного з найкращих, Івана Платоновича направляють в Орловське Червонопрапорне училище імені М. В. Фрунзе, в яке
його зараховують 1 лютого 1943 року. Напружені дні навчання пройшли швидко. Восени 1943 року йому присвоїли звання молодшого лейтенанта. Іван Платонович звернувся з проханням до начальника училища, щоб його направили знову у 4-й гвардійський
Кантемирівський корпус. Прохання задовольнили.
В холодний грудень 1943 прибув в гвардійську танкову бригаду і прийняв танк. Вій-
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ська 1-го Українського фронту вели запеклі бої на Житомирському напрямку. Противник
зосередив там великі резерви і намагався локалізувати розрив в своїй обороні. Наступ
вів добре навчений особовий склад гітлерівських танкових дивізій. Особлива увага приділялася району Житомира і Радомишля. Гітлерівці мали успіх. До Києва залишалося
близько 100 кілометрів. В результаті заходів, прийнятих командувачем 60-ю армією генералом І. Черняховським і командувачем 1-м Українським фронтом генералом армії
М. Ватутіним, ворог був зупинений. Але гітлерівці вводили в бій нові й нові війська.
В один з бойових днів наступу командир танка гвардії молодший лейтенант Голуб
разом з іншими танкістами увірвався на своїй машині в селище Геновичі, знищив кілька ворожих гармат і автомашин, а коли гітлерівці зробили контратаку, зумів поставити
свій танк в укриття і добре замаскувати його. Ось два «Тигра» наблизилися до селища.
Екіпаж Голуба вступив в бій. Першими пострілами був підбитий один з танків. Інший
намагався сховатися в лощині. Голуб обійшов зліва висоту і зустрів «Тигра» на вигідній
позиції. Прозвучала два постріли і бронебійно-запальні снаряди зробили свою справу
– танк спалахнув.
24 грудня 1943 року почалася Житомирсько-Бердичівська операція, яка тривала до
14 січня 1944 року. Ця фронтова операція була жорстокою. Радянські війська понесли
великі втрати. У цій операції важливу роль грала тринадцята гвардії танкова бригада.
Вона повинна була обійти Житомир і закрити дорогу, що веде до нього, перерізавши
тим самим шляхи відходу і розгромити, у взаємодії з іншими підрозділами вороже угруповання.
Танкісти перерізали дорогу на Житомир з півночі, а потім, повернувши на ПівденноЗахід, перерізали і залізну дорогу Житомир – Новоград-Волинський. Противник втратив
можливість маневрувати резервами, підвозити боєприпаси і евакуювати поранених.
14 січня 1944 року наказом №01/Н по частинам 4-го Гвардійського Кантемирівського танкового корпусу від імені Президії Верховної Ради СРСР, за зразкове виконання
бойових завдань командування на фронті боротьби з німецькими загарбниками і проявлену при цьому доблесть та мужність командир танка Т-34 Іван Платонович Голуб був
представлений до нагороди – ордена Вітчизняної війни ІІ ступеня. Під час Великої Вітчизняної війни, в кінці грудня 1943 року залізнична станція Чоповичі тричі переходила
з рук в руки.
Наближався 1944 рік. У переддень Нового року, 31 грудня, гвардії молодший лейтенант Голуб і його бойові товариші наздогнали гітлерівців у районі села Висока Піч.
Розвідники доповіли, що село заповнене німцями, які знаходяться в будинках і на обладнаних позиціях. Є кілька протитанкових гармат.
Гвардії молодший лейтенант Голуб вирішив, що успіх буде залежати від раптовості.
Його підтримали командири взводу і роти. Танкісти, вміло використовуючи раптовість
появи в населеному пункті, знищили п'ять протитанкових гармат, три танка «Тигр», дві
самохідні установки «Пантера» і до роти піхоти.
На околиці села фашисти наспіх зуміли зайняти оборону і зустріли наші підрозділи
вогнем. Командир 2-го батальйону гвардії майор Дірков вирішив обійти Високу Піч зліва. У короткому бою противник був знищений.
Потім командир роти наказав екіпажу перерізати дорогу, по якій гітлерівці відступали. Колона ворожих машин і підвід з військовим майном рухалася, не підозрюючи, що її
чекають. Ось засвітилися вузькі промені від фар. Голуб дав команду на відкриття вогню.
Розпочався поєдинок. Ворожі снаряди вдарялися об броню танка і рикошетом. Сам Го-
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кантемирівці вночі покинули позиції, маючи намір обійти ворога з боку села Гордіївка.
Бої не слабшали. Противник намагався переламати хід бойових дій на свою користь,
але час невдач пройшов безповоротно. Переможний наступ тривав.
5 січня 1944 було вирішено атакувати противника, що знаходиться в селі Гордіївка.
Ворог на околиці села обладнав вогневі позиції артилерійської батареї, яка заважала
просуванню стрілецького батальйону.
Наші підрозділи наступали, але лобові атаки не приносили бажаних результатів. Німецька оборона була немов зачарована. Танкістами було випущено багато снарядів,
та результати були марні. Тоді гвардії молодший лейтенант І. Голуб вирішив атакувати
і направив свій танк на артилерійські позиції. Механік-водій додав газу. Танк здибився
і рвонув вперед. Ведучи машину на граничній швидкості, Голуб наказав увірватися на
позицію і давити гармати гусеницями. Ось захрустіли станини двох гармат під вагою
танка. Механік-водій, виконуючи наказ командира, розвернув машину в бік третьої гармати, але противник встиг вистрілити. Снаряд пробив броню і викликав пожежу в бойовому відділенні. Горіла фарба, мастило, але палаюча машина, руйнуючи все на своєму
шляху, неслася на гармату. Так хотілося знищити її, але від другого прямого попадання
танк зупинився. Екіпаж загинув.

Фрагмент з нагородного листа від 14 січня 1944 року
Голуба Івана Платоновича.
«Младший лейтенант Голубь Иван Платонович командир танка Т-34, в
районах села Чеповичи, станции Чеповичи и села Перемога показал подлинное мужество и бесстрашие, отбивая яростные атаки боевых сил танков
и пехоты противника. Умело маневрируя на поле боя, ворвался в глубь обороны противника, сделав панику, раздавил противотанковую батарею, гусеницами и огнем уничтожил до взвода немецкой пехоты. При возвращении
на свой походный рубеж, тов. Голубь встретился с 2-я немецкими танками и
в неравной схватке уничтожил танк Т-4 и свой танк умело вывел с поля боя.
Младшего лейтенанта Голубь за мужество и отвагу, проявленную им в
борьбе с немецкими оккупантами, представить к правительственной награде – ордену Отечественной войны 2 степени». 8
луб і члени екіпажу були обстріляні, члени танкового екіпажу були поранені осколками
від броні. Але екіпаж продовжував вести смертельний бій. Результат був несподівано
вагомим: 40 захоплених автомашин, десятки підвід. Так зустрів Новий рік мужній гвардійський екіпаж.
Пізньої ночі бій затих. Однак гітлерівці продовжували зміцнювати оборону на підступах до міста Чуднів на залізниці Бердичів - Шепетівка. Щоб уникнути зайвих втрат,

Фрагмент з наказу № 01558-пог. від 12 травня 1944 року головного
управління кадрів Народного Комісаріату Оборони СРСР. 9
Івану Платоновичу вдалося знищити кілька новітніх, найбільш грізних німецьких
танків і увійти в число асів-винищувачів гітлерівського «зоопарку» – «Тигрів» і «Пантер».
Таким чином, молодший лейтенант Іван Голуб за двадцять грудневих днів записав на
свій рахунок сім знищених новітніх машин противника. На жаль, збільшити його Іван
Голуб не зміг. 5 січня 1944 в бою біля села Гордіївка молодий офіцер загинув.
Ось як розповідає про бій у селі гордіївчанин, а пізніше й сам учасник Великої Вітчизняної війни, Бондарчук Григорій Васильович:
«Це було 5 січня 1944 року. Фашисти знали, що радянські війська будуть
наступати на село з північного сходу, і підготували їм «зустріч». При підході
до Гордіївки уперед вирвався радянський танк Т-34. Як потім дізналися жителі
села, це був танк молодшого лейтенанта І.П.Голуба. Переслідуючи фашистів,
танк на великій швидкості в'їхав у село і почав рухатися до центру. Лишень
головний танк з'явився з-за повороту, вистрелила фашистська гармата і передній танк охопило димом. Коли дим розвіявся, то жителі села побачили, що
двигун у танка зупинився, а разом із ним перестало битися серце молодшого
лейтенанта І.П. Голуба. Йому було лише 24 роки».
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Пам'ятає той січневий день і Ваколюк Олімпіада Сергіївна:
«Це було 5 січня 1944 року. Близько 2-ої години дня я почула гуркіт танків,
які наближалися зі сторони села Врублівка, а скоро побачила й самі танки з
червоними зірками на баштах. Першим ішов танк І.П.Голуба, як я потім дізналася, другим – Я.Л.Гешенгоріна, а за ними танк молодшого лейтенанта
П.І.Козарихіна.
На передньому танку, наполовину висунувшись з люка, сидів його командир. Танки з боєм підійшли до школи. І тут сталося непередбачуване: гармата, яка стояла на городі Ткаченка Петра, вистрілила, і снаряд потрапив у
танк Голуба. Його було убито. Коли звільнили село, солдати перенесли тіло
Голуба від школи до мене на подвір'я. А через три дні жителі села разом з
воїнами-танкістами, з усіма військовими почестями поховали Голуба і ще чотирьох солдатів у братській могилі біля школи.10
– Прощавай, друже, – сказав С.А. Рожков. – Ми закінчимо справу, яку ти
розпочав! Розгромимо ворога, що посягнув на нашу Батьківщину!..»
Так згадує цей бій колишній командир І-го танкового взводу Яків Лазарович Гешенгорін:
«Короткий зимовий день наближався до кінця. Обійшовши Чуднів, ми з
боєм захопили Романівку і стрімко ринули на Миропіль. Але по дорозі по рації
нам передали наказ повернути на ґрунтову дорогу й вийти на залізничний
переїзд біля Гордіївки. Мій взвод ішов у авангарді батальйону. Подолавши переїзд, ми побачили село, у яке втікала німецька танкетка.
На великій швидкості почали переслідування. Танки Голуба і Казерихіна
мчали центральною вулицею (нині вулиця І.П.Голуба), а я повернув праворуч,
де помітив німців, які бігли до села. Почав їх переслідувати. У центрі повернув
до школи й побачив, що назустріч біжить механік-водій танка Голуба Степан
Рожков. Зі сльозами на очах він повідомив, що Івана вбито. Біля школи стояв підбитий танк без башти. Біля нього лежав командир машини молодший
лейтенант І.Голуб. Потім його тут і поховали».
Коли стих бій, до танка прийшли жителі села, щоб засвідчити останню шану героям,
які віддали своє життя за визволення села від німецько-фашистГерой Радянського
ських загарбників. Важкою стала
Союзу —
втрата і для воїнів-танкістів. Адже
звання,
встановлевони втратили свого бойового
не постановою Центовариша, який пройшов з ними
трального Виконавчокрізь вогняне пекло війни, який діго Комітету СРСР від
лив з ними радість та горе. У той
16 квітня 1934 року як
же день командир батальйону
найвищий ступінь відмайор В.А. Дірков написав листа
знаки, що надається
рідним І.П.Голуба.
за особисті або колек«Здрастуйте, рідні тато
тивні заслуги перед
Радянською
держаі мама Івана Голуба! Пише Вам
вою, пов'язані із здійцього листа друг і бойовий
сненням
героїчного
товариш Вашого сина, з яким
подвигу.
ми разом билися з проклятою
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німецькою зграєю. Але Вані тепер немає, ми його втратили – кращого друга
і командира. Він загинув смертю хоробрих у боях за свободу і незалежність
нашої Батьківщини 5 січня 1944 р. Похований у селі Гордіївка Дзержинського
району Житомирської області. Ми віддали йому шану. Дорогі тато і мамо,
важко про це писати, але від імені бійців запевняю Вас, що ми помстимося за
смерть Вашого сина»11.
Ось так описав у своїх мемуарах про подвиг нашого земляка Маршал Радянського
Союзу, двічі Герой Радянського Союзу Іван Ігнатович Якубовський:
«В этих боях отличились многие воины. Так, командир танка младший
лейтенант И.П. Голуб из 13-й гвардейской танковой бригады полковника
Л.И. Баукова в районе Высокой Печи уничтожил три «Тигра», две «Пантеры»,
пять орудий и до роты пехоты. Вырвавшись вперед, его танк перерезал дорогу отступающим немцам. Было захвачено до сорока автомобилей и до полусотни подвод. В этом бою танк Голуба получил 6 пробоин».12
І.П.Голуб загинув. Із 24 років свого життя п'ять він віддав службі в Червоній армії.
Це був вимогливий, справедливий, енергійний офіцер, який заслужив шану до себе. У
важкі хвилини бою він підбадьорював товаришів по екіпажу і впевнено вів їх за собою
на виконання бойового завдання.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 травня 1944 року І.П. Голубу присвоєно звання Героя Радянського Союзу (посмертно). Нагороджений орденом Леніна.

Грамота Голуба І.П.
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26 травня 1972 року було урочисто відкрито бюст вихованцю цієї школи. На відкритті
бюсту були присутні батьки Героя Настасія Василівна і Платон Григорович, сестра Лілія Платонівна. Відкрив пам'ятник колишній однокласник І.П.Голуба директор школи
О.Г.Халецький.
Пізніше на Меморіалі Слава в центрі селища Куйбишеве, був встановлений бюст
Івану Платоновичу.
15 грудня 1965 наказом Міністра оборони СРСР Родіона Яковича Малиновського
відважний танкіст навічно зарахований до списків особового складу гвардійської Кантемирівської дивізії.

Бюст І.П.Голубу біля Куйбишевської спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів «Інтелект».

Сім'я Героя Радянського Союзу Івана Платоновича Голуба.
Зліва – направо: Голуб Василь Платонович (брат), Голуб Настасія Василівна
(мати), Гасюкова (Голуб) Галина Платонівна (сестра, на руках), Ємець Ганна
Василівна (тітка), Шутова (Голуб) Лідія Платонівна (сестра), Голуб Платон
Григорович (батько), Голуб Іван Платонович.
В селищі Куйбишеве Запорізької області батьки І. П. Голуба - Настасія Василівна і
Платон Григорович жили на вулиці, що носить ім'я їх сина. В наш час на вулиці Голуба
живе племінниця Героя Радянського Союзу Коваленко Ольга Миколаївна (дочка сестри
Івана Платоновича – Автор) з чоловіком Василем Миколайовичем.
Біля Куйбишевської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Інтелект», де в передвоєні роки навчався Герой Радянського Союзу Іван Платонович Голуб,

За мужність і відвагу, проявлені бійцями і командирами корпусу, в роки війни військові частини з'єднання нагороджені 23 орденами, особовому складу корпусу 18 разів оголошувалася подяка Верховного Головнокомандуючого, 32 військовослужбовцям
присвоєно звання Героя Радянського Союзу (п'ять з них навічно зараховані до списків
частин), більш 20 000 нагороджені орденами і медалями, з них п'ять повних кавалерів
ордена Слави.
Вперше, в цій книзі, друкується нагородний лист молодшого лейтенанта Івана Платоновича Голуба. На мою думку, читачам буде цікаво прочитати в оригіналі про героїчний шлях Героя Радянського Союзу Івана Платоновича Голуба.
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І.Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг.

Нагородний лист молодшого лейтенанта Івана Платоновича Голуба.
(Ф-33. Оп.-793756, Справа №11, Л.-212 -214).

НАГРАДНОЙ

ЛИСТ

1. Фамилия, имя и отчество – ГОЛУБЬ Иван Платонович.
2. Звание – младший лейтенант.
3. Должность, часть – командир танка Т-34 2-го танкового батальона 13
гвардейской Кантемировского корпуса.
Представляется к званию - «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» ПОСМЕРТНО.
4. Год рождения - 1920.
5. Национальность – украинец.
6. Партийность – член ВЛКСМ.
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите
СССР и отечественной войне /где, когда/. Отечественная война: СевероЗападный фронт с 25.07 по 15.09.1941 г. и с 03.10.1942 г. по 01.01.1943 г.,
1 Украинский фронт – с 06.12.1943 г. по 05.01.1944 г.
8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне – убит 05.01.1944 г.
9. С какого времени в Красной Армии - сентябрь 1939 г.
10. Каким РВК призван – Куйбышевским РВК Запорожской области.
11. Чем ранее награжден /за какие отличия/ - не награжден.
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награде и адрес его семьи –
13. Место рождения – Днепропетровская область Покровский район с.
Коломийцы.

Гвардии младший лейтенант ГОЛУБЬ, являясь командиром танка Т-34,
боях с немецко-фашистским захватчиками показал себя мужественным и
бесстрашным офицером.
Боевые действия т. ГОЛУБЬ насыщены целым рядом героических поступков.
Действуя в районе ст. Чеповичи, т. ГОЛУБЬ оборонял один из
ответственных участков на пути наступления врага. Несмотря на преимущество немцев в живой силе и технике, т. ГОЛУБЬ успешно отбил несколько
атак немцев и не дал им возможности продвинуться вперед на своем рубеже
обороны. В этом бою т. ГОЛУБЬ подбил два немецких танка «Тигр» и уничтожил до взвода пехоты врага.
Действуя в районе Высока – Пичь и хутор Перемога, т. ГОЛУБЬ первым
неожиданно для немцев дерзко и стремительно ворвался в с. Высока Пичь.
Несмотря на то, что противник располагал здесь довольно значительными
силами, неожиданное появление танка т.ГОЛУБЬ внесло панику в ряды немцев. Умело использовав внезапность своего появления, т. ГОЛУБЬ начал громить врага и уничтожил три танка «Тигр», 2 самоходных пушки «Пантера»,
5 орудий и до роты пехоты немцев.
Вырвавшись вперед, т. ГОЛУБЬ перерезал дорогу, по которой отступал
противник и захватил при этом 40 автомашин и 50 подвод.
В этом бою танк т. ГОЛУБЬ получил 6 пробоин, а сам т. ГОЛУБЬ был сильно оглушен, изранен околками.
Несмотря на это, т. ГОЛУБЬ продолжал выполнять боевую задачу и в районе Гордиевка вступил в бой с батареей врага, ведшей огонь по главным силам 2 – го батальона, наступающим на это село. После того, как все снаряды
были использованы, т. ГОЛУБЬ устремился на батарею врага и раздавил ее
гусеницами, чем обеспечил успешное продвижение батальона вперед. В этом
бою т. ГОЛУБЬ погиб смертью герою.
За проявленное мужество, храбрость и геройство, за образцовое
выполнение задания командования в борьбе с немецко – фашистскими захватчиками тов. ГОЛУБЬ достоин представления его к высшей правительственной награде – присвоению звания «ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» посмертно.
КОМАНДИР 2 ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА
ГВАРДИИ МАЙОР					
«25» января 1944 г.

/ДЫРКОВ/

С выводом согласен. Достоин правительственной награды –
присвоения звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».
КОМАНДИР 13 ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК				
«30» января 1944 г.

/БАУКОВ/
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ІІ. Заключение вышестоящих начальников
С выводом согласен. Достоин правительственной награды –
присвоения звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».
КОМАНДИР 4 ГВАРДЕЙСКОГО ТАНКОВОГО КАНТЕМИРОВСКОГО КОРПУСА
ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ТАНКОВЫХ ВОЙСК
/ПОЛУБОЯРОВ/
«15» февраля 1944 г.
III. Заключение Военного Совета Армии
Достоин правительственной награды – присвоения звания
«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».
КОМАНДУЮЩИЙ БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ
ВОЙСКАМИ 60 АРМИИ ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК 		
/РОМАНОВ/
«22» февраля 1944 г.
IV. Заключение Военного Совета фронта
Достоин правительственной награды – присвоения звания
«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».
Командующий 60 Армией
Генерал-полковник
/Курочкин/
«22» апреля 1944 г.

Член военного Совета
Генерал-майор
/Оленин/

V. Заключение наградной комиссии НКО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО БТ И МВ ФРОНТА
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ
Посмертного присвоения звания Героя Советского Союза
КОМАНДУЮЩИЙ БРОНЕТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАНЫМИ ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ Т.В.
/НОВИКОВ/
«29» апреля 1944 года.
Присвоено звание
Героя Советского Союза
с вручением Ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда»
Указ от 24.05.1944 г.
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В братській могилі села Гордіївка Дзержинського району
(перейменований в 2003 році
на Романівський район – Автор) Житомирської області поховано дев'ять воїнів Червоної
Армії, серед них наш земляк
Герой Радянського Союзу Іван
Платонович Голуб, та два члени
його танкового екіпажу, а саме:
Віктор Маслов з Вінниччини та
Георгій Ахпаш з Донецька.
Вдячні жителі села Гордіївка до 9 травня 1989 року, з нагоди 44-х роковин завершення
Великої Вітчизняної війни, на
кошти районної організації
Охорони пам'ятників замовили в Коростишеві пам'ятник
Герою Радянського Союзу Івану Голубу та його бойовим побратимам. На фоні білосніжної
Пам'ятник І.П.Голубу у с. Гордіївка.
стіни школи встановлено стелу
із сірого граніту, а навколо неї від перших весняних сонячних променів і до морозів різнобарвно цвітуть квіти. На вертикальній плиті - обличчя молодого воїна, а внизу напис:
«Іван Платонович Голуб 1920-1944». Великі очі юнака дивляться на прийдешні покоління. Хвилясте волосся, яке ніби куйовдить вітер, навіки застигло. На відкриття гранітного
погруддя була запрошена мешканка нашого селища, сестра Героя Радянського Союзу
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Лідія Платонівна Шутова
(Голуб).
Зворушена
теплим
прийомом учителів, учнів
школи та усіх жителів Гордіївки Лідія Платонівна
Шутова (Голуб) надіслала з
смт. Куйбишеве до редакції районної газети «Червоний прапор» (з 1997
року «Романівський вісник» – Автор) листа, якого
та надрукувала у номері
від 20 травня 1989 року.
На всі свята на Меморіалі Слава в смт. Куйбишеве
біля бюсту Героя Радянського Союзу Івана Платоновича Голуба збирається
вся рідня на чолі з сестрою
Героя – Лідією Платонівною Шутовою (Голуб).
Джерела та
література:
1.

ЦАМО, Ф - 33, Оп.686043, Сп.- 61.
Внук Героя Радянського Союзу І.П.Голуба
2. Шевчук С.П.,«Шлях
Олексій Коваленко з дружиною Альоною в день весілля.
одного району: від Царекостянтинівського через
Першотравневий до Куйбишевського (1918 – 1945 рр.), Запоріжжя, «Дніпровський металург», 2012, стр.92.
3. Шевчук С.П.,«Шлях одного району: від Царекостянтинівського через Першотравневий до Куйбишевського (1918 – 1945 рр.), Запоріжжя, «Дніпровський металург», 2012, стр.92.
4. ЦАМО, Ф-33, Оп.- 686196, Сп.- 4341.
5. ЦАМО, Ф-33, Оп.- 686044, Сп.-1020.
6. Шевчук С.П. Історія шкіл Куйбишевського району. смт. Куйбишеве. 2009. С.-135.
7. Лист І.П. Голуба рідним, 15 травня 1941р.
8. ЦАМО, Ф- 33, Оп.- 686044, Сп.- 4352.
9. ЦАМО, Ф-33, Оп.- 11458, Сп. -233, Л.- 45.
10. Л.Лановюк, П.Лановюк «Історія села Гордіївка», Житомир. «Полісся», 2007,
стр.99.
11. Л.Лановюк, П.Лановюк «Історія села Гордіївка», Житомир. «Полісся», 2007,
стр.123.
12. Спогади Маршала Радянського Союзу І.І.Якубовського.
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ГОРБАНЬ
БОРИС
ЛУКИЧ
КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Народився 20 травня 1934 року в селищі Чубарівка ( смт. Пологи, згодом місто Пологи Запорізької області) в сім'ї залізничника. Батько Горбань Лука Ульянович (1900 р.н.)
працював на станції Магедове залізничником, а в 1937 році його направили черговим
на станцію Царекостянтинівка. Разом з ним в село Куйбишеве переїздить вся родина
дружина Горбань (Халецька) Варвара Петрівна (1906 р.н.), сини Іван (1923 р.н.) та Борис
(1934 р.н.).
20 серпня 1941 року семирічний Борис провів до Куйбишевського райвійськкомату
свого батька та старшого брата на Велику Вітчизняну війну. Червоноармієць Горбань
Лука Улянович у січні 1944 року пропав безвісти.1 Старший брат Бориса Лукича Іван повернувся з війни переможцем.
Після звільнення села Куйбишеве від німецьких загарбників Борис Лукич пішов у
перший клас «Кіяшкової школи», маленький на зріст, завжди голодний, закінчив сім
класів. Непросто жилося сім'ї. Матір практично не бачив, коли вранці просипався вона
вже була на роботі, ввечері не міг дочекатись – так працювали люди в післявоєнні роки.
У 1949 році Борис Лукич пішов працювати в колгосп імені Калініна причіплювачем
до тракториста Міщенка Івана на трактор С-80. Так почалася його трудова біографія. На
початку п'ятдесятих Б.Л. Горбань закінчив при Царекостянтинівській машино-тракторній станції курси механізаторів і почав працювати у колгоспі імені Калініна (нинішнє ТОВ
«Україна») спочатку на тракторі «Універсал», згодом на іншій техніці.
В 1954 році був призваний на військову службу в Радянській Армії, яку проходив
у Закавказькому військовому окрузі в місті Тбілісі. Після навчального підрозділу його
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залишають в училищі на посаді механіка-інструктора. Протягом двох років він навчав
молодих воїнів керувати танками.
Після звільнення у запас з Радянської Армії в березні 1957 року його обирають головою райорганізації добровільного сільського спортивного товариства «Колгоспник». Не
пропрацювавши й року на цій посаді, Борис Лукич повертається в колгосп імені Калініна на своє доармійське місце роботи.
З раннього ранку до пізнього вечора Борис Лукич трудився у полі - засівав ниву, доглядав просапні. А коли в шістдесятих роках минулого сторіччя у колгоспах району організовували механізовані ланки з вирощування кукурудзи, одну з них запропонували
очолити вже досвідченому на той час землеробу Борису Лукичу Горбаню.
У 1962 році Борис Лукич одружився на Ганні Степанівні, мешкає подружжя Горбанів
по вулиці Крупської у селищі Куйбишеве. Ганна Степанівна багато років пропрацювала
в інспекції Держстраху.
У ланці Бориса Лукича було четверо механізаторів, які вирощували кукурудзу на
площі до 300 гектарів. Самі готували поле, потім засівали його, проводили декілька
культивацій, хімічне прополювання, тобто обробляли гербіцидами. Добросовісно трудилися, виконували всі агротехнічні заходи, все, що потрібно.
В листопаді 1964 року на сесії Куйбишевської районної ради трудящих в своєму виступі депутат районної ради ланковий – механізатор колгоспу «Україна» Б.Л. Горбань
сказав: «Вирощування буряків і кукурудзи без затрат ручної праці – для нас справа
нова. Тому уважно вивчали досвід маяків, жваво цікавилися газетами, журналами і все
цінне брали на озброєння.
Чотири члени ланки вирощували кукурудзу на силос на 100 гектарах і 30 гектарах
цукрових буряків. Як і радив О.В. Гіталов, міжряддя обробляли долотами на глибину 14 –
15 см. Відверто кажучи, ми часом і самі мали сумнів, особливо при боронуванні сходів
цукрових буряків. Через це на окремих ділянках не обійшлись без ручної праці, правда,
незначної. Не дуже вірили і в бурякокомбайн, тому зібрали не всі буряки комбайном.
Тепер маємо досвід, упевненість у свої силах. В цьому році виростили по 230 центнерів зеленої маси кукурудзи і по 214 центнерів буряків. У наступному році виростимо
ще вищий урожай. Ланка вже одержала площі в натурі, є мінеральні добрива, гербіциди. А головне є бажання працювати, добитися ще більших успіхів».
У 1965 році ланка Б.Л. Горбаня без затрат ручної праці виростили на площі 50 га по
40 центнерів зерна кукурудзи і на такій же площі виростили по 240 центнерів зеленої
маси на круг.
У 1966 році ланка Бориса Лукича отримала найвищий урожай кукурудзи в Куйбишевському районі. Ланкового послали на Виставку досягнень народного господарства.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 червня 1966 року Бориса Лукича Горбаня
нагороджено орденом Леніна (номер ордена 349431).
В 1969 році Б.Л. Горбань разом з своїм напарником Миколою Ноздрьовим виростили з мінімальними затратами ручної праці по 36.2 центнера зерна кукурудзи на кожному з 84 гектарів, по 210 центнерів зеленої маси кукурудзи на 91 гектарі і по 19 центнерів
насіння соняшника на 50 гектарах. За досягнуті високі показники, збереження техніки
та економії пального рішенням Куйбишевського райкому Компартії України і Куйбишевського райвиконкому Борис Лукич був занесений у районну Книгу Пошани.
Б.Л. Горбань був делегатом ІІІ з'їзду колгоспників, який відбувся в Москві 25 – 27
листопада 1969 року. Булв присутній 4521 делегат. З'їзд обговорив і прийняв новий
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Третій Всесоюзний з'їзд колгоспників.
Москва, Кремль, 25 – 26 листопада 1969 р.
(В третьому ряді, перший зліва Горбань Борис Лукич).

57

58

Микола Саїнський

Зразковий статут колгоспу;
затвердив постанови «Про
утворення Рад колгоспів» і
«Про соціальне страхування
членів колгоспів»; вибрав
Союзну раду колгоспів.
Особливо запам'яталася
землеробу зустріч з Генеральним секретарем ЦК
КПРС Леонідом Іллічем
Брежнєвим, який особисто
йому вручив годинник «Полет» з відповідним підписом. Пройшло вже більше
сорока літ, а Борис Лукич
зберігає дорогу реліквію про
поїздку до Москви.
Всі трудові роки, а це
більше чотирьох десятиріч,
Борис Лукич був одним з
кращих механізаторів колгоспу «Україна»: він працював на будь-якій техніці, знав
трактори будь-якої марки.
Йому були підвладні бурякозбиральні, кукурудзозбиральні комбайни. Довгий час
Борис Лукич майстерно працював і на зернозбиральному комбайні «Нива». В 1976, 1982 та 1983 роках його екіпаж
займав перші місця на збирані врожаю по колгоспу.
Заробітки в колгоспі «Україна» в 1974 році в середньому за рік були в трактористів –
1686, доярок – 2020, шоферів – 1863 карбованця. Кожна сім'я старалася мати додатковий прибуток і з свого домашнього господарства.
Головний комітет Виставки досягнень народного господарства СРСР за досягнуті в
1974 році успіхи в розвитку народного господарства Союзу РСР нагородив Борис Лукича
бронзовою медаллю.
Постановою Головного комітету Виставки досягнення народного господарства Української РСР від 29 червня 1977 року тракторист колгоспу «Україна» Горбань Борис Лукич
нагороджений Дипломом другого ступеня.
24 січня 1992 року рішенням спільного засідання правління і профкому колгоспу
«Україна» за довголітню сумлінну працю присвоєно Борису Лукичу почесне звання «Заслужений колгоспник».
Тричі передового землероба колгоспу «Україна» вибирали депутатом районної
ради, як чесну, добросовісну, порядну людину.
Протягом багатьох років був членом виконкому Куйбишевської районної ради депутатів трудящих. В 1970 році первинна партійна організація колгоспу «Україна» прийняла
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Бориса Лукича кандидатом в члени КПРС. При проходженні кандидатського стажу Борис Лукич з своєю дружиною Ганною Степанівною охрестили своїх дітей Володимира та
Сергія в Свято-Іллінській православній церкві села Старченкове Володарського району
Донецької області. Про цю подію було проінформовано Куйбишевський райком Компартії України. В ті часи церква надавала райвиконкомам та райкомам партії списки
батьків, які охрестили своїх дітей. Більшість батьків в церкві приховували свої справжні
прізвища, а Борис Лукич, як чесна людина, цього не зробив. Після одного із засідань
виконкому Куйбишевської районної ради депутатів трудящих, уже в кулуарах до Бориса
Лукича підійшов перший секретар Куйбишевського райкому партії Григорій Дорофійович Головенко з тим, щоб уточнити, чи насправді він возив своїх синів до церкви. Після
цієї розмови Борис Лукич так комуністом і не став.
У Бориса Лукича завжди був незаперечний авторитет серед колег – механізаторів.
Велика честь була разом працювати з Горбанем, він міг допомогти і ділом, і словом. Молодим механізаторам допомагав, давав мудрі поради. На зборах він завжди виступав
по-діловому, міг сказати матінку-правду в очі. Це, звісно, не всім подобалось, але до
Бориса Лукича прислухалися.
На пенсію Борис Лукич пішов у 1995 році, віддавши всі свої сили і здоров'я сільському господарству.
1.

Джерела та література:
ЦАМО, Ф-58, Оп.- 977520, Спр.-220.
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ЄВТУШЕНКО
ПЕТРО
МАКАРОВИЧ

(24 грудня 1885 р. –
8 жовтня 1970 р.)

ЗАСЛУЖЕНИЙ
ЛІКАР УРСР
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Євтушенко Петро Макарович народився 24 грудня 1885 року на Одещині. У 1907
році закінчив фельдшерсько-акушерську школу і фактично до Жовтневої революції працював земським фельдшером. У 1922 році закінчив Одеський медичний університет. В
наших краях він з'явився у 1937 році вже досвідченим спеціалістом, якому доручили
очолити Куйбишевську районну лікарню. В ній же він був і хірургом.
На початку 1940 року в районі було дві лікарні, 4 амбулаторії, два фельдшерськоакушерських пункти, сім лікарів, 14 фельдшерів, 10 акушерок.1
23 червня 1941 року Петро Макарович був призваний до Робітничо-Селянської Червоної Армія. З 28 липня 1942 року майор П.М. Євтушенко служив ведучим хірургом в
польовому рухомому госпіталі №332 та одночасно помічником начальника госпіталю
по медичній частині Північно-Кавказького фронту. Як ведучий хірург госпіталю добре
організував лікарську та евакуаційну роботу.

Фрагмент з нагородного листа Євтушенка Петра Макаровича
від 27 квітня 1943 року.2

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР
Про присвоєння почесного звання заслуженого лікаря Української РСР
лікарям медично-санітарних закладів Української РСР
За заслуги в області охорони здоров'я
присвоїти почесне звання ЗАСЛУЖЕНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР:
ЄВТУШЕНКУ ПЕТРОВІ МАКАРОВИЧУ –
головному лікарю районної лікарні
Куйбишевського району Запорізької області.
Голова Президії Верховної Ради Української РСР
М. ГРЕЧУХА
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР В. НИЖНИК
Київ, 2 лютого 1950 р.

Петро Макарович з любов'ю відносився до поранених бійців. Будучі невтомним і
енергійним, незважаючи на велике навантаження, допоміг тисячам поранених. Більшість воїнів під його керівництвом було вилікувано в польовому госпіталі та повернуто
в стрій, решту тяжко хворих відправляв на лікування в глибокий тил.
Особливо П.М. Євтушенко проявив себе як хірург при звільнені Кримського півострова, до 200 і більше тяжко поранених оброблялося в хірургічному відділенні, яке
він очолював. Фронт перебував недалеко. Йшли запеклі бої. Наші війська несли великі
втрати і тому роботи медикам вистачало. Під його керівництвом більше 4000 воїнів з
тяжкими пораненнями були відправлені у звільнені міста нашої країни.3
За самовіддане і зразкове виконання завдань майора медичної служби начальника
хірургічного відділення польового рухомого госпіталю №332 Петра Макаровича Євтушенка 23 лютого 1944 року було представлено до нагородження орденом Вітчизняної
війни ІІ ступеня.
Після демобілізації з Червоної Армії восени 1945 року знову очолив Куйбишевську
центральну району лікарню Запорізької області.
Хоч після визволення наших країв вже минуло два роки, на головного лікаря звалилося безліч турбот. Треба було відбудовувати лікарню, дбати про забезпечення медикаментами, про харчування хворих. Для цього при районній лікарні створили підсобне
господарство, в якому було двоє коней, кілька десятків свиней, на землі вирощували
картоплю та овочі.
І за цим потрібне було господарське око керівника. Роки були важкими, голодними
та П.М. Євтушенко встигав скрізь, хоч і давалося це йому, вже 60-літньому, не так легко.
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Нагородження П.М. Євтушенка орденом Червоної Зірки.
Планові операції Петро Макарович розпочинав робити о п'ятій ранку, а з 8-і вже приймав хворих в поліклініці, робив обходи у відділеннях. Навіть у відпустках головний
лікар рідко залишав лікарню. До речі, жив він з дружиною на території лікарні, а тому в
особливих випадках першим поспішав на допомогу хворим.
В 1946 році в районі не було жодної сільської лікарні, завдяки головному лікарю
району в 1950 році їх стало три. За цей час збільшилось з п'яти до одинадцяти пологових будинків, ліжок для хворих в чотири рази, а ліжок для породіль – у десять разів. В
1950 році при районній лікарні обладнали рентген-кабінет. Асигнування за післявоєнний період на охорону здоров'я в районні збільшилось з 400 тисяч карбованців до двох
мільйонів карбованців в рік.
Петро Макарович – принциповий і вимогливий керівник, висококласний медик. 25
лютого 1950 року трудящі району обрали Петра Макаровича депутатом Запорізької обласної Ради депутатів трудящих.
За сприяння головного лікаря, у другій половині п'ятдесятих років минулого століття
були впроваджені профілактичні огляди жінок і, завдяки цьому багатьом із них попередили серйозні захворювання, а то й врятували життя.
Вимогливість Петра Макаровича до підлеглих інколи межувала навіть із жорстокістю. Був випадок, коли головний лікар наприкінці сорокових років віддав під суд конюха
лікарні за вкрадений оклунок зерна. І, в той же час не було меж його доброти в ставленні до хворих. До тяжко хворого П М. Євтушенко міг прийти по декілька разів на ніч. А ще
він був простою і невибагливою людиною.
Петро Макарович в 1950 році, одним з перших серед трудящих Куйбишевського району, підписався під Зверненням Всесвітньої Ради Миру. Понад 20 мільйонів громадян
України в 1950 – 1951 році підписали Стокгольмську відозву до народів світу про заборону атомної зброї. В його пам'яті ще були свіжі страхіття Другої світової війни, коли він
працював хірургом в госпіталі і рятував життя пораненим бійцям. В ті дні він пізнав, що
таке війна, і все життя боровся за життя людей і мир на Землі.

Хірургічні інструменти П.М.Євтушенка
(Фрагмент зі стенда Куйбишевського районного
краєзнавчого музея імені М.Я.Гудіни).
П. М. Євтушенку за бездоганну багаторічну працю
присвоєно 2 лютого 1950
року звання «Заслужений
лікар УРСР».
За багаторічну і бездоганну роботу з нагоди
славного ювілею – 50-річчя
Радянської влади, у районну Книгу Трудової Слави був
занесений П.М.Євтушенко.
В 1967 році в районі
діяли дві районні, 6 дільничих сільських лікарень,
40 фельдшерсько-акушерських пунктів, 5 колгоспних пологових будинків. На
службі здоров'я трудящих
району стояло близько 650
медичних працівників, з
них більше 40 лікарів.
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В 60-і роки минулого
століття асигнувалися щороку великі суми на розвиток охорони здоров'я в
смт. Куйбишеве. В селищі,
під керівництвом головного лікаря Куйбишевської
районної лікарні П.М. Євтушенко виросло лікарняне містечко з 6 корпусами
на 215 ліжок. Безкоштовну
медичну допомогу населеню району надавали 29
лікарів і 103 чоловіка середнього медперсоналу.
Лікарня мала п'ять автомашин швидкої медичної
допомоги.
Петро Макарович нагороджений
орденами
Червоної Зірки (18 серпня
1943 р.), Вітчизняної війни
ІІ ступеня (1944 р.), Трудового Червоного Прапора.
Нагрудний Знак до почесного Звання
«Заслужений лікар УРСР»

Почесне звання «Заслуженого лікаря УРСР»
надавали
«лікарям поліклінік, лікарень, лікарських
дільниць, амбулаторій, пологових будинків, науководослідних інститутів, ліку
вально-профілактичних,
санітарних установ і органів охорони здоров'я, які мають вищу спеціальну
освіту, бездоганно працювали в цих установах
не менш як 10 років і на основі впровадження досягнень медичної науки домоглися значних успіхів
у практичній лікарській діяльності, мають заслуги в галузі охорони здоров'я та беруть активну
участь у громадському житті».
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ЖДАНОВ
ВАСИЛЬ
МАКСИМОВИЧ
КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ
Меморіальна дошка.
Смт. Куйбишеве, вулиця Євтушенка, 1.
Помер Петро Макарович Євтушенко 8 жовтня 1970 року. Похований в смт. Куйбишеве в центральній частині селищного кладовища. Його сини стали інженерами – Олексій
в галузі авіації, Борис – металургом.
Загальну шану серед мешканців району здобув лікар-хірург П. М. Євтушенко. На
його честь нині названа одна з вулиць смт Куйбишеве. Рішенням Куйбишевської ради
№4 від 30 березня 2010 року, з метою вшанування пам'яті заслуженого лікаря УРСР
Петра Макаровича Євтушенка та з нагоди 125-річчя від дня його народження встановили меморіальну дошку на лікувальному корпусі Куйбишевської центральної районної
лікарні, розташованої в смт. Куйбишеве по вулиці Євтушенка, 1.
Меморіальна дошка виготовлена з чорного граніту розміром 400 х 600 з портретом
та написом такого змісту: Ця вулиця названа на честь заслуженого лікаря УРСР, головного лікаря Куйбишевської районної лікарні Євтушенка Петра Макаровича 24.12.1885 –
08.10.1970 рр.).
1.
2.
3.

Джерела та література:
ДАЗО, Ф-216, Сп.-339, Ар. – 56.
ЦАМО, Ф - 33, Оп.- 682526, Сп.- 704.
ЦАМО, Ф - 33, Оп.- 686044, Сп.- 4448.

Народився 23 січня 1929 року в селі Первомайське (з 5 червня 1926 року до 15 вересня 1930 року село називалося Первомайське (Першотравневе), тепер смт. Куйбишеве Запорізької області) в сім'ї колгоспників. В перші дні Великої Вітчизняної війни, дванадцятирічний Василь провів свого батька Максима Пантелеймоновича Жданова (1896
р.н.) на фронт. На 99 день війни, 28 вересня 1941 року, червоноармієць М.П. Жданов
був тяжко поранений і того ж дня помер в евакопункті №99 міста Сталіно ( з 1961 року
м. Донецьк) від ран.1
Після звільнення села Куйбишеве, 19 вересня 1943 року, Василь Максимович провів
на війну свого старшого брата Федора Максимовича (1925 р.н.). Брат воював автоматником танко-десантної роти мотострілецького батальйону 101 танкової бригади Другого Прибалтійського фронту до закінчення війни. Бився з ворогом хоробро, свідчення
тому є орден Слави ІІІ ступеня, який одержав 30 квітня 1944 року.2
В 1937 році Василь пішов в перший клас, чотири класи закінчив перед війною у 1941
році. В п'ятому класі навчався на тимчасово окупованій території села Куйбишеве. Після
звільнення нашого краю, восени 1943 року, Василь Максимович пішов на навчання в
Костянтинівську МТС, де були організовані курси трактористів. Трудову діяльність розпочав у п'ятнадцятирічному віці. В червні 1944 року, після навчання, працював причіплювачем на тракторі ХТЗ у Костянтинівській машино-тракторній станції, а наступного
року вже сам осідлав трактора. Пройшли через його руки і «Фордзон-Путиловець» і
НАТІ і ЧТЗ. Не вистачало причіпного інвентарю, доводилося кінні сівалки пристосовувати на тракторну тягу.
1 жовтня 1949 року Куйбишевським районним військовим комісаріатом він був при-
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званий на дійсну
військову службу
і направлений у
військову частину
33073 Прикарпатського військового
округу телефоністом. 3 жовтня 1952
року
єфрейтор
В.М. Жданов був
нагороджений Похвальним листом
за успіхи в бойовій
і політичній підготовці і бездоганну
службу в Радянській Армії. Василю Максимовичу
Жданов В.М. біля розгорнутого прапору військової
було надане право
частини. 1952 р. м. Ужгород.
сфотографуватися
біля прапора військової частини.
Командир військової частини гвардії підполковник Білоконь в листі до матері Василя Максимовича Ждановій (Куян) Олександрі Фоківні (1898 р.н.) писав:
«В любых условиях обеспечивает бесперебойную связь телефонист Василий Жданов. Он заслуженно считается одним из лучших связистов подразделения. На полевом занятии, проведенном недавно, Ваш сын действовал, как
в настоящем бою».
20 листопада 1952 року В.М.Жданов був звільнений в запас. Після повернення в
своє село продовжив працювати трактористом в парі з причіплювачем Катериною Федосіївною Урожай (1930 р.н.), з якою одружився 14 листопада 1954 року. Невдовзі в їх
сім'ї народилося двоє дітей: Раїса (1956 р.н.) та Леонід (1961 р.н.).
У червні 1958 року Костянтинівську МТС реорганізували, після чого Василь Максимович перейшов працювати трактористом у колгосп імені Леніна (у 1963 році перейменований на колгосп «Таврія» – Автор) Куйбишевського району Запорізької області. В
господарстві працював трактористом, помічником комбайнером, комбайнером. В листопаді 1959 року правління колгоспу імені Леніна призначило його бригадиром тракторної бригади в хутір Шевченка (12 червня 1964 року перейменоване на село Дубове –
Автор). Протягом чотирьох років кожного дня, Василь Максимович їздив на роботу
за сім кілометрів, після чого перейшов працювати механізатором в тракторну бригаду,
яка базувалася в селищі Куйбишеве, ближче до свого дому. Працюючи бригадиром, завжди кожного літа сідав за штурвал комбайна, спочатку помічником, а потім став комбайнером, сягнув вершини майстерності.
У вересні 1960 року первинна партійна організація колгоспу імені Леніна прийняла
В.М. Жданова в члени КПРС.
У 60 – 80 роках минулого століття ім'я механізатора Василя Максимовича Жданова
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гриміло на весь район. Він був кращим механізатором і комбайнером, умів і любив
працювати. В окремі роки у В.М.Жданова робочими були 365 днів.
У 1970 році В.М. Жданов отримав першу державну нагороду - медаль «За доблесну
працю. В ознаменування 100 – річчя з дня народження В.І.Леніна», а 4 листопада 1972
року Президія Всесоюзної Центральної Ради профспілок нагородила його Почесною
Грамотою, та іменними наручним годинником за самовіддану працю на збирані зернових.
В 1973 році комбайнер В.М. Жданов на збирані зернових скосив 244 гектари та намолотив 9367 центнерів зерна. Указом Президії Верховної Ради СРСР 8 грудня 1973 році
за високі показники в соціалістичному змаганні Василь Максимович був нагороджений
орденом Трудового Червоного Прапора (номер ордена 894326).
В 1974 році Василь Максимович нагороджений Почесною грамотою за високі показники в праці та успішне виконання соціалістичних зобов'язань в четвертому, визначальному році дев'ятої п'ятирічки.
З лютого 1975 року по березень 1977 року Василь Максимович працював бригадиром тракторної бригади, але робота на зернозбиральному комбайні йому була більше
до душі. В 1975 та 1976 роках комбайновий агрегат бригадира тракторної бригади знову в лідерах на збирані зернових, він протягом двох років займав ІІ місце по колгоспу,
а в 1977 році зайняв І - місце на збирані врожаю зернових: комбайном СК-5 намолотив
7253 центнери.
12 грудня 1977 року на вулицю Ілліча,60, де мешкає Василь Максимович надійшла
урядова телеграма з Кремля, про нагородження його найвищою нагородою СРСР – орденом Леніна (номер ордена 456062).

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
про нагородження орденами і медалями СРСР
передовиків сільського господарства
Української РСР
За успіхи, досягнуті в розвитку сільськогосподарського виробництва і виконанні плану продажу державі продуктів землеробства, нагороджені:
ОРДЕНОМ ЛЕНІНА
ЖДАНОВ ВАСИЛЬ МАКСИМОВИЧ – механізатор колгоспу «Таврія»
Куйбишевського району Запорізької області.
Голова Президії Верховної Ради СРСР		
Секретар Президії Верховної Ради СРСР
Москва, Кремль, 12 грудня 1977 року

Л.Брежнев
М.Георгадзе
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В.М. Жданов зі своїм екіпажем. 1982 р.
Після одержання ордена Леніна Василь Максимович перейшов працювати механізатором, щорічно працював на комбайні, так в 1978 році зібрав зернових з площі 243
гектарів та намолотив 8482 центнерів зерна, а в 1980 році його комбайновий агрегат
зайняв ІІ - місце в господарстві, серед комбайнів марки СК-5.
В 1981 році Василь Максимович знову серед лідерів, зайняв ІІ місце в господарстві
серед комбайнів марки СК-5, а восени на збирані соняшнику його екіпаж був переможцем в обласному соціалістичному змаганні, їм вручили перехідний приз імені Героя Соціалістичної Праці, заслуженого механізатора УРСР І.П.Мартиненка.
Виконком Куйбишевської районної ради народних депутатів в 1982 році нагородив
Почесною грамотою механізатора колгоспу «Таврія» за високі показники в соціалістичному змаганні.
16 вересня 1982 року, за великі заслуги перед Радянською Батьківщиною, бездоганне виконання громадського обов'язку, бойову і трудову доблесть, активну участь у
громадсько-політичному житті, гідний вклад у славну історію рідного селища і в зв'язку
з 200-річчям заснування смт. Куйбишевого виконком Куйбишевської селищної Ради народних депутатів вирішив: присвоїти звання «Почесний громадянин селища міського
типу Куйбишевого» Жданову Василю Максимовичу – уродженцю смт. Куйбишевого,
кращому механізатору колгоспу «Таврія», кавалеру орденів Леніна і Трудового Червоного Прапора».
В 1983, 1984, 1985 роках комбайновий агрегат В.М. Жданова займав в господарстві
протягом трьох років підряд І місце серед комбайнів марки СК-5.
В 1987 комбайновий агрегат зайняв ІІ місце на збирані врожаю зернових в колгоспі «Таврія», райком Компартії України та виконком районної ради народних депутатів
нагородив грамотою за найбільший намолот зерна за п'ятиденку з 4 по 9 серпня 1987
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року комбайном СК-5. Комбайнер намолотив 300 тон зерна, з площі 75 гектарів.
В боях за визволення селища Куйбишеве, восени 1943 року загинуло понад два десятки воїнів. Їх імена викарбувані на гранітних плитах на Меморіалі Слава. 9 травня
1988 року меморіальну плиту з іменами визволителів відкрили перший секретар Куйбишевського райкому Компартії України В.В.Дем'янов, ветеран війни К.Т.Тіцький, та почесний громадянин Куйбишевого, механізатор колгоспу «Таврія» В.М.Жданов.
Славу треба підтверджувати, інакше вона випурхне, як птах. І Василь Максимович
свою трудову славу підтверджував щороку.
В 1989 році правління колгоспу вручило йому лист-подяку за багатолітню і добросовісну працю, вкладену в будівництво об'єктів в рідному колгоспі.
28 січня 1989 року Василь Максимович отримав від правління колгоспу Свідоцтво
про присвоєння звання «Почесний колгоспник» та був занесений в Книгу Пошани колгоспу «Таврія» Куйбишевського району Запорізької області. Його трудовий стаж в господарстві – 56 років.
20 грудня 1955 року рішенням Запорізької обласного виконавчого комітету № 849
Кубишеве було віднесено до категорії селищ міського типу, а сільрада перетворена на
селищну раду. 20 грудня 2012 року в день 55-річчя Куйбишевської селищної ради в центрі селища було урочисто відкрито пам'ятний знак «Перша борозна». Право відкрити
пам'ятний знак було надано Василеві Михайловичу Жданову та Едуарду Георгійовичу
Марінову.
Дружина Василя Михайловича – Катерина Федосіївна – завжди була надійним тилом в сім'ї. Постійно дбала, щоб Василь Максимович на роботу йшов у чистому випрасуваному одязі, щоб були доглянуті діти і домашнє господарство. Зважаючи на постійну
зайнятість чоловіка, вона була змушена брати на свої жіночі плечі всю домашню роботу, а окрім цього ще й працювала у колгоспі «Таврія» на різних роботах.
Для таких людей, як Василь Максимович праця стала смислом всього життя і виконував він свою справу з душею, на совість.
Джерела та література:
1.
2.

ЦАМО, Ф-58, Оп.- 818883, Спр.-667.
ЦАМО, Ф.-33, Оп.-690155, Сп.-4383.
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ЗАХАРЕНКО
(Денисьонок)
ВАРВАРА
МИХАЙЛІВНА
ГЕРОЙ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ
ПРАЦІ
КАВАЛЕР ДВОХ
ОРДЕНІВ ЛЕНІНА

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Про присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці
передовикам тваринництва УРСР
За досягнуті успіхи в розвитку тваринництва, збільшення виробництва
заготівель м'яса, молока, яєць, вовни та іншої продукції
ПРИСВОЇТИ ЗВАННЯ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ
з врученням ордена ЛЕНІНА і золотої медалі «СЕРП І МОЛОТ»
(по Куйбишевському району):
ЗАХАРЕНКО ВАРВАРІ МИХАЙЛІВНІ – свинарці радгоспу
«Новозлатопольський».
Голова Президії Верховної Ради СРСР		
М. Підгорний
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 		
М. Георгадзе
Москва. Кремль. 22 березня 1966 р.
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Захаренко (Денисьонок) Варвара Михайлівна, народилася 17 грудня 1929 року в
селі Гайчул (з 10 червня 1946 року село Новоукраїнка Куйбишевського району Запорізької області).
Діда Варвари Михайлівни Петра Денисьонка в селі Гайчул розкуркулили – забрали
все. Поселився Петро Денисьонок на краю села в маленькій хатці. Хатка була така мала,
що вся сім'я в ній не могла розміститися, тому батько Варвари Михайлівни Михайло Петрович Денісьонок (1910 р.н.) з дружиною Марією Никифорівною та дітьми у 1933 році
переїхали в місто Макіївку, де він влаштувався працювати у шахту. Сім'я жила в бараці.
В 1935 році сім'я повернулася з Донбасу в село Гайчул, в тому ж році всі Денисьонки
переїздять в село Пролетарське Люксембурзького району Дніпропетровської області
(тепер село Пролетарське Розівського району Запорізької області). Батьки влаштувалися працювати в радгоспі. Жили в землянці, розпочали будівництво хати, але до початку
війни так і не добудували будинок.
Війна Варю застала у п'ятому класі. Четверо їх, малих, залишив батько, коли пішов
захищати рідну землю. За школу нічого було й думати. Ротів багато, а працювала одна
мати. З того часу і почалось випробовування. На плечі дівчинки спершу звалились домашні турботи, а згодом стала працювати в бригаді. Минали роки. У щоденній праці
Варя не помічала, який швидкоплинний час.
Дорослу трудову діяльність Варвара Михайлівна розпочала в 1947 році у зернорадгоспі «Новозлатопільський» (пізніше радгосп «Пролетарський») Розівського району Запорізької області. Варвара Михайлівна працювала причіплювачем у свого батька
Михайла Петровича, який повернувся з Великої Вітчизняної війни та працював трактористом в радгоспі. Не кожний чоловік витримував поле віч-на-віч у ту нелегку пору.
А вона змогла. Труднощі долала не легко, як у казці, а через голод, часом криваві
мозолі.
Невдовзі все стало на свої місця. Настав час, і невеличка на зріст Варя з'явилася на
фермі. З того часу і почався літопис трудового подвигу цієї жінки на свинофермі. Тут
відзначалася якоюсь надзвичайною захопленістю в роботі. У 1962 році Варвара Михайлівна одержала 695 поросят. Свиноферма, з якою зв'язана нерозривна радість трудових
перемог, стала чимсь рідним, близьким.
Менше десяти років В.М. Захаренко вистачило, щоб досягти вершин професійної
майстерності і удостоїтися 22 березня 1966 року звання Героя Соціалістичної Праці.
Присвоїли звання в нелегкі шістдесяті роки за високі результати роботи в свинарстві.
30 квітня 1966 року в урочистій обстановці за дорученням Президії Верховної Ради
СРСР заступник голови Запорізького облвиконкому М.С. Суворов вручив орден Леніна,
золоту медаль «Серп і Молот» і Грамоту Президії Верховної Ради СРСР про присвоєння
звання Героя Соціалістичної Праці свинарці радгоспу «Новозлатопольський» Захаренко
Варварі Михайлівні.
Ще зовсім молодим пішов із життя її чоловік Володимир Миколайович. Варварі Михайлівні фактично одній довелося піднімати дітей – Олю і Гришу. Жінка не скаржилася
на біди. Труд для неї був –як розрада в біді.
12 березня 1967 року В.М. Захаренко було обрано депутатом Куйбишевської районної ради депутатів трудящих по Пролетарському виборчому округу №71.
Кажуть, слава іноді губить людей. Не всіх, звичайно, а слабкодухих. Життя не раз
випробувало Варвару Михайлівну і завжди вона залишалася вірною собі: працювати
на совість.
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що прискорювало оборот свиноматок.
Ще одна деталь, яка характеризує Варвару Михайлівну якнайкраще. Працювала
вона в парі з Клавдією Михайлівною Шевцовою. Розуміли одна одну з пів-слова, що в
роботі свинарок особливо важливо. Трапилося так, що напарниця захворіла і вимушена
була залишити свиноферму. Варвара Михайлівна запросила до себе в напарниці Ольгу
Хижняк, яка працювала підмінною свинаркою. Завжди ввічлива і уважна до всіх, зуміла
знайти контакт із новою напарницею, вчила її. Результати їх роботи були відрадні.
На 1978 рік брала зобов'язання одержати 1560 поросят, а на основну свиноматку по
29. Результати роботи перевершили всі сподівання. В. М. Захаренко з Ольгою Хижняк
одержали 1650 поросят, а на основну свиноматку — по 35,9. Забезпечили 230- грамові
середньодобові прирости ваги поросят при плані 150 грамів. Передали двомісячний
молодняк у групу дорощування середньою вагою 15 кілограмів.
За десяту п'ятирічку (1976—1980 рр.) разом з напарницею за п'ять років одержали
7900 поросят – на 400 голів більше зобов'язання. На основну свиноматку одержали по
33 поросят. За ними було закріплено 70 свиноматок.

Грамота Героя Соціалістичної праці В.М.Захаренко
Варвара Михайлівна розробила власну систему вирощування свиней, заклала своє
творче зерно, без якого будь-яка праця немислима по справжньому. Щоб виростити
поросят великою вагою при відлученні, В.М. Захаренко вже з тижневого віку привчала новона-роджений молодняк до підгодівлі: пити відвійки, воду, їсти смажене зерно.
У спеціальні годівниці на проходах у свинарнику підсипала суху дерть, щоб поросята,
бува, не запоносили, потім крейду, деревне вугілля. Все це кропітка справа, багато зусиль і часу забирало. Але інакше Варвара Михайлівна не могла. Ці зусилля відплачуються сторицею. Із доглянутих В. М. Захаренко поросяток виростав повноцінний молодняк,
який через 8—9 місяців досягав ваги 100 кілограмів і більше.
За багаторічну і бездоганну роботу та з нагоди славного ювілею – 50-річчя Радянської влади її було занесено до районної Книгу Трудової Слави.
В 1968 році Варвара Михайлівна від профспілкової організації працівників сільського господарства і заготівель Куйбишевського району брала участь в роботі Х з'їзду профспілок Української РСР.
13 червня 1971 року Варвару Михайлівну обрали депутатом Куйбишевської районної ради депутатів трудящих.
Із року в рік радгосп нарощував виробництво і продаж державі свинини. В цьому
була велика заслуга В. М. Захаренко і її подруг. За високі трудові досягнення в дев'ятій
п'ятирічці (1971 - 1975 рр.) В. М. Захаренко нагороджена 6 вересня 1973 року друтим
орденом Леніна. Висока відзнака її зусиль. А вона, невгамовна в праці, не заспокоювалася на досягнутому. З її ініціативи в радгоспі був побудований спеціальний кормоцех, в
якому готували корми для новонароджених поросят. Спільно з спеціалістами радгоспу
впроваджувала нові технології на практиці, відлучала великовагових поросят раніше,

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 1982 р. № 633 Київ
Про встановлення на Алеї трудової слави на Виставці
досягнень народного господарства Української РСР портретів
ініціаторів і передовиків соціалістичного змагання на ознаменування 60-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.
Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок п о с т а н о в л я ю т ь:
За досягнення видатних успіхів у соціалістичному змаганні за гідну зустріч 60-ї річниці утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік,
успішне виконання і перевиконання завдань і соціалістичних зобов'язань на
1982 рік встановити на Алеї трудової слави на Виставці досягнень народного
господарства Української РСР портрети ініціаторів і передовиків цього змагання
по сільському господарству:
ЗАХАРЕНКО ВАРВАРИ МИХАЙЛІВНИ - Героя Соціалістичної Праці, свинарки радгоспу «Пролетарський», Куйбишевський район Запорізької області.
Голова Ради Міністрів Української РСР
Голова Української республіканської ради професійних спілок

О. ЛЯШКО
В. СОЛОГУБ
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В 1981 – 1982 роках Варвара Михайлівна працювала разом із своєю сестрою Курсаковою К.М. і одержали
в середньому по 1,3 тисячі поросят – по 27,5 на основну
свиноматку. Вага при відйомі поросят – 17 – 18 кілограм.
Бюро Запорізького обкому Компартії України, виконком обласної Ради народних депутатів, президія обласної
ради і бюро обкому ЛКСМ України визнали її переможцем у соціалістичному змаганні за гідну зустріч ХХVI з'їзду
КПРС і було занесено на обласну Дошку пошани.
10 жовтня 1982 року Варвара Михайлівна брала
участь у торжествах з находи Дня працівників сільського
господарства, які відбулися в Москві на Виставці досягнень народного господарства СРСР. Головвиставком ВДНГ
нагородив В.М. Захаренко Почесним дипломом і за високі показники в роботі, преміював легковим автомобілем
«Москвич-412».
Нагрудний знак лауреаВарвара Михайлівна – ударник комуністичної прата Державної премії
ці, нагороджена значком «Ударник 10-ї п'ятирічки». За
Української РСР
успішне виконання десятої п'ятирічки до 110-ї річниці з
Варвари Захарівни
дня народження В.І.Леніна нагороджена Почесною ЛеЗахаренко
нінською грамотою. Обиралася депутатом районної ради
народних депутатів. Визнанням великих трудових заслуг
Варвари Михайлівни Захаренко стало обрання її делегатом ХVІІ з'їзду профспілок СРСР
(16 – 20 березня 1982 р.).
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У квітні 1983 року ЦК Компартії України і Рада Міністрів Української РСР розглянувши подання Комітету по державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при
Раді Міністрів УРСР та Української республіканської ради професійних спілок, постановили присудити Державну премію Української РСР за видатні досягнення у праці за
підсумками 1982 року Варварі Михайлівні Захаренко – оператору-твариннику радгоспу
«Пролетарський».
Варвара Михайлівна все своє життя найбільше цінує працю та мир на землі, її трудовий вклад в цю загальнонародну справу неабиякий, кошти Державної премії передала
у фонд миру.
Вміла вона трудитися, вміла і цікаво відпочивати. Де тільки не побувала в туристичних поїздках: по містах СРСР і за кордоном. Подорожувала по Чехословаччині, Фінляндії, Німеччині, зустрічалася з космонавтами в Зоряному містечку, керівниками уряду
СРСР і УРСР.
29 вересня 2009 року Варвара Михайлівна переїхала з села Пролетарське Розівського району Запорізької області до своєї доньки Москаленко Ольги Володимирівни (1949
р.н.), яка проживає в смт. Куйбишеве по вулиці Фрунзе, 87.
Не шукала Варвара Михайлівна легких шляхів у житі, протягом життя завжди стверджувала, що місце людини в нашому суспільстві визначає насамперед праця. По ній
честь і слава.

Микола Саїнський

76

Славетні герої степового краю

ЗИМОГЛЯД
(Черкун)
ЄВГЕНІЯ
ВАСИЛІВНА

(24 грудня 1927 р. –
6 березня 2004 р.)

ЗАСЛУЖЕНИЙ
УЧИТЕЛЬ УРСР

Нагрудний знак
Є.В. Зимогляд
до почесного Звання
«Заслужений
учитель УРСР»
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ну призначено завідуючою навчальною частиною Куйбишевської середньої школу (Наказ № 54 по Куйбишевському
РВО). Багато вчителів їй вдячні за доречне зауваження, корисні поради, якими Євгенія Василівна щедро ділилася, бо
ж і сама любила слухати старших. Часто бувала на уроках
колег. Допитлива з натури Євгенія Василівна ніколи не була
байдужою. На промахи вказувала при аналізі уроку, а підмічений успіх повідувала іншим колегам. Раділа, коли бачила,
що молоді педагоги доводили свою майстерність.
Багато років найдосвідченіший вчитель-мовник Євгенія
Василівна очолювала районне методичне об'єднання викладачів української мови та літератури. Часто сама проводила відкриті уроки. Завжди раділа, коли хтось звертався
за допомогою. Є.В. Зимогляд, як найдосвідченіший педагог,
була ректором батьківського університету при школі. Прищепити батькам педагогічні знання, як це важливо, адже
найперший вихователь дітей – сім'я. Це добре розуміла Євгенія Василівна і багато робила, щоб заняття в батьківському університеті були такими ж змістовними, як і її уроки для
учнів. Батьки охоче відвідували заняття. Для них часто влаштовувались виставки учнівських робіт, концерти учнівської

художньої самодіяльності.
На заняттях в університеті багато уваги приділялося темі трудового виховання дітей
вдома, профорієнтації. Загалом раз на місяць заняття в університеті відвідувало близьНародилася 24 грудня 1927 року в селі Новоселівка Пологівського району Запорізької області в сільській сім'ї. Батько - Василь Семенович Черкун, працював у МТС
с. Чубарівки Пологівського району Запорізької області. Мати - Лукерія Митрофанівна,
працювала в місцевому колгоспі.
Середню освіту отримала в своєму селі, вчилася старанно. Це відкрило шлях у педагогічний інститут. Проблеми вибору професії у Є.В.Зимогляд практично не було. Любов
до слова, до мови у неї формувались з раннього дитинства під впливом дідуся (маминого тата). Митрофан Федорович Борщевський був звичайним селянином, але людиною начитаною і закоханою в літературу. Він міг напам'ять читати Шевченка, Пушкіна й
інших поетів. Читав онукам вірші, потім запитував у них про те, хто що запам'ятав. Отож
дідова наука була не марною.
Євгенія Василівна в 1947 році вступила на навчання в Запорізький державний педагогічний інститут, який закінчила 30 червня 1951 року за спеціальністю «Українська
мова та література». Одержала направлення в Куйбишевський район.
15 серпня 1951 року розпочала трудову діяльність в Куйбишевській середній школі
учителькою української мови та літератури (Наказ № 116 по Куйбишевському РВО).Потрапила в чудовий колектив колег. Школа стала другою домівкою. Тут Євгенія Василівна
проводила багато часу. Шкільні справи ніколи не були в тягар. Захопленість улюбленою
справою, тоді не помічаєш часу, і робить людину щасливою.
В 1959 році виборці Куйбишевського району обрали Євгенію Василівну депутатом
Запорізької ради депутатів трудящих VII скликання по 91 округу.
Її педагогічну майстерність визнали колеги, 1 вересня 1962 року Євгенію Василів-
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ко 500 батьків. Лекторську трибуну, крім учителів надавали також лікарям, юристам.
Слухачів університету знайомили, як вчаться їх діти, пропонували концерти учнівської
самодіяльності, влаштовувалися виставки дитячої творчості.
7 липня 1968 року, за відмінне виконання Закону про загальне обов'язкове навчання дітей і здійснення загальної середньої освіти Євгенії Василівні присвоєне звання
«Відмінник народної освіти», а 20 липня 1971 року Указом Президії Верховної Ради
СРСР вона нагороджена орденом «Знак Пошани» (№ 632063).
17 лютого 1978 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Євгенії Василівні Зимогляд присвоєне високе почесне звання «Заслужений вчитель Української РСР».
Євгенія Василівна багато уваги приділяла виховній та громадській роботі. Вона знала напам'ять безліч віршів, класичних і сучасних, задушевно їх читала. Іноді навіть у
диктант вкраплювала окремі рядки чи строфи, і диктувала не заглядаючи в книжку. Цей
особистий приклад учительки викликав у дітей благоговійну любов, пробуджував інтерес до літератури, до поезії, до рідного слова. Вона уболівала за кожну дитину, за
її знання – це, мабуть, було основне в роботі Євгенії Василівни. Вона цим жила. За 35
років праці в школі вона знала всі шкільні теми напам'ять, але перед кожним уроком
хвилювалася, наче йшла вперше: «А чи все донесу, чи всі зрозуміють ?..».
Кажуть, що вчителем треба народитися та ще й удатися. Євгенія Василівна задавала
тон учителям української мови і літератури усього району. Вона багато років очолювала
районну секцію словесників. До неї йшли за порадами, літературою, з нею ділилися
своїми задумами чи сумнівами. Часто приїздили вчителі з сіл району, щоб побувати в
неї на уроці.
У директорській книзі контролю прийнято записувати тільки сухі висновки та пропозиції, але як виключення є і такий відгук: «Лекцію тов. Зимогляд Є.В. прочитала так, що

Меморіальна дошка на приміщені Куйбишевської спеціалізованої
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів «Інтелект».
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дехто заплакав…». Слово будить, коли йде від душі, від серця.
На посаді завідуючою навчальною частиною Куйбишевської середньої школи вона
пропрацювала до 7 липня 1986 року, з цієї посади звільнилася в зв'язку з досягненням
пенсійного віку (Наказ №49 від 01.07.1986 р. по Куйбишевському РВО).
З 1 вересня 1986 року персональний пенсіонер республіканського значення. 14
жовтня 1999 року Указом Президента України Євгенія Василівна нагороджена медаллю
«Захиснику Вітчизни».
6 березня 2004 року після тяжкої, тривалої хвороби Євгенія Василівна Зимогляд померла, похована на центральному кладовищі в смт. Куйбишеве Запорізької області.
В кінці літа 2008 року, за ініціативою Сергія Павловича Шевчука на вході у школу Куйбишевської спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів «Інтелект» встановлено меморіальну дошку на честь Є.В. Зимогляд. Відкрив меморіальну дошку колишній
директор школи В.Д.Дорошевич, який працював багато років з Євгенією Василівною.
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ЗУЙЧЕНКО
ВАЛЕРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЗАСЛУЖЕНИЙ
ЕНЕРГЕТИК УКРАЇНИ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
з нагоди Дня енергетика

№ 1177/2011

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного енергетичного
комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю, присвоїти почесні звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕНЕРГЕТИК УКРАЇНИ»
ЗУЙЧЕНКУ ВАЛЕРІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ – начальникові Куйбишевського району електричних мереж акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ 22 грудня 2011 року
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Зуйченко Валерій Володимирович народився 23 лютого 1950 року в селі Тросна
Кромського району Орловської області. Його батько Володимир Володимирович Зуйченко (1927 р.н.), учасник Великої Вітчизняної війни. Після демобілізації з діючої армії,
працював бригадиром на відбудові автомобільної дороги Москва – Сімферополь, яка
проходить через їх село Тросна. В його бригаді разом з жителями навколишніх сіл працювали німецькі військовополонені, силами яких було побудовано не один кілометр
дороги.
В 1955 році сім'я Зуйченків переїздить в місто Гуляйполе. Батько працював електриком в колгоспі «Заповіт Леніна», а мати санітаркою в пологовому будинку.
Після закінчення Гуляйпільської СШ №1 Валерій Володимирович, продовжив своє
навчання в Ново-Каховському технікумі гідромеліорації, механізації й електрифікації
сільського господарства. В технікумі готували спеціалістів не тільки для всіх республік
Радянського Союзу, але й для країн Азії, Африки, Латинської Америки.
У квітні 1969 року почав він свою трудову діяльність на посаді червогового диспетчера Гуляйпільського району електричних мереж Запорізького енергетичного експлуатаційного управління. В цьому ж році був призваний в ряди Радянської Армії. Служив у
військовій частині №14153 в білоруському місті Постави в ракетних військах стратегічного призначення.
Після служби в армії заступник командира взводу, в званні старший сержант він у
травні 1971 року продовжив працювати енергетиком, а з 1977 року - черговим інженером-диспетчером Гуляйпільського району електричних мереж Запорізького обласного
підприємства сільських електромереж. З 1981 року обіймав посаду заступника начальника, головного інженера Куйбишевського району електричних мереж.
Очолює Валерій Володимирович Куйбишевський РЕМ Запорізької області з квітня
2010 року.
Висококваліфікований фахівець, умілий
організатор, технічно
грамотний, ініціативний і вимогливий керівник. Підтвердження тому – заслужений
авторитет серед співробітників ВАТ «Запоріжжяобленерго»
та
численні подяки та заохочення керівництва
компанії. Заслуги Валерія Зуйченка неодноразово знаходили визнання і на державному
рівні – за багаторічну
бездоганну працю в
енергетичній галузі він
нагороджений Грамотою Міністерства пали-
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ва та енергетики України,
Заслужений енергетик
знаками «Відмінник енерУкраїни —
гетики» і «Почесний енердержавна нагорода Україгетик України».
ни — почесне звання України,
Указом
Президента
яке надається Президентом
України від 22 грудня 2011
України відповідно до Закороку № 1177/ 2011 «Про
ну України «Про державні
відзначення державними
нагороди України». Згідно
нагородами України з наз Положенням про почесні
годи Дня енергетика» за
звання України від 29 червня
вагомий особистий внесок
2001 року, це звання присвоу розвиток вітчизняного
юється: працівникам підприНагрудний
Знак
енергетичного комплекємств, об'єднань, організацій
до почесного
су, багаторічну сумлінну
та установ енергетичного
Звання
працю та високий прокомплексу України за значні
«Заслужений
фесіоналізм начальникові
успіхи у виконанні виробничих
енергетик
Куйбишевського району
завдань, упровадження переУкраїни»
електричних мереж ВАТ
дових форм організації праці,
В.В. Зуйченка
«Запоріжжяобленерго»
досягнення значних економічЗуйченку Валерію Володиних показників.
мировичу присвоєне почесне звання «Заслужений
енергетик України».
Для Валерія Володимировича, звання «заслужений енергетик» - це більше, ніж високе звання, це - покликання, беззавітному служінню якому він віддав понад 30 років
життя. Весь життєвий шлях Валерія Володимировича Зуйченка пов'язаний з енергети-
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кою і рідним підприємством.
На сьогодні тільки сім працівників ВАТ «Запоріжжяобленерго» мають звання «Заслужений енергетик України». За обсягами відпуску електроенергії та питомою вагою
промислових споживачів у структурі енергоспоживання «Запоріжжяобленерго» входить до четвірки найбільших енергопостачальних компаній України.

Вручення Валерію Володимировичу
нагрудного знаку «Заслужений енергетик України»
(на фото зліва направо начальник Куйбишевського РЕМ Валерій Володимирович Зуйченко, голова Куйбишевської районної державної адміністрації Володимир Омелянович Зайковський, генеральний директор АТ «Запоріжжяобленерго»
Віктор Дмитрович Носулько)
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КАРПІЙ
ОЛЕКСАНДР
МИКИТОВИЧ

(12 серпня 1905 р. –
8 березня 1969 р.)

КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Фрагмент наказу про нагородження медаллю «За відвагу»
Карпія Олександра Микитовича.(ЦАМО, Ф - 33, Оп.- 690155, Сп.- 5145).

Народився 12 серпня 1905 року в селі Царекостянтинівка (тепер смт. Куйбишеве Запорізької області) в селянській сім'ї.
На 1 липня 1925 року в Царекостянтинівській сільській раді жило 8225 чоловік населення, серед них 4552 чоловіка середнього і 3551 чоловік бідняцького стану. Одним з
членів комітету незаможних селян був Олександр Микитович, до складу якого входило
171 чоловік, серед них 5 кандидатів ВКП(б), 14 комсомольців. 92 члени комітету незаможних селян відмовились від релігії.
Правління колгоспу «12 річчя Жовтня» Куйбишевської сільської ради в 1933 році
призначило Олександра Микитовича бригадиром рільничої бригади. На цій посаді він
працював до початку Великої Вітчизняної війни. В перші дні війни, був мобілізований на
фронт в ряди Робітничо-Селянської Червоної Армії. Воював вміло і відважно, нагороди
цьому підтвердження.
Після переможного завершення війни в 1945 році Олександр Микитович прибув додому. Час був гарячий. Переборюючи наслідки війни, яка недавно закінчилась, колгоспники району з напруженням всіх сил працювали на збиранні врожаю. Через тиждень по
приїзді додому Олександр Микитович уже приймав колгосп імені Ілліча і став керівником
важливої ділянки трудового фронту.
Колгосп Ілліча на той час освоїв лише 75 процентів орної землі, мав три корови,
п'ятеро свиней.
Якщо по Куйбишевському району в 1945 році було освоєно 61 процент орних земель
до довоєнної площі, то в 1947 році – 82,5 процента. У 1947 році район продав по 4,8 центнера зерна з гектара оранки. Від кожної корови в районі доїли по 1250 кілограмів молока.

«В бою в районе населенного пункта ДЕБРЕЦЕН (друге за розміром місто
в Угорщині – Автор) 19.10.44 года будучи в танковом десанте проявил мужество и отвагу огнем своего автомата убил 2-х солдат противника».
У 1949 році колгосп імені Ілліча став першим серед господарств Куйбишевського району мільйонером. За досягнуті успіхи багато колгоспників були нагороджені орденами
і медалями Радянського Союзу.
Серед нагороджених орденом Леніна за високу урожайність озимої пшениці голова правління районного насіннєвого господарства імені Ілліча в с. Червоне Озеро Куйбишевського району Запорізької області Олександр Микитович Карпій. (Указ Президії
Верховної Ради від 6 червня 1949 року).
До виконання службових обов'язків на посаді керівника господарства О.М.Карпій
ставився з неабияким старанням і завзяттям. Завжди був уважним до людей, їх запитів.
І саме це давало гарні результати. Олександра Микитовича поважали і цінили. Надзвичайно швидко він завоював високий авторитет спеціаліста, вмілого організатора виробництва.
Якраз у Червоному Озері у повну силу розкрився талант Олександра Микитовича,
як керівника, новатора виробництва. Завдяки активній співпраці з ученими, господарство вирощувало перспективні, районовані сорта зернових культур. Запроваджувалися
прогресивні на той час технології вирощування культур. Насіннєве господарство імені
Ілліча з року в рік добивалося найвищих виробничих показників в районі.
В 1949 році урожайність зернових становила 16,9 центнерів з гектара на всій площі
посіву. Колгосп здав державі понад план біля 1500 центнерів хліба. Авансом колгоспникам було видано по 2.5 кілограма хліба на трудодень.
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Фрагмент наказу про нагородження медаллю «За відвагу»
Карпія Олександра Микитовича. (ЦАМО, Ф – 33, Оп.- 690306, Сп.- 2278).
«В бою в районе населеного пункта ТРНАВА (місто в західній Словаччині –
Автор) 1.04.45 года будучи в танковом десанте убил 2-х солдат противника
из личного оружия».
Голова правління колгоспу боровся за високі врожаї, почав відновлювати і освоювати після війни травопільної сівозміни. В колгоспі була прийнята 9-пільна сівозміна і
в 1949 році колгосп повністю освоїв травопільну сівозміну. Дякуючи цьому, артіль протягом 1946 -1949 років вирощувала найвищі в районі врожаї зернових культур. В середньому колгосп з усієї площі посіву за ці роки збирав по 12-16 центнерів зернових з
кожного гектара посіву. Завжди першим в районі розраховувався перед державою по
хлібозаготівлі.
Велику увагу Олександр Микитович приділяв колгоспній пасіці, так в 1948 році валовий збір меду на кожну бджолосім'ю становив 53 кілограма, при плані 32 кілограма.
Важливим фактором підвищення родючості грунту було внесення місцевих і мінеральних добрив. Колгосп щороку вносив на поля до 1000 тонн місцевих добрив, і з кожним роком збільшував внесення мінеральних добрив.
На полях колгоспу О.М. Карпій з своїми колгоспниками добився знищення осоту і
вівсюгу. Завдяки цьому правління колгоспу добилось високої культури землеробства,
виконання всіх вимог агротехніки.
Завдяки Олександру Микитовичу до збирання врожаю зернових в 1950 році від
колгоспної електростанції були електрифіковані всі зерноочисні машини двох критих
токів і зерносховище.
У 1950 році було проведено укрупнення колгоспів до розмірів у середньому п'ять

Колгоспники районного насіннєвого господарства імені Ілліча
Куйбишевського району Запорізької області.
В центрі кавалери орденів Леніна: голова колгоспу Карпій Олександр Микитович,
ланкова Федоренко (Піскун) Катерина Петрівна, агроном Коломоєць Василь Миколайович. Село Червоне Озеро. 1949 рік.
тисяч гектарів земельних угідь у кожному господарстві. Тоді ж відбулися загальні
збори колгоспників колгоспів імені Ілліча, «Вперед» та «Червоне Озеро» і вони були
об'єднанні в один колгосп імені Ілліча.
Рішенням виконавчого комітету Куйбишевської районної Ради депутатів трудящих
від 13 січня 1951 року Олександр Микитович Карпій був призначений головою Червоноозерської виборчої дільниці по виборах до Верховної Ради Української РСР.
У 1959 році колгоспи імені Ілліча та імені Калініна були укрупнені в один колгосп
«Україна» (тепер ТОВ «Україна» Куйбишевського району Запорізької області - Автор).
Після об'єднання колгоспів правління колгоспу «Україна» призначило Олександра
Микитовича Карпія заступником голови колгоспу з господарської частини, на цій посаді
він працював до виходу на пенсію.
Помер Олександр Микитович 8 березня 1969 року, похований на центральному
кладовищі селища Куйбишеве Запорізької області.
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КОЛОДЧАК
РОМАН
ЛЮДВІКОВИЧ
ЗАСЛУЖЕНИЙ
ПРАЦІВНИК
ТРАНСПОТРУ УКРАЇНИ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
з нагоди Дня автомобіліста і дорожника

№ 987/2010

За вагомий особистий внесок у розвиток автомобільного транспорту,
забезпечення будівництва, ремонту і утримання доріг, багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність постановляю, присвоїти
почесне звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ»
КОЛОДЧАКУ РОМАНУ ЛЮДВІКОВИЧУ – начальникові філії
«Куйбишевський райавтодор» підприємства «Запорізький облавтодор».
Президент України Віктор Янукович
29 жовтня 2010 року
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Колодчак Роман Людвікович народився 18 квітня 1950 року в селі Кульчиці Самбірського району Львівської області в родині робітників. Батько Людвік Михайлович
Колодчак (1913 р.н.), учасник Великої Вітчизняної війни, працював старшим стрілочником залізничної станції Самбір Львівської області. Мати, Стефанія Леонівна (1914 р.н.)
працювала в колгоспі в городній бригаді. Дитинство Романа пройшло на річці Дністер.
В 1957 році Роман Людвікович пішов у перший клас Кульчицької восьмирічної школи,
після її закінчення у 1965 році розпочав трудову діяльність в колгоспі імені Калініна.
У вересні 1967 році поступив на навчання в технічне училище №31, яке закінчив
в 1969 році та отримав спеціальність бригадира по ремонту залізничних колій, та був
направлений майстром четвертого розряду у Львівську дистанцію залізничних колій. В
1970 році отримав середню освіту в школі робітничої молоді, в цьому ж році був призначений бригадиром ПУ-1 м. Львова.
В 1974 році Роман Людвікович вступив на навчання у Дніпропетровський інститут
інженерів залізничного транспорту, де отримав спеціальність – будівельник залізничних доріг та шляхове господарство. Після закінчення інституту переїхав в смт. Куйбишеве Запорізької області, з березня 1980 року працював в Куйбишевському МШБО
виконробом, в тому ж році молодого спеціаліста призначають головним інженером.
Комуністи трудового колективу обрали Романа Людвіковича секретарем первинної
партійної організації. Вкінці сімдесятих років минулого століття будівельники кожного року будували не менше двох кілометрів асфальтованих доріг. Трудовий колектив,
в якому працював Роман Людвікович кожного року здавали заасфальтовані вулиці в
селищі Куйбишеве, в ті роки були здані вулиці Дзержинського, Першотравнева, Жовтнева, Куйбишева, вулиця Степова в селі Червоноселівка, вулиця Молодіжна в селі Гоголівка. В районі було заасфальтовані більшість токів, прифермські площадки.
В травні 1987 року Романа Людвіковича призначили начальником Куйбишевського районного шляхового ремонтно-будівельного управління. Р.Л. Колодчак назавжди
пов'язав своє життя з шляховими артеріями Куйбишевського району і завжди був гордий тим, що працював в одній з старіших будівельних організацій. Організація уже мала
сорокарічну історію.
28 жовтня 1943 року, після звільнення нашого району була відновлена й діяльність
облшляхбуду, а в районі – його дорожно-експлуатаційної дільниці. Згодом її базу передали шляхвідділу райвиконкому, який пізніше був реорганізований у районне шляхове
ремонтно-будівельне управління. Отож, із 1943 року почали займатися дорогами в районі. Колишні фронтовики Іван Лукич Івашина, Євдоким Миколайович Борщ, Феофан
Іванович Шамрай, Олександр Павлович Проценко, Олександр Петрович Шакун прийшли в цю організацію, щоб зробити щось корисне, щоб якомога швидше позбавитись
воєнної розрухи, щоб їхнє діло надовго послужило людям.
З приходом Романа Людвіковича в районі покращився стан доріг. За рік виконувалося до 20 кілометрів капітального ремонту та до 50 кілометрів середнього ремонту.
Було збудовано дорогу Більманка – Десятиріччя Жовтня протяжністю 2.2 кілометра, заасфальтовано вулицю Кіяшка, відновлено біле шосе по вулицях Маяковського, Щорса,
Польова, Шкільна. Побудована дорога до села Тарасівське протяжністю 6 кілометрів.
За його ініціативи було збудовано нове адміністративне приміщення для персоналу, гаражі, склади для матеріалів.
В 1986 році за гранітним кар'єром, що у селі Трудовому був змонтований асфальтобетонний завод філії «Куйбишевський райавтодор» ДП «Запоріжавтодор». Щороку
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він забезпечував асфальтом для ремонту
і будівництва нових
шляхів не тільки нашого
району, а й Розівського,
Чернігівського, Пологівського, Гуляйпільського
і Токмацького районів.
Працівники АБЗ свій
сезон починали навесні
з настанням тепла і закінчували, коли вдарять
морози. За рік завод виготовляв до п'яти тисяч
асфальтобетону.
В 2009 році райавтодор виконав поточні ремонти автодоріг
місцевого
значення
на суму 1352104,8 тис.
гривень, експлуатаційне утримання таких доріг здійснено на суму
1036467,6 тис. гривень,
за прямими договорами освоєно 623395 тисяч гривень, підприємство виготовило 2719 тонн асфальтобетону.
На 2000 рік в районі нараховувалось загалом 317 кілометрів шляхів, в тому числі
185 кілометрів з твердим покриттям, а решта – грунтові. Згідно з нормами для шляхів з
асфальтобетонним покриттям передбачений строк експлуатації 20 років, за умови, що
через 4 роки їх експлуатації на них буде виконуватися середній і через 8 років – капітальний ремонт. Ці вимоги, на жаль, не виконуються.
Роман Людвікович всю трудову діяльність віддав дорожній галузі й дружному колективу, який став для нього справжньою сім'єю. За свої старання й професіоналізм
в 2010 році отримав високе звання «Заслужений працівник транспорту України». Сам
же Роман Людвікович свою нагороду вважає досягненням усього колективу. Бо, попри
труднощі, а саме – застаріла техніка, погане фінансування і відсутність власної достатньої матеріальної бази на підприємстві – усі працівники трудяться як одне ціле, намагаючись підтримувати куйбишевські дороги у прийнятному стані.
Життя дорожника схоже на циганське. Де є дорога – там він працює і проживає.
Часто житлом їх були вагончики у полі або чужі квартири. На дворі мете так, що господар собаку не вижене, а дорожники прогортають дороги. Не краще працювати і в літню спеку, коли асфальт плавився. Незважаючи на труднощі, Роман Людвікович, ніколи
не хотів змінити професію. Розумів, що від майстерності дорожників залежать вчасне
здійснення перевезень, задоволення потреб економіки района. Їхня праця приносить
величезну користь. У цій галузі працюють лише справжні патріоти дорожньої справи.
Дорожник це покликання. Не кожен впорається з таким навантаженням. Адже часЗаслужений працівник транспорту України —
державна нагорода України
— почесне звання України, яке
надається Президентом України відповідно до Закону України «Про державні нагороди
України». Згідно з Положенням
про почесні звання України від
29 червня 2001 року, це звання
присвоюється: спеціалістам і
працівникам зв'язку, залізничНагрудний Знак
ного, морського, річкового, подо почесного
вітряного,
автомобільного
Звання
транспорту та дорожнього
«Заслужений
комплексу незалежно від форми
працівник
власності, працівникам наукотранспорту
во-дослідних і проектних інстиУкраїни»
тутів, конструкторських бюро
Р.Л. Колодчака
та лабораторій за досягнення
високих показників у виконанні виробничих завдань,
безаварійну роботу, впровадження високоефективних форм організації праці.
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то доводилося працювати ночами, коли інтенсивність руху падає. І у спеку, і в холод, і в
дощ, і в сніг - треба бути на дорозі. А взимку бригади взагалі переходили на цілодобове
чергування. У цю пору року дорожньо-будівельні роботи практично не ведуться. А всі
сили зосереджені на зимовому утриманні доріг.
Коли синоптики прогнозують сніг або ожеледь, для шляховиків настає гаряча пора. Адже
потрібно будь-якими засобами забезпечити безпеку руху. Цілодобово
чергують механізатори,
водії, диспетчери.
Ось, наприклад, взимку 2011-2012 року понад
три тижні Куйбишевський
район перебував в лещатах стихії. Якщо за цей час
удалося більш-менш розчистити вулиці в селах,
то сполучення із райцентром, а також із обласним центром, Розівкою й
Бердянськом залишалися
проблематичним. У степу
Зима. Р.Л. Колодчак
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бодай невеликий вітер
зривав сніг і виникали
перемети на дорогах, які
блокували пересування
автотранспорту.
У боротьбу зі стихією включився колектив
райавтодору під керівництвом Романа Людвіковича Колодчака. У
непростих умовах працювала вся наявна техніка, люди самовіддано
працювали по 12-13 годин, щоб відновити рух
на дорогах.
Роман Людвікович
завжди цінив результати
роботи свого колективу.
Коли проведено капітальний ремонт дороги,
зроблено сучасне поЛіто. Р.Л. Колодчак
криття, розмітка, огорожа стоїть, знаки нові, тоді водії їдуть, радіють і дякують за все. Радість за плоди своєї
роботи у керівника і дорожників. Традиційно в останню неділю жовтня з 1993 року при
відзначені професійного свята працівників автомобільного транспорту і дорожнього
господарства збирався увесь колектив для підведення підсумків роботи за рік. Грамоти,
подарунки кращим робітникам стало традиційним на таких святах.
У шляховиків круглий рік роботи в невпрогорт, вони завжди піклуються щоб у нормальному стані були дороги, що з'єднують села району, траси Запоріжжя – Маріуполь,
Куйбишеве – Осипенко. Кожний рік чималі кошти виділяла держава на ремонт цих
шляхів, але через дорожнечу на матеріали, їх вистачало тільки на поточний ремонт.
Улітку використовували асфальтобетон з власного асфальтного заводу, взимку – бітум
і щебінь.
За роки професійної діяльності в дорожній системі Роман Людвікович зарекомендував себе як бездоганний організатор і умілий керівник. За відповідальне ставлення
до роботи, успішне виконання виробничих завдань він неодноразово нагороджувався
Почесними грамотами корпорації «Укравтодор». Енергійний та чутливий керівник, ним
багато зроблено і в соціальній сфері. Постійно поліпшував побутові умови працюючих.
Для працівників філії була збудована база відпочинку на березі Азовського моря. Кращі
риси його характеру це доброзичливість та принциповість у вирішені будь яких проблем.
Роман Людвігович займає активну громадську позицію. Користується авторитетом
і повагою у жителів району. Неодноразово обирався депутатом районної та селищної
ради. На останніх виборах в 2010 році виборці району обрали Романа Людвіговича депутатом районної ради (VІ скликання), членом комісії з питань промисловості, будівни-
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цтва, транспорту, зв'язку та управління об'єктами спільної власності. Член виконкому
Куйбишевської селищної ради.
Одружений. Має двох синів.
Роман Людвікович володіє талантом спілкування. Таким природа наділила кожного, але не всі його розвивають. І одна із найпривабливіших рис цього керівника та, що
він уміє спілкуватися з людьми просто по-людськи. Може, це від природи і здібностей,
чи просто обдарованість, це один з виявів його таланту – це посмішка, котра створює
щастя сім'ї, атмосферу доброзичливості в справах і служить пропуском для друзів.
В 2012 році Роман Людвікович пішов на заслужений відпочинок. На пенсії займався домашнім господарством, але думки про роботу не лишали його ні вдень ні вночі.
1 квітня 2013 року депутати Куйбишевської селищної ради затвердили Р.Л. Колодчака
директором комунального підприємства «Куйбишевський водоканал». З перших днів
роботи на новій посаді в екстремальних умовах у Романа Людвіковича з'явилася можливість в повній мірі проявити талант керівника, а головне приносити користь громаді
та зробити наше селище чистішим і світлішим.
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КОЛОМОЄЦЬ
ВАСИЛЬ
МИКОЛАЙОВИЧ

(12 травня 1913 р. –
20 липня 1974 р.)

КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Народився 12 травня 1913 року в селі Благовіщенка в сім'ї селянина бідняка. Батько – Микола Іванович Коломоєць (1888 – 1918 рр.), мати - Варвара Павлівна (дівоче
прізвище Кривенок) (1888 – 1970 рр.). Батько помер рано в 1918 році і на руках матері залишилося четверо синів: Федір (1910 р.н.), Василь (1913 р.н.), Микола (1915 р.н.),
Анатолій (1918 р.н.). Жили разом з дідом Іваном Михайловичем Коломойцем (1840 –
1933 рр.). Баба Марія Павлівна (1840 – 1912 рр.), померла до народження Василя.
В 1930 році, при організації колгоспів, мати, Варвара Павлівна вступила до колгоспу.
Василь Миколайович в 1930 році закінчив Благовіщенську семирічну школу. З перших
днів колективізації комсомолець В.М. Коломоєць стає в ряди активних борців за нове
життя. Комсомольського активіста правління колгоспу направило на навчання до Оріхівського агротехнікому зернових культур, в якому навчався він по вересень 1933 року
і отримав кваліфікацію – технік зернових культур. Після закінчення технікуму він назавжди зв'язав своє життя із селом, з нелегкою, але почесною професією хлібороба. До
жовтня 1935 року працював дільничним агрономом в Костянтинівській МТС Куйбишевського району.
У жовтні 1935 року, Куйбишевським районним військовим комісаріатом, Василь Миколайович був призваний на строкову військову службу в Робітничо-Селянську Червону
Армію. Служив по жовтень 1937 року в м. Шепетівка в 299 стрілецькому полку 100-ї стрілецької дивізії в полковій батареї, звільнився у запас командиром гарматної обслуги.
З листопаду 1937 року по лютий 1940 року працював агроном районного насіннєвого господарства імені Ілліча в хуторі Червоне Озеро Куйбишевського району Запорізької
області.
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5 березня 1939 року одружився з вчителькою початкових класів
Півень Марією Костянтинівною
(1917 р.н.). У грудні 1939 року в їх
сім'ї народився син Микола.
З лютого по серпень 1940
року курсант КУКС військового
артилерійського училища в місті
Коростень Житомирської області.
Після закінчення училища Василь
Миколайович повернувся в хутір
на попередню посаду агронома
районного насіннєвого господарства імені Ілліча.
16 липня 1941 року був мобілізований Куйбишевським РВК
на фронт. З перших днів Великої
Вітчизняної війни в боях на посаді командира вогневого взводу 808-го артилерійського полку
253 стрілецької дивізії Південного фронту. 16 серпня 1941 року
потрапив в оточення і при виході
з нього був тяжко контужений.
До кінця 1941 року знаходився в
районі Кривого Рогу, де місцеві
Коломоєць В.М.
жителі його лікували від контузії.
В цей час 23 листопаду 1941 року
на окупованій території народився другий син Віталій. Дружина Василя Миколайовича
разом з двома дітьми проживала разом з матір'ю В.П. Коломоєць в селі Благовіщенка.
Перед Новим 1942 роком з особистою зброєю Василь Миколайович пробрався додому в с. Благовіщенку, де переховувався в селі до лютого 1942 року. З лютого 1942
року працював агротехніком в общині «Червоне Озеро», де в грудні 1942 року був арештований поліцією по доносу, що до війни був секретарем комсомольської організації
і був ув'язнений в концтабір села Куйбишеве. Звідти через місяць вдалося втекти за допомогою лікаря концтабору. До вересня 1943 року переховувався в селах району. При
наближенні фронту, пішов назустріч Червоній Армії з особистою зброєю і з середини
вересня 1943 року до закінчення війни воював у 70-у стрілецькому полку 24-ї гвардійської стрілецької дивізії 2-ї гвардійської армії командиром вогневого взводу, командиром взводу управління в званні лейтенанта. Воював на Четвертому Українському, Білоруському і Прибалтійському фронтах. Брав участь у звільнені Криму: м. Євпаторія, м.
Севастополь, в штурмі Сапун-гори.
В жовтні 1944 року під м. Паяри Литовської РСР, був легко поранений і знаходився у
госпіталі до листопаду 1944 року.
15 травня 1945 року Василь Миколайович був нагороджений орденом Червоної Зірки, пізніше медаллю «За перемогу над Німеччиною».
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З жовтня 1950 року працював агрономом райсільгоспвідділу, головним агрономом
Куйбишевського районного управління сільського господарства і заготівель. У грудні
1953 року постановою виконкому Куйбишевської районної ради депутатів трудящих і
бюро Куйбишевського районного комітету Комуністичної партії України від 25 грудня
1953 року рекомендований загальним зборам членів сільськогосподарської артілі імені
Сталіна (с. Благовіщенка), на посаду голови колгоспу. А після об'єднання колгоспів імені
Сталіна та імені Кірова колгосп отримав назву – «Дружба». На цей час він уже став зна-

Фрагмент з нагородного листа Коломойця Василя Миколайовича.
(ЦАМО, Ф - 33, Оп.- 686196, Сп.- 7741).
«В период наступательных операций частей дивизии с 7 – 8 мая 1945 г. лейтенант КОЛОМОЕЦ все время находился на ПНП КАД, под огнем противника
держал бесперебойно связь со всеми приданными артподрозделениями.
8.5.45 г. тов. КОЛОМОЕЦ перемещал ПНП и в районе ПЕТРИНИ попал под
сильный огонь автоматчиков с бронетранспортеров противника, немедленно
вызвал огонь по рации и корректируя разрывы уничтожил два бронетранспортера и 8 солдат противника, чем обеспечил занятие ПЕТРИНИ.
Достоин представления к правительственной награде ордену «КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА».
Після закінчення війни, служив до січня 1946 року на посаді командира батареї
управління 630-ї артилерійської бригади в м. Кушка Туркестанського військового округу.
Після демобілізації з посади командира батареї Василь Миколайович з лютого 1946
року по жовтень 1950 року працював агроном районного насіннєвого господарства
імені Ілліча с. Червоне Озеро Куйбишевського району Запорізької області. За сталі, добрі урожаї, та високу урожайність озимої пшениці в 1948 році нагороджений орденом
Леніна в 1949 році. (Указ Президії Верховної Ради від 6 червня 1949 року).
Сім'я проживала в хуторі Червоне
Озеро, де дружина В.М. Коломойця Марія Костянтинівна працювала з довоєнФрагмент з орденського посвідчення
них років вчителем початкових класів.
Коломойця В.М.

Поздоровлення Василю Миколайовичу Коломойцю від Міністра
сільського господарства СРСР Івана Олександровича Бенедиктова.
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ним господарником. Член КПРС з січня 1955 року. Головою правління колгоспу «Дружба» Василь Миколайович пропрацював до липня 1974 року.
За стабільні і високі урожаї та розвиток колгоспного господарства Василь Миколайович нагороджений орденами: «Знак Пошани» ( Указ Президії Верховної Ради СРСР
від 22 березня 1966 р.), Жовтневої Революції (Указ Президії Верховної Ради СРСР від 27
квітня 1971р.); медалями: «За трудову доблесть», «За трудову відзнаку».
З 1955 по 1966 ріки обирався депутатом Куйбишевської районної ради трудящих,
протягом багатьох років був членом Куйбишевського райкому Компартії України.
14 березня 1965 року Василь Миколайович Коломоєць був обраний по Благовіщенському виборчому окрузі №168 депутатом Запорізької обласної ради депутатів трудящих.
За час роботи головою колгоспу «Дружба» колгоспом побудовано: будинок культури на 360 місць (1961 р.), середню школу на 300 учнів (1967 р.), бригадний клуб на 200
місць (1970 р.), механічну майстерню і комплекс гаражів (1968 р.), сільську медичну
амбулаторію (1968 р.), дитячий садок, два магазини, холодильник, комплекс пташників, що згодом був перетворений в цех міжрайонного міжгосподарського підприємства
по виробництву продуктів птахівництва. Постійно підтримував розвиток спорту на селі.
Гордістю Василя Миколайовича була футбольна команда колгоспу.
Помер Василь Миколайович 20 липня 1974 року після тривалої і тяжкої хвороби.
Похований на центральному кладовищі в селі Благовіщенка Куйбишевського району
Запорізької області.
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КУРИЛЕНКО
ГРИГОРІЙ
ДАНИЛОВИЧ

(10 червня 1926 р. –
10 березня 1987 р.)

КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 10 червня 1926 року в селі Первомайське (тепер смт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області) в сім'ї службовця.
Батько Данило Федотович Куриленко (1894 р.н.), до 1930 року працював продавцем в магазині, а після закінчення річних курсів бухгалтером. З червня 1941 року - в Робітничо – Селянській Червоній Армії на війні. Протягом всієї Великої Вітчизняної війни
сержант Д.Ф. Куриленко був на фронті командиром відділення 28 окремого дорожньо
– будівельного батальйону 37 армії. В 1943 році вступив в члени ВКП(б). 28 вересня
1944 року нагороджений медаллю «За бойові заслуги». В нагородному листі, командир
батальйону майор Остапенко писав:
«Благодаря умелому руководству отделением в июле – августе месяцах
1944 года его отделение специальные боевые задания по дорогам выполняло
на 120 – 130% юго – западнее города Бендеры. За личную инициативу, умелое
управление отделением представить к правительственной награде – медали «За боевые заслуги». 27 августа 1944 г.».1
Мати Григорія Даниловича, Марфа Петрівна (1902 р.н.), до 1930 року була домогосподаркою, після організації колгоспу працювала в сільськогосподарській артілі «Політвідділ» (у 1950 році були об'єднані в один колгосп імені Леніна колгоспи: «Політвідділ»,
імені Хрущова, та імені Леніна – Автор). Після закінчення війни батьки Григорія Даниловича працювали в колгоспі імені Леніна (у 1963 році колгосп ім. Леніна був перейменований на колгосп «Таврія» – Автор).
В 1934 році Григорій Данилович Куриленко пішої в перший клас, а в 1941 році закінчив сім класів Куйбишевської середньої школи. Ще навчаючись в школі на літніх ка-
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нікулах Григорій працював в колгоспі «Політвідділ». Усе літо – на конях. Орав, сіяв… У
жнива «прописувався» на току. На голову був нижчим за своїх ровесників, але силою,
витривалістю перевершував їх.
З вересня 1941 року по вересень 1943 рік з матір'ю і молодшим братом знаходився
на тимчасово окупованій території села Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області. Після визволення села Куйбишеве, 20 вересня 1943 року був призваний в
ряди Робітничо - Селянської Червоної Армії. У сімнадцять років його, сільського хлопця,
сина фронтовика, разом із однолітками війна одягнула в солдатську шинелю. Служив
у 124 запасному стрілецькому полку, який дислокувався в місті Горі Грузинської РСР. У
лютому 1944 року був направлений в діючу армію і був зарахований в протитанкову
батарею 3-го мотострілецького полку 11 гвардійської механізованої бригади 1-го Українського фронту. Бойове хрещення прийняв під Кіровоградом. На фронті, в квітні 1945
року, став членом ВЛКСМ (Комсомольський квиток №23329179).
Молодий артилерист брав участь у боях за визволення Польщі, Німеччини, у штурмі
Берліна. Дійшов до Берліна й уцілів.
Останній бій Григорія Даниловича був у містечку Шлалах на підступах до Берліну
29 квітня 1945 року. З своїм напарником, заряджаючим гармати, вони підбили в цьому
бою дві ворожі самохідні гармати. Особисто Григорій Данилович взяв у полон двох німецьких солдатів і одного унтер-офіцера. Командування за цей бій гвардії рядового Г.Д.
Куриленка представило до нагороди орденом Червоної Зірки.
Наказом №025/н по 11-й гвардійській механізованій бригаді 5-го гвардійського
механізованого Зимовниковського корпусу від 23 травня 1945 року від імені Президії
Верховної Ради СРСР, за зразкове виконання бойових завдань командування на фронтах боротьби з німецькими загарбниками і проявлену при цьому доблесть і мужність,
нагородили гвардійця гарматного номера 3-го мотострілецького полку Г.Д. Куриленка
орденом Червоної Зірки.
Наказом №031/н по 11-й гвардійській механізованій бригаді 5-го гвардійського механізованого Зимовниковського корпусу від 15 червня 1945 року був представлений до
нагороди Г.Д. Куриленко – медаллю «За відвагу».
Наказом №032/н по 11-й гвардійській механізованій бригаді 5-го гвардійського механізованого Зимовниковського корпусу від 16 червня 1945 року був представлений до

Фрагмент з нагородного листа від 23 травня 1945 року Куриленка Г. Д.
«В боях под д. Шлалах гв. рядовой Куриленко показал себя стойким и бесстрашным бойцом, отражая контр-атаки противника 29 апреля он, будучи
заряжающим, работая с орудия в двоем с наводчиком подбил 2 С.У противника лично взял в плен 2 немецких солдат и одного унтерофицера. Достоин
правительственной награды – орден «Красной Звезды».2
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Фрагмент з нагородного листа від 15 червня 1945 року Куриленка Г. Д.
«В боях с немецкими окупантами гв. рядовой Куриленко проявил себя храбрым мужественным воином. В боях под д. Шлайфе он со свого карабіна убил
3-х фрицев. В гор. Ютербог захватил в плен 2-х неметких солдат с ценными
свединиями».3

Фрагмент з нагородного листа від 16 червня 1945 року Куриленка Г. Д.
«Гвардии рядовой Куриленко в боях с немецкими захватчиками показал
образцы отваги и мужества, под д. Шлалах заменил раненого наводчика и
уничтожил 2 пулемета противника и до 10 гитлеровцев и взял в плен одного
фаус – патронщика в плен. Достоин правительственной награды медаль «За
отвагу».4
нагороди – другою медаллю «За відвагу».
З 1946 року Григорій Данилович служив в 198-у окремому протитанковому винищувальному батальйоні навідником. З 1948 року навчався в дивізійній партійній школі в
місті Сталінабад Таджицької РСР. Парткомісія 201 Гатчинської дивізії у серпні 1950 року
прийняла Григорія Даниловича в члени ВКП(б). В післявоєнний період нагороджений
значком «Відмінний артилерист», був занесений на дошку Пошани ЦК ЛКСМ Таджикистану і нагороджений Похвальним листом командуючого Туркестанського військового
округу. Після демобілізації в запас в листопаді 1950 року Григорій Данилович повертається в село Куйбишеве Запорізької області.
Григорій Данилович з грудня 1950 року працював інспектором райвідділу ЦСУ, а з
травня 1951 року - головою Куйбишевського районного комітету з фізичної культури і
спорту. У молодості пристрасний спортсмен – футболіст, шахіст. Неодноразовий чемпіон Куйбишевського району по футболу та шахам.
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Григорій Данилович одружився з Шамрай Зоєю Василівною (1927 р.н.), яка працювала бухгалтером-контролером ощадкаси. В їх сім'ї народилося двоє дітей – Анатолій
(1951р.н.) та Людмила (1956 р.н.).
З 1957 року Г.Д.Куриленко працював в апараті Куйбишевського райкому Компартії України. У 1964 році селяни обирають його головою колгоспу імені Карла Маркса.
Умілий організатор і вихователь Г.Д. Куриленко багато зробив, аби вивести господарство в число передових. У шістдесяті роки тваринники колгоспу славилися високими
3-тисячними надоями, землероби 200-пудовими врожаями. На той час це – рекордні
результати.
Мало не в кожному номері районної газети «Прапор комунізму» писали про досвід, успіхи цього господарства. У тих здобутках, звичайно, немала заслуга беручкого,
розсудливого молодого голови колгоспу. У 1966 році, в середньому з кожного із 2065
гектарів колоскових колгоспники збирали по 21,6 центнерів зерна. Озимої пшениці з
1500 гектарів виростили на круг по 23,5 центнера, кукурудза дала по 22 центнера. Валовий збір досяг до 50 тисяч центнерів. Господарство одержало грошовий дохід у сумі 940
тисяч карбованців. Це дало змогу звести в 1966 році свинарник, літній табір для свиней,
корівник. А в 1967 році під керівництвом голови правління колгоспу Г.Д. Куриленка було
побудовано: будинок культури, магазин, побуткомбінат, фельдшерсько-акушерський
пункт, баню, дитячий садочок. На чотирьох гектарах навколо будинку культури закладено парк, спорудили стадіон. Особисто мобілізовував селян на роботу по впорядкуванню і озелененню сіл Вершинської сільської ради.
Бюро Куйбишевського райкому Компартії України і виконком Кубишевської районної ради депутатів трудящих за підсумками соціалістичного змагання колгоспів і радгоспів району за 1966 рік визнали колгосп імені Карла Маркса переможцем змагання

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
про нагородження орденами і медалями СРСР
передовиків сільського господарства Української РСР.
За успіхи, досягнуті в розвитку сільськогосподарського виробництва
і виконанні п'яти-річного плану продажу державі продуктів землеробства
і тваринництва, нагороджені:
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА
КУРИЛЕНКО ГРИГОРІЙ ДАНИЛОВИЧ – голова колгоспу імені Карла Маркса.
Голова Президії Верховної Ради СРСР
Секретар Президії Верховної Ради СРСР
Москва, Кремль, 8 квітня 1971 року
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і вручили голові колгоспу Г.Д. Куриленку перехідний Червоний прапор за вирощення
високого врожаю, успішне виконання плану – замовлення держави на продаж хліба і
найбільшу кількість проданого зерна з гектара оранки.
В 1967 році в колгоспі працювало 734 працездатних колгоспників на 4837 гектарах
орної землі. Середній місячний заробіток доярок становив 150 карбованців, свинарок –
140. Вартість людино-дня – 3 крб.81 коп.
І сьогодні, колишні колгоспники колгоспу імені Карла Маркса (Вершинська сільська рада - Автор), кому довелося працювати разом з Г.Д. Куриленком, пригадують,
чим брав тодішній голова. Умів вислухати і обов'язково переконати людину, завжди
йшов назустріч, допомагав, а часом так присовістить несуна чи п'яничку, що той надовго запам'ятає.
12 березня 1967 року Г.Д. Куриленка було обрано депутатом Куйбишевської районної ради депутатів трудящих по Петрівському виборчому округу №34 (колишній хутір
Вершинської Першої сільської ради – Автор).
На початку 1972 року бюро Куйбишевського райкому Компартії України рекомендувало Григорія Даниловича Куриленка на посаду голови колгоспу «Таврія» Куйбишевського району Запорізької області. Це було так несподівано, що Григорій Данилович зніяковів. Залишити колгосп імені Карла Маркса, у який за вісім років стільки вклав праці,
було шкода. Господарство стало кращим в районі. Ним, як правило, починалися районні зведення. А «Таврією» закінчувалися.
За характером Григорій Данилович був справжнім хліборобом, дбайливим господарем. Умів знаходити спільну мову з людьми, вдихнути в них віру в свої сили. Така
людина в той час була потрібна для колгоспу «Таврія», щоб вивести колгосп на передові
рубежі. Борг колгоспу на той час був один мільйон карбованців.
20 лютого 1972 року колгоспники колгоспу «Таврія» одноголосно проголосували за
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нового голову правління, який протягом 15 років керував колгоспом в смт. Куйбишеве.
Багато зробив для зміцнення його економіки, соціально-культурного розвитку. Колгосп
славився високими врожаями соняшника, кукурудзи та озимої пшениці. Щодо агротехніки, густоти рослин та інших тонкощів у голови колгоспу «Таврія», спеціалістів і рядових
механізаторів була своя лінія і точка зору, які інколи не співпадають із загальноприйнятими рекомендаціями зверху, бо спостережливим на місці видніше. Своїми тонкощами
в роботі на землі Григорій Данилович завжди виділявся серед керівників району. Колгосп «Таврія» неодноразово нагороджувався, у тому числі і Почесним знаком ЦК КПРС,
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ і заносився на Дошку пошани на ВДНГ.
Заочно закінчив Херсонський сільськогосподарський інститут імені Цюрупи за спеціальністю вчений агроном.
За трудові успіхи Г.Д. Куриленка відзначали високими нагородами. Серед п'яти бойових і трудових орденів Г.Д. Куриленко був нагороджений 30 грудня 1973 року найвищою нагородою СРСР – орденом Леніна (номер ордена 443571).
В 1974 році в колгоспі «Таврія» – було 550 дворів. Працездатних 420, а тих хто одержував пенсію від держави по старості і хворобі - 350. Господарство мало 4400 гектарів
орної землі, півтори сотні гектарів саду, 36 гектарів городу, а на фермах понад 9 тисяч
свиней на відгодівлі, 600 корів, сотні голів молодняку великої рогатої худоби. У колгоспі більше 30 тракторів, два десятки комбайнів, три сотні електромоторів. На одного
працюючого припадало 17 кінських сил технічних потужностей. Урожай у 35 центнерів
з гектара став нормою, як нормою він був 20 – 25 центнерів при колишньому голові
колгоспу. Валовий доход колгоспу у 1974 році сягнув майже 2,5 мільйона карбованців.
Річний заробіток механізаторів складав 1955 карбованців, тваринників – 1842 карбо-

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
За успіхи, досягнуті у Всесоюзному соціалістичному змаганні, і проявлену трудову доблесть у виконанні взятих зобов'язань по збільшенню виробництва і
продажу державі зерна, цукрових буряків, олійних культур та інших продуктів
землеробства в 1973 році нагородити:
ОРДЕНОМ ЛЕНІНА
КУРИЛЕНКА ГРИГОРІЯ ДАНИЛОВИЧА - голову колгоспу «Таврія»
Куйбишевського району Запорізької області.
Голова Президії Верховної Ради СРСР
Секретар Президії Верховної Ради СРСР
Москва. Кремль. 8 грудня 1973 року.
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ванців, а по колгоспу середньомісячна оплата перевищувала 110 карбованців.
6 квітня 1985 року Указом Верховної Ради СРСР Григорій Данилович нагороджений
орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, на честь 40-ї річниці Великої Перемоги (ЦАМО,
номер запису в базі даних – 1523908307).
За активну участь у громадсько-політичному житті, військово-патріотичному виховані молоді 5 жовтня 1984 року Президія Верховної Ради Української РСР нагородила
Григорія Даниловича Почесною грамотою. 2 червня 1986 року за багаторічну сумлінну
працю виконком Запорізької обласної ради депутатів його нагородив Почесною грамотою. Неодноразово обирався членом райкому Компартії України, депутатом районної
та Куйбишевської селищної ради.
Рішенням виконкому Куйбишевської селищної Ради народних депутатів від 9 червня 1986 року Григорію Даниловичу присвоєне звання «Почесний громадянин смт. Куйбишеве».
Рішення виконкому Куйбишевської селищної Ради народних депутатів
Про присвоєння Куриленку Г. Д. звання
«Почесний громадянин смт. Куйбишеве»
За заслуги перед Радянською Батьківщиною, бездоганне виконання свого
громадянського обов'язку, бойову і трудову доблесть, активну участь у громадсько-політичному житті, гідний внесок у славну історію рідного селища, та в
зв'язку із 60-річчям від дня народження присвоїти звання
«ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН СМТ. КУЙБИШЕВЕ»
Куриленку Григорію Даниловичу — уродженцю селища Куйбишевого, голові колгоспу «Таврія», ветерану війни і праці, кавалеру орденів Леніна, Вітчизняної війни II ступеня, Трудового Червоного Прапора, Червоної Зірки, «Знак Пошани» та багатьох медалей з врученням відповідного посвідчення і шовкової
червоної стрічки з написом «Почесний громадянин смг. Куйбишеве».
Голова виконкому Куйбишевської селищної Ради
народних депутатів 					
Секретар виконкому Куйбишевської селищної Ради
народних депутатів 					

М.Труфанов
Н.Суржик

9 червня 1986 р.
Жоден масовий захід у колгоспному будинку культури – вшанування ветеранів війни, солдатських вдів чи зустріч поколінь не проходив без найактивнішої участі голови
колгоспу Григорія Даниловича Куриленка. З такої нагоди він одягав піджак з бойовими
і трудовими орденами та медалями. Обов'язково виступав, як ветеран війни та праці.
Особливо поважав своїх колег - колгоспників, кавалерів орденів Леніна, яких в колгоспі
«Таврія» було семеро (на фото, яке зроблене в 1983 році, відсутній Курочка Яків Сергійович (25 жовтня 1903 р. – 12 жовтня 1981 р.) – Автор).
З молоддю в Григорія Даниловича були особливі стосунки. Розумів їх запити, потяг
до знань, спорту і культури. Розумів, як важливо, щоб збагачувались новим змістом
традиційні сільські професії: не доярка, а майстер машинного доїння, не тракторист, а
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КУРИЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ІВАНОВИЧ

Кавалери ордена Леніна колгоспу «Таврія» Куйбишевського району
Запорізької області. 1983 р.
Шамрай Василь Якимович, Брайцара Дмитро Григорович, Жданов Василь Максимович, Куриленко Григорій Данилович, Луценко Микита Трохимович, Маленко
Микола Михайлович.
механізатор широкого профілю, не свинарка, а оператор свинокомплексу.
У революційні свята Григорій Данилович завжди крокував на чолі колони свого колгоспу «Таврія», в голові якої завжди гордо несли Почесний знак, яким колгосп був нагороджений за перемогу у Всесоюзному змаганні. І в такі хвилини було в нього почуття
радості, що жив недарма на землі, залишив на ній слід.
Святковий костюм Григорія Даниловича Куриленка з усіма державними нагородами родина Куриленків передала на зберігання в комунальний заклад «Куйбишевський
районний краєзнавчий музей імені Миколи Яковича Гудини» (вулиця Леніна 2, село
Гусарка Куйбишевського району Запорізької області).

ЗАСЛУЖЕНИЙ
ПРАЦІВНИК
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Джерела та література:
1.
2.
3.
4.

ЦАМО, Ф-33, Оп.690306, Арк.1638.
ЦАМО, Ф- 33, Оп.- 686196, Сп.- 1183.
ЦАМО, Ф- 33, Оп.- 690306, Сп.- 2569.
ЦАМО, Ф- 33, Оп.- 690306, Сп.- 1757.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
За особистий вклад у збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції на основі впровадження інтенсивних
технологій і передових методів організації праці присвоїти почесне звання
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР»
КУРИЛЕНКУ ОЛЕКСАНДРУ ІВАНОВИЧУ – начальнику механізованого загону
колгоспу «Таврія» Куйбишевського району Запорізької області.
Голова Верховної Ради Української РСР
м. Київ, 17 червня 1991 року
№ 1197-XII
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Куриленко Олександр Іванович народився 10 вересня 1939 року в селі Куйбишеве
Куйбишевського району Запорізької області. Батьки Олександра Івановича - Іван Іванович (1914 р.н.) і Анастасія Михайлівна (1910 р.н.) все своє життя пропрацювали в
колгоспі. Батько учасник Великої Вітчизняної війни з 1941 року, який повернувся з війни
в 1944 році інвалідом. Помер 27 травня 1950 році молодим із-за поранень, отриманих
на війні. Анастасія Михайлівна залишилася з трьома дітьми: Іваном (1936 р.н.), Олександром (1939 р.н.), Лідою (1941 р.н.).
Олександр Іванович з 1946 року навчався в Куйбишевській середній школі, яку закінчив у 1956 році. Трудову діяльність розпочав в колгоспі імені Леніна Куйбишевського
району Запорізької області. В 1956 році правління колгоспу направило молодого колгоспника на навчання у Обіточиненське професійно-технічне училище. Після його закінчення працював в колгоспі трактористом.
В 1959 році О.І. Куриленко був призваний на дійсну військову службу в Радянську
Армію. Служив в танкових військах в Групі радянських військ в Німецькій Демократичній Республіці. Після звільнення в запас в 1962 році продовжив працювати трактористом в колгоспі імені Леніна (у 1963 році перейменований на колгосп «Таврія» - Автор).

Агроном по захисту рослин колгоспу «Таврія» Іван Савич Безсалий
та начальник механізованого загону Олександр Іванович Куриленко
В 1972 році заочно закінчив Оріхівський сільськогосподарський технікум. В березні
1972 року очолив садово-городню бригаду колгоспу «Таврія». В 1975 році правління
колгоспу довірило Олександру Івановичу механізований загін №2, а в 1978 році тракторну бригаду №1.
23 червня 1973 року був обраний депутатом Куйбишевської районної ради депутатів трудящих Запорізької області чотирнадцятого скликання, а в 1975 році депутатом
районної ради депутатів трудящих п'ятнадцятого скликання та членом виконкому Куйбишевської районної ради депутатів трудящих.
За успіхи у розвитку сільського господарства О.І.Куриленко нагороджений в 1970
році медаллю «За доблесну працю. На ознаменування 100 – річчя з дня народження
В.І.Леніна», а 24 грудня 1976 року орденом «Знак Пошани» (№1376043).
26 березня 1976 року президія Запорізької обласної ради профспілки нагородила
начальника механізованого загону колгоспу «Таврія» Олександра Івановича Куриленка,
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профгрупорга Грамотою за активну, добросовісну роботу в профспілці.
19 червня 1977 року виборці Куйбишевського виборчого округу №148 по виборах
до обласної Ради депутатів трудящих обрали О.І. Куриленка депутатом Запорізької обласної Ради трудящих, а 24 лютого 1980 року виборці Куйбишевського виборчого округу №195 вдруге обрали Олександра Івановича обрали депутатом Запорізької обласної
Ради народних депутатів.

За час трудової діяльності був нагороджений медаллю «За доблесну працю».
Указом від 21 лютого 1986 року за високі досягнення в соціалістичному змаганні за
гідну зустріч ХХVII з'їзду КПРС нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної
Ради Української РСР.
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 17 червня 1991 року Олександру Івановичу присвоєне почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства Української РСР».
В 1991 році нагороджений Головним комітетом виставки досягнень народного господарства Української РСР Дипломом другого ступеня, як учасник виставки 1990 року за
успіхи в економічному і соціальному розвитку Української РСР.
В 1996 році начальник мехзагону №1 КСП «Таврія» Олександр Іванович Куриленко
був нагороджений Почесною грамотою Куйбишевської районної державної адміністрації з нагоди Дня працівника сільського господарства, вдосконалення організації роботи
та за найвищі показники досягнуті в 1996 році.
В 1999 році Олександр Іванович пішов на заслужений відпочинок. Дружина, Куриленко (Хайло) Галина Іванівна (1945 р.н.), з якою Олександр Іванович в шлюбі з 1965
року, працювала бухгалтером Куйбишевської райспоживспілки. В подружжя дві дочки – Людмила та Антоніна.
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КУРОЧКА
ЯКІВ
СЕРГІЙОВИЧ

(25 жовтня 1903 р. –

12 жовтня 1981 р.)

КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Народився в 1903 році у селі Царекостянтинівка (тепер смт. Куйбишеве Запорізької
області) в селянській сім'ї. Закінчив два класи земської школи. В 21 рік 6 лютого 1924
року, Курочка Яків Сергійович одружився на Халецькій Єфимії Федорівні (1906 р.н.).
29 вересня 1925 року Маріупольським військкоматом був призваний на дійсну військову службу, але невдовзі військові лікарі визнали його хворим. Яків Сергійович при
звільненні в запас з Робітничо-Селянської Червоної Армії був рекомендований працювати на залізниці. Працював колійним обхідником, стрілочником на станції Царекостянтинівка. В 1932 році закінчив п'ять класів вечірньої школи. У вересні 1939 року комуністи залізничної станції прийняли Якова Сергійовича в члени ВКП (б).
Після закінчення в 1940 році будівництва проміжної залізничної станції Червоний
Схід на перегоні станцій Царекостянтинівка – Пологи, Якова Сергійовича Курочку було
призначено її начальником. Станція Червоний Схід (Красний Восток) була розташована
на відстані 6 кілометрів від вузлової вантажно-пасажирської залізничної станції Царекостянтинівка (після 1974 року станція Комиш Зоря Запорізької дирекції Придніпровської залізниці – Автор).
Очолюваний ним колектив залізничників постійно добивався високих результатів у
праці, станція постійно ставала переможцем соціалістичного змагання. На дільниці, яку
обслуговувал залізничники, були дуже складні профілі колії – круті та затяжні підйоми,
спуски й повороти, особливо в районі села Трудового (роз'їзд Щебеневий), де знаходиться найвища ділянка Приазовської височини – вершина Більмак-Могила.
Під час Великої Вітчизняної війни, коли розпочалася евакуація в глибокий тил, Я.С.
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Курочка написав заяву в Куйбишевський райвійськкомат, щоб добровільно піти на
фронт, але йому відмовили, так як у нього була бронь. Якова Сергійовича, як відмінного
залізничника, евакували. Протягом двох років працював в тилу залізничником.
З початком війни залізничний транспорт був переведений на особливий військовий
режим. Ніколи ще залізничникам не доводилось працювати в умовах такого перевантаження станції. Іноді поїзди йшли один за одним на відстані декількох сотень метрів.
І цю роботу доводилось вести Якову Сергійовичу при маскувальному світлі стрілок і
сигналів, під нальотами ворожої авіації. У тих складних умовах героїчна поведінка залізничників вважалася нормою.
У вересні 1943 року, після звільПроміжні станції — залізничні станції
нення нашого району від німецько
призначені для пропуску, схрещення, обгону
– фашистських загарбників, Якова
поїздів, проведення маневрів зі збірними поСергійовича призначають на свою
їздами (причеплення, відчеплення, подача
довоєнну посаду – начальником
і прибирання вагонів), вантажні операції,
проміжної залізничної станції Черпосадка і висадка пасажирів, прийом, видавоний Схід Сталінської залізниці.
ча, навантаження і вивантаження багажу,
4 вересня 1946 року Яків Сергіпоштові операції, в деяких випадках заванйович був нагороджений медаллю
таження і формування маршруту відправ«За доблесну працю у Великій Віника.
тчизняній війні», як працівник залізничного транспорту, який пропрацював не менше року в період з червня 1941 по травень 1945 року і свою працею
забезпечив перемогу Радянського Союзу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 1 серпня 1953 року за довголітню і бездоганну службу на залізниці начальник станції Червоний Схід Яків Сергійович Курочка був
нагороджений орденом Леніна (номер ордену 236457).1
З 1 січня 1955 року станція ЧерРоз'їзд – роздільний пункт на одноковоний Схід стала роз'їздом. Посада
лійних залізничних лініях, призначений для
начальника станція була скасована.
схрещення й обгону поїздів і має колійний
Яків Сергійович влаштувався на ророзвиток.
боту в колгосп імені Леніна ( у 1963
році перейменований на колгосп
«Таврія» - Автор) фуражиром. Пізніше працював в колгоспі конюхом, сторожем. В листопаді 1963 року Яків Сергійович звільнився з колгоспу, в зв'язку з пенсійним віком.
Помер Курочка Яків Сергійович 12 жовтня 1981 року. Похований в селищі Куйбишеве Запорізької області.
Добра пам'ять про залізничника, хорошу, щиру і добру людину Я.С. Курочку залишиться на довго в пам'яті залізничників та колишніх колгоспників колгоспу «Таврія»
Куйбишевського району Запорізької області.
Джерела та література:
1.

ДАЗО, Р – 1335, оп. 13, спр. 126, арк. 42. спр. 129, арк. 131.
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ЛЕВАДА
АНАТОЛІЙ
ПЕТРОВИЧ
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 1 липня 1932 року на хуторі Дача (Зняте з обліку 17 листопада 1976
року – Автор) Більманської сільської ради. Цей населений пункт засновано було, очевидно, під час ленінського НЕПу.
Анатолій Петрович, у своїй збірці «Мандри», в оповідці «Слово про Дачу», пише
такі рядки:
«Як дибати на північ від Могили,
І верст отак хоч сім якщо пройти,
Натрапиш на руді лобасті схили,
Мов підчеревки велетів крутих.
Повилягались у віки глибокі
Й у всі віки сумлінно берегли
Благословенної Агари спокій
Такі ж благословенні береги.
… І все це Дача. Та Попова дача.
Вона болить мені вже стільки літ.
Десь саме тут зустрів я і побачив
Чарівну музу і прекрасний Світ»
Саме тут, на Поповій дачі, як стверджує автор цих рядків, у селянській сім'ї, народився Анатолій Петрович Левада. У сім'ї Анатолій був первістком. В хуторі дитячого садочка не було, а матері Марії Яківні, треба було день у день працювати, Анатолія віддали на догляд сусідці – бабусі Мотроні Іллівні Осєєвій.
Батьки дуже опікувалися за ним. Ось хоч би таке. Марія Яківна працювала на різних
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роботах у бригаді. А на обідню перерву вона мала збігати на тирло подоїти корівку,
впорати домашнє господарство, приготувати щось у торбинку чоловіку і знову йти на
роботу. І вона все встигала, окрім одного – пообідати, бо в цей час бігла до сусідського
віконця, щоб через шибочку побачити, чи не скривджене її чадо.
Дещо згодом, коли Анатолій трішки зіп‘явся на ніжки, Марію Яківну перевели працювати на свинарник, він допомагав матері на вигоні пасти свиней. Це для нього було
неабияким задоволенням. Пізніше Марія Яківна працювала дояркою, Анатолій вслід за
нею «хвостиком» бігав на тирло і в молочарню і, звичайно ж, був повноправним членом їхнього колективу і всіх їхніх «заходів».
Батько Анатолія Петровича працював бригадиром. Дача мала доволі солідний клапоть рівної, мов стіл, землі у прирічковій смузі, колгоспне керівництво прилаштувало
її під городину. Там сіяли все, що було потрібно: помідори, огірки, перець, капусту, баклажани та інше. Отож рано навесні в долині вже порпались сільчани: нарізали плугами
й лопатами борозни, поглиблювали канави, лаштували примітивні шлюзи для перекриття та переспрямування води та робили інші потрібні справи, щоб в потрібний час
дружно впоратися з посадкою овочевих культур.
В 1937 році, коли Анатолію було п'ять років, батьки з родичами та друзями розібрали саманну хату на Дачі, перевезли весь матеріал на центральну садибу колгоспу в село
Трудове, побудувалися. Тут Анатолій пішов до школи. А згодом війна, що поламала долі
і лишила самого життя мільйони людей. Анатолій Петрович згадує: «Як зараз пам'ятаю
недільний день. До новозбудованого клубу, не знаю з якої нагоди, збиралися сільчани.
Молодь, і, навіть, парубки, на вигоні грали у маткового. Здавалося, ніщо не віщувало
біди. Та телефонний дзвінок з району до контори, що містилася під одним дахом з клубом, змінив атмосферу недільної безтурботності на нервове напруження, смуток. Деінде почувся жіночий плач. Сільчани почали розходитись по домівках, забираючи свою
дітвору. Село принишкло в тривожному чеканні.
Уже на другий-третій день на колгоспних дрогах, якими користувався голова правління, на звичайних бричках з музикою, співом та душероздираючим голосінням жінок
і дітей, через кряж, до Куйбишевого, відбули перші новобранці. Хто тоді міг знати, що
більшість з них востаннє в своєму житті бачать рідне село, батьків, дружин, наречених,
дітей?
Почали надходити тривожні вісті про відступ Червоної армії, а невдовзі степами
пішли череди великої рогатої худоби, отари овець, табуни коней. Все прямувало на
Схід. У небі над нами все частіше почали з‘являтися повітряні «каруселі», згодом стали
чутними вибухи, а в одне з жовтневих надвечір‘їв, здіймаючи куряву, промчалися триколісні мотоцикли з солдатами в зелених рогатих касках, при зброї.
Ніч, що наступила після цього «візиту», можна назвати страшною: вибухи снарядів,
кулеметна тріскотня, галас людей, іржання коней, рев моторів, пожежі – все злилося в
суцільний тривожний гул. А на ранок в село почала, ламаючи, рубаючи садки для маскування, втягуватися ворожа важка техніка. Почалось життя на окупованій території…».
Анатолій Левада із покоління дітей війни – пережив окупацію, пам'ятає день визволення рідного села, а ще краще – радісний День Перемоги. Звичайно, він не в змозі
забути труднощі воєнного та післявоєнного періоду, на власному досвіді знає, що таке
холод і голод.
Після закінчення початкової школи в Трудовому, продовжив своє навчання на станції Царекостянтинівка. Це десять кілометрів в один кінець. Добирався, на попутньо-
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му вантажному потягу чи «маневрушкою» в будь-який час дня і ночі, аби не пішки. У
пам'ятному 1947 році Анатолій Петрович подався у Маріуполь Сталінської області (з
листопада 1961 року Донецька область – Автор), там навчався у ремісничому училищі,
бо там кожного дня годували та забезпечували житлом і одягом. Був відмінником.
Через рік пішов до вечірньої школи робітничої молоді. І тут біда. Відмовила, а згодом розпухла права нога. Поклали в лікарню. Стало питання про ампутацію. Про це
стає відомо директору училища. Він навідується в лікарню. Не радив погоджуватись
на операцію, а через декілька днів він його відправив пасажирським поїздом у Крим, у
Євпаторію, до санаторію трудових резервів «Ударник». Через місяць Анатолій Петрович
самостійно повернувся до училища.
По закінченні ремісничого училища був робітником-слюсарем цеху електрозабезпечення заводу імені Ілліча в місті Маріуполь. Як відмінник навчання, був направлений
у м. Київ на навчання у технікум трудових резервів, та через деякі непорозуміння він
спізнився на вступні екзамени.
Повернувся в село Трудове. Працював слюсарем, токарем, електриком. З 1951 по
1956 роки служив у лавах Радянської Армії. Службу проходив у Калінінграді, Латвії та на
Кольському півострові. Будучи на строковій службі, виконував офіцерські обов'язки –
працював звільненим секретарем комсомольської організації військової частини. В армії в 1954 році став комуністом.
Звільнившись у запас, повернувся додому. На третій день директор щебеневого заводу В.П. Сащук запросив його на роботу. Працював токарем. Через півроку викликали
в Куйбишевський райком партії. А.М. Сапун запропонував роботу другого секретаря
райкому комсомолу. З березня 1957 по вересень 1960 року – другий, затим перший
секретар Куйбишевського райкому комсомолу. Це були найщасливіші роки в житті
Анатолія Петровича. Вихідних у райкомівців практично не було, бо в районі ввійшли в
систему комсомольські суботники та недільники, а на них обов'язково були присутні і
працювали на рівні зі всіма комсомольські працівники району. Це були нелегкі повоєнні роки, і молоді, завзяті руки були потрібні скрізь. На суботниках комсомольці робили
саман і допомагали в будівництві хат інвалідам війни і праці, ремонтували ферми, облаштовували танцмайданчики, садили сади, парки. На місці сьогоднішнього Меморіалу
Слави був побудований кінотеатр «Комсомолець». На хуторі Азов колишнього колгоспу
імені Куйбишева комсомольці робили цеглу і самотужки збудували бригадний клуб.
В районі працювало біля 40 комсомольських та комсомольсько-молодіжних тваринницьких ферм, вели перед комсомольсько-молодіжні тракторні та комбайнові агрегати. Комсомольці займалися розведенням кролів. В колгоспі «Україні» була збудована
кролеферма. Краще інших йшли справи у гусарківців та зразківців. Комсомольці були
душею розважальних, культурно-масових заходів. Всі райкомівці були учасниками художньої самодіяльності районного будинку культури.
Це тільки окремі, і, може, не самі вдалі штрихи з діяльності комсомолії тих часів, до
якої якось був причетний Анатолій Петрович Левада.
Працюючи, закінчив 10 класів Куйбишевської вечірньої школи.
З 1960 по 1964 роки Анатолій Петрович – слухач Вищої партійної школи при ЦК Компартії України. В 1966 році здобув другу вищу освіту, заочно закінчивши Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка.
На прохання тодішнього редактора «районки» В.Є.Усика райком партії направив
Анатолія Петровича працювати в газету на посаду завідуючого відділом партійного
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життя. Він пропрацював в редакції газети тільки півроку, хоча було всього, навіть до
конфліктів з «самим». Але для творчої людини важко уявити щось цікавіше. Там Анатолій Петрович згодом став членом Спілки журналістів України.
Після хрущовських «новацій» у партійному будівництві, коли райкоми партії були
поновлені в своїх правах і обов‘язках, в січні 1965 року Анатолія Петровича затвердили
завідуючим оргвідділом Куйбишевського райкому партії. В грудні 1967 року був обраний секретарем, а з червня 1969 по жовтень 1983 року А.П.Левада – другий секретар
Куйбишевського райкому партії.
І, хоча, за службовими обов‘язками, він відповідав за ідеологічні питання, нерідко
доводилося перебирати на себе функції не притаманні ідеологу. Ось хоч би: обладнання пляжу на ставку в центрі Куйбишевого, вичищення ставка в лісництві, будування піонерського табору «Росинка», будування підземного тиру, де дозволялась стрільба з бойової вогнепальної зброї, обладнання спортивного майданчику біля сучасної церкви,
обладнання містечка атракціонів, яке, на жаль, в наші часи знищили, нічого не давши
взамін, нарешті – будівництво центрального стадіону.
Саме в той час у всіх середніх школах району були збудовані і обладнані тири, в багатьох селах збудовані меморіали та пам‘ятники воїнам-землякам, що не повернулись
з війни. У ті роки споруджена і Алея слави.
У всьому цьому, велика заслуга Анатолія Петровича. Саме тоді, в ті далекі вже тепер часи, дещо вдалося поліпшити роботу культурно-освітніх установ району, народився тепер уже народний хор районного будинку культури, народний духовний оркестр
районного будинку культури та інше. До речі, хороші хори були в багатьох трудових
колективах та школах району.
Багатогалузевим господарством району, особливо середньою його ланкою, керували люди, котрі не завжди мали навіть загальну середню освіту. Райком партії поставили
перед собою мету поліпшення кадрового потенціалу в районі. Було вирішене питання
зарахування біля 300 чоловік з району для навчання тільки в Оріхівському сільськогосподарському технікумі на заочне відділення. Досить солідний контингент був улаштований у вищі навчальні заклади, в т. ч. біля 15 осіб у Запорізький медичний інститут. І,
головне, Анатолій Петрович, контролював хід навчання. Раз на квартал в райкомі партії
збирали всіх заочників і аналізували хід навчання. Успішність кожного студента-заочника надавалась з навчальних закладів.
Одним із головних завдань була організація соціалістичного змагання серед трударів району. І, Анатолію Петровичу, це непогано вдавалося. В районі народився рух
доярок-трьохтисячниць, було організоване змагання тракторних та комбайнових агрегатів, господарств району.
По-своєму намагалися заохочувати передовиків виробництва. Газета «Прапор комунізму» регулярно і талановито інформувала населення району, інколи й області, про
трудові здобутки хліборобів і тваринників району, випускались «блискавки», «бойові
листки», присвоювались почесні звання хліборобів і тваринників, вручались перехідні
червоні вимпели і призи та ін.
На зустріч з хліборобами району запрошували знатних людей України і Союзу. У
нас в районі побували журналісти редакції журналу «Радянська жінка», льотчик-випробувач Марина Попович, космонавт Юрій Глазков та інші. До Зоряного містечка космонавтів їздила делегація району.
У період перебудови працював заступником голови Куйбишевського райвиконко-

Микола Саїнський

116

Славетні герої степового краю

117

ЛІЩЕНКО
ІВАН
ДМИТРОВИЧ
КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Почесні громадяни смт. Куйбишеве П.С. Сімченко та А.П. Левада
му. У незалежній Україні А.П. Левада був заступником глави Куйбишевської районної
державної адміністрації, заступником голови районної ради із роботи виконавчих органів.
Анатолій Петрович нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (8 грудня 1973 р.) , «Знак Пошани», медалями, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради
УРСР.
Нині не полишає своє давнє захоплення поезією. Видав сім збірок своїх творів:
«Світанки над Бердою», «Я з орачів», «Сполохані струни пам'яті», «Волинська балада»,
«Махтеєві болі», «Мандри», «Відлуння».
Зустрічається із читачами. Активний учасник клубу «Літературно-музична вітальня», любительського об'єднання «Ветеран». Поезією захопився із шкільних років. Вона
у нього лірична, або ліроепічна, та завжди патріотична. Під час строкової служби вірші
друкував у армійській газеті. Вірші пройняті патріотизмом та ліризмом, поетичні рядки
- це своєрідні оди рідному краю, натхненній, чесній праці, це гордість за причетність
до хліборобського роду, це і боротьба проти усього того, що заважає рухатись вперед.
За вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток Куйбишевської територіальної громади, довгорічну активну громадську та літературну діяльність Анатолію Петровичу Леваді виконком Куйбишевської селищної ради присвоїв високе звання
«Почесний громадянин смт. Куйбишеве».1
Анатолій Петрович пишається своїми дітьми: донькою Ларисою, синами Олегом та
Олександром. Має чотирьох онучок та одну правнучку.
Джерела та література:
1.

Рішення №23, Куйбишевського виконавчого комітету
від 8 вересня 2009 року.

Народився 10 січня 1938 року в селі Куйбишеве (тепер смт. Куйбишеве Запорізької
області).
Після закінчення школи розпочав трудову діяльність учнем тесляра в Куйбишевському райпромкомбінаті, де директором був Аббе Євсейович Ланг (1903 р.н.). Пізніше
райпромкомбінат став заводом «Електроприлад». Першим наставником Івана Дмитровича був Микола Іванович Шакун, який багато чому його навчив. Робили чимало
різноманітної продукції, необхідної для сільського господарства – дерев'яні колеса для
бричок, вікна, двері, табуретки та інше. А на початку 60-х років минулого століття промкомбінат освоїв випуск електроплиток і електропрасок.
П'ять років працював І.Д. Ліщенко у райпромкомбінаті, а перед службою в армії
опанував професію водія. Армійський гарт проходив у взводі з ремонту автомобілів.
У 1960 році відбулося скорочення в армії, не дослужив кілька місяців, був звільнений у запас. Вирішив заробити грошей і після звільнення в запас завербувався на
лісорозробки на Урал. Як про це дізналися батьки, то слали лист за листом. Прохали
повертатися додому. Пропрацював всього три місяці і подався у рідні краї.
І.Д. Ліщенко спочатку трудився у теслярській колгоспу «Україна» Куйбишевського
району Запорізької області. А потім шість років водієм. Наприкінці шістдесятих Іван
Дмитрович закінчив курси механізаторів. Хліборобській справі віддав майже три десятки років. І саме ці сторінки його біографії – найяскравіші. Він готував поля під засів, сіяв
зернові, виконував й інші роботи. Працював на комбайні СК-4. Це були малопродуктивні машини, але вони були першими самохідними комбайнами. Трудився хлібороб
на славу, не пас задніх, досягав вагомих результатів. Прийшла і слава до передового
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Кращий комбайнер колгоспу «України» І.Д. Ліщенко
та секретар парткому В.П.Павленко.
комбайнера. Спочатку його за вагомі результати на жнивах нагородили орденом Трудового Червоного Прапора (8 грудня 1973 р.), через кілька років ще один такий орден (12
грудня 1977 р.) засяяв на грудях Івана Дмитровича.
У мехзагоні, у якому працював Іван Дмитрович, у нього був незаперечний авторитет, був кращим механізатором. І це Іван Дмитрович доводив з року в рік на ділі. Так, на
жнивах в 1982 році, зібрав найбільше – 244 гектари і намолотив 840 тонн зерна.
Біля будинку механізаторів на стенді наочної агітації в 1984 році привертав увагу
великий портрет Івана Дмитровича Ліщенка виконаний художником, а під ним напис
«Механізатори! Працюйте, як переможець жнив-83 Ліщенко І.Д.». Іван Дмитрович «Нивою» зібрав найбільше у колгоспі – 220 гектарів і видав із бункера 840 тонн зерна.
І.Д.Ліщенко, працюючи механізатором, любив у всьому порядок і всіма своїми
вчинками прагнув бути взірцем. Людина він небалакуча. Бувало побачить, що на полі
поряд чомусь простоює трактор чи комбайн – обов'язково підійде і допоможе усунути
несправність. А що до якості роботи, то там, де Ліщенко, туди можна не заявлятися
керівництву. Працював якось не поспіхом, але впевнено, і в підсумку і якість, і норма
була завжди.
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Постійно перевиконував норму виробітку, за рахунок того, що раніше інших виїздив у поле, пізніше вертався з роботи, а трактор відрегулює так, що той працював без
зупинки.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 7 липня 1986 року за успіхи, досягнуті у
виконанні завдань одинадцятої п'ятирічки і соціалістичних зобов'язань з виробництва
і перероблення сільськогосподарської продукції Івана Дмитровича нагороджено орденом Леніна.
Того року багато працівників сільського господарства району було відзначено державними нагородами. Орденоносців зібрали у райкомі партії, тодішній голова облвиконкому Петро Іванович Москальков вручив ордени і медалі та бажав всіляких гараздів.
Крім орденів, Іван Дмитрович неодноразово заохочувався Почесними грамотами і
дипломами. Всі ці «трофеї» ветеран зберігає, як дорогі реліквії.
У 1987 році за мехзагоном, в якому працював Іван Дмитрович було закріплено 1361
гектар орної землі. Нова організація праці, чекова система взаєморозрахунків, старанність людей приносила бажаних результатів. Загін виростив на круг по 38,8 центнера
зерна, в тому числі по 47,0 центнерів озимої пшениці. Виробили продукції на одного
механізатора більш як на 60 тисяч карбованців. Особливо великий вклад в цей результат вніс найдосвідченіших хлібороб колгоспу. Він був авторитетом серед своїх колег в
мехзагоні. Нові сільськогосподарські машини, які поступали в колгосп, правління колгоспу для випробування і освоєння доручало Івану Дмитровичу. Справжній майстер
той, хто не тільки показує зразки високопродуктивної праці, а й найвищу майстерність,
якою володіє не кожен, хто готовий працювати там, де найважче.
Іван Дмитрович з тієї категорії людей, котрі роблять своє діло, і їх не помічаєш. Багато років підряд І.Д.Ліщенко збирав хліб комбайном «Нива». Неодмінно з намолоту
хліба в числі призерів. Нікому з комбайнерів колгоспу не вдавалося, щоб його портрет
на току красувався два жнивні сезони підряд (1987 – 1988 рр.). Іван Дмитрович два
роки підряд намолочував найбільше. Найбільше він засівав і кукурудзою – по 50-60
гектарів за день.
В 1995 році Іван Дмитрович на комбайні Є-517 став переможцем серед комбайнерів району з результатом: скосив 191 гектар та намолотив 896 тонн. По КСП «Україна»
середня врожайність в цьому році становила – 37,3 центнера з гектара, в тому числі
озима пшениці – 42,1, яра пшениця – 28,8, ячмінь – 35,9, овес – 31,8.
Працював на гусеничних тракторах, а при гострій потребі, особливо взимку, підміняв бульдозериста.
Коли син Олександра (1968 р.н.) став старшокласником, Іван Дмитрович брав його
до себе помічником комбайнера. Для юнака була чудова трудова школа, а з 2010 року
Олександр Іванович працює головним бухгалтером ТОВ «Україна» (колишній колгосп
«Україна» - Автор).
І зараз І.Д. Ліщенко не сидиіь без діла, все клопочеться своїми домашніми справами. Влітку порається на присадибній ділянці, поливає картоплю, інші овочеві культури,
щоб отримати вагомий врожай.
Мешкає Іван Дмитрович з дружиною, поряд, на іншій вулиці, живе син Олександр.
Будинок для нього звів своїми руками батько. Трудова слава про І.Д. Ліщенка свого часу
лунала на весь район.
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ЛИСАК
ВОЛОДИМИР
ПАНТЕЛІЙОВИЧ
КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 2 лютого 1936 року в селі Куйбишеве Куйбишевського району Дніпропетровської області (з 10 січня 1939 року Запорізької області) в селянській сім'ї. Батьки
Пантеліймон Пилипович Лисак (1910 р.н.) та мати Марія Григорівна Лисак (Сальник)
(1912 р.н.), мешкали в селі Гайчул (тепер село Новоукраїнка Куйбишевського району
Запорізької області), а в 1932 році сім'я переїхала в районний центр.
Після звільнення села Куйбишеве від німецько-фашистських загарбників, в листопаді 1943 року, Володимир Пантелійович пішов у перший клас початкової школи, після
закінчення якої продовжив своє навчання у «Кіяшковій» школі (старе приміщення Куйбишевської спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів «Інтелект» – Автор).
9 та 10 клас закінчив у навчальному корпусі Куйбишевської школи, де в наш час Куйбишевська районна музична школа. В комсомол вступив в 1952 році, в якому був до 1959
року.
Після закінчення Куйбишевської середньої школи продовжив своє навчання у Василівському зооветеринарному технікумі, який закінчив у 1957 році.
Свою трудову біографію розпочав у серпні 1957 року зоотехніком колгоспу імені
Леніна ( у 1963 році перейменований на колгосп «Таврія» – Автор) селища Куйбишеве
Запорізької області. До тваринницьких ферм колгоспу Володимир Пантелійович ходив
пішки з вулиці Жовтневої, на якій проживав. Коли порвалися чоботи, а це була остання
обувачка у молодого спеціаліста, голова сусіднього колгоспу імені Калініна (з 1959 року
колгосп «Україна», після об'єднання колгоспів імені Калініна та імені Ілліча –- Автор)
Григорій Йосипович Напханенко, який давно спостерігав за здібним зоотехніком, запропонував в червні 1958 року посаду завідуючого фермою, яка знаходилась недалеко
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від його помешкання. Після прийняття ферми, багато вчився у рядових тваринників,
самого життя, багато їздив за досвідом в передові господарства району. Ферма №2 колгоспу була невелика, всього 130 корів, надої не перевищували 1000 кг на рік від корови,
через два року надої сягнули трьох тисяч кілограмів молока на корову.
Вісім років роботи на цій посаді дали багатющий практичний досвід. Він став уже
сам ділитися досвідом не тільки з тваринниками району, а й області. В 1960 році вступив в Комуністичну партію Радянського Союзу.
У 1966 році закінчив Василівський радгосп-технікум «Перемога» в м. Василівка Запорізької області, де отримав спеціальність ветеринарний фельдшер.
22 березня 1966 року Указом Президії Верховної Ради СРСР В.П. Лисак нагороджений орденом «Знак Пошани». В цьому ж році правління колгоспу призначає його головним зоотехніком колгоспу «Україна». В господарстві було 550 корів, середній надій на
корову 1860 кг молока, на маслозавод відправляли 500 тонн молока.
Наполегливих п'ять років роботи головним зоотехніком в господарстві і 8 квітня
1971 року Володимира Пантелійовича Президія Верховної Ради СРСР нагородила найвищою нагородою країни – орденом Леніна (номер ордена 378616).
У 1971 році, поряд із збільшенням виробництва продукції, поліпшувалась якісні показники. Середня добова прибавка ваги кожної голови великої рогатої худоби в колгоспі перевищувала 550 грамів, а свиней – 320 грамів. Надої молока по МТФ №2 на одну
корову було 2964 кілограма, а на фермі першої бригади він ледь перевищив 2400. Головний резерв, який вбачав головний зоотехнік – зростання продуктивності корів, вдосконалення племінної роботи та поліпшення кормової бази.
13 червня 1971 року Володимира Пантелійовича обрали депутатом Куйбишевської
районної ради депутатів трудящих.
За дев'яту п'ятирічку (1971 – 1975 рр.) надій молока на корову виріс на 450 кілограмів. Поліпшилась його якість, в 1975 році 70 процентів продукції МТФ продали першим
сортом. Серед 1000 корів на фермах колгоспу більше 500 – І класу. Володимир Пантелійович багато зробив для поліпшення племінної роботи, зміцнення трудової дисципліни серед працівників ферми. Виробництво молока з розрахунку на 100 гектарів
сільгоспугідь виросло із 354 центнерів у 1971 року до 470 у 1975 році, м'яса – із 43,8 до
56,5 центнерів, яєць – із 14,1 тисяч штук до 17,2 тисячі, вовни – із 86 кілограмів до 122.
Головний комітет Виставки досягнень народного господарства СРСР, за досягнуті успіхи
в розвитку народного господарства, нагородив колгосп «України» Дипломом ІІ ступеня
з врученням йому автомобіля УАЗ-469Д.
13 грудня 1975 року відбулася ХХVІІ районна партійна конференція, на якій комуністи району обрали В.П. Лисака до складу райкому Компартії України.
У 1982 році у молочній череді колгоспу було 1050 корів, а середній надій сягав 3050
кілограмів, заготівля молока збільшилася у п'ять разів.
За цими сходинками зростання – плоди його зусиль, майстерності. Багато зробив
для поліпшення породного складу дійної череди. На фермах були всі першокласні
корови. Племінних теличок і свиней колгосп продавав іншим господарствам. На свинофермі В.П. Лисак впровадив двозмінну роботу. У літніх таборах корів утримували
безприв'язно.
Високопрофесійний спеціаліст В.П. Лисак вважав головним у своїй зоотехнічній діяльності роботу з людьми – завідуючими фермами, доярками, свинарками, скотарями.
Він щоранку, навіть у недільні дні, був разом із ними на фермі.
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В 1982 році заочно закінчив Херсонський сільськогосподарський інститут імені О.Д.
Цюрупи.
З лютого 1981 року Володимир Пантелійович працював начальником тваринницького цеху, з серпня 1981 року технологом тваринницького цеху колгоспу, з січня 1983
року головним зоотехніком колгоспу, а з лютого 1986 року начальником цеху тваринництва колгоспу «Україна».
Впродовж багатьох років колгосп «Україна» очолював районне зведення в районі
по надоям на корову та виробництво молока на 100 гектарів сільгоспугідь. Дев'ять з
десяти корів елітні та першого класу, на кожну сотню корів щороку мали по сто телят.
Більше половини з півсотні доярок мали звання «Майстер тваринництва». Без перебільшення можна стверджувати, що першу скрипку у цих результатах грав головний
тваринник колгоспу В.П. Лисак.
В 1986 році бюро Куйбишевського райкому Компартії України призначило Володимира Пантелійовича Лисака головним зоотехніком Куйбишевського районного агропромислового об'єднання Запорізької області. Райком партії був певен, що його в
районі поважають, цінують. В нього глибокі знання своєї справи. Не з легкою душею
згодився Володимир Пантелійович змінити роботу. Переконало лише одне: на новій
посаді зможе зробити для тваринництва в районі більше, бо досвід і вміння працювати
йому не бракувало.
У кабінеті не засиджувався. Щодня він
бував в колгоспах і радгоспах району. І скрізь
брав не титулом своїм, а
знаннями, переконував
і організовував, силою
свого авторитету. Щедро
ділився своїми знаннями
і вміннями з усіма. Він
був у курсі справ у тваринництві кожного колективного господарства
чи ферм окремо взятих і
по району в цілому. Цього вимагав і від своїх підлеглих на місцях. До кожного спеціаліста у нього
був свій підхід, окремий,
хоч і були загально перевірені практикою методи.
У 1986 році тваринниГолова виконкому Куйбишевської селищної ради
ки району виробили 15,7
народних депутатів М.І. Труфанов пов'язує стрічку
тисячі тонн м'яса, – на 10
«Почесний громадянин смт. Куйбишевого» головпроцентів більше плану,
ному зоотехніку колгоспу «Україна»
що більше 1985 року на
Володимиру Пантелеймоновичу Лисаку.
418 тонн. Працівники мо-
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лочнотоварних ферм колгоспів і радгоспів району виробили за 1986 рік
68,2 тисячі тон молока, від кожної корови його надоїли по 2645 кілограмів
при плані відповідно 61,9 тисяч тонн і
2400 кілограмів.
16 вересня 1982 року, за великі
заслуги перед Радянською Батьківщиною, бездоганне виконання громадського обов'язку, бойову і трудову
доблесть, активну участь у громадсько-політичному житті, гідний вклад
у славну історію рідного селища і в
зв'язку з 200-річчям заснування смт.
Куйбишевого виконком Куйбишевської селищної Ради народних депутатів вирішив:
присвоїти звання «Почесний
громадянин селища міського типу
Куйбишевого» Лисаку Володимиру
Пантелійовичу – уроженцю смт. Куйбишевого, головному зотехніку колгоспу «Україна», кавалеру орденів
Леніна і «Знак Пошани».
Лисак В.П.
У 1990 році працівники ферм районну поставили державі 16,4 тисячі
тонн м'яса, 65 тисяч тонн молока, 112,4 тони вовни і 27,5 мільйона яєць. Це більше, ніж
передбачалося, зокрема, мяса на 236 тонн, молока на 7184, вовни на 18 і яєць майже на
1,5 мільйона штук. Це результат напруженої праці операторів машинного доїння корів,
скотарів і телятниць, свинарів, чабанів, птахарок, спеціалістів. Говорячи про ці успіхи,
не слід забувати про координаторів цих результатів на чолі з головним зоотехніком виробничого аграрного об'єднання Володимиру Пантелійовичу Лисака.
Володимир Пантелійович – людина в одній особі якої водночас поєдналися високий
професіоналізм і вимогливість, вміння бути принциповим і швидко прощати, забувати
навіть образи. Це спеціаліст і дипломат на найвищому рівні.
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ЛУЦЕНКО
МИКИТА
ТРОХИМОВИЧ

(14 вересня 1914 р. –
11 січня 1997 р.)

КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Народився в селі Царекостянтинівка (тепер смт. Куйбишеве Запорізької області) 14
вересня 1914 року в селянській сім'ї. Закінчив чотири класи місцевої початкової школи.
З дитинства працював разом з своїми батьками на землі. Батьки були одноосібники, їх
землі були біля хутора Очеретувате. Після утворення колгоспу Микола Трохимович закінчив курси трактористів. Здібного механізатора запросили працювати трактористом
в Царекостянтинівську МТС, яка була створена у жовтні 1930 року на базі 13 тракторів
«Фордзон» та «Інтернаціонал», конфіскованих у куркульських господарствах.
В 1936 році молодий механізатор оженився на Ганні Михайлівні Горбань (1916 р.н.),
яка народила йому дев'ятеро дітей. Все життя вона пропрацювала дояркою в колгоспі.
У листопаді 1940 року Микиту Трохимовича мобілізували в Робітничо-Селянську
Червону Армію на радянсько-фінську війну. Війна з фінами була короткою, всього 106
діб. Фіни в цій війні втратили 16 тисяч воїнів, а переможці, серед яких був і Микита
Трохимович з обмороженими руками, 272 тисячі бійців. Фінська війна була для СРСР
великою ганьбою, вона створила про Червону Армію глибоко несприятливі враження
всередині країни. До речі, на території колишнього Радянського Союзу немає жодного
пам'ятника, жодної могили героям бойових дій у Фінляндії.
В роки Великої Вітчизняної війни у М.Т.Луценка, як у механізатора, була бронь. У
вересні 1943 року, після звільнення села Куйбишеве Микиту Трохимовича польовий
військовий комісаріат призвав на війну. Вже 20 вересня 1943 року він потрапив в район
річки Молочної, де Червона Армія наштовхнулася на глибокоешеловану лінію «Вотан»
(за ім'ям древньогерманського бога війни, бурі й вітру – Автор). Німецькі війська засіли
на висотах і крутосхилах правого берега річки, перекриваючи шлях в Крим і південний
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захід. Біля Чапаєвської висоти – протитанкова траншея на кілька десятків кілометрів,
дот на дотові, артилерія. Аби проглядалася місцина, німці вирубали навколо висоти всі
сади.
Більшість новобранців з нашого району, що були призвані в частини Південного (4го Українського) фронту, йшли в перший бій, не маючи навіть військової форми. Офіційно визнається, що втрати в цих боях були щодоби приблизно 3300 осіб. Для наших
компартійних командирів солдат був «гарматним м'ясом». Не більше. Бо ж цю висоту,
визнають тепер фахівці, можна було обійти збоку.
Після звільнення Молочанська лікарі Микиту Трохимовича повертають на роботу в
тил – обморожені руки давали про себе знати. У перші дні після визволення Куйбишевського району було відновлено роботу колгоспів, МТС, шкіл, магазинів, лікарень. МТС в
кінці 1948 року мала вже 130 тракторів, які зорали запущені, зарослі бур'янами в роки
окупації землі, та розширили посівну площу.
Після лікування в 1944 році, Микиту Трохимовича призначають бригадиром тракторного загону №1 Костянтинівської МТС. Першу свою подяку від директора МТС
Лук'яненка Микита Трохимович отримав, згідно з наказу №58 по Костянтинівській МТС
від 20 вересня 1944 року. Тракторний загін №1, за дострокове виконання і перевиконання державного плану по виробітку на трактор, став кращим по МТС. 7 листопада
1944 року Микиту Трохимовича, як кращого бригадира, нагородили грошовою премією
в 150 карбованців (Наказ №74 по Костянтинівській МТС, від 6 листопада 1944 року).
До лютого 1946 року Микита Трохимович працював бригадиром тракторного загону №3 Костянтинівської МТС, а 26 лютого його призначили бригадиром тракторного
загону №8, бо попереднього бригадира перевели в слюсарі.
30 грудня 1949 року, за особистий вклад у вирощувані високого врожаю, своєчасний і якісний збір врожаю зернових Микиту Трохимовича нагородили грамотою Міністерства сільського
«На весь период полевых работ 1950 года устагосподарства СРСР.
навливается 2-х сменная работа тракторов: 1-я смена
В 1950 році, в
приступает к работе в 6 часов утра, продолжительзв'язку з укрупненням
ность работы в борозде – 10 часов, остановка тракколгоспів,
тракторну
торов на заправку и технические уходы в 4 часа дня,
бригаду №8, яка обслупродолжительность времени на междусменный техговувала колгосп імені
нический уход – 2 часа. Начало работы 2-й смены в 6 ча«Політвідділ» розфорсов вечера, продолжительность работы в борозде до
мували, та передали
4-х часов утра. Пересмена трактористов должна протрактори в тракторну
исходить только в присутствии бригадира тракторбригаду №10 обслугоного отряда или его помощника, заправка тракторов
вувати колгосп імені
производится в борозде в присутствии учетчика-заЛеніна, в яку увійшло
правщика с заправочной тележки с помощью насоса.
шість тракторів: два гуТрактористы, работающие на тракторах, во время
сеничні трактори СТЗпринятия пищи подменяются подменными тракториНАТІ і Сталінець – 80
стами»
(С-80), та колісні трактоФрагмент приказу №46 від 10 березня 1950 року
ри – два ХТЗ і два «Уніпо Костянтинівській МТС «Про встановлення
версали». Бригадиром
внутрішнього розпорядку для тракторних загонів на
був призначений Миперіод польових робіт»
кита Трохимович Лу-
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ценко, помічником бригадира Захар Порвін, обліковцем Тетяна Моторіна (Наказ №159
по Костянтинівській МТС, від 1 липня 1950 року).
Наказом №39 від 31 березня 1958 року по Костянтинівській МТС, в зв'язку з реорганізацією Костянтинівської МТС в Костянтинівську ремонтно-технічну станцію і передачею техніки в колгоспи, бригаду Луценка М.Т. було передано колгоспу імені Леніна.
Разом з ним колгоспниками стали: помічник бригадира – Лисак П.Ф., обліковець – Никоненко Г.А., трактористи – Фінько, Мокренко, Солонський, Дахно, Горбань, Шакун,
Щерба, Пономаренко.
Бригада стояла у балці Кам'яній, трактористи базувалися у вагончиках. Всупереч рішенню правління колгоспу трактори працювали по 23 години на добу, два рази на добу
по півгодини трактор зупиняли для обслуговування, перезміни та увечері, щоб установить на генератор ремінь для включення фар.
Закріплена за тракторною бригадою техніка завжди перебувала в робочому стані.
Завдяки цьому бригада зі значним випередженням графіка виконувала всі сільськогосподарські роботи.
Узбіччя полів, польові дороги
на території бригади №10 (пізніше бригада №2) завжди були ідеально чисті і рівні. Сам бригадир
їздив на бідарці, завжди у нього
під рукою була сапа. Кожного
дня, при об'їзді полів він не проїжджав мимо бур'янів, сам зрубував сапою і вимагав від кожного
колгоспника не байдуже проходити повз бур'яни .
Ініціативний і працьовитий
бригадир охоче передавав молодим механізаторам свій досвід,
прищеплював їм серйозно ставитися до життя і роботи.
В 60-і роки минулого століття помітно зросла економіка
колгоспу «Таврія», створились
сприятливі умови для піднесення сільського господарства, для
впровадження найновіших досягнень науки та техніки. Підвищилась культура землеробства,
зросла продуктивність праці. Свідоме ставлення до праці, віра в
щасливе майбутнє, зробило тракторну бригаду М.Т. Луценка передовою. На полях трудились хлібороби, збираючи високі врожаї. За
Луценко М.Т. на відпочинку
досягнуті успіхи в галузі рослинв м. Алушта. 1974 р.
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ництва бригадир тракторної бригади Микита Трохимович Луценко Указом Верховної
Ради СРСР був нагороджений в 1964 році орденом Трудового Червоного Прапора, а 8
квітня 1971 року – орденом Леніна. За орденом Леніна Микита Трохимович поїхав з
своїм сином Миколою Микитовичем, нагороду йому вручив перший секретар обкому
Михайло Миколайович Всеволожський в Запорізькому обкомі Компартії України.
Механізатори другої тракторної бригади в 1967 році зібрали з 556 гектарів по 22,4
центнера озимої пшениці, по 16,7 центнера ячменю на площі 272 гектари. Очолювана Луценком бригада механізаторів була одна з кращих не тільки у господарстві, а й в
усьому районі. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 квітня 1967 року за збільшення виробництва і заготівель зерна в 1967 році Луценко Микита Трохимович нагороджений орденом «Знак Пошани».
В 1970 році бригада Микити Трохимовича Луценка намолотила з кожного з 400 гектарів пшениці по 37,6 центнера, а на парах по 43.2 центнера. За п'ятиріччя урожайність
по колгоспу зросла на 3,9 центнера на кожному гектару. Під керівництвом бригадира
щорічно ретельно і якісно оброблялися пари, він приділяв виняткову увагу і непаровим
попередникам. Завжди вважав одним з вирішальним факторів підвищення врожайності зернових правильне використання органічних і мінеральних добрив.
У 1973 році колгосп «Таврія» зібрав по 38,0 центнерів зернових з гектара. Колгосп
був занесений на дошку пошани ВДНГ у Москві, а також нагороджений Почесним знаком ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ЦК ВЛКСМ. Тракторній бригаді Микити Трохимовича
Луценка було присвоєне високе звання «Тракторна бригада високої культури землеробства».
З квітня 1975 року Микита Трохимович з посади бригадира тракторної бригади пішов на заслужений відпочинок. Вже на пенсії, ще сім років працював в колгоспі «Таврія» озеленювачем.
Мешкав по вулиці Степова, 4 в смт. Куйбишеве Запорізької області.
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МАКАРОВ
ОЛЕКСАНДР
СЕМЕНОВИЧ
ЗАСЛУЖЕНИЙ
ПРАЦІВНИК
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 8 січня 1942 року в селі Маринопіль Куйбишевського району Запорізької
області. Батько Макаров Семен Андрійович (1910 р.н.) був призваний на Велику Вітчизняну війну 24 червня 1941 року, в грудні 1943 року він пропав безвісти (ЦАМО, Ф.- 58,
Оп.- 977521, Спр.-96). Мати Анна Данилівна (1914 р.н.) все своє життя пропрацювала в
колгоспі.
Після закінчення Розівської середньої школу №2 у 1969 році, Олександр Семенович
продовжив своє навчання на курсах шоферів. Після отримання водійського посвідчення
працював у колгоспі імені Мічуріна Куйбишевського району Запорізької області шофером. Молодому юнакові довірили возити голову колгоспу. В грудні 1961 року був призваний до лав Радянської Армії, служив за професією у ракетних військах Уральського
військового округу в місті Кунгур Пермської області. Після звільнення в запас в грудні
1964 року продовжив працювати в колгоспі особистим шофером голови правління колгоспу.
Після одруження, у жовтні 1966 року правління колгоспу направило молодого комсомольця на навчання у Куп'янську сільськогосподарську школу, що в Харківській області. Після річного навчання в жовтні 1967 року правління колгоспу призначило Олександра Семеновича головним бухгалтером колгоспу імені Мічуріна. На цій посаді він
пропрацював сім років. В 1970 році став комуністом, а в січні 1975 року комуністи колгоспу обирають Олександра Семеновича своїм ватажком – секретарем первинної партійної організації. В 1978 році він заочно закінчив Кримський ордена «Знак Пошани»
сільськогосподарський інститут імені Калініна за спеціальністю економіст по бухгалтер-

«Дембельський» вокзал О.С.Макарова.
ському обліку в сільському господарстві.
В січні 1978 року колгоспники колгоспу імені Мічуріна обрали Олександра Семеновича головою колгоспу імені Мічуріна.
У 1977 році в районі було створене міжколгоспне підприємство з виробництва
продуктів птахівництва. Підприємство було засноване для здійснення заходів щодо
дальшої концентрації і спеціалізації сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської кооперації і промислової інтеграції в районі. В листопаді 1984 року бюро
Куйбишевського райкому Компартії України перевело Олександра Семеновича працювати директором міжгосподарського підприємства (згодом птахофабрики «Куйбишевська»).
В січні 1990 року трудовий колектив птахофабрики «Куйбишевська» висунув Олександра Семеновича Макарова кандидатом в народні депутати Української РСР по Бердянському виборчому округу №189. Із 32674 громадян, включених до списків виборців
Куйбишевського району, в голосуванні взяли участь 31427 чоловік. За Олександра Семеновича 4 березня 1990 року проголосувало 12293 виборці, а в цілому по результатам
виборів по Бердянському виборчому округу в голосуванні взяли участь 81751 чоловік, з
яких за Олександра Семеновича проголосувало 27322 чоловіка, в результаті народним
депутатом Української РСР було обрано голову Запорізького облвиконкому Володимира Васильовича Дем'янова.
Пізніше підприємство було приватизоване і перетворене на ВАТ «Куйбишевська
птахофабрика». Власником 10877880 акцій підприємства стали 254 працівника підприємства, головою товариства став О.С. Макаров.
Птахофабрика спеціалізувалася на виробництві м'яса та яєць. За рік підприємство
реалізовувало 1.5 тисяч тон курятини, однак з часом від м'яса птиці довелося відмовитися, бо бройлерне виробництво стало збитковим. Стали реалізовувати населенню
вибракуваних курей-несучок та переробляли їх м'ясо на консерви. Головним стало виробництво яєць. За 1996 рік його отримали 20.1 мільйонів штук, а в 2001 році було уже
реалізовано 34 мільйона яєць. І все це завдяки високопродуктивним кросам Шевер та
Ломан коричневий. Несучки цих кросів відзначаються не тільки високою продуктивністю, а й високою збереженістю при вирощувані молодняка.
В числі запорізької делегації, яка представляла селянство нашого регіону на Всеукраїнській нараді аграріїв, що відбулася у Києві на початку першої декади березня 2002
року, був голова правління ВАТ « Куйбишевська птахофабрика» О.С.Макаров. На цій нараді Президент України Леонід Данилович Кучма вручив Олександру Семеновичу знак і
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посвідчення про присвоєння йому звання «Заслужений працівник сільського
господарства України».
Згідно з рішенням районної виборчої комісії
відповідно до статті 46 Закону України «Про вибори
депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів» 31 березня 2002
року по виборчому округу
Нагрудний Знак
№14 Макаров Олександр
О.С. Макарова
Семенович обраний депудо почесного
татом Запорізької обласної
Звання
ради.
«Заслужений
Правління ВАТ «Куйбипрацівник
шевська птахофабрика» в
сільського госпожовтні 2002 року в рамках
дарства України»
акції «Комп'ютерний клас –
кожній школі» подарували
Благовіщенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 9 сучасних, новеньких комп'ютерів.
Рішенням виконкому Куйбишевської селищної ради №31 від 19 березня 2003 року
за заслуги перед територіальною громадою, бездоганне виконання свого громадського
обов'язку, активну участь у громадсько-політичному житті, гідний вклад в історію селища та з нагоди 80-річчя з утворення Куйбишевського району, керуючись ст. 39 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» присвоїв звання «Почесний громадянин смт. Куйбишеве» Олександру Семеновичу Макарову.
За високий рівень податкової культури та сумлінне виконання податкових
зобов'язань державна податкова інспекція в Запорізькій області визнала ВАТ «Куйбишевську птахофабрику» за 2003 рік одним з кращих платників податків Куйбишевського
району і винесла йому подяку.
В 2008 році, у дні відзначення 85-річчя утворення Куйбишевського району за високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток нашого краю Олександру Семеновичу присвоєне звання «Почесний громадянин району».
В 2008 році від кожної курки-несучки отримаго по 311 яєць. Рентабільність по підприємству склала 48,8 %, а рентабільність виробництва яєць 62,2%. Затрати корму на
одну голову несушки сладали 116 грамів. Собівартість вирощеної однієї голови молодняка складала 16,69 грн.
О.С.Макаров завжди цікавиться новими технологіями у птахівництві. Не пропускає жодної можливості побудувати на будь-якому зібрані фахівців галузі України, а то
і близького і далекого зарубіжжя. В 2009 році за впровадження нових технологій та
вагомі результати в птахівництві Олександра Семеновича нагороджено орденом «Знак
Пошани». Нагороду вручив особисто Міністр аграрної політики України Ю.Ф.Мельник.
З моменту заснування Куйбишевська птахофабрика відноситься до числа найбільш
Заслужений
працівник
сільського
господарства
України — державна нагорода України — почесне звання
України, яке надається Президентом України відповідно до Закону України «Про
державні нагороди України».
Згідно з Положенням про почесні звання України від 29
червня 2001 року, це звання
присвоюється: працівникам
агропромислового комплексу,
які досягли значних успіхів у
розвитку сільськогосподарського виробництва, підвищенні культури землеробства, забезпеченні населення
високоякісною сільськогосподарською продукцією.
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ефективних і сучасних підприємств подібного профілю на Україні і відома своїми високими показниками по реалізації та експорту яєць. Це екологічно чисті продукти, якість
яких відповідає міжнародним стандартам якості, про що свідчать численні сертифікати
та висновки санітарних служб. При виробництві продукції використовуються тільки високоякісні корми без використання сировини тваринного походження.
На сьогоднішній день ТОВ «Куйбишевська птахофабрика» виробляє і забезпечує
основну частину потреби ринку регіону та країни курячими яйцями. Головним принципом роботи підприємства протягом усього часу існування є постійне забезпечення

На робочому місці
найвищого рівня якості, збільшення обсягів виробництва і реалізації своєї продукції.
Наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 1
квітня 2011 року № 34 надано право ТОВ «Куйбишевська птахофабрика» експорту яєць
курячих харчових в Іран, Ірак, країни СНД (крім країн Митного союзу), Єгипет, Туреччина, Ангола, Гана, Конго, Гвінея, Кенія, Нігерія, Мавританія, Гамбія, Сьєра-Леоне, Ліберія,
Екваторіальна Гвінея, Гонконг, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ємен, Оман, Лівійська Республіка, Алжирська Народна Демократична Республіка, Королівство Саудівська Аравія, Держава Ізраїль, Хашимітське Королівство Йорданія, Сирійська Арабська Республіка.
Протягом останніх десяти років, під керівництвом Олександра Семеновича, проведена повна реконструкція всіх цехів птахофабрики, установлене імпортне обладнання.
Модернізація обладнання та використання сучасних технологій у виробництві, винятковий контроль якості продукції, а також умов утримання і обслуговування, гарантують
високу якість продукції і великі обсяги виробництва. За ці роки виробництво яєць збільшилось в десять разів, так в 2012 році було їх отримано 114 мільйонів штук, а кожна
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несучка знесла по 325 яєць за рік. Це один з найвищих показників в Україні.
Після поїздки на міжнародну виставку Euro Tier-2012 в місто Ганновер, де були
представлені провідні фірми-виробники в галузі птахівництва, Олександр Семенович
вирішив закупити в 2013 році яйцесортувальну машину, що дозволить на стадії фасування виявити всі приховані недоліки яйця та точно визначити категорію яйця чи провести його вибраковку в разі невідповідності поставленим вимогам.
О.С.Макаров був депутатом обласної ради, депутатом районної ради чотирьох
скликань, член колегії Куйбишевської районної державної адміністрації.
Директор ВАТ «Куйбишевська птахофабрика» Олександр Семенович Макаров протягом майже тридцяти років займається виробництвом харчового курячого яйця та сезонним виробництвом добового молодняку птицi для власної посадки і на реалiзацiю
населенню. Кожний мешканець району знає: за що береться Олександр Семенович, він
все робить тільки на відмінно.
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МАКАРОВИЧ
(Тарасова)
СВІТЛАНА
ІВАНІВНА

(8 березня 1943 р. –
28 травня 2013 р.)

ЗАСЛУЖЕНИЙ
ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
							
N 893/95
Про присвоєння почесних звань України працівникам освіти
За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, запровадження сучасних методів навчання і виховання молоді присвоїти почесні
звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ»
МАКАРОВИЧ СВІТЛАНІ ІВАНІВНІ - учительці Куйбишевської загальноосвітньої школи I -III ступенів Куйбишевського району, Запорізька область.
Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 28 вересня 1995 року
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Макарович (Тарасова) Світлана Іванівна народилася 8 березня 1943 року в місті Калінін (з 1990 року Твер – Автор). Батько Іван Васильович Тарасов – військовий льотчик з
Донбасу і мати – Таїсія Пилипівна Нікітіна, родом із Вітебська зустрілись в часи тяжких
зимових боїв за оборону Москви в роки Великої Вітчизняної війни. Іван Васильович був
тяжко поранений в живіт і праву ногу (його літак збили ворожі зенітники) і потрапив у
госпіталь, де була військовим лікарем Таїсія Пилипівна. Все людське не було чуже людям в роки лихоліття і 8 березня 1943 року з'явилося – «дитя війни» Світлана Іванівна.
Разом з медичним ешелоном, під наглядом санітарки «тьоті Паші», Світлана Іванівна з
армією «промандрувала» до Вітебська, де її залишили у бабусі, матері Таїсії Пилипівни.
Батьки Світлани Іванівни пройшли з боями до Кенігсбергу (з 4 липня 1946 року Калінінград - Автор), а звідти ешелонами були направлені в Усурійск-Дальній для війни з Японією. Додому (в Вітебськ) батьки Світлани Іванівни повернулись тільки весною 1947 року.
Обидва повернулися в чині капітанів з орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни,
медалями «За відвагу», «За перемогу над Німеччиною» і «За перемогу над Японією».
В 1948 році по запрошенню дядька Світлани Іванівни (брата батька), котрий був
головним інженером Мелітопольського моторного заводу сім'я переїхали на постійне
місце проживання в Мелітополь. Отримали квартиру, пізніше ще одну, більш впорядковану. Таїсія Пилипівна пропрацювала 45 років лікарем-стоматологом, Іван Васильович – директором будинку побуту. Батьки в 1942 році стали комуністами і залишались
ними до кінця життя. Таїсія Пилипівна була членом бюро Мелітопольського міського
комітету Компартії України.
В 1950 році Світлана Іванівна пішла в перший клас в середню школу №3, котра була
до 1954 року жіночою. В класі було 18 чоловік, із них 6 хлопчиків. Клас був сильним,
п'ять учнів закінчили школу з медалями, всі отримали вищу освіту. Школа №3 була однією із кращих у місті,
З шостого класу Світлана Іванівна
займалася в географічному гуртку відомого Мелітопольського краєзнавця Миколи Олександровича Алексеєва – ерудита, закоханого в свій
край. З ним вона пройшла пішки по
слідам дивізій, які громили Врангеля,
відомої 18 армії генерала Смирнова,
навколо Азовського моря на велосипедах, на баркасах по Молочному
лиману.
Звіти про експедиції посилали в
газети «Піонерська правда», «Юний
ленінець». Отримували багато нагород, путівки на зльоти, палатки, компаси, туристичне знаряддя, путівки в
«Артек» і «Молоду гвардію». Школу
Світлана Іванівна закінчила з золотою медаллю.
Одразу після школи поїхала всту-
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пати в Сімферопольський педінститут, де був географічний факультет. Здала два екзамени на «5», а два на «4» і не пройшла по конкурсу. Конкурс був 25 чоловік на місце,
обов'язковий трудовий стаж два роки, а вступали на факультет то дояр-орденоносець,
то майстер спорту. Повернулася в Мелітополь, після чого директор школи №3 запросив
Світлану Іванівну до школи старшою піонервожатою.
В Мелітопольському педінституті відкрився географічний факультет і Світлана Іванівна без проблем здала всі п'ять екзаменів на «відмінно», пройшла співбесіду і стала
студенткою.
Комсомольці обрали Світлану Іванівну секретарем комсомольської організації курсу, факультету, інституту, членом бюро міськкому комсомолу, капітаном команди КВК
інституту. Вчилась із задоволенням, усі 58 екзаменів за роки навчання здала на «відмінно». Чотири роки отримувала Ленінську стипендію.
На четвертому курсі була делегатом Всесоюзного з'їзду студентів у Москві. В 1966
році закінчила Мелітопольський педагогічний інститут, природничо-географічний факультет за спеціальністю «Вчитель географії та біології» з червоним дипломом.
Після закінчення інституту Світлана Іванівна працювала завідуючою відділом учнівської і студентської молоді в Мелітопольському міськкомі комсомолу. Тут вона отримала нагороду ЦК ВЛКСМ «За активну роботу з піонерами». Була делегатом з'їздів комсомолу в Києві, Москві. Очолювала молодіжні делегації в Польщу і Румунію.
Чоловік Світлани Іванівни Миколай Федорович Макарович повинен був після інституту їхати на цілину, але Мелітопольський міський комітет партії залишив його в м. Мелітополь, де він працював в управлінні сільського господарства.
В 1967 році йому запропонували посаду головного інженера управління сільського
господарства Куйбишевського району Запорізької області. Тут жили його батьки, брати і
сестри. Восени 1967 року сім'я переїхала в селище Куйбишеве Запорізької області.
1 квітня 1968 року Світлана Іванівна була прийнята на роботу в Куйбишевську середню школу як вчитель географії, через чотири місяці стала парторгом школи. В 1974 році
Куйбишевський райком Компартії України рекомендував Світлану Іванівну на посаду
директора Куйбишевської середньої школи. Не хотіла. Але ніхто її і не запитав. І школа
стала однією з кращих в районі. Вона навчала і розкривала в кожній дитині її таланти,
здібності, обдарованості, закладаючи підвалини міцних знань; направляла становлення кожної дитини, як особистості. Уроки Світлани Іванівни були наскільки цікавими, що
навіть ті учні які були байдужі до навчання до науки, не пропускали їх.
Світлана Іванівна пропрацювала в школі смт. Куйбишеве більше 30 років. За ці роки
Світлана Іванівна, як класний керівник дала путівку в життя школярам чотирьох випусків. Її вихованців могло бути й більше. Ось що сьогодні у зв'язку з цим говорить досвідчений педагог:
«Много времени забрала работа с задвижками и кочегарами, мне пришлось быть директором. И пришлось мне директорствовать до тех пор,
пока я не «заелась» с секретарем райкома партии. Ну не могу я бегать по кабинетам с докладами о том, кто, как и с чем. Написала заявление и 7 ноября
1980 года прямо на демонстрации с флагом ушла с должности. После этого
были еще годы работы учителем».
Після цього вчинку, була переведена на посаду вчителя географії.
Світлана Іванівна була почесним піонером піонерської дружини школи, яка носила
ім'я вихованця Куйбишевської середньої школи Героя Радянського Союзу Івана Голуба.
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Неодмінно одягала галстук на піонерські свята. Її нагородили
почесним знаком Всесоюзної піонерської організації імені
В.І.Леніна.
В жовтні 1982 року перший секретар Куйбишевського
райкому Компартії України А.В. Потапенко вручив Світлані
Іванівні посвідчення про присвоєння їй звання «Старший
учитель».
Напередодні річниці Жовтневих свят в 1985 році портрет
Світлани Іванівни був занесений за успішну педагогічну роботу на районну Дошку пошани.
Світлана Іванівна за багаторічну плідну пропагандистську
роботу в районі у 1990 році була нагороджена Почесною Ленінською грамотою Запорізького обкому Компартії України.
Вона була відмінним лектором, виступала на семінарах пропагандистів, очолювала первинну організацію товариства
Нагрудний знак
«Знання».
Макарович С.І.
Багаторічна кропітка і наполеглива праця відшліфувала її
до Грамоти Президії професіоналізм і стала наріжним каменем до визнання пеВерховної Ради УРСР дагогічної майстерності та вагомих здобутків на педагогічній
ниві. За успіхи у навчанні і комуністичному вихованні підростаючого покоління Указом Президії Верховної Ради УРСР від 7 квітня 1987 році Світлану
Іванівну нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
28 вересня 1995 року Указом Президента України за вагомий внесок у розвиток на-

Заслужені вчителі України Світлана Іванівна Макарович
і Євгенія Василівна Зимогляд.
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ціональної освіти, запровадження сучасних методів навчання і виховання молоді присвоєне Почесне звання «Заслужений вчитель України» учительці Куйбишевської загальноосвітньої школи I – III ступенів Куйбишевського району Запорізька область Світлані
Іванівні Макарович.
Світлана Іванівна брала участь в розробці блокової системи подачі уроків географії,
делегат V з'їзду вчителів України, делегат з'їздів географічного товариства в Одесі та
Києві, учасник Міжнародної конференції Сгіп Рі$ в м. Києві. Пізнавала світ, щоб розширити свій кругозір. Вона об'їхала простори Радянського Союзу і країн СНД, спускалася в
печери і підкорювала гори, ведучи за собою своїх учнів. Для багатьох з них вона точно
визначила життєві маршрути.
Світлана Іванівна по життю новатор. Про те, що відбувалося десь, цікавилася і використовувала в своїй практиці. Знаходила зерна педагогічної майстерності і вміло вносила їх в життя педагогічного і учнівського колективів.
В 2001 році Світлана Іванівна несподівано для всіх вирішила піти з школи. Порахувала: саме час, а в 2005 році за станом здоров'я, після тяжкої операції переїхала жити
до дочки в м. Мелітополь. Повернулась до батьківського дому, де й досі її пам'ятають
сусіди. З собою привезла дитячі малюнки з класного куточка, листівки, підписані дитячими рученятами, винні пляшки, на етикетках яких теплі побажання вже зовсім дорослих випускників. Регулярно її навідують однокласники, одногрупники, випускники
Куйбишевської середньої школи.
Світлана Іванівна любила поезію, багато читала, сама писала вірші. Підтримує тісні
зв'язки з куйбишевськими вчителями – ветеранами. Приїжджала на зустрічі випускників, і її весела вдача, дзвінкий голос, доброта, щирість та відвертість повертали колишніх учнів у той прекрасний шкільний час.
Розповідь про життєвий шлях Світлани Іванівни буде неповний, якщо не згадати
про її сім'ю. Саме вони завжди були її тилом, підтримкою і захистом. Разом з головною
справою життя – вчити дітей, вони були її головною любов'ю и гордістю.
Син Сергій у 1991 році закінчив Мелітопольський сільськогосподарський інститут,
зараз працює директором ТОВ «Аграрний союз Запоріжжя».
Дочка Світлана у 1994 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет. Пізніше – аспірантуру в Інституті географії АН України. В 2003 році закінчила
Таврійську державну агротехнічну академію, працює завідуючою відділом військових
пенсіонерів військового комісаріату міста Мелітополя.
Внук Олександр навчається в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка.
Внук Михайло навчається в Мелітопольській гімназії №10.
Союз краєзнавців Мелітопольщини підготував та надрукував книгу до 70-річчя від
дня народження учителя географії, директора Куйбишевської середньої школи, Залуженого вчителя України Світлани Іванівни Макарович «Заслуженный учитель».1
28 травня 2013 року Світлана Іванівна померла, поховали її на центральному кладовищі селища Куйбишеве Запорізької області.
1.

Джерела та література:
Заслуженный учитель, Алексеев А.Н., Хлопотов С.Я., Черкун В.Е. –
Мелитополь: «Союз краеведов Мелитопольщины», 2013.
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УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
За успіхи, досягнуті у Всесоюзному соціалістичному змаганні, і проявлену трудову доблесть у виконанні взятих зобов'язань по збільшенню виробництва і продажу державі зерна, цукрових буряків, олійних культур та інших продуктів землеробства в 1973 році нагородити
ОРДЕНОМ ЛЕНІНА:
МАЛЕНКА МИКОЛУ МИХАЙЛОВИЧА – головного агронома колгоспу
«Таврія» Куйбишевського району Запорізької області.
Голова Президії Верховної Ради СРСР 		
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 		

М.Підгорний
М.Георгадзе

Москва. Кремль. 8 грудня 1973 року.

Народився 30 квітня 1939 року у Вільнянському районі Запорізької області в селянській сім'ї. Після десятирічки закінчив курси комбайнерів. Працював помічником, затим
комбайнером у радгоспі «Червоне Запоріжжя». Пізнав основи хліборобського ремесла. Є професії, котрі існують уже тисячоліття і які, напевно, не зникнуть ніколи, а будуть і
надалі викликати шану та повагу в людей. Професія агронома займає особливе місце у
цьому списку. Саме з працею на землі вирішив пов'язати свою долю Микола Михайлович. Щоб поповнити знання, вступив до Херсонського сільськогосподарського інституту
на агрономічний факультет. Престижною була в ті часи професія агронома. Три чоловіка
на одне місце – такий конкурс був до вузу, але це не перешкодило механізаторові стати
студентом
Після інституту, який М. М. Маленко закінчив із відзнакою, його направили на роботу в Куйбишевський район в управління сільського господарства. А коли головний
агроном колгоспу «Таврія», кавалер ордена Леніна Дмитро Григорович Брайцара пішов
на заслужений відпочинок, Миколу Михайловичу направили очолити рослинницьку
галузь колгоспу.
За успіхи, досягнуті в соціалістичному змаганні в третьому році дев'ятої п'ятирічки і
виявлену трудову доблесть у виконанні зобов'язань щодо збільшення виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів виконком районної Ради депутатів трудящих
з нагоди Всесоюзного дня працівників сільського господарства нагородив грамотою головного агронома колгоспу «Таврія» Миколу Михайловича Маленка.
У 1973 році батьківщина гідно оцінила працю головного агронома удостоївши його

найвищої нагородї країни — орденом Леніна.
Маючи за плечима певний практичний досвід, Микола Михайлович швидко знайшов своє місце. За перші
п'ять років роботи у господарстві новому агроному
вдалося досягти урожайності зернових 38 центнерів
на гектар. Був це пам'ятний
урожайний 1973 рік.
Завдяки наполегливій
праці головного агронома
цеха рільництва Маленка
М.М. та механізаторів колгоспу «Таврія» в 1990 році
була отримана найбільша
врожайність зернових культур у дванадцятій п'ятирічці
(1986 - 1990 рр.). Так, урожайність озимої пшениці
склала – 51,3, ячменю – 37,4
центнерів з гектара. Валовий збір озимої пшениці
по господарстві склав 6819
тон, при плані 4920 тон, що
Кавалери ордена Леніна колгоспу «Таврія»
на 1899 тон більше плану.
Г.Д.Куриленко і М.М.Маленко. 1980 р.
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Ячменю було зібрано 1291 тону, що на 451 тонн більше плану. (Архів Куйбишевської
районної державної адміністрації,, Р-2227, Оп.-1, Спр.-453, Стр.-15).
В 1990 році колгосп продав державі зернових на 36%, соняшники на 30% більше
державного замовлення. Рентабельність в рільництві по господарству склала 154%,
продуктивність праці виросла на 8.6% в порівнянні з 1989 роком. (Архів Куйбишевської
районної державної адміністрації, Р-2227, Оп.-1, Спр.-455, Стр.-92).
Для Миколи Михайловича найкраща пора року – осінь, бо саме восени видно плоди
своєї праці за весь рік. А про те, що трудився М. М. Маленко на совість, свідчать його нагороди. Окрім ордена Леніна, має орден «Знак Пошани», медаль «За доблесну працю»,
золоту та бронзову медалі ВДНГ СРСР, значок «Відмінник соціалістичного змагання».
КСП «Таврія» в 1995 році одержали найвищий в Куйбишевському районі урожай
озимої пшениці – по 44,6 центнерів з гектара і по 26,9 центнерів соняшника з гектара.
В 2008 році, у дні відзначення 85-річчя утворення Куйбишевського району за високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток нашого краю Микола Михайлович
був нагороджений Почесною грамотою Куйбишевської районної державної адміністрації.
Колишні колгоспники колгоспу «Таврія» не забувають колишнього агронома й дякують Миколі Михайловичу за віддані на благо родючості рідної землі більше сорока
років його трудового життя. Земля годує, одягає і взуває. Тому найпочесніша, найшановніша професія хлібороба.
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МАЛУКА
ПЕТРО
ТИМОФІЙОВИЧ

(25 червня 1925 р. –
3 червня 2012 р.).

ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 26 червня 1925 року в селі Першотравневе однойменного району Маріупольського округу (тепер смт. Куйбишеве Запорізької області) у селянській родині. Батьківська хата знаходилася там, де в наш час розміщена двоповерхова будівля торгового
центру «МПМ» (універмагу) в центрі селища Куйбишеве. До війни, в 1941 році, закінчив
дев'ять класів Куйбишевської середньої школи, мріяв одержати середню освіту, але війна внесла свої жорстокі корективи у життєві плани юнака. Залишився в окупованому
селі, за свою непокірну вдачу зазнав знущань від представників «нової влади» та їх прихвостнів. Але то, як виявилося згодом, були лише квіточки, гіркі ягоди були попереду.
Під час німецької окупації, у травні 1943 році, Петра Тимофійовича з іншими юнаками та дівчатами села забрали на примусові роботи у Німеччину. Працював на лісозаготівлях і з перших днів у неволі із друзями виношував плани про втечу на Батьківщину.
Декілька остарбайтерів наважилися на втечу. На рідну землю пробиралися потайки,
але на території Польщі втікачів затримали. У жовтні 1943 року Петра Тимофійовича та
його друзів засудили до ув'язнення. П.Т. Малука до середини березня 1945 року пройшов через три в'язниці, які знаходились в м. Берлін, м. Ландсберг та м. Познань, та в
двох концтаборах – Заксенхаузен і Бухенвальд. В таборі йому присвоїли табірний номер 154544.
Коли Петра Тимофійовича привезли у закритій вантажівці в концентраційний табір
Бухенвальд, невільник запам'ятав на все життя напис на воротах: «Jedem das Seine»
(Кожному – своє). Працював П.Т. Малука слюсарем по ремонту вагонів. В березні 1945
року при перевезені в'язнів баржею з концтабору Бухенвальд до Дрездена декільком
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в'язням вдалося втекти,
Заксенгаузен — нацистський концентраційний
серед щасливчиків був і
табір, був названий за однойменною дільницею
Петро Тимофійович. Так
міста Оранієнбург. Тому інколи цей табір називають
розпорядилась
доля,
Заксенгаузен-Оранієнбург. На головних воротах до
що Петро Тимофійович
Заксенгаузену стояло гасло Arbeit Macht Frei (Праця
знайшов в собі сили,
робить вільним). Близько 100 тисяч в'язнів померли
щоб втекти, скинути нав Заксенгаузені від знесилення, хвороб, недоїдання чи
цистське ярмо. Живий,
пневмонії, спричиненої переохолодженням. Багато
обтягнутий шкірою скев'язнів були страчені в результаті звірячих медичних
лет, такий вигляд мав
експериментів.
Петро Тимофійович. ТаБухенвальд — нацистський концентраційний
бір вбивав голодом і хотабір 6 миль від міста Ваймар в Тюринґії в центральній
лодом, недарма в наші
Німеччині, заснований гітлерівцями влітку 1937 року,
дні про дуже худу людидіяв 8 років, до 1945 року. У таборі загинули десятки
ну кажуть: «як в'язень
тисяч невинних людей: їх вбивали камінням, різками,
Бухенвальду». 1943 –
топили в гною, кастрували, нівечили, морили голо1945 роки для Петра
дом. Згідно з оцінками, близько 50 000 людей загинуТимофійовича були найли в таборі — переважно євреї та політичні в'язні, а
жахливіші в його житті.
також радянські (українські) військовополонені.Бухен11 квітня всім свівальд не був табором смерті, не було газових камер,
том відзначається Міжпроте було вбито та закатовано багато ув'язнених;
народний день звільінші гинули від голоду та хвороб.
нення в'язнів нацизму
у пам'ять повстання у
концтаборі Бухенвальд. Цього дня вшановується пам'ять не лише в'язнів Бухенвальду,
а й інших, не менш страшних, концтаборів. Для Петра Тимофійовича, це свято було особливе.
Після звільнення з концтабору лікувався, потім служив у трофейному батальйоні.
Додому повернувся у 1947 році.
З 1947 року працював у колгоспі імені Леніна у Куйбишевому. З 1949 року навчався в Оріхівській сільськогосподарській школі, де отримав освіту агронома. В 1950 році
його вперше обрали депутатом Куйбишевської сільської ради, а в 1951 році призначають секретарем Куйбишевської сільської ради депутатів трудящих. В 1955 році Петра
Тимофійовича обирають головою райорганізації Добровільного сільського спортивного
товариства «Колгоспник». В березні 1957 року виборці Куйбишевської сільської ради
обирають П.Т. Малуку головою Куйбишевської сільської ради депутатів трудящих. Ставши комуністом у 1956 році, Петро Тимофійович залишився ним до кінця свого життя.
20 грудня 1957 року на підставі рішення Запорізького облвиконкому № 849, селу
Куйбишеве був наданий статус селища. До складу селищної Ради тоді входили такі населенні пункти: Червоне Озеро, Грузьке, Трудове, Вільне, Шевченка, Широке, Червоний
Яр, Куйбишевське лісництво.
З 1960 року на партійній роботі – інструктор відділу пропаганди і агітації Куйбишевського районного комітету Компартії України, з 1962 року – інструктор-організатор,
інспектор по кадрах Пологівського виробничого управління. В 1964 році колгоспники
колгоспу імені XX партз'їзду Куйбишевського ройону Запорізької області обирають Петра Тимофійовича головою колгоспу.
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В листопаді 1972 року П.Т. Малуку колгоспники колгоспу імені Крупської Куйбишевського району Запорізької області обрали головою колгоспу. В 1973 році П.Т. Малука
провів повну реорганізацію колгоспу. На початок року в колгоспі було п'ять польових,
чотири тракторні бригади, які обслуговували дві польові та дві кормові сівозміни. На їх
базі створили три комплексні бригади – дві обслуговували польові сівозміни, а одна –
кормовий площею 800 га і поливний – площею 200 га. Запрацювали ради бригад. В колгоспі працювало 666 чоловік працездатних, з них 91 механізатор, 29 шоферів, 16 спеціалістів сільського господарства. В цьому ж році колгосп придбав чотири гусеничних
та п'ять колісних тракторів (всього в колгоспі було 43 трактора), п'ять зернозбиральних
комбайнів, п'ять вантажних автомобілів. Почали будувати корівник на 200 голів, заасфальтували тік. Будівельники «Запоріжжяводгоспу» закінчили будівництво зрошувальної системи на площі 204 га і ставка. Річний надій на корову складав 2107 кг при плані
2432 кг, збиткові були також такі галузі як бджільництво, рибництво.1
В 1974 році Петро Тимофійович в колгоспі почав активно впроваджувати хімізацію
полів – було внесено 1114 тон мінеральних добрив, впроваджував обробіток полів гербіцидами.
По головних показниках за п'ятирічку колгосп
знаходився на 14 місці з
28 господарств району.
Колгосп мав свій комунгосп, який обслуговував
лазню, котельні, службові
та житлові будинки.2
В 1976 році, незважаючи на несприятливі
погодні умови, колгосп
отримав по 26 ц зернових
з гектара, при плані 24.5 ц
(9 місце в районні). Кукурудза дала по 14 ц з гектара. В колгоспі працювали
41 доярка, з них 16 виконали свої соціалістичні
зобов'язання.3
В лютому 1978 року
Петра Тимофійовича призначили
директором
Куйбишевського
міжгосподарського підприємства з підвищення родючості грунтів, а в 1981
році – начальником Куйбишевського районного
шляхового ремонтно-буГолова колгоспу імені XX партз'їзду П.Т. Малука.
дівельного управління.
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1985 року Петро Тимофійович пішов за заслужений відпочинок.
Загальний трудовий стаж П.Т.Малуки складає піввіку. Багаторічна праця відзначена
орденом «Знак пошани» (1971 р.), трьома медалями «За трудову доблесть» та іншими
нагородами.
П.Т. Малука завжди був активістом. Після виходу на заслужений відпочинок очолював Куйбишевську району організацію Українського товариства мисливців і рибалок.
Петро Тимофійович десять років працював головою Куйбишевської районної організації ветеранів війни та праці. У 1985-му, у рік святкування 40-ліття Великої Перемоги, у Куйбишевому була створена первинна організація ветеранів Великої Вітчизняної
війни. Протягом 1986 – 1987 років в колгоспах і радгоспах району, на підприємствах
створювалися первинні ветеранські організації. Вони об'єднували 12630 ветеранів. 24
лютого 1987 року була зареєстрована Куйбишевська районна організація ветеранів війни і праці. На установчій конференції ветерани війни і праці одноголосно обрали Петра Тимофійовича своїм головою, колишнього в'язня фашистських концтаборів, багаторічного керівника колгоспів та Куйбишевської селищної ради.
Завдяки авторитету Петра Тимофійовича в районі, ветеранській організації сприяли
роботі керівники району, сільськогосподарські підприємства, інші підприємства, установи та організації.
П.Т. Малука спрямовував районну організація ветеранів війни і праці на поліпшення
житлових умов інвалідів, учасників бойових дій, солдатських вдів, сприяв поліпшенню
медичного обслуговування людей поважного віку. Ветеранам війни і праці допомагали
колгоспи, радгоспи, підприємства, з яких вони пішли на пенсію.
Петро Тимофійович був депутатом районної ради кількох скликань й активно працював у цьому органі місцевої влади. Користувався авторитетом серед жителів району
– керівників підприємств, установ, спеціалістів, керівників органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади.
В лютому 1994 року окружною виборчою комісією по виборах народних депутатів
України по Бердянському виборчому округу №188 Малука Петро Тимофійович був зареєстрований кандидатом в народні депутати України. В день виборів, 27 березня 1994
року, за Петра Тимофійовича проголосувало 16% виборців Куйбишевського району,
більшість з них ветерани війни та праці. Переможцем виборів і народним депутатом
України 2-го скликання по нашому округу став Анатолій Костянтинович Голубченко.
За вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток Куйбишевської територіальної громади, довгорічну активну громадську діяльність виконком Куйбишевської селищної ради присвоїв Петру Тимофійовичу Малуці звання «Почесний житель
смт. Куйбишеве».4
У 2007 році в районну організацію ветеранів України входили 23 первинні організації, які об'єднували 8867 пенсіонерів різних категорій, в т.ч. 144 інваліди війни, 187
учасників бойових дій, 2319 учасників війни, 3 партизан, 5009 дітей війни.
В 2008 році, у дні відзначення 85-річчя утворення Куйбишевського району за високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток нашого краю Петру Тимофійовичу
присвоєне звання «Почесний громадянин району» та нагороджено Почесною грамотою Запорізької обласної ради.
Більше як півстоліття вірним супутником у житті Петру Тимофійовичу була його дружина Марія Савеліївна. Їх основним надбанням, багатством і радістю є троє дітей, внуки
і правнуки.
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Помер Петро Тимофійович в День Святої Трійці, 3 червня 2012 року, похований на
центральному кладовищі смт. Куйбишеве Запорізької області.
Джерела та література:
1.
2.
3.
4.

Архів Куйбишевської районної державної адміністрації. Звітна доповідь
правління колгоспу імені Крупської за 1973 рік. Спр. 519. арк.10.
Архів Куйбишевської районної державної адміністрації. Звітна доповідь
правління колгоспу імені Крупської за 1975 рік. Спр. 560. арк.6.
Архів Куйбишевської районної державної адміністрації. Звітна доповідь
правління колгоспу імені Крупської за 1976 рік. Спр. 579. арк.8).
Рішення №147, Куйбишевського виконавчого комітету від 14 вересня
2006 року.
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МАНОВИЦЬКИЙ
ГАВРИЛО
ФЕДОРОВИЧ

(13 червня 1899 р. –
19 червня 1975 р.)

КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Народився 13 червня 1899 року в селі Царекостянтинівка (тепер смт. Куйбишеве Запорізької області) в багатодітній селянській сім'ї. До початку Великої Жовтневої революції закінчив четверту Царекостянтинівську земську школу. В 1920 році одружився на
Марії Варфоломіївні, 15 січня 1924 року народилася донька Пелагея.
В середині 20-х років минулого століття молода сім'я переїхала на хутір Червоне
Озеро, який тільки почав заселятися селянами із села Царекостянтинівка. Гаврило
Федорович був одним з активістів хутора при створенню сільськогосподарської артілі
«Червоне Озеро». В 1932 році правління колгоспу призначило Г.Ф. Мановицького бригадиром рільничої бригади. У роки першої (1928—1932 рр.) і другої п'ятирічок (19331937 рр.) в колгоспах широко розгорнулося соціалістичне змагання, ударництво, рух
стахановців. У 1935 році більшість колгоспів району зібрало по 14-16 центнерів зернових з 1 га, а окремі бригади - по 23-28 центнерів озимої пшениці і ячменю, що було
великим досягненням для того часу.
Центральний Виконавчий Комітет Союзу РСР постановив: нагородити за трудовий
героїзм, за успіхи в справі піднесення урожайності не менше, ніж до 150 пудів з гектара,
перевищення на 100 – 200 процентів встановлених норм виробітку на трактор і молотарку, орденами Радянського Союзу.
Однією з кращих трактористок Костянтинівської МТС в ті часи була Катерина Олексіївна Саїнська. В 1935 році вона домоглася найвищого виробітку на трактор у Костянтинівській МТС і найбільше зекономила пального. Невдовзі її призначили бригадиром
жіночої тракторної бригади. В листопаді 1935 року бригадира колгоспу «Червоне Озеро» Г.Ф. Мановицького та К.О. Саїнську направили в Москву на з'їзд колгоспників –
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стахановців. (Перший і єдиний з'їзд стахановців проходив 14-17 листопада 1935 року
– Автор). З рук всесоюзного старости Михайла Івановича Калініна на з'їзді Гаврило Федорович за високі врожаї зернових одержав вищу нагороду СРСР - орден Леніна,1 а Катерина Олексіївна – орден Трудового Червоного Прапора.
Припускаю, що Г.Ф. Мановицький був одним з перших, а можливо й першим, хто
одержав у нашому районі орден Леніна.
У 1950 році колгоспи «Червоне озеро», імені Ілліча та «Вперед» були об'єднанні в
один колгосп імені Ілліча. У 1959 році колгоспи імені Ілліча та імені Калініна були укрупнені в один колгосп «Україна» Куйбишевського району Запорізької області.
80 колгоспників артілі «Червоне озеро» направили в Москву на з'їзд Гаврилу Федоровичу Мановицькому листа:
«Звістка про нагородження героїв соціалістичного сільського господарства орденами Радянського Союзу, а серед них і тебе, Гаврило Федорович, нагородженого найвищою нагородою – орденом Леніна, блискавкою облетіла всіх
колгоспників нашої артілі «Червоне Озеро».
Твоє прізвище – прізвище першого нашого колгоспника, організатора боротьби за великі врожаї, за заможне і культурне життя, - гордо звучить на
устах кожного з нас.
Ми гордимось тим, що наш колгосп передовий в районі, що наш район – передовий в області, керівники якої є також орденоносці. Ми радіємо, що до списку
полку орденоносців записане прізвище нашого колгоспника, бригадира Мановицького Гаврила Федоровича.
Свою гордість, свою радість ми
перетворимо в щоденні будні і заклик керівників нашої області, орденоносних товаришів Хатаєвича Менделя Марковича, першого секретаря
Дніпропетровського обкому КП(б)
України і Гаврилова Івана Андрійовича,
голови Дніпропетровської обласної
ради депутатів трудящих (до 10
січня 1939 року наш район входив до
Дніпропетровської області – Автор):
«Той колгосп, радгосп, завод, цех,
де є орденоносці – мусять працювати краще. Та область, де скільки
орденоносців і керівники, працівники
якої є також орденоносці – повинна
бути передовою», ми виконаємо.
З нетерпінням чекаємо твого
приїзду. Приїжджай і роби звіт. Розкажеш про нараду, що на ній ухвалили. Розкажеш нам про рідну Москву,
про великого маршала революції товариша Сталіна. Зустрічати тебе
Мановицький Г.Ф. 1935 р.
виїжджаємо всім колгоспом».
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У районі всіляко підтримувався стахановський рух,
місцеві державні та партійні органи пропагували його і
поширювали. Керівництво району: Росін (секретар райпарткому – Автор) та Барков (голова райвиконкому – Автор) першими поздоровили орденоносців – стахановців
сільського господарства товаришів Г.Ф. Мановицького і
К.О. Саїнську: «Райпартком і райвиконком палко вітають вас з найвищою урядовою нагородою – орденом
Леніна і орденом Трудового Червоного Прапору.
Радісно робиться, коли ще не так давно наш район, бувши відсталим, – своєю ударною роботою зміг
завоювати одне з передових місць в області, а голоОрден Леніна
вне – виховати таких людей як Ви.
(зразка 1934 – 1936 рр.).
Бажаємо Вам і надалі лишатись передовими і примірними людьми соціалістичної праці».
Гаврило Федорович був одним з кращих сількорів. Часто бував в редактора районної газети «Соціалістична перемога» М.Табачнікова, на одній такій зустрічі, після його
нагородження орденом Леніна працівники редакції дали обіцянку орденоносцю допомогти перенести свій досвід роботи в найширші колгоспні маси.
Через свої бригадні, колгоспні
стіннівки і районну газету, розповісти про передовиків, як про героїв колгоспних ланів, стахановців
соціалістичного господарства.
В 1936 році Гаврила Федоровича направили на навчання в
місто Харків, його дружина продовжувала працювати в артілі «Червоне Озеро». Після закінчення
навчання в 1939 році його призначають начальником «Держсортфонду», на цій посаді він працював до почату Великої Вітчизняної
війни. Так сталося, що з приходом
Гаврила Федоровича на цю посаду урожайність зернових по району у 1939 році збільшилась до
15 центнерів з гектара проти 7.6
центнерів у 1938 році.
З перших днів Великої Вітчизняної війни Гаврило Федорович
на фронті. Перше бойове хрещення отримав восени 1941 року під
Таганрогом. Німецьке командуМановицький Г.Ф. 1941 р.
вання надавало великого значен-
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ня Таганрогу, як важливому стратегічному пункту. Захоплення міста було визначене
планом «Барбаросса».
Фашисти підтягли до міста великі сили – 1-у танкову армію під командуванням фон
Клейста. Над Таганрогом нависла реальна небезпека окупації. Обстановка на підступах
до міста різко погіршилася. Почалися запеклі бої за Таганрог. Бійці 31-ї стрілецької дивізії, в якій служив Г.Ф. Мановицький, стримували натиск ворога. Однак, коли німецька
есесівських бригада «Лейбштандарт» була посилена 4-м танковим полком 13-ї танкової
дивізії (120 танків), остання лінія опору впала. 17 жовтня 1941 року Гаврило Федорович
зняв з свої гімнастерки орден Леніна і закопав його під високим деревом, неподалік автодороги, яка вела до міста Таганрог. Того ж дня він потрапив в німецький полон, через
бездарних командирів, котрі призвели його опинитися в жахливих німецьких таборах,
прирекли на повільну загибель. Для керівництва Радянського Союзу полонені вважалися зрадниками, тож ті, хто залишився живий, не мав права на повагу, а ті хто помер
у таборах, - на пам'ять.
Довгі роки відділяли Гаврила Федоровича від своєї домівки – німецькі концтабори,
після звільнення в 1945 році, був засуджений на три роки радянських таборів. Додому
потрапив тільки восени 1948 року. Кавалер ордена Леніна Гаврило Федорович постраждав, як від німецького нацизму, так і від радянського тоталітаризму.
В 1949 році Гаврило Федорович поїхав в місто Таганрог, щоб знайти захований орден. Багато землі перекопав орденоносець, але орден Леніна так і не знайшов. За сім
років багато змінилося на тій місцевості, де ймовірно був закопаний орден.
Наказом №361 по Костянтинівській машинно-тракторній станції від 28 жовтня 1948
року він був прийнятий на посаду десятника на будівництві, з окладом 650 карбованців
в місяць. За роки фашистської окупації були зруйновані майже всі приміщення МТС,
значних збитків зазнала їх ремонтна база, яка напередодні війни була порівняно міцною.
6 листопада 1950 року Гаврило Федорович був нагороджений премією, за застосування в будівництві раціонального винаходу в сумі 100 карбованців.2
В 1952 році Гаврила Федоровича призначила на посаду завгоспа Костянтинівської
машинно-тракторної станції, та по сумісництву, на громадських засадах, начальником
пожежної охорони підприємства. 19 листопада 1959 року він був звільнений з посади
завгоспа в зв'язку з досягненням пенсійного віку.
Гаврило Федорович був майстром на всі руки. Він вміло лагодив взуття. Був пічником і столяром, ставив дахи на будинках. Останні роки свого життя займався бджільництвом. Любив готувати прості, але дуже смачні страви. Вирощував виноград, садив і
доглядав плодові дерева.
Разом з дружиною виховали четверо дітей. Син Іван (1921 р.н.) в червні 1941 року
був призваний Куйбишевським РВК на війну з німецькими загарбниками. 13 лютого
1944 року червоноармієць Іван Гаврилович Мановицький загинув при звільненні Верхньорогачицького району.3
Дочка Поліна (1924 р.н.) – учасниця Великої Вітчизняної війни. Сержант медичної
служби, протягом двох років служила на військово-санітарному поїзді №202. Після війни працювала в Зразківському, Гусарківському фельдшерсько-акушерських пунктах та
Куйбишевській центральній районній лікарні медсестрою. Ольга (1928 р.н.) все життя
пропрацювала в ощадкасі; Катерина (1930 р.н.) була досвідченим бухгалтером, працювала головним бухгалтером Куйбишевської нафтобази.
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Життєва мудрість допомагала йому знаходити вихід з різних складних життєвих ситуацій.
Помер Гаврило Федорович Мановицький 19 червня 1975 року, похований на кладовищі смт. Комиш Зоря.
Джерела та література:
1.
2.
3.

ДАЗО, Р-3325, оп.2, спр. 176, арк.195.
Архів Куйбишевської районної державної адміністрації. Наказ №290 по
Костянтинівській МТС, від 6 листопада 1950 року.
Книга Пам'яті України. Запорізька область. Дніпропетровськ. «Січ».
1994. Том 5. Стр.444.
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МАРІНОВ
ЕДУАРД
ГЕОРГІЙОВИЧ
ЗАСЛУЖЕНИЙ
ПРАЦІВНИК
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
							
№ 1197-XII
Про відзначення працівників агропромислового
комплексу Запорізької області державними нагородами Української РСР
За особистий вклад у збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції на основі впровадження інтенсивних
технологій і передових методів організації праці присвоїти почесне звання
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР»
МАРІНОВУ ЕДУАРДУ ГЕОРГІЙОВИЧУ - головному агроному
колгоспу «Україна» Куйбишевського району.
Голова Верховної Ради Української РСР 		
м. Київ, 17 червня 1991 року
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Марінов Едуард Георгійович народився 26 березня 1938 року в селі Ботієво Приазовського району Запорізької області в селянській сім'ї. Батько – вчитель за професією,
сільський трудівник за покликанням. До Великої Вітчизняної війни вчителював, а в роки
евакуації в одному з аулів Киргизії працював ветфельдшером. Після повернення в рідні
приазовські степи працював директором школи, пізніше головою колгоспу «Червона
хвиля». Легкого життя не шукав. Куди потрібно, туди і йшов. Це батьківське життєве
правило запам'ятав на все життя його син Едуард. В 1953 році вступив в члени ВЛКСМ.
У шкільні роки Едік захоплювався технікою. У 5 класі вже до гвинтика розбирав і
сам складав мотоцикла. Закінчивши десятирічку, подав документи в інститут механізації сільського господарства, але не пройшов по конкурсу. Трудову діяльність розпочав в
квітні 1956 року в своєму селі слюсарем Ботієвської МТС. Старався, віддавався роботі,
норми перевиконував, хвалили, ставили в приклад, але юнак не не відчував морального задоволення. Тісні стіни душили його кипучу енергію. Хотілося простору, сонця. Серед хлібного розливу молодий помічник комбайнера Едуард Марінов відчув, що ніколи
не повернеться в майстерню. Його зачарував безмежний степ, а колгоспний сад манив,
ніби оазис мандрівника в пустелі. У серпні 1957 року керівництво МТС направило Едуарда Георгійовича на навчання
в Мелітопольський технікум
плодоовочівництва. Навчався старанно, був комсоргом
та старостою групи. Три весни зустрічав з викладачами
у мелітопольських садах, а
четвертої 16 березня 1960
року, з дипломом в кишені
був направлений у колгосп
«Україна» Куйбишевського
району Запорізької області і
відразу молодий бригадирсадівник поринув у роботу.
В перший робочий день Едуарда Георгійовича в колгоспі
було вирішено закласти
комсомольський стогектарний сад і для цього залучити
загалом до сотні молодих
працівників – комсомольців
з усього району. Старшим
на цій роботі в господарстві призначили саме Е.Г.
Марінова. З цим завданням
молодому спеціалісту було
непросто справиться бо сам
був молодим і керувати таким великим гуртом людей
довелося вперше, але робо-
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та йшла добре і за три дні посадили 102 гектари саду. З ранку до вечора у відкритому
всім вітрам степу не стихали голоси, раз по раз злітали пісні. І нічого, що пронизливий
східняк, видуваючи з-під тілогрійок останнє тепло, добирався до кісток, що на гумових
чоботях по пуду липучого чорнозему: всі уявляли, як захоплені мрії молодого садівника Едуарда Георгійовича перетворяться в дійсність і це зігрівало. Завдячував він також
ветеранам – садівникам С.М.Карпію, С.Ф.Дементію, П.Г.Голубу, які допомогли йому закласти комсомольський сад, передали свій багаторічний досвід, всі тонкощі й секрети.
В 1962 році правління колгоспу вже без вагань доручило йому організувати висадку
фруктових дерев в саду на площі 91 гектар. Після цього сад у колгоспі займав 325 гектарів. Правління колгоспу побачило, що молодий садівник у курсі справ: розмітку вміє
робити не гірше досвідченого землевпорядника, в сортах, обробітку дерев розуміється.
Кожного дня Едуард Георгійович голубим «Іж-56» польовими дорогами бував в селах
Широке, Грузьке, Червоне Озеро, куди сягало його господарство.
Перші три роки в колгоспі Едуард Георгійович працював бригадиром садовогородньої бригади, після чого в нього було кар'єрне підвищення – наступні три роки працював агрономом-плодоовочівником.
В червні 1962 року первина партійна організація колгоспу «Україна» прийняла Едуарда Георгійовича в члени КПРС.
На той час колгосп «Україна» не мав високих досягнень у рослинництві, так у 1963
році колгосп виростив по 13, 5 центнера з гектара озимини, по 13 центнерів кукурудзи,
11,9 центнера гороху, 12,8 центнера соняшника на круг.
Е.Г. Марінов чітко розумів, що агроном – одна з головних фігур на селі, і тому коли
йому 1 квітня 1966 року правління колгоспу запропонувало посаду головного агронома
колгоспу «Україна» – він уже добре знав закони землеробства, закони агрономії, тому
дав згоду. 32 роки Едуард Георгійович пропрацював на цій посаді, 1 квітня 1998 року
закінчив свою трудову діяльність в господарстві.
В 1970 році заочно закінчив Херсонський сільськогосподарський інститут, а також
був нагороджений медаллю «За доблесну працю. В ознаменування 100-річчя з дня народження В.І.Леніна».
Не один десяток років колгосп «Україна» був насіннєвим господарством І групи. Не
один десяток сортів пшениці та кукурудзи виростили під керівництвом Едуарда Георгійовича. Ними щороку засівали сотні гектарів землероби практично всієї України. Високоякісне зерно щороку приносило в касу господарства суттєві надходження.
Весна – для агронома особлива пора, бо закладається майбутній урожай. Так, з ініціативи Е.Г. Марінова, в колгоспі «Україна» – одному з небагатьох, а, можливо, єдиному
господарстві не лише у районі, а й в області, де при вирощуванні озимої пшениці влаштовувались на полях технологічні колії. Вони сприяли якісному обробітку полів проти
шкідників і бур'янів з допомогою наземних обприскувачів, дозволяли відмовитися при
цьому від авіації. По цих коліях, щоб не утворювалося клинів при збиранні врожаю,
орієнтувалися комбайнери, а при оранці – трактористи.
8 грудня 1973 року Президія Верховної Ради СРСР нагородила Едуарда Георгійовича
орденом «Знак Пошани» (номер ордена 989894).
Ще одним надбанням головного агронома колгоспу «Україна» Е.Г. Марінова було
вміння зберегти вологу на полях, які відводились під озимі. Для цього парові попередники в другій половині літа в господарстві обробляли культиваторами, на яких замість
лап ставли ножі з плоскорізів, а непарові, зокрема багаторічні трави – обробляли дис-
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ковими боронами і культиваторами.
Озимі і ярові в колгоспі «Україна» сіяли обов'язково із внесенням фосфорних добрив у рядки. Робита це клопітка, бо добрива для цього слід було підготувати (просіяти), проте без добрив було неможливо добитися високого врожаю.
В листопаді 1974 року Едуарду Георгійовичу поталанило, у тиражі п'ятого випуску
грошово-речової лотереї Української РСР на білет 043 серії 19351 випав виграш – автомобіль «Запорожець ЗАЗ – 968» вартістю 3500 карбованців.
Комуністи другої бригади обрали його секретарем первинної партійної організації
та заступником секретаря парткому колгоспу «Україна».
У 1986 році колгоспники колгоспу «Україна» виростила високий урожай колоскових – по 32,6 центнерів на кожному із 1860 гектарів. Це велика заслуга головного технолога полів колгоспу Е.Г. Марінова, який щорічно вирощував 30-центнерні врожаї, а
озимої пшениці – 250-пудові.
Бюро райкому Компартії України, виконком районної Ради народних депутатів, президія райкому профспілки працівників агропромислового комплексу і бюро райкому
комсомолу за підсумками районного соціалістичного змагання за 1986 рік Е.Г.Марінова
було визнано кращим агрономом району та нагороджено свідоцтвом «Кращий спеціаліст».
Рекордним щодо пшениці був 1990 рік. Тоді в господарстві намолотили 7706 тонн
цього зерна і одержали його по 59.7 центнера з гектара. А на окремих полях озима
пшениця сорту Скіфянка заврожаїла по 76.0 центнерів.
17 червня 1991 року Указом Президії Верховної ради України Едуарду Георгійовичу
за особистий вклад у збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на основі впровадження інтенсивних технологій і передових методів організації праці присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства Української РСР».
За роки праці в колгоспі був нагороджений сімома медалями ВДНГ (Виставки досягнень народного господарства).

Посвідчення Марінова Е.Г.

Славетні герої степового краю

155

Землероби колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» в 1994
році виростили найвищий у Куйбишевському і Розівському районах врожай. Намолотили по культурах: на круг зернових колоскових – по 43,5, озимої пшениці – по 35,4,
ячменю – по 43,5, озимої пшениці – по 35,4, жита – по 45,7, вівса – по 31,7, гороху – по
35,8 центнера.
Агроном – одна з головних фігур на селі. Його основне завдання - вдосконалювати
сільськогосподарське виробництво, управляти працею механізаторів, рильників та інших робітників. Озброєний спеціальними знаннями, агроном краще за інших бачить, як
розвиваються рослини, чого їм не вистачає, які зміни відбуваються в ґрунті. Він - основний провідник науки в господарстві, він визначає технологію праці, його організацію.
Агроном планує проведення сільськогосподарських робіт з врахуванням безлічі чинників, таких, як особливості оброблюваної культури, погодні умови, стан ґрунту тощо.
Спостерігає за зростанням і розвитком рослин, планує підкормлювання, поливання,
прополки та інші заходи, що дозволяють отримати високі врожаї.
Протягом всіх років, у головного агронома колгоспу на столі незмінно лежала карта
землекористування колгоспу «Україна». Маленькі прямокутники полів, умовні позначення шляхів, ярів і балок. Як багато вони для нього значили. Три польових і три ґрунтозахисних сівозміни – загалом 36 полів, 6100 гектарів сільгоспугідь, 5186 гектарів оранки
в аркуші ватману.
Великий і незаперечний авторитет головного агронома серед людей. Цей авторитет
від невичерпної працьовитості, перш за все, великої ерудиції.
Після звільнення з колгоспу «Україна» за пенсійним віком, Едуард Георгійович протягом дванадцяти років працював на різних посадах, але всі вони були пов'язані з рільництвом, з хліборобами. 4 квітня 1998 року Едуард Георгійович був прийнятий на роботу у ТОВ «Царекостянтинівська машинно-технологічна станція» на посаду заступника
директора, а вже 1 травня 1998 року він очолив товариство.
З жовтня 1999 року продовжив свою трудову біографію в науковому виробничому
фермерському господарстві «Компанія «Маіс» в селі Веселе Синельниковського району
Дніпропетровської області агрономом-інспектором по вирощуванню насіння гібридної
кукурудзи по Запорізької області.
У серпні 2002 року Едуард Георгійович повернувся в селище Куйбишеве на посаду
заступника директора по виробництву в ТОВ «Агропромінвест», у вересні 2003 року перейшов працювати заступником директора ТОВ «Царекостянтинівська МТС», з серпня
2004 року працював заступником директора в ТОВ «МПМ», а з вересні 2008 року працював на посаді заступника директора ТОВ «Аграрний союз Запоріжжя».
З 4 січня 2010 року Едуард Георгійович на заслуженому відпочинку.
Має двох дорослих дітей: донька Світлана працює терапевтом в Куйбишевській
центральній районній лікарні; син Андрій працює директором ТОВ «МПМ». Радують
дідуся четверо онуків.
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МІНАКОВ
МИКОЛА
МИХАЙЛОВИЧ
ЗАСЛУЖЕНИЙ
РАЦІОНАЛІЗАТОР
УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 19 грудня 1939 року в селі Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.
Коли Миколі Михайловичу було півтора року, розпочалася Велика Вітчизняна війна.
Батько Михайло Корнійович (1919 р.н.) був кадровим офіцером, учасник радянськофінської війни. З перших днів Великої Вітчизняної війни батько Миколи Михайловича
воював на фронтах політруком роти 1056 стрілецького полку 264 стрілецької дивізії.
Відступаючи, пройшов через важкі, криваві бої перших місяців війни. 12 серпня 1941
року на станції Таганча молодший політрук М.К.Мінаков при виконані бойового завдання загинув1. Мати Марія Антонівна (1919 р.н.) все своє життя пропрацювала дояркою в
колгоспі «Червоний прапор».
Поколінню Миколи Михайловича довелося пережити голод 1947 року. З четвертого
класу влітку працював у колгоспі. Після закінчення десятирічки в 1958 році працював на
заводі будматеріалів в с. Михайлівка (з 1965 року смт. Михайлівка). У вересні 1958 року
був призваний до лав Радянської Армії. Служив в Забайкальському військовому окрузі
курсантом 8-ї школи молодших авіаспеціалістів.
Молодший політрук — перВ липні 1961 року був достроково звільнений
ше військове звання середнього
для вступу на навчання в інститут.
військово-політичного складу
У 1966 році після закінчення МелітопольЗбройних сил Радянського Союзу
ського інституту механізації та електрифікації
з 1937 до 1942 рік. Відповідало
сільського господарства, Миколу Михайловича
загальновійськовому
званню
направили за розподіленням в Кустанайську
лейтенант.
область Казахстану. Хоч на той час він вже був
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одружений і народилася донька Оленка, на це ніхто не зважив. Державна комісія інституту поставили умову: диплом одержиш, лише відпрацювавши рік на цілині. Залишивши дружину і доньку у своєї бабусі Мотрони Михайлівни, вирушив у невідомі краї.
Початок 50-хроків минулого століття: Радянський Союз тільки заліковує рани Великої Вітчизняної війни, відбудовує зруйновані міста і села, промислові об'єкти та сільське
господарство. Життя в країні поволі стає на мирні рейки, та ще гостро відчувається нестача всього, особливо, продовольства. І, мабуть, з огляду на це приймається рішення
про освоєння цілинних земель Казахстану. Це було одним із перших післявоєнних грандіозних народногосподарських завдань, за вирішення якого взялися, як кажуть, всім
миром.
Участь в освоєнні цілини вважалася патріотичним обов'язком кожної радянської
людини, передусім, молодої. Завдяки широко розгорнутій пропагандистській роботі, з
насиджених місць піднялися десятки, сотні тисяч юнаків і дівчат. З усіх регіонів країни
в Казахстан направлялися залізничні ешелони із добровольцями, які виявили бажання
освоювати цілинні землі і забезпечити Батьківщину хлібом.
Трудову діяльність Микола Михайлович розпочав на посаді бригадира тракторної
бригади третього відділку в зернорадгоспі «Барвинівський» Урицького району Кустанайської області.
Того року в радгоспі «Барвинівський» зібрали небувалий врожай ярої пшениці - по
17 центнерів з гектара, Миколу Михайловича за успіхи в жнивах перевели у майстерню
на центральну садибу радгоспу на посаду інженера-контролера.
У 1967 році він одержав диплом інженера-механіка Мелітопольського інституту механізації та електрифікації сільського господарства.
Після повернення із Казахстану в 1968 році продовжив трудову діяльність у наших
краях головним інженером колгоспу «Перемога» Куйбишевського району (тепер село
Новомлинівка Розівського району Запорізької області).
За натурою трудолюбивий і ініціативний спеціаліст відразу взявся за справу з розмахом. Тоді, наприкінці шістдесятих, гостро стояла проблема механізації трудомістких
процесів у тваринництві. З ініціативи М. М. Мінакова в колгоспі «Перемога» запровадили пневмовидалення гною на свинофермі, встановдювались гноєочисні транспортери
в приміщеннях для утримання великої рогатої худоби. В той же період добудували колгоспну ремонтну майстерню, що значно поліпшило умови праці механізаторів.
У вересні 1970 року Куйбишевський райком Компартії України рекомендував ініціативного спеціаліста секретарем парторганізації у сусідній колгосп імені Мічуріна.
Микола Михайлович будучи людиною дисциплінованою, змушений був підкоритися.
Так розпочалася його кар'єра на посаді партійного працівника. І, згодом, він цілком
«вписався» в неї, бо душею і серцем сприймав турботи, біди і радощі людей, прагнув
знаходити особистий підхід до кожного партійця колгоспної парторганізації, кожного,
хто звертався до секретаря, а пізніше з жовтня 1972 року, як і до інструктора Куйбишевського районного комітету партії. Щоправда, робота в райкомі не дуже припала до душі
Миколі Михайловичу, та й потяг до механізації не полишав його. Хотілося застосувати
на практиці знання, здобуті у інституті, і досвід, набутий за час роботи в Казахстані та в
колгоспі «Перемога».
13 червня 1971 року Миколу Михайловича обрали депутатом Куйбишевської районної ради депутатів трудящих.
Починаючи з листопада 1977 року, Микола Михайлович Мінаков десять років очо-
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лював інженерну службу на посаді головного інженера управління сільського господарства Куйбишевського райвиконкому і, завдяки своїй ерудованості, дисциплінованості,
умінню знаходити підхід до людей, а при потребі бути вимогливим і принциповим, був
одним з кращих технічних керівників.
Сільське господарство практично не знало проблем із поставками техніки, запасних
частин. Завданням інженерної служби все більше ставали не постачальницькі функції, а
розв'язання проблем ефективного використання техніки, поліпшення економічних показників експлуатації машинно-тракторного парку. Інженер з головою поринув у милу
його серцю роботу.
У 1987 році М.М. Мінакова рекомендували на посаду голови Куйбишевської селищної ради, на якій він пропрацював одинадцять років. Робота в раді чимось близька
партійній, а тому й не була новою для Миколи Михайловича. Хіба що клопотів добавилося. Тільки той, хто побував на ній, може зрозуміти і поспівчувати голові виконкому
районного центру.
За ініціативою Миколи Михайловича, щоб увічнити пам'ять воїнів частин і з'єднань
2-ї гвардійської армії, які загинули у вересні 1943 року смертю хоробрих в бою за визволення смт. Куйбишеве від німецько-фашистських загарбників, виконком Куйбишевської
селищної Ради народних депутатів прийняв рішення новозбудовану вулицю, яка мала
умовну назву Річна, назвати вулицею Визволителів.
29 квітня 1989 року згідно з рішенням Куйбишевської селищної ради була увічнена
пам'ять воїна-інтернаціоналіста Юрія Калугіна, на його честь була названа вулиця, яка
раніше носила ім'я Жданова. Пізніше вулицу Ворошилова перейменували на честь ще
одного нашого земляка, «афганця» Володимира Кіяшка.
Чого тільки варте розв'язання проблем водо-і теплозабезпечення селища. А скільки
сил і енергії забирає благоустрій, підтримання належного санітарного порядку. Доводилось Миколі Михайловичу ділити і горілку, і тютюнові вироби і шкарпетки... (На що

Мінаков М.М. на святі вулиці імені Кіяшка в смт. Куйбишеве. 1990 р.
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УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
За заслуги у винахідницькій і раціоналізаторській діяльності по удосконаленню
техніки і технології виробництва присвоїти почесне звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ РАЦІОНАЛІЗАТОР УКРАЇНСЬКОЇ РСР»
МІНАКОВУ МИКОЛІ МИХАЙЛОВИЧУ – головному інженеру Куйбишевського
управління сільського господарства Запорізької області.
Голова Президії Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

О.ВАТЧЕНКО
М.ХОМЕНКО

м. Київ, 13 березня 1983 року.
в нас тільки не було дефіциту? – Автор.) А спробуй-но задовольнити клопотання численних прохачів, які йдуть до
голови виконкому із своїми бідами. Від Мінакова, як правило, більшість прохачів виходили задоволеними.
– Михайлович, якщо вже не зможе допомогти, то хоч
вислухає й поспівчуває,– говорили.
Та все, кажуть, повертається на круги своя, і М.М. Мінаков під кінець свого трудового шляху повернувся до того з
чого починав.
Відмовившись балотуватись на посаду Куйбишевського селищного голови на виборах у 1998 році, Микола Михайлович повернувся на роботу в управління сільського
господарства Куйбишевської районної державної адміністрації. Микола Михайлович на посаді заступника начальника управління опікувався знайомими і близькими йому
технічними питаннями та забезпеченням господарств района паливно-мастильними матеріалами.
Нагрудний Знак
З грудня 1999 року на заслуженому відпочинку.
Мінакова М.М.
Микола Михайлович з квітня 2002 по березень 2006 –
до почесного звання
працював помічником-консультантом народного депутата
«Заслужений
України 4-го скликання Івана Михайловича Бастриги, обрараціоналізатор
ного по виборчому округу №80 (Запорізька область).
УРСР»
Дружина Миколи Михайловича Тетяна Іллівна працювала вихователькою у дитячому навчальному закладі «Тополька».
Разом вони виростили двох дочок, обом дали вищу освіту. Сім'я для Миколи Ми-
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хайловича завжди була тим осередком, де знаходив затишок для
душі і захисток від життєвих негараздів. Він завжди дбав про добробут близьких людей.
М.М. Мінаков – приємний і
цікавий співрозмовник. Дуже любить співати українських пісень.
Має відзнаку «Заслужений раціоналізатор Української РСР».
Рішенням виконкому Куйбишевської селищної ради №31 від
19 березня 2003 року за заслуги
перед територіальною громадою, бездоганне виконання свого
громадського обов'язку, активну
участь у громадсько-політичному
житті, гідний вклад в історію селища та з нагоди 80-річчя з утворення Куйбишевського району,
керуючись ст. 39 Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні» присвоїв звання «Почесний громадянин смт. Куйбишеве»
Миколі Михайловичу Мінакову.
15 серпня 2006 року мешканці будинку 8 «А» по вулиці Суворова в смт. Куйбишеве
обрали Миколу Михайловича головою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тепер двір виділяється чистотою та охайністю прибудинкової території. До речі,
найохайніша прибудинкова територія не залишається без уваги місцевої влади, котра
неоднарозово заохочувала ОССБ грамотами та дипломами. Коли люди відчувають, що
вони власники будинку, які за нього відповідають, тоді є і певні результати. Будинок
після створення об'єднання «народився» вдруге… За кошти від квартплати, замінили
усі електромережі, водопостачання, облаштували прибудинкову територію, озеленили
та зробили косметичний ремонт під'їзду. За сім років роботи головою ОСББ, Микола
Михайлович, об'єднав мешканців будинку в одно велику сім'ю.
Рішенням виконкому Куйбишевської селищної ради №22 від 8 вересня 2009 року
Микола Михайлович Мінаков почесний громадян смт. Куйбишеве занесений до Книги
Пошани «Золоті імена громади».
Джерела та література:
1.

ЦАМО, Ф-58, Оп. 818884, справа 38.
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МІЩЕНКО
ГРИГОРІЙ
АНТОНОВИЧ

(25 квітня 1922 р. –
28 жовтня 1991 р.)

ПОВНИЙ
КАВАЛЕР
ОРДЕНІВ СЛАВА

Народився 25 квітня 1922 року в селі с. Царекостянтинівка (тепер смт. Куйбищеве
Запорізької області) в сім'ї селянина-середняка. Батько Антон Трохимович Міщенко
(1893 р.н.), мати Олена Григорівна (1892 р.н.), в 1929 році вступили в колгосп імені Ілліча, в тому ж році Григорій Антонович пішов у перший клас. В 1937 році закінчив вісім
класів Куйбишевської середньої школи. Після школи розпочав свою трудову діяльність
рядовим колгоспником в колгоспі імені Ілліча. На строкову службу в Робітничо-Селянську Червону Армію призваний 3 травня 1941 року Куйбишевським райвійськкоматом.
На фронті – із грудня 1941 року у 829 стрілецькому полку Південного фронту на посаді
хіміка-спостерігача, з травня 1942 року по жовтень 1942 року – командир хімічного відділення 77 стрілецького дивізії Приморської армії. Першу бойову нагороду медаль «За
відвагу» Григорій Антонович одержав у березні 1943 року.
З жовтня 1942 року по вересень 1943 року старшина роти 70 окремої вогнеметної
роти Чорноморської групи військ. З вересня 1943 року по травень 1944 року – командир вогнеметної взводу 26 окремого вогнеметного Карпатського батальйону ПівнічноКавказького фронту.
За цей бій Міщенка Г.А. нагородили орденом Слави ІІІ ступеня. Первинна партійна
організація 70 окремої вогнеметної роти в 1943 році Григорія Антоновича Міщенка прийняла в члени ВКП(б). Партійний білет №5625832, виданий політвідділом 20 десантного стрілецького корпусу.
В статті «Партквитки, обпалені війною» колишній редактор газети «Прапор комунізму» Василь Єлисейович Усик опублікував інтерв'ю Григорія Антоновича про вступ в
члени ВКП (б):
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«Партквиток, я одержав на Малій землі під Новоросійськом 25 квітня
1943 року. Воював там складі 70-ї окремої вогнеметної роти. Полковник, який
вручав партквиток, міцно потиснув руку і сказав:
- Запитання є ?
- Є, товаришу полковнику, – осмілів я. – Скажіть, хто вручив мені квиток ?
- Брежнєв, начальник політвідділу 18 армії, - сказав полковник і на його
обличчі засяла приємна посмішка».3
За роки війни мав два пораненБрежнєв Леонід Ілліч (1906 – 1982 рр.) –
ня. Перше осколочне поранення в
Голова Президії Верховної Ради СРСР (1960голову отримав в 1942 році в районі
1964 рр. та 1977-1982 рр.), Перший секреміста Туапсе, друге кульове поранентар ЦК КПРС (1964 – 1966 рр.), Генеральний
ня в руку отримав в 1944 році в місті
секретар ЦК КПРС (1966 – 1982 рр.), МарСевастополі.
шал Радянського Союзу (1976 р.), Герой
З травня 1944 року по серпень
Соціалістичної Праці (1961 р.) і чотири
1944 року знаходився на лікуванрази Герой Радянського Союзу (1966, 1976,
ні після поранення у медсанбаті 26
1978, 1981 рр.).
окремого вогнеметного батальйону.
Визволяв Польщу, Чехію, Німеччину.
Командир відділення 26-го окремого вогнеметного батальйону (1-я гвардійська армія, 4-й Український фронт) сержант Міщенко 9 квітня 1945 року поблизу населеного
пункту Малинка (Чехословаччина) подавив вогневу точку, в ході бою
виявив групу ворожих
автоматників і спільно
з бійцями знищив її. За
цей подвиг, Григорій Антонович, Указом Президії Верховної Ради СРСР
від 15 травня 1946 року
нагороджений орденом
Слави 1 ступеня.
Для Г.А. Міщенка і
його однополчан війна
не закінчилась 9 травня 1945 року. Ще кілька
Орден Слави — радянський військовий орден.
днів після капітуляції
Встановлений Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8
гітлерівської Німеччилистопада 1943 року. Орденом Слави нагороджуються
ни тривали бої в районі
особи рядового і сержантського складу Червоної армії,
Праги. Одне із військоа в авіації й особи, що мають звання молодшого лейтевих угрупувань нацистів
нанта, які проявили в боях за Радянську Батьківщину
вело бої з частинами
славні подвиги хоробрості, мужності і безстрашності.
Червоної Армії.
Орден Слави має три ступеня, з яких найвищим є перЮридично
датою
ший. Нагородження здійснюється послідовно: третім,
припинення війни є дата
потім другим і, нарешті, першим ступенем.
видання Указу Президії
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Фрагмент з нагородного листа Міщенка Г.А.
«Мищенко Г.А. 25.03.43 г., разгружая боевое имущество фугасные огнеметы
с баржи на Мысхако (Мисхако – село у Краснодарському краї, входить в склад
муніципального утворення міста – героя Новоросійська – Автор) проявил мужество, отвагу, стойкость и смелость. В течении ночи, под арт - минометным
огнем противника, пренебрегая опасностью для жизни в борьбе против немецких захватчиков, руководил бойцами и лично сам выносил фугасные огнеметы из
трюма баржи на берег.
Тов. Мищенко со своим отделением доставил фугасные огнеметы на передовую к улице Азовская на пункт Станичка, где установил их под ураганным
ружейно-пулеметным и минометным огнем противника на расстоянии 25–30
метров от огневых точек противника.
Работа по установке фугасных огнеметов проделана Мищенко в срок в исключительно опасных для жизни условиях.
Тов. Мищенко как командир отделения, умело руководил им; воспитывает у
бойцов любовь к Родине и ненависти к врагам.
Находясь на переднем крае обороны, тов. Мищенко ведет непрерывное наблюдение за противником, и лично уничтожил 2-х фрицев.
Достоин награждения медалью «За отвагу».1
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Верховної Ради СРСР від 25 січня 1955 року «Про припинення стану війни між Радянським Союзом і Німеччиною».
З вересня 1945 року по березень 1946 року Григорій Антонович працював експедитором продовольчого складу №3243 Прикарпатського військового округу. З березня
1946 року по червень 1946 року – старшина роти продовольчого складу №3243 Прикарпатського військового округу, з червня 1946 року по листопад 1946 року – командир
взводу 112 запасного стрілецького полку.
Увесь післявоєнний час жив у селі Грузькому Куйбишевської селищної ради. З березня 1947 року працював начальником караулу воєнізованої охорони станції Царекостянтинівка Сталінської залізниці. Пізніше трудився на залізничній станції Комиш-Зоря –
працював помічником машиніста паровоза. Згодом водив тепловози. На залізничній
станції Комиш-Зоря він трудився аж до виходу на пенсію.
За проявлену відвагу та мужність в року Великої Вітчизняної війни Григорій Антонович нагороджений орденами: Слави ІІІ ст.(двічі), Слави ІІ ст., Слави І ст., Вітчизняної
війни І ст. Медалями: «За відвагу», «За оборону Кавказу», «За перемогу над Німеччиною». Із війни Г.А.Міщенко повернувся із чотирма орденами Слави, та відповідно
до вимог Статуту ордена Слава, цією нагородою можна було відзначати лише тричі.
Оскільки це суперечило Статуту, Григорій Антонович здав четвертий орден.

Фрагмент з нагородного листа Міщенка Г.А.
«В боях на восточной окраине гор. Керчь сержант Мищенко вночь с 22 по
23 января 1944 года за огнем фугасов первым ворвался в траншеи противника,
забросал гранатами огневую точку противника и уничтожил 3-х немцев. Тов.
Мищенко достоин правительственной награды».2
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Фрагмент з нагородного листа Міщенка Г.А.
«Сержант Мищенко, командуя огнеметным отделением показал образцы
мужества и отваги, умение руководить своим отделением в бою. 18 декабря
1944 года с целью восстановления своего положения группа немцев перешла в
контратаку на наше подразделение в районе высоты 324. Тов. Мищенко первый
поднялся в атаку и криками «Ура» поднял свое отделение на контратакующего
противника, увлекая своим примером бойцов. Во время боя тов. Мищенко был
ранен, но не взирая на ранение продолжал вести бой и только через час, когда
контратака противника была отбита тов. Мищенко эвакуировался с поля боя.
В этом бою тов. Мищенко лично убил двух немцев.
За проявленное мужество и отвагу тов. Мищенко достоин правительственной награды орден Славы 2 степени».4
Нагорода

Вид нагороди

Номер нагороди

Орден

Слави ІІІ-го ступеня

30050

Орден

Слави ІІ-го ступеня

8476

Орден

Слави І-го ступеня

504

У травні 1985 року Указом Президії Верховної Ради СРСР до 40-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні Григорій Антонович нагороджений орденом Вітчизняної війни
І ступеня.5
Починаючи з 1965 року в СРСР, а пізніше в незалежній Україні 9 травня святкується
як День Перемоги. У 1965 році 9 травня оголошений «Святом Перемоги радянського
народу у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років». З цього року ветеранів війни почали більше згадувати не тільки в святкові дні, почали частіше запорошувати в школи
для зустрічі з школярами, на комсомольські збори та інші заходи.
Районна газета «Прапор комунізму» (після №117 1991 року «Рідний край») регулярно розповідала на сторінках газети про героїчні подвиги повного кавалера орденів
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Слава Г.А. Міщенка. Фрагмент
статі «Кавалери солдатської
Слави» від 11 вересня 2004
року: «Орденом ІІІ ступеня
Г.А.Міщенка нагородили в січні 1944 року. Тоді наші розвідники пішли за лінію фронту за
«язиком». Полонили двадцять
німецьких солдат і доставили
їх у розташування частини.
Другу бойову нагороду
наш земляк отримав у травні.
Він узяв у полон гітлерівського
офіцера, який дав дуже важливу інформацію для нашого
командування.
Орден Слави І ступеня нашого земляка нагородили у
січні 1945 року. Група розвідників, якою командував
Г.А.Міщенко, захопила плацдарм на березі річки (це було
на території Польщі). Солдати
відбили кілька контратак фашистів. Незабаром надійшла
підмога»6.
Кавалеру трьох орденів
Слава Григорію Антоновичу
Міщенку в 1965 році, коли на
державному рівні почали святкувати День Перемоги було 43
роки, він був найшановані-
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шою людиною в селі Грузьке. Не
одне весілля, проводи в армію не
проходило без його участі. Часто
його запрошували учні в Куйбишевську і Комиш-Зорянську середні школи. Про те, що він служив у вогнеметному батальйоні
свідчать його нагородні листи,
які зберігаються в Центральному архіві Міністерства оборони
Російської Федерації в місті Подольську та вперше фрагменти
з них надруковані в цій книзі.
Григорій Антонович за проявлені
славні подвиги та виявлену при
цьому хоробрість, мужність і безстрашність в боях за Радянську
Бюст Г.А Міщенку на Алеї Меморіалу Слави
Батьківщину був нагороджений
в смт. Куйбишеве.
орденами Слави.
На мою думку, розповідати,
особливо дітям, що на війні він командував відділенням вогнеметників 26 окремого
вогнеметного батальйону, які в бойових діях знищували вогнем живу силу, бойову техніку, інженерні споруди було не гуманно. Воїн-визволитель, який врятував Європу, не
міг розповідати, що знищував ворога вогнем. Припускаю що, Григорій Антонович ходив

Рядок з нагородного списку представлених до нагороди.1

Рядок з нагородного списку представлених до нагороди.7

Рядок з нагородного списку представлених до нагороди.1
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Меморіальна дошка.
смт. Куйбишеве, вулиця Леніна, 54 (Куйбишевська селищна рада).
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в розвідку, брав «язиків», але ордени отримав за справжню і безжалісну військову професію вогнеметника.
На заслуженому відпочинку вів військово-патріотичну роботу серед молоді. В
останні роки життя Г.А. Міщенко тяжко хворів. Його не стало 28 жовтня 1991 року. Бюст
на Алеї Героїв Меморіалу Слави смт. Куйбишевого Запорізької області було встановлено
у 1992 році, а в 2009 році встановлена меморіальна дошка повному кавалеру орденів
Слава Григорію Антоновичу біля входу у Куйбишевську селищну раду Запорізької області.
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МІЩЕНКО
ІВАН
ПИЛИПОВИЧ

(1922 – 2007 рр.).

Джерела та література:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЦАМО, Ф - 33, Оп.- 686044, Сп.- 1398.
ЦАМО, Ф - 33, Оп.- 686044, Сп.- 3907.
Газета «Прапор комунізму», №50 від 25 квітня 1985 року.
ЦАМО, Ф - 33, Оп.- 690306, Сп.- 2684.
ЦАМО, номер записи в базі даних: 1516823841.
Газета «Рідний край», «Кавалери солдатської Слави» від 11 вересня 2004
року.
ЦАМО, Ф-33, Оп.-690306, Сп.-2684.

ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 1 червня 1922 року в с. Царекостянтинівка (тепер Куйбишеве Запорізької
області) в селянській сім'ї. Його батьки були бідні хлібороби. Мама, Катерина Федорівна, народила Івана на жнивному полі біля хутора Грузького. Іван був первістком у сім'ї.
Пізніше у сім'ї Пилипа Дмитровича Міщенка народилося ще дві доньки Зоя та Галина
і син Микола. Зоя Пилипівна все життя пропрацювала вчителькою в смт. Куйбишеве.
Галина Пилипівна працювала інженером в Кривому Розі. Наймолодший син Микола
загинув від тяжкого поранення в роки Великої Вітчизняної війни під Варшавою.
Трудову діяльність Іван Пилипович розпочав у дитячі та юнацькі літа – їздовим на
волах і на конях, а пізніше був помічииком тракториста. Тоді, у 30-ті роки минулого століття, МТС посилено розвивалися, техніка приходила на зміну волам та коням. У передвоєнний час серед молоді особливо популярною була професія військового. В 1937
році райком комсомолу прийняв його в члени ВЛКСМ. Тож випускник Куйбишевської
десятирічки Іван Міщенко подався до Одеси, де було піхотне училище. У середині червня 1941 року новоспечекий командир отримав новенькі петлиці із лейтенантськими
«кубиками». У числі кращих випускників його направили на курси перепідготовки при
Подольському мінометному училищі.
Із серпня 1941 року захищав Москву на далеких і близьких підступах. Командував
мінометною ротою 1186-го стрілецького полку. У критичні для столиці грудневі дні Іван
Міщенко за героїчні бої отримав першу нагороду – медаль «За відвагу». То була його
перша нагорода. Згодом на фронті його відзначили ще чотирма бойовими орденами,
але та медаль – найдорожча.
Після боїв під Москвою частину перекинули із Західного фронту на Північно-Захід-
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Наказ про нагородження Міщенка І.П. медаллю «За відвагу».

Фрагмент з нагородного листа Міщенка І.П. медаллю «За відвагу»
«Комбат Мищенко И.Ф. по созданию линии обороны на своем участке добился отличных результатов. По заключению армейской фронтовой комиссии обороны может считаться не только лучшей в дивизии, но и показательной. По состоянию воинской дисциплины батальйон Мищенко И.Ф. занимает 1-ое место в
полку и к 25-й годовщине Великой Октябрьской Революции имеет на своїм счету
173 уничтоженных снайперами фашиста».1
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ний, де 4-а ударна армія вела жорстокі бої із фашистськими військами. Наші війська наступали, по льоду форсували озеро Селігер. Під час Торопецько-Холмської операції І.Ф.
Міщенка контузило в січні 1942 року в період служби в 334 стрілецькій дивізії.
Лікувався у госпіталі в Івановській області. Потім отримав місячну відпустку, щоб
поправити здоров'я. Але їхати було нікуди, адже у рідному селі Куйбишевому господарювали німецько-фашистські окупанти. Довелося Івану Пилиповичу піти на курси комбатів. Після випуску – знову на Західному фронті. У свою частину він вже не потрапив,
командував стрілецьким батальйоном у 885 полку 290 дивізії 50-ї армії, яка вела бої під
Ржевом та Вязьмою.
Після нагородження нашого земляка Івана Пилиповича Міщенка орденом Олександра Невського в 1943 році в армійській газеті кореспондент капітан Є. Левічов опублікував статтю «Кавалер ордена Олександра Невського». Через два роки, в суботньому
номері Куйбишевської районної газети «Соціалістична перемога» №57 від 15 вересня
1945 року стаття була опублікована для читачів нашого району:
«Капітану Івану Міщенку командуючий фронтом вручив орден Олександра Невського. На нашій ділянці фронту тов. Міщенко – перший командир,
удостоєний цієї високої нагороди.
Незважаючи на свою молодість – 21 рік – Міщенко зрілий командир. В
боях проти німецько-фашистських загарбників він здійснив декілька успішних
операцій. Так, в бою за один населений пункт молодий капітан вміло провів
фланговий удар по ворогу. Дві основні групи бійців він послав в обхід противника, групі лижників поставив завдання зайти в тил німців і перерізати їм шлях
відступу, а сам з останніми бійцями атакував противника з фронту.
Бій увінчався повним успіхом. Увесь ворожий гарнізон населеного пункту
(більше 200 солдат і офіцерів) був знищений. Захоплені були великі трофеї.
Вручаючи Івану Міщенку орден Олександра Невського, командуючий фронтом побажав молодому командирові нових успіхів у боротьбі проти ворогів
Батьківщини».2
У березні 1943-го двадцятирічний майор став командиром полку. Та, незважаючи
на молодий вік, уміло командував частиною. Полк постійно відзначався у боях, а його
командира І.П. Міщенка було прийнято в члени ВКП(б).
Наприкінці 1943 року Івана Пилиповича направили в Москву, на курси удосконалення командного складу при Військовій Академії імені Фрунзе. А згодом відібрали на
навчання на основному факультеті. На стажування слухачі академії виїжджали в райони
бойових дій. Військовий вуз фронтовик закінчив уже після війни, у 1946-му році.
Іван Пилипович брав участь у історичному Параді Перемоги 24 червні 1945-го,
крокував по священній бруківці Красної площі у «коробці» академії Фрунзе. Все життя
Іван Пилипович зберігав як реліквію посвідчення учасника Параду Перемоги у якому
записано: «Посвідчення
Парад Перемоги – військовий парад, що відбувся 24
№808. Міщенко І.П. був
червня 1945 року в ознаменування перемоги над Німечу складі обслуги зведечиною у Великій Вітчизняній війні. У Параді Перемоги
ного полку Військової
1945 року брали участь 67 військових частин, що предАкадемії імені Фрунзе».
ставляли 10 фронтів Червоної Армії. Загальна чисельПісля навчання, І.П.
ність парадних розрахунків склала близько 40 тисяч
Міщенко служив у штабі
чоловік особового складу.
армії в Білорусії та у Групі
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Міщенко І.П. серед учнів Куйбишевської середньої школи.
радянських військ у Демократичній Республіці Німеччині. Під час маневрів довелося
спілкуватися з тодішнім міністром оборони СРСР Маршалом Радянського Союзу Георгієм Костянтиновичем Жуковим.
Наприкінці 50-х років минулого століття Іван Пилипович працював в оперативному управлінні штабу Воронезького військового округу, який пізніше розформували. В
період хрущовської «відлиги» було не одне скорочення Збройних Сил. Саме тоді Іван
Пилипович став слухачем Академії Генштабу. Після навчання його призначають заступником командуючого 2-ї гвардійської танкової армії у Групі радянських військ у Німеччині. Воїнське звання генерал-майор присвоїли, коли Івану Пилиповичу було 43 роки.
У середині 60-х років генерал-майор Міщенко перейшов на викладацьку роботу в
Академію Генштабу. Пізніше читав лекції і на курсах вищого командного складу, в т. ч.
колишнім своїм командармам В.Л. Говорову і В.Г. Куликову. Перший згодом став генералом армії, а другий маршалом.
Іван Пилипович захистив кандидатську дисертацію, був заступником начальника
кафедри, а потім очолив її. Загалом віддав викладацькій роботі більше двадцяти літ. У
стінах Академії І. П. Міщенко став професором, генерал-лейтенантом.
Професор Академії Генштабу виховав багатьох генералів і не лише для Радянської
та Російської Армії, його учні служили у Збройних Силах країн – учасниць колишнього
Варшавського Договору. Іван Пилипович читав лекції і приймав екзамени у майбутніх
двох міністрів оборони Російської Федерації, двох начальників Генштабу Збройних Сил
Росії, начальника Академії Генштабу. Професора І.П. Міщенка вважають вчителем і наставником двадцять чотири генерал-полковники, чотири генерали армії і один маршал.
Коли І.П. Міщенку минуло 67 років, його звільнили у відставку, одначе запропонували попрацювати у науково-дослідній лабораторії Академії, де він працював ще п'ять
років. Остаточно вийшов на пенсію в 1994 році, коли було 72 роки.
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Нагороджений орденами: Олександра Невського, Трудового Червоного Прапора,
Червоної Зірки, «За службу Батьківщині в Збройних Силах СРСР» 3 ст., медалями: «За
відвагу», «За бойові заслуги» і 11 іншими медалями.
16 вересня 1982 року, за великі заслуги перед Радянською Батьківщиною, бездоганне виконання громадського обов'язку, бойову і трудову доблесть, активну участь у
громадсько-політичному житті, гідний вклад у славну історію рідного селища і в зв'язку
з 200-річчям заснування смт. Куйбишеве виконком Куйбишевської селищної Ради народних депутатів вирішив: Присвоїти звання «Почесний громадянин селища міського
типу Куйбишеве» Міщенку Івану Пилиповичу – уродженцю смт. Куйбишевого, генералмайору. (м. Москва).
Особливо пишався генерал-лейтенант Іван Пилипович Міщенко званнями «Почесний колгоспник», яке йому присвоїло правління колгоспу «Таврія» Куйбишевського району Запорізької області. На всі свята генерал посилав телеграми колгоспникам «свого
колгоспу»:
«Від усього серця радію з ваших успіхів, виконання соціалістичних змагань.
Бажаю нових успіхів у праці, особистого щастя і міцного здоров'я. Ваша невтомна праця, розквіт сил радують нас, захисників Вітчизни, надають нам
наснаги краще нести службу.
З глибокою повагою Ваш земляк генерал-лейтенант І.П. Міщенко».
Разом з дружиною Варварою Пилипівною вони виховали сина і дочку. Володимир
Іванович став військовим, Ірина за фахом інженер.
Помер Іван Пилипович Міщенко в 2007 році, похований в м. Москва.
Джерела та література:
1.
2.

ЦАМО, Ф - 33, Оп.- 682525, Сп.- 331.
Газета «Соціалістична перемога» №57 від 15 вересня 1945 року.
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МОМОТ
ОЛЕКСАНДР
ІВАНОВИЧ
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 12 червня 1956 року в селищі Чаплине Васильківського району Дніпропетровської області. Батько, Іван Іванович (1930 р.н.), працював у паровозному депо,
помер, коли Олександру було 16 років; мати, Людмила Іванівна (1932 р.н.), працювала
вчителем у залізничній школі. Середню школу Олександр Іванович закінчив з золотою
медаллю.
Олександр Іванович завжди керувався принципом, якому його навчив батько: якщо
щодня класти по цеглинці, то через рік вибудуєш міцну стіну. Він узяв за правило вчитися не менше години в день. Завдяки наполегливості, всі іспити складав вчасно і успішно.
Саме в студентські роки в його характер заклався головний життєвий принцип – дисципліна і відповідальність.
В 1978 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Електрифікація залізничного транспорту».
Трудову діяльність розпочав з вересня 1978 року інженером-технологом, пізніше
працював майстром, старшим майстром локомотивного депо Запоріжжя-2, головним
інженером, начальником вагонного депо Запоріжжя-Ліве.
У 1990 році призначений начальником служби вагонного господарства Придніпровської залізниці, а з 1995 року — начальник служби локомотивного господарства, заступник начальника Придніпровської залізниці по локомотивному і вагонному господарству. З 1998 року — перший заступник начальника Придніпровської залізниці, а з 2000
року призначений на посаду начальника Донецької залізниці. З 2001 року призначений
начальником Придніпровської залізниці.
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Народний депутат України І.М.Бастрига в 2004 році знайшов розуміння і підтримку Прем'єр-міністра України Віктора Федоровича Януковича про виділення коштів з
резервного фонду кабінету Міністрів України для фінансування будівництва об'єктів
водозабезпечення селища Куйбишевого. Іван Михайлович доніс гостроту проблеми
водозабезпечення Куйбишевого до Міністра транспорту України Георгія Миколайовича Кирпи і зумів переконати його, щоб частину фінансування будівництва взяли на
себе залізничники та виконали значний обсяг робіт на спорудженні цих об'єктів. Міністр транспорту доручив опікуватись, контролювати та надавати необхідну допомогу
на будівництві Олександру Івановичу Момоту, який на той час працював начальником
Придніпровської залізниці. Будували об'єкти водозабезпечення Куйбишевого будівельники спеціалізованого будівельно-монтажного поїзда №397 Придніпровської залізниці
та виробничого об'єднання «Будтрансгаз».
Олександр Іванович особисто опікувався і контролював будівництво. 14 вересня
2004 року відбувся мітинг з нагоди пуску нового водогону до селища Куйбишевого. Голова Запорізької обласної адміністрації й обласної ради В.П.Березовський нагородив
ювілейною медаллю «За розвиток Запорізького краю» Олександра Івановича Момота
за розвиток соціальної інфраструктури регіону.
Виконавчий комітет Куйбишевської селищної ради рішенням від 9 вересня 2004
року №168 за вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток Куйбишевської територіальної громади, активну участь у розв'язані проблем селища Куйбишеве
присвоїв Момоту Олександру Івановичу звання «Почесний житель смт. Куйбишеве».
В 2006 році Олександра Івановича призначено на посаду помічника генерального
директора Укрзалізниці.
В березні 2006 року був кандидатом в народні депутати України від партії «Відродження», №48 в списку. З 2007 року працював директором державного підприємства
«Український державний центр транспортного сервісу «Ліски». Кандидат технічних
наук.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2010 року Момот Олександр Іванович призначений начальником Придніпровської залізниці. Олександр
Іванович на залізниці пройшов довгий шлях – від найпростіших посад до посади начальника ДП «Придніпровська
залізниця».
ДП «Придніпровська залізниця» обслугоКомпетентність і ефективність
вує Дніпропетровську і Запорізьку області,
його дій допомогли підприємству
Автономну Республіку Крим та окремі райоподолати складний кризовий пени ще п'яти областей України. Загальна проріод. Сьогодні Придніпровська
тяжність її колій складає понад 3250 кілозалізниця – одна з найбільших
метрів, з них 58,3% електрифіковано, 83,5%
державних підприємств, яке не
колій обладнано автоматичним регулювантільки піклується про власних
ням руху, 90% станцій мають електричну
працівниках, але і реалізовує
централізацію.
проекти регіонального і націоДо складу залізниці входять чотири динального масштабу.
рекції залізничних перевезень, перевізна роУ жовтні 2010 року Олександр
бота виконується 244 станціями, з них 4
Іванович обраний депутатом Днісортувальні, 7 пасажирських, 67 вантажних,
пропетровської обласної ради.
19 дільничних.
Член постійної комісії обласної
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 листопада 2012 р. № 915-р

Київ

Про звільнення Момота О.І.
з посади начальника Придніпровської залізниці.
Звільнити Момота Олександра Івановича з посади начальника Придніпровської
залізниці у зв'язку з обранням його народним депутатом України.
		

Прем'єр-міністр України		

М.АЗАРОВ
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ПАНАСЕВИЧ
ГАННА
МИХАЙЛІВНА
ЗАСЛУЖЕНИЙ
ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ради з питань будівництва, транспорту, зв'язку та благоустрою.
28 жовтня 2012 року обраний народним депутатом України по одномандатному
виборчому окрузі №27, із 13 кандидатів в народні депутати України за його проголосувало 38.25% виборців.
12 грудня 2012 року Олександр Іванович прийняв Присягу та набув депутатських повноважень, а 25 грудня обраний членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту
і зв'язку.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нагороди Олександра Івановича Момота:
знак «Почесний залізничник» (1992 р.);
Почесна грамота Кабінету Міністрів України (1999 р.);
Почесне звання «Заслужений працівник транспорту Автономної Республіки Крим» (2000 р.);
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002 р);
подяка Міністерства транспорту України (2003 р.);
Почесна грамота Верховної Ради України (2003 р.);
Почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» (2003 р.);
Почесне звання «Почесний житель смт. Куйбишеве» (2004 р.);
орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2004 р).

Одружений. Дружина, Світлана Михайлівна (1955 р.н.), інженер технічного відділу
Придніпровської залізниці. Виховали двох дітей – син Віталій (1978 р.) і дочка Олена
(1982 р.), які подарували їм трьох онуків.
Дисципліна і відповідальність – головні життєві принципи Олександра Івановича
Момота.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про присвоєння учасникам, керівникам та організаторам
самодіяльної народної творчості почесного звання
«Заслужений працівник культури Української РСР»
За значний вклад у розвиток і пропаганду самодіяльної народної
творчості та високий професіоналізм присвоїти почесне звання
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР»
ПАНАСЕВИЧ ГАННІ МИХАЙЛІВНІ – директору Куйбишевського
районного Будинку культури, Запорізька область.
Голова Верховної Ради Української РСР
м. Київ, 11 жовтня 1990 року № 350-XII
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Панасевич (Котенко) Ганна Михайлівна народилася на хуторі Петрівському (Вершинська Перша сільська рада) Куйбишевського району Запорізької області 1 січня 1944
року. Батько Котенко Михайло Іванович (1897 р.н.) працював продавцем в сільському магазині. В грудні 1943 року він був мобілізований Куйбишевським РВК на Велику
Вітчизняну війну. Михайло Іванович служив в 23 гвардійському стрілецькому полку 8
гвардійської стрілецької дивізії. В березні 1945 року в одному з боїв за визволення села
Тилкас Салдуйського району, що в Латвії, червоноармієць Котенко отримав тяжке поранення. 23 березня 1945 року в госпіталі 476 ОМСБ Михайло Іванович помер від ран.1
Його дружина Котенко (Білозуб) Векла Трохимівна (1897 р.н.) з донькою отримали похоронку на чоловіка і батька за два дні до закінчення війни, 7 травня 1945 року. Хуторяни святкували Перемогу, а в сім'ї Котенків було страшне горе.
Мати працювала ланковою колгоспу імені Куйбишева (Вершинська Перша сільська
рада – Автор), важкою працею заробляла на шматок хліба.
Діти війни… Війна забрали в Ганни Михайлівни батьківську турботу, безхмарне дитинство і юність. Тільки материнська ласка давала їй віру в щасливе майбутнє. Після
війни розхожим був лозунг, що все найкраще дітям, але Ганні Михайлівні з цього найкращого нічого не дісталось. В ті голодні роки дуже їй хотілося їсти, вона знала багато
місць, де росла трава, яку можна було їсти, ходила збирала й їла.
У 1950 році пішла в перший клас Очеретуватської початкової школи №2 в хуторі
Петрівському.
Під керівництвом вчительки Марії Федотівни Гой Ганна Михайлівна зі своїми подругами почала займатися в гуртку художньої самодіяльності. Вчителька їх навчала
співати і танцювати. Школярі регулярно виступали з концертами на фермі, тракторній
бригаді, на сцені сільського клубу. Ще будучи школяркою Ганна Михайлівна мріяла про
виступи на великій сцені. Після закінчення четвертого класу продовжила навчання в
Ново-Українській середній школі. Жила в інтернаті. Вчительку Марію Федотівну Гой теж
перевели в середню школу, де вона продовжила займатися з Ганною Михайлівною співами і танцями. Вперше на районній сцені вона виступила із частівками «Два колгоспи,
що живуть поряд», а в чотирнадцятирічному віці з цими частівками Ганна Михайлівна
виступила в Києві на концерті, присвяченому Шевченківським дням. Школу закінчила
у 1960 році. На випускному вечері, на якому вона верховодила шкільною художньою
самодіяльністю, директор школи сказав: «Бути тобі артисткою». Мовлені напівжартома
слова виявилися певною мірою пророчими. Ганна Михайлівна хоч і не стала професійною артисткою, але зі сценою пов'язала все своє життя.
Після школи вступила на навчання у Мелітопольське училище культури. 8 березня
1963 року, після закінчення училища Ганну Михайлівну призначили інспектором Куйбишевського районного відділу культури. З 1969 року по грудень 2011 року працювала
директором Куйбишевського районного Будинку культури, а це 42 роки бездоганної
роботи на благо культури району.
6 листопада 1964 року (п'ятниця) було урочисто відкрито районний будинок культури, в цей день відвідувачі милувалися красивим вестибулем, просторим лекційним
залом на 150 місць, 450-місним залом для глядачів.
З приходом Ганни Михайлівни в районний будинок культури щовечора на закличні
вогні поспішали десятки куйбишевців. Одні приходили послухати цікаву лекцію чи бесіду, взяти участь у тематичному вечорі чи зустрічі з ветеранами війни і праці, подивитись
виступ професійних артистів. Багатьох вабила можливість проявити свої здібності, зна-
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йти однодумців. Кожного вечора – репетиції гуртків художньої самодіяльності.
20 січня 1970 року вперше зібрався хор, який пізніше став народним. Ганна Михайлівна з Леонідом Петровичем Ремигою згуртували людей різних професій, але
об'єднаних гарячою любов'ю до пісні. Перший виступ хору – 23 лютого 1970 року. Зустріли схвально. Хор – її найбільша радість і гордість, бо створювався при її безпосередній участі. Дорожити колективом в цілому і кожним його членом зокрема! Це і є однією
з важливіших причин успіху. Говорячи, що підібрався чудовий колектив, директор, напевне, й гадки не мала, що в ньому значна її роль.
Відповідальним екзаменом був виступ на обласному та республіканському оглядах
у 1973 році. Хор був нагороджений Грамотами обласного управління та республіканським Міністерством культури, дипломами обласного та республіканського музичнохорового товариства, бронзовою медаллю, визнаний одним з кращих в області. В 1975
році хор виступив в Києві.
Ганна Михайлівна робила все, щоб зробити будинок культури справжнім вогнищем
культури. Використовувала різноманітні форми і засоби. Перевагу віддавала цикловій і
тематичній спрямованості масових заходів.
На базі районного будинку культури працював дворічний університет культури з факультетами: культпросвітньої роботи і музичним. У ньому навчалося близько півтори
сотні слухачів з числа культармійців.
В 1977 році районному будинку культури було присвоєне звання «Культурно-освітня установа відмінної роботи». До 60-річчя проголошення в Україні Радянської влади
агітбригада під керівництвом Г.М. Панасевич підготувала програму: «Співай, Україно,
радій, країно, орденоносна Республіка Рад». Агітбригада виступала у всіх колгоспах і
радгоспах району. Виконували улюблені пісні і танці, у дотепних частівках і куплетах
прославляли кращих трудівників району.
Не було такої ферми, польового стану чи току, де б не побувала Ганна Михайлівна зі
своїм колективом. Побудовані на місцевому матеріалі програми агітаційно-художньої
бригади сприймалися глядачами з великим інтересом.
Самодіяльні артисти багато подорожували з концертами. З агітбригадою директор
районного будинку культури об'їздила всі трудові колективи району. Вони давали по
чотири-п'ять концертів за день. О п'ятій ранку – виступ перед тваринниками, а пізно
увечері – виступ перед комбайнерами, і так, день у день.
1 травня 1981 року було відкрите містечко атракціонів в селищі Куйбишеве. Розваги
на всі смаки – оглядове колесо, каруселі, гойдалки. Всього діяло шість атракціонів.
Під її керівництвом в 1990 році аматорському колективу театру естради «Сівачі» та
в 2004 році творчому любительському об'єднанню «Ветеран» присвоєно звання «Народний».
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 11 жовтня 1990 року №1690 Панасевич Ганні Михайлівні присвоєне почесне звання «Заслужений працівник культури
Української РСР».
В 1991 році Ганна Михайлівна нагороджена знаком Міністерства культури України
«За відміну роботу», а в 2006 році вона стає лауреатом Запорізької обласної премії за
досягнення в розвитку культури Запорізького краю.
Ветеранський фольклорний ансамбль «Цілюще джерело» районного будинку
культури, яким керує Г.М. Панасевич, кожного року виступає на Національному Сорочинському ярмарку, який проходить у селі Великі Сорочинці Миргородського району
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Фольклорний ансамбль «Цілюще джерело».
Керівник, заслужений працівник культури УРСР Г.М.Панасевич (крайня, справа).
Посвідчення Ганни Михайлівни Панасевич.
Полтавської області. Щороку куйбишевці у конкурсі фольклорних колективів України
посідають призові місця.
Вона з тих не багатьох, хто раз обравши свій шлях у житті, вже не звертав з нього,
не спокушався на краще, не шукав легшого хліба. Про таких, як Ганна Михайлівна, кажуть: не живе – горить. Завдяки цьому «горінню» й зуміла створити один з найкращих будинків культури в районі. Згуртувала навколо себе
колектив однодумців, «фанатів» своєї справи, плодом
творчості і зусиль яких стали чотири народні колективи,
затвердити за собою авторитет веселої життєрадісної і
водночас суворої й ділової жінки, котру поважають всі,
хто хоч трохи з нею спілкувався. Вона – душа колективу,
ангел-охоронець.
Колеги цінують у Ганни Михайлівни не тільки артистизм і професіоналізм, а й те, як вона вміє заворожити
глядачів своєю мовою, що завжди придумує щось нове
і цікаве для концертних програм і виступів, може сидіти
над сценарієм і до пізньої ночі, тільки щоб вийшло добре.
Ганна Михайлівна вміє знайти з кожним спільну мову.
Завжди комусь, щось порадить, підкаже, в іншого поцікаНагрудний знак
виться життям – буттям, порадіє успіху, горе розділить.
Г.М.Панасевич до
Вона завжди йде на зустріч, бо переконана, що після цьопочесного звання
го працюватимуть з ще з більшим завзяттям.
«Заслужений працівник
Запалить той, хто сам горить. А горіння у Ганни Микультури Української
хайлівни на всіх вистачає, кожного вона запалює своєю
РСР»

енергійністю, прагненням виступити перед глядачами якнайкраще. За кожний виступ
вона вболіває. Підбадьорює, кому час на сцену йти, а в самої від хвилювання аж ноги
тремтять.
Для професійного працівника культури, звичайно, дуже важливо мати природний
дар. Необхідно володіти даром заспівувача, уміти знаходити в інших людях дарування і
розбудити їх, залучити на сцену. Чудова співачка, організатор, Ганна Михайлівна з перших кроків роботи на культурній ниві довела, що людина всюди красить місце, де б не
працювала, якщо має хист, віддається справі, якій служить.
Після виходу на пенсію, 16 листопада 2011 року, ветерани війни та праці району обрали Ганну Михайлівну головою районної організації ветеранів України.
8 березня 2013 року, Ганна Михайлівна, відзначила ювілей – 50 років на сцені. Час
ніскільки не змінив жінку. Вона й сьогодні серед культармійців, така ж запальна, багата на ідеї і щедра на душевне тепло до якого тягнуться люди. Вісім років тому Ганна
Михайлівна організувала фольклорний ансамбль «Цілюще джерело», до складу якого
входять ветерани художньої самодіяльності. Не один концерт не проходить в районному будинку культури без фольклорного ансамблю під керівництвом заслуженого працівника культури України.
Для професійного працівника культури, звичайно, дуже важливо мати природний
дар. Необхідно володіти даром заспівувача, уміти знаходити в інших людях дарування і
розбудити їх, залучити на сцену. Чудова співачка, організатор, Ганна Михайлівна з перших кроків роботи на культурній ниві довела, що людина всюди красить місце, де б не
працювала, якщо має хист, віддається справі, якій служить.
Джерела та література:
1.

ЦАМО, Ф-58, Оп.-18003, Спр.-657.
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ПІДПАЛА
ЛЮДМИЛА
ІВАНІВНА
ЗАСЛУЖЕНИЙ
ЛІКАР УКРАЇНИ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 251/2007

Про відзначення державними нагородами України медичних працівників.
За значний особистий внесок у розвиток охорони здоров'я, впровадження
сучасних методів діагностики і лікування, високий професіоналізм та з нагоди Дня медичного працівника постановляю, присвоїти почесне звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»
ПІДПАЛІЙ ЛЮДМИЛІ ІВАНІВНІ – завідувачеві відділення
Куйбишевської центральної районної лікарні, Запорізька область.
		

Президент України
м. Київ

В. Ющенко
11 червня 2007 року
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Підпала (Шостак) Людмила Іванівна народилася в селі Вибоєвому Бердянського району Запорізької області 1 грудня 1950 року.
Батько – Шостак Іван Михайлович (1914 р.н.), учасник Другої світової війни. З перших днів Великої Вітчизняної війни і до 9 травня 1945 року Іван Михайлович у діючий
Червоній Армії. Після розгрому німецьких фашистів його направили на війну з Японією,
додому капітан ветеринарної служби І.М.Шостак повернувся тільки після капітуляції мілітаристської Японії.
Після війни кавалер двох орденів Червоної Зірки Іван Михайлович Шостак працював головою колгоспів в Андріївському та Бердянському районах, директором підсобного господарства «Виноградне» Бердянського району Запорізької області, помер в
1990 році. Мати – Галина Федотівна (1925 р.н.), працювала вчителем початкових класів
в селі Вибоєвому, після переїзду в місто Бердянськ вчителювала в Бердянській школі
№4. Загальний педагогічний стаж – 38 років. Померла в березні 2013 року.
Людмила Іванівна після переїзду батьків у 1962 році в м. Бердянськ закінчила вісім
класів в Бердянській восьмирічній школі №4, середню освіту отримала в середній школі
№16 приморського міста. Коли після школи перед батьками стало питання, де буде навчатися їх донька, Людмила Іванівна вирішила, що стане лікарем, бо з дитинства грала
в лікарку і «лікувала» всіх підряд: від ляльок до собак. У 1967 році вступила до Запорізького державного медінституту, який закінчила в 1973 році за фахом лікувальна справа.
Там не тільки успішно навчалася, а й була активною у громадському житті. В 1974 році
пройшла інтернатуру на базі Бердянської лікарні. Після закінчення інтернатури за державним направленням направлена на роботу до Куйбишевської центральної районної
лікарні дільничним терапевтом. Завдяки головному лікарю А.І.Скоропадському, лікарям Н.В. Гладковій та В.В. Лютому Людмила Іванівна в короткий час вникла в тонкощі
важливої і відповідальної лікарської роботи. До виконання своїх професійних обов'язків
вона ставилась старанно.
Тож, мабуть, не випадково, коли у лютому
Заслужений
1976 року Запорізький облікар України —
лздороввідділ дозволив
державна
нагорода
відкрити в нашій лікарні
України — почесне званкардіологічне відділення,
ня України, яке надається
очолити його довірили
Президентом України відповідно до Закону України
Людмилі Іванівні Підпа«Про державні нагороди
лій.
України». Згідно з ПолоНа новій посаді проженням про почесні звання
явились і неабиякі оргаУкраїни від 29 червня 2001
нізаторські здібності зароку, це звання присвоювідуючої. І особливо тоді,
ється: лікарям установ і
коли відділення збираНагрудний знак
закладів охорони здоров'я,
лось переїхати із старого
Л.І. Підпалої до
соціального забезпечення
і вже ветхого корпусу, що
почесного звання
за значні успіхи у медичній
неподалік автостанції, на
«Заслужений
практиці, підготовку видругий поверх новозбулікар України»
сококваліфікованих лікардованого головного лікуських кадрів.
вального корпусу. Дуже
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Фрагмент з нагородного листа Шостака Івана Михайловича
«Военветфельдшер 354 Армветлазерета тов. ШОСТАК ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
1914 года рождения, украинец, беспартийный служил в кадровых частях Красной
Армии с мая 1934 г. по ноябрь 1937 г. ветеринарным фельдшером. С февраля 1938
года по май м-ц 1941 г. по день призыва в Красную Армию работал Председателем колхоза им. 3 Коминтерн, Акимовского района, Запорожской области. С мая
м-ца 1941 г. в рядах Красной Армии, а со дня вероломного нападения фашистской
германии, находится на фронте борьбы против гитлеровских мерзавцев, с начала в 19 с.д. 32 с.п. был вет. фельдшером, но в трудные минуты принимал на себя
командование взводом и вел бой. Участвовал в боях под Кулиблякино, Локотня,
Анино, Новая Руза, был тяжело ранен в живот осколком мины.
На службе в 354 Армветлазарете показал себя дисциплинированным, активным, инициативным товарищем в выполнении приказов командования части.
Хорошо лечил раненых и больных лошадей. Отлично обеспечил работу по сенокошению, досрочно скосил 89 га сена группой в 9 человек. Руководил прессовкой
сена, запрессовал 260 тонн сена и из них 200 тонн 29/ІХ-42 года сдал в армейский
склад. Проволоку для прессовки собирал в лесах. Выполнил план заготовки овощей для части: картофеля 10 тонн, капусты 4.5 тонны, свеклы 1.5 т., моркови
0.5 т. и др. собрал 4 ц. грибов. Собрал и одновременно сдал на склад: касок – 325
шт., гранат – 303 шт., противогазов – 50 шт., винтовок – 21 шт., патронов
вин. – 14545 шт, гильз от стр. снарядов – 1000 шт., черного металла – 15 тонн,
автопокрышек – 32 шт. и оказал помощь колхозам Н-Рузского района: сжал ржи
– 80 га, обмолотил зер. 36 га, заскирдовал 36 га, посеял озимых – 74 га, вспахал
зяби – 33 га. Вывез зерна в счет поставок – 231 ц.
Тов. ШОСТАК И.М. заслуживает к себе внимания и достоин правительственной награды – медаль «За боевые Заслуги».1
(нагороджений 6 листопада 1942 року – Автор).
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хотілося Людмилі Іванівні створити там для хворих хороші умови, домашній затишок.
Отож із проханнями допомогти у цьому вона, як кажуть, обдзвонювала, обходила,
об'їжджала не один десяток керівників господарств, підприємств, організацій району.
І залишилась дуже задоволеною тим, що більшість із тих, до кого зверталась, так
або інакше все таки відгукнулись на її прохання. Усім за це вона вдячна й понині, а особливо покійному І.Ф. Рязанцеву. Він тривалий час керував колгоспом імені Куйбишева
у селі Гоголівці, сам лікувався у цьому відділенні і добровільно погодився бути свого
роду координатором цієї, як тепер кажуть, спонсорської підтримки. Звичайно ж, із великою приємністю працівники відділення справили новосілля у 1989 році. У відділені
з'явилося нове медичне обладнання, меблі, килими, холодильник, посуд, телевізори.
Відділення розширилося до сорока лікарняних ліжок. Обладнали декілька окремих палат для ветеранів Другої світової війни.
Людмила Іванівна постійно підвищує свій фаховий рівень, регулярно підтвержує
вищу кваліфікаційну категорію лікаря-кардіолога. Брала участь в першому обласному
конкурсі «Кращий за професією».
Дуже переживає вона, коли пацієнтам і, особливо пенсіонерам, не вдається купити
рекомендовані ліки через їх дорожнечу. Буває, що й у вихідні, і вночі до неї звертаються
тяжко хворі. І вона завжди готова порадити їм щось корисне, чимось допомогти.
Свого часу Людмила Іванівна була секретарем комсомольської організації медпрацівників району, очолювала профком райлікарні, більше двадцяти
років очолює профком районної
профспілкової організації медпрацівників району, обиралась
членом президії обкому галузевої
профспілки.
Невичерпана енергія, невтомність, відсутність байдужості до
людського горя – притаманні риси
характеру, за що була обрана медпрацівниками району головою
профспілки.
З її ініціативи в центральній
районній лікарні був створений жіночий вокальний ансамбль, який
пізніше отримав назву «Мрія».
Під керівництвом М.І. Лободи ансамбль удостоївся почесного звання народного. Разом з Людмилою
Іванівною у складі групи на сцені
виступали: Т.Л. Мигдаль, В.М. Клименко, К.Ю. Шкарупа, Л.А. Півень,
В.О. Снитко, Т.В. Сідун, Р.І. Глухих,
Л.В. Кібірєва та Л.І. Нечитайло.
Профком лікарні неодноразово
заохочував учасників вокальної
Л.І. Підпала. 1973 р.
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Перший Президент України Л.М. Кравчук і
заслужений лікар України Л.І. Підпала.
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групи
туристичними
поїздками. Відвідали
аматори сцени Ленінград, Кишинів, Волгоград. Жодне свято
у смт. Куйбишеве не
проходить без їх концертів. В групі лише
жінки і це впливає на
репертуар, їм більше
до душі ліричні пісні.
Це твори композиторів
І. Шамо, П. Майбороди, Л. Гржибаківського,
О. Білаша, пісні компо
зиторів класиків, обробки Є. Козака, М. Лисенка, М. Леонтовича, а
також обробки і твори
місцевих музикантів.
Ансамбль 3-голосний з
divisi в партіях. В піснях
самодіяльні аматори
оспівують красу нашої

боротися з бідністю; захищати інтереси медичних працівників; піклуватися про підвищення заробітної плати працівникам культури, освіти, медпрацівників; відновити безкоштовне і пільгове лікування тих груп і категорій хворих, які на це заслужують; відстоювати дійсно безкоштовну медицину на ділі, а не на словах».
Завдяки організаторським здібностям кардіологічне відділення і кардіологічна
служба стала кращою не тільки в районі, а й однією з кращих в області.

України, свого рідного краю.
За сумлінну роботу, активну участь у громадському житті Л.І. Підпалу заслужено і
неодноразово заохочували. Її, зокрема, нагороджували Грамотами ЦК профспілки медпрацівників України та обласного відділу з охорони здоров'я.
У 1998 році виборці Куйбишевського району обирають Людмилу Іванівну депутатом
Запорізької обласної ради. Бути депутатом обласної ради, представляти інтереси виборців району – почесно, але відповідально. Як депутат мала своє коло повноважень,
працювала у профільній комісії, вела прийом виборців у своєму окрузі, регулярно приймала участь у пленарних засіданнях сесій, у виїзних засіданнях комісій.
Людмила Іванівна, будучи депутатом, регулярно зустрічалась з виборцями району,
старалась допомагати, як кажуть, і словом, і ділом. Нерідко добра порада важить більше, ніж матеріальна допомога.
Тож не важко собі уявити, скільки все це потребує від Л.І. Підпалої і часу, і додаткових турбот для вирішення тих чи інших питань. Та спокійнішого для себе життя вона вже
й не уявляє. Як відверто зізналась при розмові, навіть під кінець відпустки їй хочеться
скоріше повернутися у відділення, побачитися з колегами.
31 березня 2002 року по виборчому округу №14 Людмилу Іванівну знову обирають депутатом Запорізької обласної ради. Протягом двох скликань, як депутат обласної
ради, Людмила Іванівна працювала у постійній депутатській комісії з питань охорони
здоров'я та соціального захисту населення, була секретарем профільної комісії.
З програми кандидата у депутати Запорізької обласної ради: «…при розподілу бюджету боротися за збільшення тої частини бюджету, яка належить соціальній сфері;
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Посвідчення Л.І.Підпалої
11 червня 2007 року Президент України Ющенко Віктор Андрійович за значний
особистий внесок у розвиток охорони здоров'я, впровадження сучасних методів діагностики і лікування, високий професіоналізм присвоїв своїм Указом Підпалій Людмилі
Іванівні почесне звання «Заслужений лікар України».
У 2010 році Людмилу Іванівну виборці округу №23 обрали депутатом Куйбишевської селищної ради Куйбишевського району Запорізької області шостого скликання
(вулиця Дзержинського парна сторона, вул. Леніна №№ 2, 4, непарна сторона №№ 1а –
7). Підпала Л.І. – голова комісії з гуманітарних та соціально-культурних питань.
У 2012 році завідуюча кардіологічним відділенням Куйбишевської центральної районної лікарні Підпала Л.І. нагороджена Дипломом за перемогу в обласному конкурсі
«За вірність професії».
Вдома Людмила Іванівна є звичайною господинею, матір'ю, бабусею. Разом із чоловіком Олександром Павловичем Підпалим, який, на жаль, рано пішов із життя, вони
виховали двох синів. Старший – Олександр Олександрович – також обрав для себе професію батьків, працює в Куйбишевській центральній лікарні лікарем-отоларингологом,
його дружина Вікторія Сергіївна – медичною сестрою у кардіологічному відділенні. Молодший син Євгеній після закінчення Запорізького національного технічного універси-
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тету працював у КРВ Куйбишевського району, на даний час працює торговим агентом
Глобінського м'ясо-молочного комбінату.
Справжній життєвий потенціал Людмили Іванівни заслуговує на високу винагороду – і вона її має – це її сім'я, а особливо онуки: Антон та Альбіна.
Людмила Іванівна, надзвичайно цінує довіру людей – завжди вислухає і допоможе.
Головне для неї – це займатися улюбленою справою, при цьому в жодному разі ніколи
не зупинятися на досягнутих знаннях.
У наш час, вимоги до професії значно зросли, бо ж наука не стоїть на місці, і сьогодні
головний орієнтир медицини – якісна діагностика, тому виникає необхідність орієнтуватися у принципах роботи новітніх апаратів «на відмінно», а це – здобуття нових знань,
самовдосконалення. Як лікар, Людмила Іванівна завжди прагнула рівнятися на лікарів,
яких вважала асами в медицині. До сих пір вона не сприймає, коли про лікаря говорять,
що йому щастить, бо мало не з того світу вона повертає чи не кожного пацієнта.
Однією із головних рис характеру Людмили Іванівни, є уміння вести діалог з пацієнтом, а надто – вислухати. Коли Людмили Іванівни починала працювати в Куйбишевській центральній районній лікарні, була свідком ситуації, коли саме уміння вислухати
лікарем пацієнта допомогло у вирішенні конфліктної ситуації. Тоді це закарбувалося у
пам'яті молодому спеціалістові і згодом, звісно, стало у пригоді, бо ж ситуації трапляються різні, та й люди різні бувають.
Тож коли життя б'є ключем, а улюблена робота приносить задоволення, чого ще
можна бажати сильній жінці? Певно, лише терпіння, снаги, а головне – міцного здоров'я
на довгі та безхмарні роки життя.
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ПІСКУН
(Федоренко)
КАТЕРИНА
ПЕТРІВНА
КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Джерела та література:
1.

ЦАМО, Ф – 33, Оп. – 682525, Сп.- 207.

Народилася 20 лютого 1928 року в селі Першотравневе (тепер смт. Куйбишеве Запорізької області). В 1933 році сім'я переїздить на хутір Червоне Озеро. Батько, Федоренко
Петро Трохимович (1898 р.н.) помер в 1935 році, а в матері, Федоренко (Савченко) Василини Демидівни (1898 р.н.), на руках зосталося троє діток: Микола (1925 р.н.), Катерина (1928 р.н.) і Ольга (1928 р.н.).
В 1935 році Катерина Петрівна пішла в перший клас хутірської початкової школи. В
1939 році продовжила навчання в Куйбишевській середній школі, де навчалася до тимчасової окупації німецькими військами Куйбишевського району. В роки війни, нарівні з
дорослими, на тимчасово окупованої території працювала на станції Царекостянтинівці. Брала участь у відбудові локомотивного депо, водокачки, доріг.
У вересні 1943 року поліцаї та відступаючі окупанти підпалили всі хати у хуторі Червоне Озеро, забрали у жителів хутора корів та птицю. Після звільнення хутора Катерина
Петрівна разом з молоддю відбудовувала свій хутір, працювала в сільськогосподарській артілі.
В післявоєнні роки з комсомольців та молоді хутора була організована ланка по вирощуванні озимої пшениці. Правління колгоспу призначило в 1945 році ланковою районного насіннєвого господарства імені Ілліча в хуторі Червоне Озеро Куйбишевського
району комсомолку Федоренко (Піскун) Катерину Петрівну.
Катерина Петрівна очолила ланку з восьми дівчат-комсомолок (в колгоспі на обліку
було 20 комсомольців – Автор): Харченко Люба, Кіяшко Ніна, Божко Оля, Михайленко
Галя, Палій Ліда, Борщ Люба, Федоренко Оля.
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1946 рік видався неврожайним, давалася взнаки й повоєнна
розруха. Але того, яке вродило на
ланах колгоспу, вистачило, аби
не допустити нового голоду. Однак, під тиском Москви з України вивозили все, що можна було
вивезти. Над українським селянством постала реальна загроза
голоду.
В 1948 році правління колгоспу поставило перед ланкою Піскун К.П. завдання виростити високий урожай зернових. Добрив у
колгоспі не було ніяких, тому ланка збирали попіл, курячий послід
по хатам хутора, за рік вивезла
на свої поля 100 возів місцевого
добрива. Проводили в полях снігозатримання. Працювали майже
цілодобово, але завдання виконали. Вся ланка працювала на
повну силу, не шкодуючи ні сил,
ні здоров ‘я. Велику допомогу
надавав молодіжній ланці агроном колгоспу Коломоєць Василь
Миколайович. Він щовівторка та
щоп'ятниці проводив навчання в
агрогуртку з членами ланки Піскун К.П.
Піскун К.П.
Ланка всі роботи виконувалися вручну або кіньми. Сіяли, орали, збирали врожай. Техніки як такої не було. Пшеницю
косили косами і жниварками, до коней чіпляли лафети, звозили зернові в скирту. Була
в колгоспі молотарка. Молотили, а солому – волоком відтягували і скиртували. Членам
ланки було дуже тяжко. Жінки працювали нарівні з чоловіками: жнинували, ходили за
сівалками (кінними), копали, молотили ціпами і виконували багато іншої роботи вручну. Були і великі результати в роботі. З закріпленої за ланкою насінної ділянки озимої
пшениці сорту «Одеська-3» площею 22 гектари, 5 гектарів якої було посіяно широкорядним способом, був зібраний врожай по 30,5 центнера з кожного гектара. На ділянках по 10 гектарів ланка зібрала по 32 центнера кукурудзи і по 13,5 центнера насіння
соняшника з гектара. Наполеглива праця всіх членів ланки і тісна співдружба з агрономічною наукою – ось що забезпечувало успіх ланці Катерини Петрівни.
За цей трудовий подвиг ланкову Піскун Катерину Петрівну Указом Президії Верховної Ради СРСР від 6 червня 1949 року нагородили найвищою державною нагородою –
орденом Леніна (номер ордена 102931).
Взимку 1951 року комсомольсько-молодіжна ланка Катерини Петрівни відзначи-
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лась на снігозатриманні. На полі в 120 гектарів озимої пшениці, в короткий час, ланка
встановила дерев'яні щити. Вечорами колгоспники збиралися по десятихатках, а їх в
колгоспі було 12, комсомолки з ланки Катерина Петрівна ходили по дворам і проводили бесіди, лекції на актуальні теми сьогодення. А розповісти селянам було що, так в
1950 році на полях району працювало 190 тракторів, 106 комбайнів. Колгоспи району
посадили 282 гектари лісосмуг. Збудовано три нових школи, в тому числі двоповерхову
в районному центрі.
З 1971 року Катерина Петрівна працювала в колгоспі «Україна» свинаркою, а в
останні роки перед пенсією дояркою. З 1983 року на заслуженому відпочинку.
Частенько запрошували Катерину Петрівну у сільську школу на зустріч зі школярами, але вона відмовлялася. Боялась, що не зрозуміє її молодь. Та й самій болить, коли
пригадує ті трудові подвиги, які випали на її долю.

Микола Саїнський

192

Славетні герої степового краю

193

ПОПОВА
(Курочка)
МАРІЯ
ПИЛИПІВНА
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народилася в 1924 році у селі Царекостянтинівка (тепер смт. Куйбишеве Запорізької
області). Закінчила Куйбишевську середню школу, її першою вчителькою була Марфа
Юхимівна Ревенок. Юність пройшла в передвоєнні роки у великому селі із солом'яними
дахами.
Батько – учасник громадянської і Великої Вітчизняної воєн, комуніст. Палку любов
до рідної Батьківщини, відданість комуністичним ідеалам він прищепив своїм дітям.
Із перших днів Великої Вітчизняної війни сімнадцятирічні дівчата-комсомолки, які
щойно закінчили середню школу, а дехто лише дев'ятий клас, стали звертатися у райвійськкомат із проханням взяти в діючу армію.
У вересневі дні 1941-го у класних кімнатах Куйбишевської школи розташовувся пересувний польовий госпіталь. Райвійськкомат направив Марію Пилипівну та ще кількох
дівчат у цей госпіталь, який входив до складу 18-ї армії. Після госпіталю працювала в
санітарній літучці, а з літа 1942 року проходила службу в частині особливого призначення радисткою розвідгрупи РО штабу ПКФ. Марія Пилипівна пройшла повний курс
підготовки розвідника для роботи у ворожому тилу. Район майбутньої роботи – рідне
село Куйбишеве.
30 липня 1943 року з невеликого аеродрому м. Єйська на Кубані Марія Пилипівна
з рацією «Север-БИС» і напарником Іваном Олексійовичем Поповим на літаку «ПО-2»
перелетіли через Азовське море і на парашутах приземлилися в районі села Берестове.
В селі Куйбишевому Запорізької області почала діяла розвідгрупа лейтенанта Івана
Олексійовича Попова (кличка Іван Іванович Іванов). Розвідники спостерігали за рухом
ешелонів через станцію Царекостянтинівку (тепер станція Комиш-Зоря). Допомагав їм у

Фрагмент з нагородного листа Курочки Марії Пилипівни
«С первых дней Отечественной войны, Курочка вступила в ряды Красной Армии и изъвила желание работать разведчецей в тылу противника.
В короткое время, она, овладела сложной аппаратурой, став хорошой радисткой.
На выполнение боевого оперативного задания в тыл противника пошла с
большим желанием.
Работая в сложнейших условиях в тылу противника, в непосредственной
близости к фронту, она обеспечила хорошую радиосвязь, передавая командованию важнейшие сведения о войсках противника и о его технике.
Рискуя каждую минуту быть обнаруженной органами контразведки противника, Курочка, принимая все меры консперации, продолжала работать в
профронтовой полосе.
Получив приказание, перебазироваться далее в тыл противника, она рискуя
жизню, запаковала аппаратуру, переехала к новому месту дислокации, откуда
продолжала работать.
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Кроме основной обязанности как радистки, КУРОЧКА, ведет непрерывную
разведку, добывая важные сведения о противнике. Как истинная патриотка,
она достойна награды орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ІІ СТЕПЕНИ».1
цьому Єгор Павлович Ковальов (помер у 1969 р. – Автор). Марія Пилипівна передавала
розвіддані радянському командуванню по рації. По їхньому наведенню по станції був
нанесений бомбовий удар, коли там зібралося багато ешелонів ворога.
Після прориву Міус-фронту група дістала наказ встановити напрям руху та назви
відступаючих частин фашистів. Серед інших розвідданих, які були передані в центр,
було і підтвердження, що в Куйбишевому була розташована танкова дивізія «Адольф
Гітлер». Розвідники діяли в Куйбишевому два місяці, а потім перебазувалися, за наказом командування, у Кривий Ріг, потім в Миколаїв. 241 день і ніч провели розвідники
у тилу ворога.
6 листопада 1943 року вони, як розвідники Північно-Кавказького фронту Указом
Президії Верховної Ради Союзу СРСР за мужність і відвагу, проявлену в тилу ворога,
були нагороджені: І. О. Попов – орденом Червоного Прапора; М. П. Курочка – орденом
Вітчизняної війни II ступеня.
Після повернення з війни, Марія Пилипівна не
зразу впізнала свою малу
«батьківщину». Війна завдала нечуваних збитків нашому району. Майже повністю
були зруйновані громадські
будівлі в колгоспах, розграбоване їх господарство,
у попелищі лежали села.
«Німецько-фашистські недолюдки розстріляли 942 жителів району, насильно відправили в Німеччину 1495
юнаків і дівчат, спалили і
зруйнували 737 громадських
і колгоспних будівель. Загальна сума збитків, завдана
народному господарству району німецько-фашистськими окупантами, слала 702.4
мільйона карбованців».2
У 1968 році медаллю «За
відвагу» була нагороджена
мати М. П. Курочки — Ксенія
Герасимівна Демченко (поОбкладинка книги Марії Пилипівни Попової
мерла в 1977 р. – Автор), яка
«Прыжок в ночь».
не тільки допомагала дочці,

Попова М. П.
а й була господаркою явочної квартири. К.Г. Демченко визнана учасницею антифашистського руху рішенням районної комісії з видачі партизанських квитків по Куйбишевському району від 15 серпня 1972 року.3
М П. Курочка вийшла заміж за І. О. Попова (в 1959 році він трагічно загинув), жила
в місті Фрунзе. Про свої бойові справи Марія Пилипівна повідала в книжці «Прыжок в
ночь», яка витримала два видання.
М.П. Попова жила в м.Фрунзе, працювала в апараті ЦК Компартії Киргизії, Республіканському комітеті народного контролю Киргизької РСР, брала активну участь у військово-патріотичному виховані підростаючого покоління, була членом секції Радянського
комітету ветеранів війни у м. Фрунзе, нагороджена за цю роботу Почесною грамотою
Президії Верховної Ради Киргизької РСР.
Молодша сестра Марії Пилипівни, Зоя Пилипівна (Сорокіна), після звільнення села
Куйбишеве у вересні 1943 року 15-річною юнкою, добавивши собі роки, пішла добровільно в діючу армію. Була зв'язківцем у складі Другого Білоруського фронту. Брала
участь у визволені Польщі, нагороджена двома медалями «За бойові заслуги».
Із 1947 року жила і працювала в сонячній Молдавії в м. Оргеєв. Більше трьох десятків років працювала в органах міліції.
16 вересня 1982 року за великі заслуги перед Радянською Батьківщиною, бездо-
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ганне виконання громадського обов'язку, бойову і трудову доблесть, активну участь у
громадсько-політичному житті, гідний вклад у славну історію рідного селища і в зв'язку
з 200-річчям заснування смт. Куйбишевого виконком Куйбишевської селищної Ради народних депутатів вирішив: присвоїти звання «Почесний громадянин селища міського
типу Куйбишевого» Поповій (Курочці) Марії Пилипівні – уроджениці смт. Куйбишеве,
розвідниці-радистці в тилу ворога в роки Великої Вітчизняної війні, кавалеру ордена
Вітчизняної війни ІІ ступення (м. Фрунзе, Киргизька РСР).
23 грудня 1985 року Указом Верховної Ради СРСР Марія Пилипівна нагороджена
орденом Вітчизняної війни І ступеня, на честь 40-ї річниці великої Перемоги.4
Джерела та література:
1.
2.
3.
4.

ЦАМО, Ф – 33, Оп.- 682526, Сп.- 1873.
ДАЗО, Ф.-1853, Оп.-1, Лист-3, Сп.-4.
ДАЗО, ф. р-849, оп.2, спр. 77 а, арк. 3.
ЦАМО, номер запису в базі даних – 1517661484
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ПРАВИЛО
МИКОЛА
ТИМОФІЙОВИЧ
ЗАСЛУЖЕНИЙ
ЮРИСТ УКРАЇНИ

Народився 14 жовтня 1938 року в селі Новоявлена Олександрійського району Донецької області в сім'ї робітників. Батьки працювали в радгоспі «Самарські ставки» Олександрійського району Донецької області. Після закінчення школи розпочав свою трудову біографію робітником відгодівельної свиноферми радгоспу «Самарські ставки».
З 20 листопада 1957 року по грудень 1960 року проходив військову службу в лавах
Збройних сил СРСР. Після служби в Радянській Армії з 16 грудня 1960 року Микола Тимофійович працював водієм в Допропільській автобазі Сталінського автотресту №2.
З 1962 року по 1970 рік працював водієм, механіком, головним механіком автоколони № 6 Красноармійського АТП в селі Новодонецьке.
У 1974 році закінчив Харківській юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою. Микола Тимофійович до інституту вступив в 32 роки, навчався чотири роки на стаціонарі і закінчив його у віці 36 років. Після одержання диплому, в серпні
1974 року, був направлений в місто Запоріжжя стажистом народного судді Шевченківського районного суду. В квітні 1976 року звільнилася посада судді Куйбишевської
районного суду Запорізької області. На виборах суддів у 1976 році мешканці Куйбишевського району обирають Миколу Тимофійовича суддею Куйбишевського районного
суду. На цій посаді він пропрацював до липня 1983 року, потіму був призначений головою Куйбишевського районного суду.
Микола Тимофійович – в той час був єдиний суддя на весь район. Щодня чекали
невідкладного вирішення десятки справ. А скільки громадських навантажень… Закріплювали за відстаючими господарствами. І о п'ятій ранку мав бути на ранковому доїнні.
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№ 1617-III

Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128 Конституції України та статті 9 Закону України «Про статус суддів» Верховна Рада України постановляє:
обрати суддями України безстроково:
Куйбишевського районного суду Запорізької області

м. Київ,

Про звільнення суддів					

№ 1327-ІV

Відповідно до пункту 15 статті 85, пунктів 1, 2 і 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України, статті 43 Закону України “Про статус суддів» Верховна Рада України постановляє:
Звільнити з посади: суддю Куйбишевського районного суду Запорізької області
ПРАВИЛА МИКОЛУ ТИМОФІЙОВИЧА – у зв'язку з поданням заяви про відставку.

ПРАВИЛА МИКОЛУ ТИМОФІЙОВИЧА
Голова Верховної Ради України			
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ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів 					
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І.ПЛЮЩ

Голова Верховної Ради України			
В.ЛИТВИН
м. Київ
25 листопада 2003 року

6 квітня 2000 року
Розбирався з агрономами, вживав заходів, аби краще родила озима пшениця і соняшник. У райорганізації товаристві «Знання» – найактивніший лектор.
У нашому райцентрі Микола Тимофійович залишив помітний слід. Де б не розташовувався суд – розбудовував, оновлював приміщення.
І ось нарешті суд перевели в колишнє приміщення Куйбишевського райкому Компартії України. Скільки тут зроблено!.. Повністю реконструював, переробив кабінети.
Кожному судді обладнав по окремому кабінету, створив комфортні умови для працівників канцелярії. По-сучасному оформив зал засідань. Що там говорити, господар!
Має 28 роки суддівського стажу. В основному працював головою районного суду.
В області лише було декілька колег витримали такий великий строк. За рік розглядав
більше тисячі справ. За життя – більше 20 тисяч вироків. А за ними ж – людські долі.
Якось на вулиці зупинила зовсім незнайома жінка:
– Микола Тимофійович, Ви мене пам'ятаєте?
– Не пригадую…
– Та Ви ж помирили мене з чоловіком, коли ми надумали розлучатись. Тепер живемо гарно, народилось двоє діток. Як ми Вам вдячні!
18 квітня 1990 року Миколі Тимофійовичу присвоєно другий кваліфікаційний клас
судді. 12 листопада 1993 року, за значний особистий внесок у зміцнення законності та
правопорядку, Указом Президента України Правилу Миколі Тимофійовичу присвоєне
почесне звання «Заслужений юрист України». Микола Тимофійович отримав це високе
звання шостим в Запорізькій області. На сьогодні звання «Заслужений юрист України» в
Запорізькій області мають 37 юристів.
3 жовтня 2003 року за багаторічну працю в галузі права, Миколу Тимофійовича нагороджено Почесною грамотою Запорізької обласної ради. Нагороджений медалями
«За трудовое отличие», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина».
З 10 грудня 2003 року перебуває на заслуженому відпочинку, займається бджільництвом.
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Трудовий стаж 51 рік, в тому числі, 28 років суддею.
Приємне, добродушне обличчя, спокійний відвертий погляд, м'який приязний
голос. Начебто для судді надто добренька зовнішність. Та при спілкуванні вгадується
сильна, мужня натура, безкомпромісність, психологічне уміння вгадувати людську суть.
Отож вершителем доль Микола Тимофійович став недаремно.
Поважають люди берегиню роду Правил – Лідію Григорівну. Чимало років трудилася бухгалтером в районному вузлі зв'язку. Микола Тимофійович – щасливий батько.
Разом з дружиною виховав двох доньок – Олену та Ірину.

Славетні герої степового краю

201

РАЗАРЬОНОВ
ФЕДІР
САВЕЛІЙОВИЧ

(29 лютого 1924 р. –
1 листопада 2000 р.)

ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 29 лютого 1924 року в селі Царекостянтинівка (тепер смт. Куйбишеве Запорізької області). 1938 році був прийнятий в члени ВЛКСМ. У грізний 1941 рок закінчив
Куйбишевську середню школу.
З 28 листопада 1941 року добровольцем розпочав фронтову біографію на посаді
баштового стрілка танка Т-34. Починав службу Федір Савелійович в 350 танковому батальйоні 159 танкової бригади. Пізніше служив в інших частинах
Короткий виклад бойового подвигу Разарьонова Федора Савелійовича, помічника
начальника технічної частини з артилерійського постачання 1-го танкового батальйону
91 танкової Червонопрапорної орденів Суворова, Богдана Хмельницького бригади з нагородного листа про нагородження державного нагородою – орденом «Червона Зірка».
Пройшов фронтовий шлях від Сталінграда до Праги. Мав два поранення: тяжке – 18
серпня 1944 року та легке – 9 лютого 1945 року. Член ВКП (б) з 1945 року.
Наш земляк відзначився в боях під час Львівсько-Сандомирської операції. Танкіст
з однополчанами визволяв польську землю, брав участь у боях на Одері. Воював і на
берлінському напрямку.
Разом зі своїми бойовими побратимами Федір Савелійович брав участь у знаменитому марші танкової армії генерала Рибалка через Рудні гори – наші воїни йшли на
виручку повсталій Празі. Уже було підписано Акт про капітуляцію збройних сил Німеччини, а в Чехословаччині гриміли бої.
В 1945 році, коли перемога Червоної Армії була неминуча, у Федора Савелійовича
був такий випадок. Після одного тяжкого танкового бою на полі битви було декілька
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тету. У 1954 році був переведений на роботу в Московську вищу школу міліції. З 1981
року і до смерті – 1 листопада 2000 року – був професором кафедри громадського порядку Спеціального факультету Академії МВС СРСР, перейменованого потім в Юридичний інститут МВС Росії. Заслужений юрист Російської Федерації. Кандидат юридичних
наук (1962 р.). Професор. Основні напрямки наукової діяльності: «Адміністративний нагляд органів міліції, охорона громадського порядку».
У травні 1968 року на кафедрі радянського адміністративного права була утворена
міжкафедральна секція для розробки та подальшого викладання курсу «Основ наукової організації управління та праці в органах охорони громадського порядку», а в липні
1969 року на базі секції була створена самостійна кафедра наукових основ управління та організації праці в органах МВС. У ці роки на кафедрі працювали досвідчені вчені, учасники Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та молоді вчені, серед них і наш
земляк, кандидат юридичних наук Разарьонов Федір Савелійович, які внесли великий
вклад у підготовку кадрів органів внутрішніх справ вищої кваліфікації.

Фрагмент з нагородного листа Разарьонова Федора Савелійовича
«Лейтенант Разарьонов работая помощником начальника тех. части
батальона по арт. снабжению в боях за город Берлин показал себя честным,
добросовестным и аккуратным в работе. Во время боевых операций его подчиненные находились в непосредственных боевых порядках батальона, что обеспечичивало своевременное устранение неисправностей танкового оружия и
своевременное выполнение боевых задач батальоном. Благодаря хорошо организованной работы и правильной расстановки подчиненных батальон не имел
ни одного случая, чтобы танки неимели боеприпасов.
За честное и добросовестное отношение к работе в боевых условиях товариш, Разаренов достоин награждения правительственной наградой орденом
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».1
згорілих та підбитих німецьких танків. Федір Савелійович пішов оглянути поле бою, біля
одного підбитого «Тигра» побачив німецького офіцера-танкіста з відірваною рукою,
який сперся на танк і від болю несамовито кричав. Федір Савелійович, взяв похідну солдатську аптечку, обробив рану і перев'язав руку своєму ворогу, після чого німецького
офіцера забрали в полон.
В 1965 році Федір Савелійович був у відрядженні у Німецькій Демократичній Республіці на конференції, де зустрів врятованого ним німецького танкіста. Він займав на той
час високу державну посаду. Звістка про зустріч та історію знайомства двох ветеранів
Другої світової війни через двадцять років облетіла всю країну. Керівництво НДР було
вдячне Федору Савелійовичу за його милосердя та повагу до мужнього ворога.
Після демобілізації із армії в 1948 році почав працювати в правоохоронних органах,
закінчив Львівську середньо-спеціальну школу міліції і залишився в ній викладачем. У
1952 році екстерном закінчив юридичний факультет Львівського державного універси-

Почесні громадяни смт. Куйбишеве – П.Т.Малука та Ф.С.Разарьонов.
Зі створенням в 1973 році на базі Вищої школи (Академії МВС СРСР) кафедри для
підготовки керівних кадрів органів внутрішніх справ, розпочався новий етап у розвитку
кафедри адміністративного права, перетвореної в кафедру управління адміністративними службами органів внутрішніх справ, а з липня 1975 року – в кафедру охорони
громадського порядку .
Першим начальником кафедри охорони громадського порядку Академії МВС СРСР
був призначений наш земляк, кандидат юридичних наук, професор, генерал-майор
міліції Разарьонов Федір Савелійович. Пройшовши на кафедрі шлях від старшого викладача до її начальника, Федір Савелійович Разарьонов проявив себе висококваліфікованим педагогом-вихователем і вмілим організатором колективу, цілеспрямовано
направляючи його зусилля на успішне вирішення перед кафедрою завдань, на зміцнення зв'язку з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами, з
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діючими органами внутрішніх справ. Федір Савелійович вніс значний особистий внесок у становлення і розвиток кафедри відповідно з її новим профілем, в розробку концепції та програм нового навчального курсу. Під його редакцією та при безпосередній
участі в 1976-77 роках підготовлені і видані курси лекцій та інші навчально-методичні
матеріали. Він є автором низки глав навчального посібника «Зовнішня служба міліції»,
підручника «Радянське адміністративне право» (Спеціальна частина), навчального посібника «Основи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ», а також інших
посібників з окремих проблем курсу. У цей час кафедра розширює свої творчі зв'язки
з галузевими службами МВС СРСР, територіальними органами, веде роботу по використанню ЕОМ для прийняття оптимальних управлінських рішень в області охорони
громадського порядку.
Ф.С. Разарьонов надав велику допомогу у розробці програм та навчальних курсів
колегам з Вищої школи МВС Народної Республіки Болгарія та Вищої школи КНБ ЧССР,
здійснив наукове редагування першого підручника «Адміністративна діяльність народної міліції НРБ».
Він успішно керував підготовкою аспірантів, в тому числі з НРБ, ПНР, ЧССР, МНР. Його
аспіранти захистили кандидатські дисертації і плідно працюють в центральному апараті
та ВНЗах МВС Росії та інших відомствах (поліції) ближнього і далекого зарубіжжя.
Велику роботу Федір Савелійович проводив з підготовки відомчих нормативних
актів, був членом робочої групи з розробки законодавства про адміністративні провопорушення. Він був затверджений заступником голови спеціалізованої Ради Академії, членом спеціалізованої Ради юридичного факультету МГУ, Вченої Ради з проблем
управління та інших Рад Академії МВС СРСР. Генерал-майор міліції Ф.С.Разарьонов – автор багатьох наукових праць.
Бойові подвиги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр., військова служба, науково-педагогічна та громадська діяльність Федора Савелійовича Разарьонова відзначена
орденами Червоного Прапора (31.07.1944 р.), Вітчизняної війни І ст., (30.10.1944 р.),
Червоної Зірки, багатьма медалями. Відзначений знаком «За відміну службу в МВС» і
знаком ЦК ВЛКСМ «Трудова доблесть». Відзначений і нагородами соціалістичних країн.
16 вересня 1982 року, за великі заслуги перед Радянською Батьківщиною, бездоганне виконання громадського обов'язку, бойову і трудову доблесть, активну участь у
громадсько-політичному житті, гідний вклад у славну історію рідного селища і в зв'язку
з 200-річчям заснування смт. Куйбишевого виконком Куйбишевської селищної Ради народних депутатів вирішив: присвоїти звання «Почесний громадянин селища міського
типу Куйбишевого» Разарьонову Федору Савелійовичу – уродженцю смт. Куйбишевого,
генерал-майору міліції, професору (м. Москва).
Джерела та література:
1.

ЦАМО, Ф – 33, Оп.- 690306, Сп.- 2515.
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СІМЧЕНКО
ПЕТРО
СТЕПАНОВИЧ

ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Народився 10 січня 1940 року у селі Гусарка Куйбишевського району Запорізької
області. Батько Сімченко Степан Пилипович (1918 р.н.) учасник радянсько-фінської та
Великої Вітчизняної воєн. Сержант С.П.Сімченко пропав безвісти 26 липня 1941 року.
Пілот літака 1 ВРШШ та стрілець-радист Степан Пилипович не повернулися з бойового
завдання в районі села Осташкове Калінінської області1. Мати Олександра Романівна
(1919 р.н.) до і після війни працювала в колгоспі імені Крупської Куйбишевського району Запорізької області.
В 1958 році Петро Степанович закінчив Гусарківську середню школу у тому ж році
вступив в до Лисичанського гірничого технікуму, який закінчив в 1961 році, де отримав
спеціальність «Підземна розробка вугільних місцеродовищ».
Після закінчення технікуму розпочав трудову діяльність в місті Кіровськ Луганської
області гірничим майстром на шахті «Голубівська» тресту «Кіроввугілля». Вкінці 1961
року був призваний в ряди Радянської армії, службу проходив в місті Харкові. Після
звільнення у запасї в 1964 році вступив, а 23 червня 1969 року закінчив Запорізький
машинобудівний інститут імені В.Я.Чубаря по спеціальності «Радіоінженер».
За направленням інституту Петро Степанович продовжив трудову діяльність головним інженером «Радіоательє» в місті Павлоград Дніпропетровської області. В 1970
році його переводять в місто Запоріжжя працювати в «Побутрадіотехніку», а через декілька місяців в селище Куйбишеве, начальником «Радіоательє».
Через вісім років, в 1978 році Петра Степановича призначають головним інженером
заводу «Електроприлад». Первинна партійна організація заводу в 1979 році прийняла
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П.С.Сімченка в члени КПРС.
Завод «Електроприлад» на той час
був найбільшим підприємством нашого
селища. Мав свою історію. В післявоєнні
роки у другій половині 40-х років минулого століття районна влада приділяла
увагу відбудові та розвитку промислових
підприємств, флагманом яких став Куйбишевський промисловий комбінат. У
1945 році цей комбінат очолив Аббе Євсейович Ланг (1903 р.н.) – легендарний
керівник, гордість Куйбишевого. Під час
війни А.Є. Ланг – на фронті, дослужився
до майора, за мужність нагороджений
орденом Червоної Зірки2. Приїхавши в
Куйбишеве, Аббе Євсейович розгорнув
бурхливу виробничу діяльність, бо треба
було відбудовувати зруйноване війною
господарство, будувати житло людям.
Він налагодив на комбінаті випуск цегли,
П.С. Сімченко. 1964 р.
покрівельної бляхи, різноманітних виробів з дерева: коліс до возів, безтарок для
перевезення зерна, віконних та дверних блоків. Великим попитом серед жителів району користувалися вироби з металу: огорожі, сушарки для кукурудзи, годівниці, відра,
духовки, фірмові «лангівські» цвяхи. З часом комбінат випускав м’які дивани, столи,
тумбочки, шафи, буфети, етажерки, умивальники.
25 червня 1980 року Петра Степановича Сімченка призначають директором заводу
«Електроприлад». Новий керівник взявся за модернізацію підприємства, бо продукція:

Святкова колона працівників заводу «Електроприлад»

Славетні герої степового краю

207

Проводи молодих заводчан в ряди Радянської Армії
праски, електроплитки, вироби з дерева вже випускалась багато років і не мала конкуренції на ринку. Петро Степанович з однодумцями розпочав пошуки, це привело їх на
запорізький завод «Радіоприлад», який випускав продукцію на замовлення військових.
Так куйбишевський завод «Електроприлад» став філіалом «Радіоприладу». У той час
на підприємстві, як і годиться, була сувора дисципліна, потрапити на його територію
можна було тільки за спеціальною перепусткою.
Тоді в кілька разів збільшилась кількість працюючих. Багато сільчан мріяли про таку
роботу – у теплі, у білоvу халаті... Це була престижна робота. Радів Петро Степанович,
що люди отримали робочі місця. Але керівники району часто дорікали йому, що він на
свій завод забрав кращих людей села, щоранку автобус із «Електроприладу» звозив
людей з багатьох сіл району. І непросто було П.С. Сімченку «відбиватися» від Радянської влади, але у нього був переконливий аргумент: «Так, у мене багато працює сільчан, а скільки заводчан допомагають колгоспникам на прополці».
Коли завод «Електроприлад» перейшов на випуск продукції для військових, то
з’явились і вільні кошти. На підприємстві почали будувати, розширювати свою виробничу базу. Крім того, завод «Електроприлад» піклувався і про людей – будували житло
по вулиці Шкільній в селищі Куйбишеве для заводчан, на підприємстві працювало багато молоді.
На ХХХ партійній конференції в 1983 році Петра Степановича обрали членом ревізійної комісії Куйбишевської районної партійної організації.
Петро Степанович турбувався і про здоров’я працівників. Організовував поїздки на
Азовське море, завод мав свою оздоровчу базу. Спортивні спартакіади були святом не
тільки для «Електроприладу», а й всього райцентру. У часи розквіту дирекція заводу
взялася за наведення порядку на райцентрівському стадіоні. Трибуни для вболіваль-
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ників – це ж робота заводчан! У великій пошані був
футбол, була своя команда
«Метеор». У жовтні 1981
року ця команда перемогла у фінальному матчі
дев’ятого розіграшу кубка
обласної газети «Запорізька
правда». Через п’ять років
«Метеор» став чемпіоном
Запорізької області у другій
групі і перейшов у першу.
Протягом трьох років футболісти цієї команди грали
в групі сильніших команд
області.
Як патріот селища П.С.
Сімченко не шкодував нічого для того, щоб було зручно куйбишевчанам. І зараз,
хто буває на райцентрівському стадіоні повинен
сказати щире «Спасибі» колишнім робітникам заводу

«Електроприлад» і Петру Степановичу.
Регулярно проводились чудові свята в районному будинку культури, де збиралися
робітники заводу «Електроприлад», інженерно-технічний персонал на чолі з П.С. Сімченком. Заводські самодіяльні колективи: хор, духовий оркестр, танцювальний колектив гастролювали по сільських будинках району.
Петро Степанович цінував людей, підтримував будь-які паростки ініціативи. Він був
ініціатором створення колективної радіостанції на заводі, заводські радіолюбителі часто збирали своїх колег з усього Запорізького краю на маківці області – Більмак-Могилі.
У Петра Степановича непростий характер, але він любить чесність, поважає порядних, працьовитих людей. Заводчани під керівництвом П.С. Сімченка допомогали сільгосппідприємствам, організаціям району. У 80-90 роки минулого століття небагато було
будівельних й оздоблювальних матеріалів в магазинах району, а у такого «кита», як
завод «Електроприлад», цього добра водилося чимало. І керівники господарств йшли
до Петра Степановича. Не забував П.С. Сімченко і про дітей, допомагав дитсадкам. Особлива увага у Петра Степановича була й до сивочолих ветеранів.
Завжди перед Днем Перемоги Петро Степанович особисто вітав ветеранів війни та
праці, організовував проводи в ряди Радянської Армії молодих робітників та спеціалістів підприємства.
На початку дев’яностих, коли розпався Радянський Союз, не витримав і завод «Електроприлад», який випускав продукцію військового призначення.
З 1996 року, до виходу на пенсію П.С. Сімченко трудився в енергозбуті Куйбишевського району електричних мереж.
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П.С. Сімченко користується заслуженою повагою та авторитетом серед жителів селища, його знають також і за його межами, незважаючи на вік, завжди бере активну
участь в житті селища та ветеранської організації.
З нагоди святкування Дня селища, враховуючи подання голови районної організації
ветеранів Г.М. Панасевич виконавчий комітет Куйбишевської селищної ради рішенням
від 19 червня 2013 року №190 вирішив: «За вагомий особистий внесок в соціальноекономічний розвиток територіальної громади смт. Куйбишеве, довгорічну трудову,
активну громадську діяльність присвоїти звання “Почесний громадянин смт. Куйбишеве Сімченку Петру Степановичу».
Джерела та література:
1.
2.

ЦАМО, Ф-58, Оп.- 818884, Спр.-51.
ЦАМО, Ф-33, Оп.- 687572, Спр.-12.
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СУРЖИК
(Ревенок)
КАТЕРИНА
МИТРОФАНІВНА
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Фрагмент нагородного листа Ревенок К.М. від 11 січня 1945 року.

Народилася 10 червня 1919 року в селі Ново-Кам'янка (тепер с. Вершина Куйбишевського району Запорізької області). Батько Катерини Митрофанівни, Митрофан Олексійович (1893 – 1948 рр.), працював головою Вершинської Першої сільської ради в 19341935 роках. Працював добре, так в 1935 році Митрофан Олексійович одержав першу
премію за кращу дорогу в районі від села Вершина Перша до хутора Петрівське – туристичну путівку по Радянському Союзу. У 1936 році Катерина Митрофанівна закінчила сім
класів Вершинської Першої школи.
Після закінчення Бердянської медичної школи в 1939 році почала працювати в Куйбишевській лікарні медсестрою. На десятий день війни, з липня 1941 року, в діючій
Робітничо-Селянській Червоній Армії, в числі 14 медсестер-комсомолок Куйбишевської
районної лікарні.
В перші дні війни – гіркі кілометри відступу. На Ворошиловоградщині потрапила в
оточення, а потім і в полон. П'ятьох полонених дівчат – медсестер, в їх числі і Катерину
Митрофанівну, відвели в школу. Вночі, ризикуючи життям, патріотки втекли з-під варти.
Переодяглися у цивільне. Нелегке мандрування по окупованій землі, аж поки не опинилася серед своїх. І знову, Катерина Митрофанівна Ревенок – старший сержант медичної
служби, санінструктор роти 1339 гірсько-стрілецького ордена Кутузова полку 318 стрілецької Новоросійської дивізії продовжила свою військову службу.
Навесні 1944 року наші війська штурмували Севастополь. Особливо жорстокий бій
був за Сапун-гору, яка панувала над містом і була ключом до нього. На крутосхилі гори
серед штурмуючих була санінструктор Катерина Ревенок. Поранених багато. Не кланя-

«Во время боевых действий в районе Бочков- Даргов с 10 – 15 декабря
1944 года тов. Ревенок Е.М. проявила себя мужественной и преданной своему
делу. Несмотря на сильные обстрелы тротивника тов. Ревенок Е.М. не покидая своего места честно продолжала выполнять все приказания врача оказывая помощь раненым бойцам и офицерам. Только за время с 10 – 25.12.44 года
тов. Ревенок Е.М. подготовила и оказала помощь 730 раненым товарищам. За
проявленную смелость и самоотверженную работу тов. Ревенок Е.М. достойна
правительственной награды ордена Красной Звезды»1
лася кулям, а поспішала на допомогу. Ворожа куля пронизала груди хороброї медсестри навиліт. Вона потрапила в госпіталь, де хірургом був Петро Макарович Євтушенко.
Той перший і пізнав землячку, з якою працювали до війни в Куйбишевській центральній
лікарні. Петро Макарович умовляв залишитись після лікування свою медсестру працювати в своєму польовому госпіталі, але Катерина Митрофанівна повернулась в свою
рідну 318-у Новоросійську стрілецьку дивізію.
Дивізія входила до Південно-Західного фронту, а влітку 1944 року її перекинули в
Карпати і передали 4-му Українському фронту, Катерина Митрофанівна воювала пізніше у Закарпатті, на польській землі, в жорстоких боях за чехословацькі міста Оломуц,
Моравська Острава.
В одному з боїв Катерина Митрофанівна 7 травня 1944 року отримала легке поранення, а 25 травня 1944 року одержала орден Слави ІІІ ступеня.
З 10 по 25 грудня 1944 року Катерина Митрофанівна надала допомогу 730 пораненим бійцям поблизу чехословацьких сіл Бочков і Даргов. Пізніше 25 січня 1945 року
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Рядок з наказу №04/11 318-ї гірсько-стрілецької Новоросійської дивізії
І – ї гвардійської армії від 20 лютого 1945 року.
командир полку майор Єгоров, напише в нагородному листі: « …Ревенок К.М. достойна
правительственной награды – ордена Красной Звезды».
В боях з 15 квітня 1945 року по 16 квітня 1945 року, в зв'язку з вибуттям фельдшера з строю, Катерина Митрофанівна замінила його, перебуваючи в бойових порядках
роти надавала першу допомогу пораненим на полі бою. В боях з 16 квітня 1945 року
по 8 травня 1945 року К.М. Ревенок у передовій групі ПМП працювала в перев'язочній,
надаючи допомогу лікарю в наданні медичної допомоги пораненим. За даний період
надала 49 пораненим першу медичну допомогу. Командир 318 стрілецької Новоросійської дивізії Першої гвардійської армії Герой Радянського Союзу генерал-майор Василь
Федорович Гладков 18 травня 1945 року в нагородному листі написав: «Ревенок К.М.
достойна ордена Червоної Зірки».
Восени 1945-го фронтова медсестра К.М. Суржик після демобілізації знов була зарахована медсестрою в її рідну лікарню в селі Куйбишеве Запорізької області.
У трудовій книжці
Катерини Митрофанівни
14 записів про винесення їй подяк за добросовісну роботу.
Жила Катерина Митрофанівна в скромному
будиночку по вулиці Ілліча. Він менший розміром від сусідських. Такі
будували в перші повоєнні роки вони, ветерани минулої війни, бо
більшого не могли собі
дозволити. Жили бідно,
скромно. Треба було
зводити не тільки собі
житло, а й піднімати із
попелищ все зруйноване війною. Останні роки
Катерина Митрофанівна
живе в своєї доньки Зої.
5 квітня 1985 року
Указом Верховної Ради
Поздоровлення від ветеранів. З промовою
СРСР Катерина МитроСуржик К.М. на Меморіалі Слави в смт. Куйбишеве.
фанівна
нагороджена
9 травня 2012 р.
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орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, на честь 40-ї річниці Великої Перемоги2.
На святковому піджаку Катерини Митрофанівни численні бойові нагороди, серед
них ордени: Слави ІІІ ст., Червоної Зірки, Вітчизняної війни ІІ ст., «За мужність», медалі:
«За бойові заслуги», «За Перемогу над Німеччиною» та багато ювілейних.
У жовтні 1994 року Україна відзначала знаменну дату – 50-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників. З нагоди цього ювілею заснований Пам'ятний знак
«50 років визволення України», перший такий знак в районі одержала ветеран Вітчизняної війни Катерина Митрофанівна.
Рішенням виконкому Куйбишевської селищної ради №31 від 19 березня 2003 року
за заслуги перед територіальною громадою, бездоганне виконання свого громадського
обов'язку , активну участь у громадсько-політичному житті, гідний вклад в історію селища та з нагоди 80-річчя з утворення Куйбишевського району, керуючись ст. 39 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» присвоєне звання «Почесний громадянин смт. Куйбишеве» Катерині Митрофанівні Суржик.
14 вересня 2012 року за бойові і трудові заслуги перед Запорізькою областю, активну громадську позицію Запорізька обласна рада нагородила К.М. Суржик Грамотою
обласної ради.
Працювала Катерини Митрофанівни все життя в Куйбишевській центральній районній лікарні медичною сестрою. Трудовий стаж роботи 50,5 років. Життя К.М. Суржик
описано у книзі «Сполохані струни пам'яті» місцевого поета А.П. Левади.
Здійснилася мрія фронтової медсестри К.М. Суржик, її дочка Зоя Андріївна закінчила медичний інститут і тепер працює в Куйбишевській центральній лікарні і вважається
одним з кращих лікарів району.
Джерела та література:
1.
2.

ЦАМО, Ф – 33, Оп.- 690306, Сп.- 2677.
ЦАМО, номер запису в базі даних – 1519931075.
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ТІМЧЕНКО
(Корнієнко)
ЛЮБОВ
ТАРАСІВНА
ЗАСЛУЖЕНИЙ
ПРАЦІВНИК
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

№ 1076

Про відзначення працівників агропромислового комплексу
Запорізької області державними нагородами Української РСР
За особистий вклад у збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на основі впровадження інтенсивних технологій і передових методів
організації праці присвоїти почесне звання
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР»
ТІМЧЕНКО ЛЮБОВІ ТАРАСІВНІ – доярці колгоспу «Україна»
Куйбишевського району.
Голова Верховної Ради Української РСР		
В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР
М.ХОМЕНКО
м. Київ, 18 листопада 1988 року
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Тімченко (Корнієнко) Любов Тарасівна народилася на хуторі Петрівському (Вершинська Перша сільська рада) Куйбишевського району Запорізької області 28 травня 1942
року. Її батька, Корнієнка Тараса Федоровича (1910 р.н.), після звільнення хутора від
німецько-фашистських загарбників у вересні 1943 року польовий військовий комісаріат
призвав та направив у 66 механізовану бригаду 8 механізованого Олександрійського
корпусу. Червоноармієць Т.Ф. Корнієнко помер від ран 24 лютого 1945 року на території
Польщі в місті Конте. Мати, Корнієнко (Танцюра) Дарина Давидівна (1907 р.н.), працювала в колгоспі імені Куйбишева (з 25 червня 1950 року – четверта бригада колгоспу
імені Карла Маркса Куйбишевського району Запорізької області).
В 1949 році пішла у перший клас Очеретуватської початкової школи №2. Любов Тарасівна навчалася в одному класі зі своїм майбутній чоловік Тімченком Олександром
Григоровичем. У 1953 році, після закінчення початкової школи, продовжила навчання в
Ново-Українській школі, а Олександр Григорович продовжив своє навчання у Вершинській Першій семирічній школі.
Трудову діяльність Любов Тарасівна розпочала в 1958 році різноробочою в четвертій польовій бригаді, а з 1962 року – дояркою колгоспу імені Карла Маркса.
Село Петрівське в кінці 60-х років минулого століття оголосили неперспективним,
закрили школу, клуб, магазин, медпункт. Мешканці стали роз'їжджатися із села. Сім'я
Тімченків переїхала в смт. Куйбишеве. З 1969 року Любов Тарасівна продовжила свою
трудову діяльність в колгоспі «Україна» Куйбишевського району Запорізької області.
Колгосп виділив тимчасове житло. А навесні наступного року сім'я Тімченків розпочала
будівництво власного будинку.
Л.Т. Тімченко спочатку працювала телятницею, а потім дояркою. Старанна жінка
мала вагомі результати у роботі, вона стала учасником клубу доярок-чотиритисячниць.
На той час не так і багато було доярок в районі, які доїли від кожної корови по чотири
тисячі кілограмів молока.
Згадує чоловік Тімченко Олександр Григорович, про трудову діяльність дружини:
«У нашому будинку № 14, що по вулиці Жовтневій в смт. Куйбишеве електричне світло
спалахувало найраніше, і, мов за розкладом, в один і той же час — рівно о 4-й годині
ранку. За роки роботи дояркою моя дружина Любов Тарасівна, — вже виробила звичку,
що просипається без будильника. Вона в числі перших ранком у корівнику. Ця риса
притаманна всім старанним дояркам: найраніше приходити і пізніше залишати роботу.
Своїм подругам вона завжди говорила, що вона найближче живе біля ферми і тому
повинна бути першою. Вся трудова біографія моєї дружини пов'язана з фермою. Після
школи прийняла групу телят. З теличок виростила первісток і попросилася в доярки.
Знаю, нелегко бути дояркою з більш ніж тридцятирічним стажем, та якщо ти ще мати
трьох дітей: дочок Наташі та Інни і сина Олександра, та і я постійно на фермі, бо працював скотарем.
Один філософ сказав: працювати по-справжньому, значить трудитися так, щоб було
важко. Нелегко всюди, де в роботу вкладаєш всього себе. І, все ж, дояркам важче. Та
коли робота в радість, цього вони не помічали. Верх бере задоволення від зробленого,
досягнутого успіху, від поваги товаришів по роботі, від того, що тебе хвалять при підбитті підсумків, відзначають. В цьому і суть щастя і радощів життя. Часто був свідком,
коли Любов Тарасівна заходила в корівник, корови її групи лагідно косили очі на свою
господарку, яка, знають, що нагодує, почистить, видоїть.
Часто Любов Тарасівна у своїх виступах на зборах говорила: «Що значить бути хоро-
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УСИК
ВАСИЛЬ
ЄЛИСЕЙОВИЧ

(18 липня 1922 р. –
8 квітня 1988 р.)

ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
смт. КУЙБИШЕВЕ

Посвідчення Тімченко Любові Тарасівни.
шою дояркою? Це означає: любити свою роботу, знати тонкощі професії і не лінуватися.
Чому одні надоюють більше, в інших показники скромніші? Різниця в надоях від того,
що одні довше і старанніше пораються біля корів, а дехто немов повинність відбуває,
сяк-так подоїла і поспішає додому».
Бюро райкому Компартії України, виконком районної Ради народних депутатів, президія райкому профспілки працівників агропромислового комплексу і бюро райкому
комсомолу за досягнуті виробничі успіхи на честь 70-річчя Великого Жовтня нагородили Любов Тарасівну Тімченко ювілейною Почесною грамотою ЦК КПРС, Ради Міністрів
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.
У 1987 році Любов Тарасівна надоїла від однієї закріпленої корови у середньому по
4116 кілограмів молока.
Указом Президії Верховної Ради Української РСР №1060 від 18 листопада 1988 року
присвоєне почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства Української
РСР» доярці колгоспу «Україна» Тімченко Любові Тарасівні.
Після пенсії Любов Тарасівна ще кілька років працювала дояркою та на інших роботах. Любов Тарасівна і Олександр Григорович виховали трьох дітей, які вже мають свої
сім'ї, тепер гордість пенсіонерів – чотири внуки.

Народився 18 липня 1922 року в селі Царекостянтинівка (тепер смт. Куйбишеве Запорізької області). У 1940 році закінчив Куйбишевську середню школу.
Трудову діяльність розпочав в редакції газети «Соціалістична перемога» у лютому
1941 року на посаді літпрацівника-коректора. Першим редактором районної газети
була – Тамара Жох, в передвоєні роки – Кравченко, Табачников, Руденко, Колесник.
В повоєнні роки газети редагували Іван Савич Карпій, Петро Степанович Станевський,
Дмитро Григорович Скиба, а через 17 років після початку трудової діяльності, редакцію
очолив Василь Єлисейович Усик.
На фронт пішов відразу, після оголошення мобілізації в 1941 році. Доля не слала
йому легких доріг. Звідав сповна і гіркоту відступу, і жорстокість бою. Служив в артилерійській частині, воював в північному передгір'ї Кавказького хребта, донських степах,
під Москвою.
У вересні 1942 року військову частину, в якій служив Василь Єлисейович, перекинули із Підмосков'я під Сталінград. На той час він був командиром кулеметної обслуги та
комсоргом зенітно-кулеметної роти.
Першу нагороду – медаль «За бойові заслуги» (№163841) одержав у 1942 році в
боях під Сталінградом, за особисто збитий німецький літак. Медаль «За оборону Сталінграда» Василю Єлисейовичу вручили 10 серпня 1943 року.
З 17 липня 1942 року по 2 лютого 1943 року тривала одна з найбільших битв не тільки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу, а й Другої світової війни – Сталінградська битва. Василь Єлисейович був безпосереднім учасником цієї битви. Нижче його
спогади про ті часи:
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«Наш 581 зенітно-артилерійський полк прибув під Сталінград у перших
числах вересня і відразу включився в бойові дії. Німецька авіація тоді, на жаль
панувала в повітрі. Прикривали ми наші частини, які вели бої північніше
Сталінграда в районі радгоспу «Котлубань».
Запам'яталось, що інтенсивні бойові дії не припинялися з настанням ночі.
Відсутність колодязів і питної води на багато кілометрів. Безлісі поля, де
не заховаєшся від повітряної розвідки ворога, мов кремінь, міцна суха глина
сталінградських степів, яка важко піддавалася при ритті окопів, а їх доводилося щоночі рити на нових вогневих позиціях, відсутність палива з настанням холодів – усе це важким тягарем лягало на солдатські плечі. Але дух наш
був піднесений, бо ворога врешті-решт зупинили. Ми одержали тілогрійки,
ватяні штани, валянки , все більше надходило снарядів. Відчували активну
підтримку тилу. А німці мерзли в пілотках. Бойовий дух наш був високий.
Був я в ті грізні і нелегкі бойові будні комсоргом роти великокаліберних
кулеметів, командиром однієї з шістнадцяти в роті установок.
Після оточення сталінградського угруповання німців, у якому наш полк брав
безпосередню участь, на правому боці Дону, на захід від м.Калача, ми захопили
на станції Нижне-Мирська основні склади теплого обмундирування і продовольства німців. Німці будь-що хотіли хоча б розбомбити склади, щоб трофеї
не дісталися нам. Ми обороняли станцію від наземного ворога і літаків. Під
час одного з нальотів мені особисто вдалося, збити «Месершміт-109», за що
у грудні 1942 року був нагороджений медаллю «За бойові заслуги».
У наступних боях наш полк багато зробив, щоб перешкодити німецьким
транспортним літакам доставляти підмогу оточеним у Сталінграді
військам».1
18 липня 1944 року Василь Єлисейович за мужність і відвагу на білоруській землі під
Брестом був нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня. За звільнення столиці
Польщі був нагороджений медаллю «За визволення Варшави». За відмінні бойові дії та
оволодіння німецьких населених пунктів Пренцлау, Ангермюнде, Анклам, Фрідланд,
Ліхен, Штральзунд, Грімер, Деммін, Росток, Варнемюнде, Барт, Бад-Доберан заслужив
молодший лейтенант Василь Єлисейович Усик особливу подяку від Верховного Головнокомандуючого Маршала Радянського Союзу Й.В. Сталіна.
Після демобілізації з Червоної армії, у липні 1946 року, повернувся у рідне село Куйбишеве. Із десяти його однокласників з війни повернулося тільки троє. Не повернувся
з фронту і батько, червоноармієць Усик Єлисей Михайлович (1898 р.н.), який в лютому
1944 року пропав безвісти.2
Повернувся працювати у свою рідну газету, йому запропонували посаду відповідального секретаря редакції. В грудні 1943 року почав виходити друкований орган
Куйбишевського райкому партії і райвиконкому – районна газета «Соціалістична перемога», яка стала активним агітатором і організатором боротьби за відбудову народного
господарства, за посилення допомоги фронту, а після переможного закінчення війни
– за відбудову і дальший розвиток сільського господарства і культури.
Треба було відроджувати втрачене, будувати нове. Штат редакції був невеличкий,
газета виходила двічі на тиждень, обсягом дві сторінки. Творчі працівники пішки ходили по селах району, збираючи матеріал. Таке практикувалося у воєнні та повоєнні роки.
Важливу інформацію передавали із контори колгоспу чи сільради по телефону. Газету
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складали і друкували вручну при
світлі зроблених із гільз коптилок.
В 1958 році бюро Куйбишевського райкому Компартії України рекомендувало Василя Єлисейовича на посаду редактора
районної газети «Соціалістична
перемога», з 1963 року «Прапор
комунізму».
Помітною подією в житті Василя Єлисейовича, кінця 50-х років
минулого століття, був I Всесоюзний з'їзд радянських журналістів,
делегатом якого він був. З'їзд відбувся в Москві в листопаді 1959
року. Головний підсумок роботи
з'їзду – створення творчої організації – Спілки журналістів СРСР.
У привітанні ЦК КПРС І Всесоюзному з'їзду журналістів радянські
журналісти були названі «підручними» партії. Це, з точки зору ЦК
КПРС, було вищим визнанням їх
заслуг. Подібна оцінка протягом багатьох років була предметом гордості для В.Є. Усика.
Не було жодного зриву графіка виходу районки, хоча, звичайно, траплялося всяке. Мабуть, саме ця риса характеру Василя Єлисейовича відіграла вирішальну роль на
початку шістдесятих, коли його, сорокарічного, з редакторським досвідом призначили
редактором об'єднаної газети чотирьох районів.
В 1962 – 1963 роках, декілька місяців виходила міжрайонна газета – орган сільського обкому партії та облвиконкому. Василь Єлисейович редагував газету «Радянське
село» у Пологах.
В кінці 60-х він носив піджак військового покрою із стоячим комірцем. Такою була
мода в ті роки.
12 березня 1967 року В.Є Усика було обрано депутатом Куйбишевської районної
ради депутатів трудящих по Азовському виборчому округу №22.
Василь Єлисейович започаткував рубрику першої сторінки «Вони – наша гордість»,
де газета давала фотографії і нариси про кращих людей району. Газетний клуб любителів природи «Росинка», інформаційна рубрика «Від суботи до суботи» теж неабияка
заслуга редактора.
Більше двадцяти років він очолював військово-патріотичний клуб «Слава», який
став своєрідним літописом героїзму наших земляків, та тих хто загинув на території нашого району в роки Великої Вітчизняної війни.
В 1975 році за активну участь в героїко-патріотичному виховані молоді та в зв'язку
з 30-річчям Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні Указом Президії
Верховної Ради Української РСР №6493 було нагороджено ветерана Великої Вітчизняної
війни Усика Василя Єлисейовича – редактора Куйбишевської районної газети «Прапор
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комунізму» – Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.
Журналіст від Бога, Василь Єлисейович, вчив молодих журналістів у звичайному бачити незвичайне і нести його до своїх читачів.
Редактор був людиною дуже відповідальною. Він вважав, що хай навіть каміння
з неба падає – це не може бути причиною невиходу газети. Він став першим членом
Спілки журналістів нашого району.
Фронтовик, який знав війну не зі слів, В. Є. Усик глибоко шанував ветеранів війни
і чимало зробив для увічнення їх безсмертного подвигу. Завдяки підтримці очолюваної ним газети, в районі у 60-70-х роках широко розгорнувся рух червоних слідопитів.
Школярі під керівництвом вчителів-істориків вели пошук героїв-земляків, встановлювали імена воїнів, котрі загинули на нашій куйбишевській землі. У ті роки на сторінках
районної газети здебільшого рукою В.Є.Усика був написаний літопис трагічних подій
осені 1941 року в районі с. Попівки, де проривалися з оточення війська 18-ї армії генерал-лейтенанта А.К. Смирнова. У ці ж роки були встановлені імена всіх земляків – Героїв Радянського Союзу. Не без участі Василя Єлисейовича, який на той час був членом
бюро Куйбишевського райкому Компартії України, народилася і здійснювалася ідея
створення у райцентрі Меморіалу Слави і Алеї Героїв, які зараз є одними з найкращих
пам'ятників землякам-фронтовикам в Україні.
16 вересня 1982 року, за великі заслуги перед Радянською Батьківщиною, бездоганне виконання громадського обов'язку, бойову і трудову доблесть, активну участь у
громадсько-політичному житті, гідний вклад у славну історію рідного селища і в зв'язку
з 200-річчям заснування смт. Куйбишевого виконком Куйбишевської селищної Ради народних депутатів вирішив: присвоїти звання «Почесний громадянин селища міського
типу Куйбишевого» Усику Василю Єлисейовичу – уродженцю смт. Куйбишевого, ветерану війни і праці, кавалеру орденів Вітчизняної війни І ступення, Трудового Червоного
Прапора (8 грудня 1973 р.), журналісту з 1941 року, редактору районної газети «Прапор
комунізму».
На посаді редактора районної газети Василь Єлисейович працював до 1983 року.
Будучи корінним куйбишевцем, В.Є. Усик до останніх років життя залишався
полум'яним патріотом рідного краю, робив все залежне від нього, щоб примножувалися його багатства. Все трудове життя В.Є. Усик віддав газеті. Це був невгамовний,
принциповий, пишучий журналіст, який давав газеті те, що їй треба і стільки треба. Був
принциповий, непримиренним до недоліків, з якими настійно боровся, використовуючи для цього перо журналіста. Активний був у партійній і громадській роботі. Його
неодноразово обирали членом райкому партії, в склад бюро, депутатом районної ради
народних депутатів. Багато років підряд В.Є. Усик невтомно допомагав шукати невідомих героїв Другої світової війни.
Дружина Василя Єлисейовича, Надія Василівна, після смерті чоловіка передала бойові і трудові нагороди на зберігання в комунальний заклад «Куйбишевський районний
краєзнавчий музей імені Миколи Яковича Гудіни» (вулиця Леніна 2, село Гусарка Куйбишевського району Запорізької області).
Джерела та література:
1.
2.

Особисті спогади В.Є.Усика.
ЦАМО, Ф-58, Оп.18004, Сп.767.
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ХАЧАЙ
АНТОН
МИХАЙЛОВИЧ

(10 листопада 1913 р. –
27 березня 1994 р.)

КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Народився 10 листопада 1913 року в селі Олексіївка (тепер Куйбишевського району
Запорізької області) в сім'ї селян. Закінчив два класи Олексіївської початкової школи. В
дванадцять років розпочав самостійне життя. Коли в 1925 році в сім'ї з'явився вітчим,
Антон Михайлович втік з дому в місто Маріуполь. В місті пішов в учні до швеця. Навчився шити туфлі, тапочки, ремонтувати взуття. В кінці 20-х років минулого століття, коли
почали створюватись колгоспи, Антон Михайлович повернувся в своє село.
У 1931 році правління артілі «Серп і Молот» направило Антона Михайловича на навчання в Мелітопольський технікум індустріалізації сільського господарства. В колгоспи
району почали поступати автомобілі, трактори, комбайни, інша сільськогосподарська
техніка, це вимагало підготовки спеціалістів, здатних організувати експлуатацію і ремонт цієї техніки.
В листопаді 1939 року Куйбишевський РВК призвав Антона Михайловича в Робітничо-Селянську Червону Армію на радянсько-фінську війну. Збройний конфлікт між СРСР
і Фінляндією тривав в період з 30 листопада 1939 року по 13 березня 1940 року. Після
війни А.М. Хачай побував у відпустці і продовжив служити в Червоній Армії.
З вересня 1941 року гвардії сержант Антон Михайлович Хачай на Великій Вітчизняній війні. Протягом всієї війни був майстром по ремонту зброї в моторизованому стрілецько-кулеметному батальйоні 26-ї Гвардійської танкової бригади.
При звільнені Ростовської області Антон Михайлович у березні 1943 року був нагороджений першою нагородою – медаллю «За відвагу». Згідно із нагородним листом
А.М. Хачай був представлений до нагороди орденом Червоної Зірки, але вищестояще
командування переглянуло клопотання безпосереднього командира і нагородила сер-
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жанта лише медаллю.
В лютому 1945 року гвардії сержант Антон Михайлович Хачай з воїнами 2-го гвардійського танкового
Тацинського
Червонопрапорного
корпусу звільняв Східну Прусію. За
мужність та відвагу був нагороджений медаллю «За відвагу» та прийнятий в члени ВКП (б).
Після закінчення Великої Вітчизняної війни Антон Михайлович
оселився в селищі Комиш-Зоря Куйбишевського району Запорізької області, побудував будинок з своєю
дружиною Ольгою Панасівною, в
них було п'ятеро дітей: Микола (1939
р.), Ліда (1941 р.), Анатолій (1947 р.),
Валентина (1949 р.) і Ніна (1951 р.).
Після війни ветерани війни, ті,
хто воював на фронті і повернувся –
це були найбільш шановані люди.
З 1946 року Антона Михайловича
призначили працювати бригадиром
тракторної бригади №9 Костянтинівської МТС, його бригада обслуговувала колгосп імені Ілліча (після
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«Предан делу партии ЛЕНИНА–СТАЛИНА и социалистической Родине, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в районе с. Маньново-Калитвинская,
Скасырская, Тацинская, Скубрий, Лысый, Павловка проявил мужество и отвагу.
Тов. Хачай под огнем противника собрал на поле боя оружия: винтовок – 78,
автоматов – 43, станковых пулеметов – 6.
Тов. Хачай в боевых операциях, своевременно обеспечивал боеприпасами,
своевременно ремонтировал оружие.
В районе с. Скубрий под огнем пулеметов противника выносил с поля боя
оружие. В период боев от с. Мамон до ст. Тацинская в сложной обстановке отремонтировал винтовок – 58, ручных пулеметов – 9, станковых пулеметов – 3.
За добросовестное отношение к свом обязанностям, за проявленную заботу по вооружению батальйона достоин правительственной награды ордена
«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».1

Хачай А.М. 1941 р.

Фрагмент з нагородного листа Хачай Антона Михайловича.

Фрагмент з нагородного листа Хачая Антона Михайловича.

«Тов. гвардии старший сержант Хачай А.М. работает на должности мастера-оптика в артиллерийской мастерской 2 Гв.ТТКК. В период операции корпуса в
районе боевых действий под городом Инстенбург сумел под огнем противника
снять из подбитых машин оптические приборы, доставить их на склад корпуса
и восстанавливал их на вновь отремонтированные танки. Дисциплинирован,
мужественный боец, своей умелой и мастерской работой за короткий срок с 19
января по 1 февраля 1945 г. отремонтировал 8 (восемь) оптических приборов
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требующих заводского ремонта. У всех машин, прибывающих на ремонт проверил, выверил и установил приборы. За короткое время – освоил полностью
ремонт сложных приборов ТШ – 15 (На танках Т-34 з 85-мм гарматою встановлювався приціл ТШ-15 – Автор). Тов. Хачай трудолюбив и смелый боец.
Тов. гвардии старший сержант Хачай А.М. достоин правительственной награды – медали «За отвагу».2
укрупнення колгоспів в 1959 році – колгосп «Україна» – Автор) Куйбишевського району
Запорізької області.
З перших днів своєї роботи Антон Михайлович розпочав підготовку тракторів та реманенту до весняно-польових робіт. Незважаючи на величезні труднощі, після звільнення села від фашистів орали коровами і сіяли вручну. Під час жнив у поле виходили
жінки з серпами, чоловіки з косами. В 1946 році в тракторній бригаді уже було декілька
тракторів. Завдяки поліпшенню агротехніки значно зросла врожайність. Якщо в 1946
році середня врожайність по бригаді була 12.2 центнера з гектара, то в кінці 40-х років
збільшилась до 17 центнерів з гектара завдяки наполегливій праці механізаторів бригади: Савчука Федора, Падалки Івана, Халецького Дмитра, Палія Павла, Костенка Миколи.
За підсумками соціалістичного змагання між тракторними бригадами Костянтинівської МТС, за отримання високих врожаїв зернових культур в 1957 році перше місце завоювала тракторна бригада №9, отримавши в середньому з кожного гектара зернових
культур (без кукурудзи) по 23.7 центнера. Тракторну бригаду А.М. Хачая було нагороджено перехідним червоним прапором МТС і грошовою премією в сумі 200 карбованців. Антона Михайловича до 40-ї річниці Великої Жовтневої революції за досягнуті успіхи було занесено до Книги Пошани Костянтинівської МТС.3 Наказом №39 від 31 березня
1958 року по Костянтинівській МТС, в зв'язку з реорганізацією Костянтинівської МТС в
Костянтинівську ремонтно -технічну станцію і передачею техніки в колгоспи, бригаду
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№9 А.М. Хачая було передано колгоспу імені Ілліча.
Трудовий подвиг бригадира тракторної бригади А.М. Хачая високо оцінила партія
і уряд, за вирощення високих врожаїв озимої пшениці, нагородивши його в 1958 році
найвищою нагородою країни – орденом Леніна.
Рішенням Куйбишевської районної Ради від 30 липня 1955 року був створений Куйбишевський харчокомбінат, до якого входили декілька цехів: млин, хлібопекарня, цех
безалкогольних напоїв, підсобне господарство. Пізніше почалося будівництво олійного
цеху та підсобних приміщень.
Директор підприємства Ф.І. Пашко 25 жовтня 1958 року запросив на посаду майстра
олійного цеху А.М. Хачая, досвідченого бригадира тракторної бригади, який мав досвід
у будівництві, ремонті машин та обладнання, і саме головне – працювати з людьми.
Згідно із штатним розкладом оклад механіка був 500 карбованців.
Антон Михайлович ввів в експлуатацію олійний цех, при його участі було збудовано
дві нові, більш потужні хлібопекарні, які забезпечили все населення району хлібом. На
існуючих виробничих підрозділах була проведена реконструкція, вдосконалені технології та освоєно випуск нових видів харчових продуктів, булочних та кондитерських виробів.
Протягом з 1960 по 1968 рік фото Антона Михайловича постійно було на Дошці Пошани підприємства.
З 1 лютого 1965 року Антона Михайловича переводять на посаду механіка харчового комбінату. Згідно із рішенням партійного бюро від 6 січня 1970 року та первинної
партійної організації харчосмакової фабрики від 13 січня 1970 року Антон Михайлович
був переведений з механіка на посаду слюсаря по ремонту. На цій посаді він відпрацював декілька днів і звільнився з харчосмакової фабрики 19 січня 1970 року.
20 січня 1970 року А.М. Хачай був прийнятий на роботу заступником головного лікаря Куйбишевської центральної районної лікарні по господарській роботі, а 1 грудня
1973 року Антон Михайлович у зв'язку з досягненням пенсійного віку, пішов на заслужений відпочинок.
6 квітня 1985 року Указом Верховної Ради СРСР Антон Михайлович нагороджений
орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, на честь 40-ї річниці великої Перемоги.4
В 1976 році після смерті дружини Антон Михайлович переїхав до свої доньки в село
Єлизаветівка Приморського району Запорізької області. Помер А.М. Хачай 27 березня
1994 року.
Джерела та література.
1.
2.
3.
4.

Механізатори Костянтинівської МТС та колгоспники колгоспу імені Ілліча.
1946 р. В першому ряду третій справа Антон Михайлович Хачай.

ЦАМО, Ф - 33, Оп.- 682526, Сп.- 694.
ЦАМО, Ф - 33, Оп.- 687572, Сп.- 1501.
Архів Куйбишевської районної державної адміністрації. Наказ 197 від
18 вересня 1957 року по Костянтинівській МТС.
ЦАМО, номер запису в базі даних – 1521763775.
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ШАМРАЙ
ВАСИЛЬ
ЯКИМОВИЧ

(5 липня 1905 р. –
30 червня 1994 р.)

КАВАЛЕР
ОРДЕНА ЛЕНІНА

Народився 5 липня 1905 року в селі Царекостянтинівка (тепер смт. Куйбишеве Запорзької області) в багатодітній сім'ї. В нього було дев'ятеро братів і одна сестра. Його
мама була довгожителькою та цілителькою, прожила 99 років.
Василь Якимович закінчив земську школу. В багатодітній сім'ї дітей змалечку привчали до тяжкої сільської роботи. За кожною дитиною була закріплена якась домашня
робота. Кожен мав роботу по віку і силі. Василь Якимович в менші роки пас корів, згодом став рубати дрова та носити воду. Потів став працювати в городі, в хліві прибирав…
Пройшов ці всі етапи і вмів виконувати будь яку роботу, як і всі його брати та сестра.
У 1924 році Василь Якимович одружився з Марією Андріївною Кадькало. Молода
сім'я переїхала на хутір Червоне Озеро (тепер село Червоне Озеро Куйбишевського району Запорізької обл.), в них народилися дві доньки: Поліна (1925 р.н.) та Зоя (1927 р.н.).
З перших днів Великої Вітчизняної війни В.Я. Шамрай на війні, мав два поранення,
лікувався в госпіталях. Поранення, отримані на війні, підірвали здоров'я Василю Якимовичу. Після повернення з війни в 1945 році в село Куйбишеве влаштувався працювати
конюхом в Куйбишевський маслозавод. В післявоєнні роки, до 1953 року маслозавод
знаходився, де в наш час магазин «Фортуна» по вулиці Леніна, 78. Завод випускав масло, кефір та іншу кисломолочну продукцію, також було налагоджено випуск морозива,
яке розвозив Василь Якимович по магазинах села Куйбишеве.
Куйбишевським відділом соціального забезпечення згідно зі статтею 6 Постанови
РНК СРСР від 16 липня 1940 року №1269 з 10 липня 1945 року Василю Якимовичу була
надана інвалідність третьої групи. Після того, як 10 лютого 1948 року інвалідність була
знята, Куйбишевський райком Компартії України рекомендував Василя Якимовича на
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роботу в колгосп імені Леніна (у 1963 році перейменований на колгосп «Таврія» – Автор) на посаду бригадира рільничої бригади №2.
Він одразу взявся до роботи. Працював самовіддано. Вставав о 5 ранку – і на роботу. Що літо, що зима,
завжди був на роботі. Він любив працювати на землі,
хоч хліборобська праця дуже важка. Його бригада була
однією з кращих у районі, люди дуже його поважали.
В.Я. Шамрай за кращі зразки роботи і досягнуті успіхи в соціалістичному сільському господарстві в 1955
році постановою Центрального Комітету Комуністичної
партії України і Ради Міністрів Української РСР був премійований годинником.
Нагрудний знак
У серпні 1956 року бригадир рільничої бригади колШамрая В.Я.
госпу
імені Леніна Василь Якимович Шамрай був учас«Відмінник
ником
Всесоюзної сільськогосподарської виставки і був
соціалістичного
нагороджений медаллю учасника ВСГВ. Через рік, у
змагання сільського
вересні 1957 року Василь Якимович знову учасник Всегосподарства».
союзної сільськогосподарської виставки, на якій був нагороджений 3 вересня 1957 року Міністром сільського
господарства СРСР Володимиром Володимировичем Мацкевичем нагрудним знаком
«Відмінник соціалістичного змагання сільського господарства».
Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 23 червня 1966
року за успіхи у збільшенні виробництва й заготівель пшениці бригадир колгоспу «Таврія»
Василь Якимович Шамрай нагороджений орденом Леніна
(номер ордена 383906).
15 жовтня 1970 року за досягнуті успіхи в розвитку народного господарства СРСР Василь
Якимович Шамрай нагороджений бронзовою медаллю
Головним комітетом Виставки
досягнення народного господарства СРСР.
Василя Якимовича часто запрошували школярі на свята в
початкову школу, як учасника
Великої Вітчизняної війни, особливо коли пішов на пенсію.
Згадував ветеран про нелегкі,
запеклі бої, в яких довелося
брати участь. Розповідав учням
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про пережиті небезпеки і про кумедні випадки. Всіляке ж відбувалося, життя є життя.
Але, взагалі, не особливо любив говорити про війну. Вважав, що це не найкращий предмет для розмов. Можливо, через втрату друзів, пережите… Бо для тих, хто був на війні, це не просто балачки. Розмову завжди старався перевести на сільськогосподарську
тему, про вирощування високих врожаїв в колгоспі «Таврія», про людей праці.
Правління колгоспу «Таврія» за добросовісну працю, високі показники в соціалістичному змаганні неодноразово нагороджувало Василя Якимовича Почесними грамотами, цінними подарунками, путівками в санаторії та туристичними поїздками по містах
СРСР та в країни соціалістичної співдружності.
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ШИРОКОЛАВА
ТЕТЯНА
ЮРІЇВНА
МАЙСТЕР
СПОРТУ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНОГО
КЛАСУ

Народилась 11 серпня 1979 року смт. Куйбишеве Запорізької області. Інвалід дитинства ІІ-ї групи (вроджена перетяжка ступні). Після операції їй порекомендували носити
ортопедичне взуття. Спортом почала займатися в шкільні роки. Віджималась на брусах,
займалася метанням ядра. Для розвитку опорно-рухового апарату грала в баскетбол.
В шкільні роки була учасником районних спортивних змагань. Перші успіхи в спорті
Тетяна здобула на змаганнях по шахам і шашкам, вона стала чемпіонкою району і Запорізької області.
Після закінчення в 1998 році Куйбишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів школи (класний керівник Тамара Дмитріївна Рябініна) вступила до Запорізького національного університету,
на ігри в шахи і шашки не було часу, треба було навчатися. Від фізкультури Тетяну Юріївну звільнили. Викладач фізкультури бачив, що дівчину тягне до спорту і запропонував
займатися силовими видами спорту.
В 2001 році почала займатися пауерліфтингом у школі вищої спортивної майстерності з важкої атлетики олімпійського резерву фізкультурно-спортивного товариства
«Спартак». Тренером був заслужений тренер України Алім Петрович Босий, начальник
Запорізького центру «Інваспорт». Після закінчення ВНЗ працювала юристом. Почала
серйозно займатися пауерліфтингом, працювати над своїми результатами, брала участь
у змаганнях. В спорт прийшла коли, важила 58 кг 400 грамів і вижимала 45 кілограмів.
У 2001 році взяла участь у чемпіонаті України, який проходив у Дніпропетровську.
Тоді посіла друге місце у ваговій категорії до 56 кілограмів. Тендітна красуня – неодноразовий переможець не тільки українських, а й багатьох престижних міжнародних зма-
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гань із пауерліфтингу.
В 2003 році закінчила
Запорізький національний університет (юридичний факультет), та виконала норматив «Майстра
спорту України». Стала
дворазовою рекордсменкою України, багаторазовою чемпіонкою України
з пауерліфтингу серед
спортсменів з ураженням
опорно - рухового апарату. У 2005 році Тетяні Юріївні виконала нормативи і
Посвідчення Т.Ю. Широколави.
їй присвоїли почесне званя «Майстер спорту України Міжнародного класу». При власній вазі до 52 кілограмів
підняла штангу вагою 77.5 кілограмів. В цьому ж році на чемпіонаті Європи (Португалія)
у особистому заліку посіла трете місце, в командному – перше.
Тетяна Юріївна тренується у спортивному залі фізкультурно – спортивного товариства «Спартак». Цей зал носить ім'я відомого запорізького штангіста, дворазового олімпійського чемпіона з важкої атлетики Леоніда Івановича Жаботинського. Кожного дня
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по 2-3 тренування. За тренування вона піднімає до восьми тонн.
В 2006 році взяла участь у
чемпіонаті світу (Корея), де стала
бронзовою призеркою (вагова
категорія - 56 кг), чим забезпечила отримання ліцензії на участь в
ХІІІ Параолімпійських іграх (Пекін – 2008 р.).
У червні 2007 року в Греції
проходив восьмий відкритий
чемпіонат Європи з пауерліфтингу, на якому Тетяна Юріївна
завоювала перше місце в Європі
та друге місце в світі. На цьому
чемпіонаті збірну України визнали кращою у світі.
З 2003 року паралельно займається легкою атлетикою:
метанням диску, списа, ядра. Є
Т.Ю. Широколава на тренуванні.
багаторазовою чемпіонкою і рекордсменкою України в цих видах
спорту.
5 – 12 листопада 2005 року на чемпіонаті Європи в Португалії в місті Альгарве, де

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
						
№ 247/2007-рп
Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів
із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів
Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2006 року № 290 призначити стипендії Президента України чемпіонам і призерам чемпіонатів світу та
чемпіонам Європи з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам:
ШИРОКОЛАВІ Тетяні Юріївні - чемпіонці Європи 2007 року з пауерліфтингу,
у розмірі 4 тисяч гривень.
		
Автограф чемпіона світу та Європи з пауерліфтингу Тетяни Широколави

Президент України		

В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 листопада 2007 року
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брали участь спортсмени 34
Відзнаку Куйбишевкраїн Тетяна Широколава
ської
селищної ради
посіла третє місце в жимі
«Честь і Слава» засноштанги вагою 72.5 кілогравано для відзначення
ма.
громадян за видатні
В 2007 році на зимоособисті заслуги перед
вому чемпіонаті України
громадою в галузі розвстановила новий світовий
витку економіки, науки,
рекорд у штовханні ядра.
освіти, культури, спорВона штовхнула чотирикілоту, мистецтва, охорони
грамове ядро на 9 м 77 см
здоров'я та довкілля, за
і перевищила в своєму класі
благодійну та громадсвітовий рекорд болгарської
ську діяльність, мецеспортсменки на 7 см. На
натство, інші заслуги
цьому ж чемпіонаті Україперед громадою.
ни вона встановила рекорд
Відзнака
селищної
Медаль
країни з метання списа,
ради «Честь і Слава» є
Т.Ю. Широколави
який становив 24.18 метрів.
пам'ятною відзнакою і
«Честь і Слава»
Запорізька обласна державмає форму медалі для
на адміністрація нагородиносіння її з лівого боку грудей.
ла Тетяну Юріївну медаллю
Положення про відзнаку територіальної гро«За розвиток Запорізького
мади
смт. Куйбишеве «Честь і Слава» затверкраю».
джено рішенням селищної ради від 26.05.2011 №1
В 2008 році взяла участь
у ХІІІ Параолімпійських іграх
в Пекіні, де в складі збірної України посіла четверте місце, до бронзової медалі не вистачило всього два кілограми! Перше місце посіла дворазова чемпіонка і рекордсменка
Паралімпійських ігор Фатіма Омар (встановивши новий рекорд 141кг), друге місце – росіянка Ірина Казанцева з результатом 97 кг і третє – малазійка Соу Лі Чен з результатом
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92 кг. Після того брала участь в чемпіонатах світу в Малайзії та Греції.
Заочно закінчила магістратуру Запорізького національного університету зі спеціальності «Фізична реабілітація». Свого часу у неї була навіть службова кар'єра. Але коли
постало питання про кар'єру або спорт, то вона вибрала спорт.
З 20 по 27 лютого 2012 року у м. Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати), проходив кубок
світу, в ньому взяли участь 260 спортсменів із 46 країн. Тетяна Юріївна виступила на цих
міжнародних змаганнях. Довелось поміняти вагову категорію (шість років виступала у
вазі спортсменів до 56 кілограмів). В Дубаях виступала у ваговій категорії до 52 кілограмів і досягла високого результату - підняла штангу вагою 103 кілограми. Це був найкращий результат у цій ваговій категорії (рекорд України), Тетяна Юріївна посіла перше місце, отримала золоту медаль та ліцензію на участь у ХІV Паралімпійських іграх в Лондоні.
На офіційних змаганнях на чемпіонаті України у 2011 році, де вона виступала до 56
кг, Т.Ю. Широколава показала свій кращий результат – 110 кг.
Багато років Тетяна Юріївна працює тренером у рідному запорізькому фізкультурно-спортивному товаристві «Спартак». Неодноразово брала участь у міжнародному
турнірі «Срібна штанга». На цих змагання польських інвалідів-колясочників Тетяна Юріївна двічі виступала за Польщу.
Тетяна Юріївна об'їздила вже досить багато і завоювала масу призів, куточок з нагородами знаходиться у батьків. Батько дуже дбайливо зберігає всі призи. У неї десятки
всіляких медалей, кубків. Батьки пишаються єдиною донькою. Юрій Володимирович
Широколава – депутат Куйбишевської селищної ради, підприємець. Мама, Марина Валентинівна – завідувач відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Куйбишевської районної
ради Запорізької області.
3 червня 2012 року з нагоди святкування Дня селища, відповідно до рішення виконавчого комітету Куйбишевської селищної ради Тетяна Юріївна нагороджена відзнакою
територіальної громади смт. Куйбишеве «Честь і Слава».
У Тетяни Юріївни в дитинстві було занадто сильне недорозвинення рук. Але на сьогодні вона тисне штангу вагою в 100 кілограмів. Вона ніколи не розслабляється, завжди
працює тільки з максимальною вагою.
Спорт – це не тільки і не стільки досягнення, рекорди, промені прожекторів і знаменитість. Це – спілкування, дорогоцінна можливість знаходитися в середовищі ровесників, обговорювати наболіле, радитися і радити, разом радіти, сумувати й долати біль…
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ДОВІДКОВІ ВІДОМОСТІ

ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ВЛАСНІ НАЗВИ
ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ІСНУЮТЬ АБО ІСНУВАЛИ
НА ТЕРИТОРІЇ КУЙБИШЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Селище міського типу КУЙБИШЕВЕ
Куйбишеве – селище міського типу, районний центр, на правому і лівому березі
річки Кам'янки. Думка про те, що населений пункт був заснований у 1782 році1, або в
1780-і роки2 не підтверджується жодними джерелами. В «Атласі Новоросійського намісництва» 1799 року село ще не згадується. Деякі автори стверджують, що село було
засновано на початку XIX століття.
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рік – міститься у книзі4 Якова Павловича Новицького «История города Александровска
(Екатеринославской губернии) в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии 1770-1806 г.».
Ведомость
Екатеринославской губернии, Александровского уезда, с показанием
числа душ мужска и женска пола и числа десятин земли удобной и
неудобной. Учинена в августе 1805 года.
Примечание 3. Наличное население хотя принаровлено к сведениям 1806 г.,
т.е. ко времени образование Александровского уезда из частей Мариупольского и Павлоградского, но цифры взяты с ревизских сказок за 1795 г.
№ по
порядку

Наименования населений и
владельцев

Число душ
Муж. Жен.

129

Первые войсковые слободы
(впоследствии казенные слободы)
Благовещенское, казенное селение 583

471

130
131

Цареконстантиновка
Белоцерковка, казенное селение

130
517

159
534

Число десятин
Удоб.

Неудоб.

18890

480/2360

1029

199/860

Фрагмент сторінки 160 з книги Я.П. Новицького «История города
Александровска, (Екатеринославской губ.) в связи с историей
возникновения крепостей Днепровской линии 1770 -1806 г.».

Фрагмент з листа Російського державного архіву давніх актів.
Першими поселенцями села Царекостянтинівки були державні селяни в основному
з Чернігівської губернії, а також з Полтавщини і Харківщини3.
Згідно із довідкою державного архіву Запорізької області в архіві є тільки дані про
переселення у 1804 році. Перша письмова згадка про село Царекостянтинівка – 1795

На сьогоднішній день достовірно відомо, що Царекостянтинівка, як стверджує Я.М.
Новицький у своїй книзі в 1795 році існувала з населенням 289 чоловік. На початку ХІХ
століття Царекостянтинівка порівняно з сусідніми селами Благовіщенка (1054 чоловік)
та Білоцерківкою (1051 чоловік) була мало заселеним селом. Село Царекостянтинівка,
можливо під другою назвою існувало і до 1795 року, але на сьогодні письмових джерел
цього не існує. Деякі краєзнавці стверджують, що в перші роки існування назва нашого
селища була Кам'янка за назвою річки.
Остаточну відповідь на питання про рік заснування села Царекостянтинівка (смт.
Куйбишеве) може надати поЦесаревич і великий князь Костянтин
дальша дослідницька робота в
Павлович (народився 8 травня 1779 року в
історичних архівах України та РоЦарському Селі — помер 14 червня 1831 року
сійської Федерації.
у Вітебську) — другий син Павла I і Марії ФеТвердження В.Г.Фоменка (Відорівни. Протягом 16 днів, з 27 листопада (9
ктор Гаврилович Фоменко крагрудня) до 13 (25 грудня) 1825 року, офіційні
єзнавець-аматор, котрий зробив
установи в Петербурзі та Москві під приісторичний внесок у дослідженсягою визнавали його імператором і самоня і популяризацію історії краю –
держцем Всеросійським Костянтином I, хоча
фактично він ніколи не царював і свого встуАвтор), що село отримало назву
пу на престол не визнав.
Царекостянтинівка після проїзду
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через нього «царевого сина Костянтина» в 1837 р.,2 або в 1845 році,3 помилкове. В літературі вказано, що великий князь Костянтин Миколайович відвідав «Новоросійський
край» у 1845 році,5 але про його проїзд через село нічого не повідомляється. Село було
назване Царекостянтинівкою в перші роки свого існування на честь брата імператора
Олександра І великого князя Костянтина Павловича. Село також ніколи не називалось
Бельманською чи Більманкою, на противагу думці В.Г. Фоменка.2
У 1867 році жителі с. Царекостянтинівки заснували хутір Ново-Кам'янка (сучасне
с. Вершина), а у 1920-і роки – сусідні хутора: Очеретувате, Грузьке, Веселоіванівське,
Шевченко (с. Дубове), Червоне Озеро, Азов (с. Тополівка); колишні села Широке, Петрівське, Павлівське, хутір Новотроїцький, селище Зоря. З 5 червня 1926 року до 15 вересня
1930 року с. Царекостянтинівка називалось Первомайське. Відповідно, район називався
Первомайським. Іноді у документах зустрічається назва Першотравневе і Першотравневський район. 3 квітня 1935 року постановою ЦВК УРСР село перейменоване, на Куйбишеве на честь «видатного діяча», соратника Сталіна, одного з керівників Радянського
Союзу, який вніс свій внесок у створення тоталітарного режиму, Валеріана Володимировича Куйбишева, а 7 серпня 1935 року постанову затвердив ЦВК СРСР.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 1935 года
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ НЕКОТОРЫХ РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ УССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
Утвердить постановление ЦИК УССР и переименовать:
Село Цареконстантиновку, центр района им. Куйбышева (быв. Цареконстантиновского) Днепропетровской области — в с. Куйбышево.
Председатель ЦИК Союза ССР
Секретарь ЦИК Союза ССР		

М. КАЛИНИН
И. АКУЛОВ

Москва, Кремль. 7 августа 1935 г.

Архівна довідка державного архіву Запорізької області.

У першій половині XIX століття й до 1923 року – волосний центр. З березня 1923
року – районний центр. Селище міського типу з 20 грудня 1957 року.6 Тепер у Куйбишевому є кутки (частини): Божки, Галушки, Махни, Оклюки, Отрішки, Поляки, П'ята, Ремінці, Саї, Сороки, Суха, Таврія, Шоста. У 1920-і роки село поділялось на десять «сотень»
(частин), які існували ще у 1927 році.7 У роки Радянської влади змінився поділ Куйбишевого на квартали, яких під час перепису населення 1959 року налічувались 89. Квартали
у складі 5-20 дворів розрізнювались на номерами (№ 1-89).8
Жителів: 4451 (1859 р.), 4830 (1886 р.), 7571 (1913 р.), 5371 (1923 р.), 5039 (1938 р.),
6722 (1959 р.).
Згадується як:
Цареконстантиновка: 1808 р.9, 1817 р.10, 1913 р.11, 1925 р.12, 1927 р.13
Цареконстантиновка (Каменка): 1859 р.14, 1886 р.15
Куйбишево: 1938 р.16
Куйбишеве: 1972 р.17
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Кутки (частини) смт. КУЙБИШЕВЕ Запорізької області
Богани – вулиця Смирнова. Назва, напевно за прізвищем мешканців.
Божки –

територія вулиці Вороніна. За переказами, названа так тому, що там жив садівник Божко.

Галушки – вулиця Голуба. Назва, напевно за прізвищем мешканців.
Махни –

частина вулиці Щорса біля маслозаводу. Як розповідають, названа так тому,
що там жив якийсь дід Дементій, учасник махновського руху.

Оклюки – частина вулиці Щорса. Назва за прізвищем.
Отрішки – тепер південна частина вулиця Крупської. За переказами, там жило багато
сімей з прізвищем Отрішко.
Поляки – вулиця Заводська і частина вулиці Запорізької. Назва пов'язана з тим, що там
у ХІХ столітті оселялись вихідці з Польщі.
П'ята –

вулиця Дзержинського. За переказами, так названа тому, що раніше там
було тільки п'ять хат. Однак, очевидно, що це залишок поділу села у ХІХ столітті, на квартали, які розрізнювались за номерами. Цей поділ тепер забутий. Поділ на квартали за номерами був типовим для великих сіл протягом
ХІХ століття.

Ремінці – тепер вулиця Фрунзе. За переказами, названа так тому, що там жили ремісники, які шили ремінці.
Саї –

північна частина вулиці Крупської. Назва відантропонімічна. За переказами,
там у минулому жив дід Сай (прізвище).

Сороки – нині вулиці Ілліча. Назва, очевидно, за прізвищем.
Суха –

частина Куйбишевого на північній околиці. Тепер – вулиця Кірова. Назва
пов'язана з тим, що вулиця розташована вздовж сухого русла балки.

Таврія –

територія колишнього колгоспу «Таврія», звідси й назва.

Шоста –

сучасна вулиця Миру. Походження назви пояснюють тим, що у минулому
там було шість хат. Назва відбиває поділ села на квартали у ХІХ столітті.

Фрагмент адміністративної карти Куйбишевського району
Запорізької області 1949 рік.

Село ГРУЗЬКЕ
Грузьке – село Куйбишевської селищної ради на лівому березі балки Грузенької, за
3 км на південний схід від залізничної станції Комиш-Зоря. Засноване як хутір у середині 1920-х років із с. Царекостянтинівки (тепер смт. Куйбишеве). Назва за назвою балки
Грузенької, яка була відома також як Грузька. В ХІХ столітті на місці села знаходився
хутір Ловягіна.
Жителів: 178 (1926 р.),
214 (1938 р.).
Згадується як:
хутір Грузька:
1927 р.13, 1938 р.16
хутора Грузькие: 1941 р.18
хутір Грузький: 1949 р.19
хутір Грузьке: 1972 р.20

Карта с. Грузьке
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Село ДАЧНЕ

Хутір ЖУРАВКА

Дачне – колишне село, Куйбишевської селищної ради, на лівому березі балки Великої Більманки (Більманки), за 1,5 км на південний - захід від залізничої зупинки Щебеневої. Засноване як хутір Велика Більманка із с. Олексіївни в першій половині 1920‑х
років. Назва відтопонімічна (за назвою балки). Після війни 1941-1945 років це хутір
Вільний. 12 червня 1964 року с. Вільне перейменоване, на Дачне.21 Зняте з обліку 17
листопада 1976 року.22

Журавка – колишній хутір Куйбишевської селищної ради біля витоків балки Журавлевої, з західного боку залізничної колії, за 1,5 км на південний-схід від залізничної
станції Червоний Схід. Заснований в другій половині XIX століття із с. Царекостянтинівка
(тепер смт. Куйбишеве). У 1898 році про нього йшлося як про хутір Шулкевича.26 Назва
за назвою балки.

Жителів: 92 (1926 р.).
Згадується як:
хутір Велика Більманка: 1927 р.13, 1938 р.16
Большая Бельманка: 1941 р.18
Вільний: 1949 р.19
Вільне: 1961 р.23

Жителів: 65 (1923 р.), 127 (1926 р.), 167 (1938 р.).
Після війни 1941-1945 рр. не існував.
Згадується як:
хутір Журавлево: 1925 р.12;
хутір Журавка: 1927 р.13, 1938 р.16

Село ДУБОВЕ

НОВОТРОЇЦЬКІ хутора
Новотроїцькі – колишні хутори, Куйбишевської селищної ради, на лівому і правому
березі річки Гайчур. Північна околиця хуторів знаходилась за 3 км на захід від північнозахідної околиці сучасного с. Очеретуватого. Довжина хуторів 2 км вздовж річки Гайчур.
Засновані в середині 1920-х років переважно із с. Царекостянтинівки (тепер смт. Куйбишеве). Назва за назвою іншого населеного пункту.
Жителів: 138 (1926 р.). Після війни 1941 - 1945 рр. назва у джерелах не зустрічається.

Карта с. Дубове

Дубове – село, Куйбишевської селищної ради, біля
верхів'ї річки Кам'янки та у верхів'ях балки Більмак. Засноване
як хутір Шевченка на початку 1920-х років. переважно із с. Царекостянтинівки (тепер смт. Куйбишеве). Назва на честь видатного українського поета Т.Г. Шевченка (типова для 1920-х років). 12 червня 1964 року перейменоване на Дубове, 24 тому
що у районі було ще одне село Шевченківське.
Жителів: 490 (1923 р.), 368 (1926 р.), 394 (1938 р.).
Згадується як:
хутір Шевченко: 1925 р.12, 1927 р.13, 1941 р.18
хутір Шевченка: 1938 р.16
хутір Шевченківський: 1949 р.19
Шевченківське: 1961 р.23
село Дубове: 1972 р.20

Згадується як:
хутір Н.-Троїцький: 1927 р.13
хутора Ново-Троицкие: 1941 р.18

Село ТРУДОВЕ
Трудове – село Куйбишевської селищної ради, біля витоків балки Більманки. Засноване як хутір у 1927-1928 роках із с. Більманки.31 Назва підкреслювала важливість труда,
в той час мала ідеологічний зміст.
Жителів: 249 (1938 р.).
Згадується як:
Трудовий: 1938 р.16, 1949 р.19
Трудовой: 1941 р.18
Трудове: 1972 р.20
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Карта с. Червоне Озеро

Карта с. Трудове

Проміжна залізнична станція
ЧЕРВОНИЙ СХІД
Червоний Схід – проміжна залізнична станція на перегоні Пологи – Комиш-Зоря, за 2 км на південний-захід від
південно-західної околиці смт. Куйбишевого і за 6 км на схід
від залізничної станції Комиш-Заря. Побудована у 1940-і
роки. На карті області 1949 року позначена за 1,5 км на північний-захід від сучасного
місцезнаходження, на тому місці, де дорога Трудове – Куйбишеве перетинає залізничну колію. Назва ідеологічна. У 1959 році йшлося про залізничний роз'їзд.29

Село ЧЕРВОНЕ ОЗЕРО
Червоне Озеро – село Куйбишевської селищної ради, за 6 км на південний схід від південно-східної околиці смт. Куйбишевого і за 3 км на північний-схід
від залізничної станції Комиш-Зоря. Засноване як селище (хутір) на початку 1920-х років
із с. Царекостянтинівки (тепер смт. Куйбишеве). Назва, мабуть, тому, що біля селища
був ставок у витоках річки Гайчур. Ставок біля північно-східної частини сучусного села
позначений на сучасній топографічній карті області.27
У 1959 році село поділялось на два «масиви». Вулиці ще не мали назв.28
Жителів: 628 (1923 р.), 250 (1926 р.), 340 (1938 р.).
Згадується як:
п. Красное Озеро: 1925 р.12
Червоне Озеро: 1927 р.13, 1938 р.16, 1949 р.19, 1972 р.20
Красний: 1941 р.18
Червоное Озеро: 1997 р.22

Згадується як:
Червоний Схід: 1949 р.19
Красний Восток: 1997 р.30, 2002 р.27

Село ЧЕРВОНИЙ ЯР
Червоний Яр – колишне село Куйбишевської селищної ради, на правому і лівому
березі річки Гайчур (біля витоків річки), за 1,5 км на північний-захід від східної околиці
сучасного с. Червоне Озеро. Започатковане як хутір Тарасівка у 1927-1928 роках із с. Берестового (тепер Бердянського району).31 Назва згадується з 1930-х років. Поруч сусіднє
с. Червоне Озеро. Топоніми мали ідеологічний зміст. Червоний – колір революції. Назва
Тарасівський на честь Т.Г. Шевченка.
Жителів: 201 (1928 р.), 148 (1938 р.). Зняте з обліку 17 листопада 1967 року.32
Згадується як:
Тарасівка: 1928 р.33 		
Краснояр: 1937 р.34		
Червоный Яр: 1938 р.35

Тарасовский: 1941 р.18
Червоний Яр: 1949 р.19, 1961р.23
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Село ШИРОКЕ

БІЛЬМАК-МОГИЛА

Широке – колишне село, Куйбишевської селищної ради, на лівому березі річки
Кам'янки за 3 км на північ від північної околиці смт. Куйбишевого. Засноване як селище
на початку 1920 - х років із с. Царекостянтинівки (тепер смт. Куйбишеве). Назва за назвою балки.

Більмак-Могила (курган у складі курганного могильника), за 3 км на південно-захід від крайньої південно-західної околиці сучасного смт. Куйбишевого і за 1,8 км на
південно-захід від залізничної станції Червоний Схід. На картах 1862 року і 1865 року
показано великий курган та дев'ять насипів на південний захід від нього, які розташовані ланцюжком на протязі 1,2 км. Згідно із топографічною картою 1941 року - курган
Більмак-Могила висотою 7,6 м, місцевість - 324.8 м. Поблизу нього два насипи на схід і
п'ять на північний – захід на протязі 1,2 км. На сучасній карті області 1997 року є позначка кар'єру та висоти місцевості - 324 м. Курган є найвищою точкою Запорізької області. Обстеженнями виявлено 14 насипів, які витягнуті південний схід на північний захід.
Більмак-могила - основний курган - на південь в групі насипів. Курган насипано на кристалічному масиві, поруч існує щебеневий завод і кар'єр. Курган конусоподібний за формою, заввишки 8 м, діаметр 100 м. На верхівці – топографічна вежа. Кам'яний масив та
насип значно пошкоджено кар'єром. Поблизу Більмак-могили ще чотири насипи. Один
курган висотою 2,5 м, довжиною 40 м, є довгим (розкопувався археологами), другий
підковоподібний, заввишки 3,5 м, довжиною 40 м, два висотою 2,8 – 3,5 м, діаметром
по 50 м, частково засипані викидами щебеневого заводу. Решта насипів (десять) округлої форми, висотою 0,3-1 м, діаметром 19-20 м, розорюються. Розкопаний у 1996 році,
курган був святилищем племен сабатинівської культури епохи бронзи XIV – XII століття
до нашої ери. Назва тюркська. На думку В Г.Фоменка, походить від тюркської, «белмек» – «розділяти». Інша назва – Горіла – від кольору (зовнішнього вигляду кургану).

Жителів: 240 (1923 р.), 118 (1926 р.), 99 (1938 р.).
Знятий з обліку 21 грудня 1994 року.32
Згадується як:
п. Широкий: 1925 р.12, 1927 р.13
хутір Широкий: 1938 р.35, 1949 р.19
Широке: 1972 р.20

Куйбишевська селищна рада розташована
на Приазовській височині, в цьому її географічна
унікальність.
ПРИАЗОВСЬКА ВИСОЧИНА
Приазовська височина — височина на південному сході України, в межах Донецької та Запорізької областей. Відповідає південно-східному виступові Українського
кристалічного масиву. На півночі височина межує з Придніпровською низовиною, на
північному сході з Донецьким кряжем, на сході та півдні з Приазовською низовиною, на
заході — з Причорноморською низовиною.
Кристалічні породи, з яких складається основа Приазовської височини, перекриті
переважно товщею лесів (граніти, гнейси, сієніти та ін.), та лесивидних суглинків. Місцями вони виходять на поверхню.
Відповідно до залягання кристалічного фундаменту, Приазовська височина поступово знижується з півночі (пересічні висоти 200 – 230 м) на південь (висоти до 50 –
100 м). Найбільш підвищена північна частина височини є вододілом між річками басейну Дніпра та річками, що впадають в Азовське море. Вододільні простори Приазовської
височини слабо хвилясті, розчленовані річковими долинами, балками та ярами. Особливо густо розчленований рельєф у басейні річки Обиточної та в басейні верхньої течії річки Берда. У верхів'ях річки глибоко врізуються в кристалічні породи, утворюючи
вузькі (каньйоноподібні), часто стиснені скелями долини; в річищах багато порогів, є
невеликі водоспади. На півдні і на півночі від головного вододілу річкові долини розширюються і набувають рівнинного характеру. Хвилястий рельєф Приазовської височини
урізноманітнюється ізольованими підвищеннями — могилами. Одні з них насипані за
давніх часів людиною (могили-кургани), інші являють собою виходи давніх кристалічних порід. Найбільша висота Приазовської височини: Більмак - Могила (324,8 м., найвища точка височини).

ГРУЗЕНЬКА балка
Грузенька балка. Гирло в селі Білоцерківці. Витоки на західній околиці смт. КомишЗоря. До гирла напрям на південний схід. Довжина 14 км. Вздовж балки розташоване
село Грузьке. По балці колись протікав струмок. Мала грузькі береги і грузьке дно, від
того і назва. Місцева назва пониззя балки кінця ХІХ століття – Безіменна.

Річка КАМ'ЯНКА
Річка Кам'янка. Гирло між с. Гоголівка і північною частиною с. Новоукраїнка. До гирла напрям на північ і північний схід. Витоки на південь від смт. Куйбишевого, на північ
від залізничної колії. Довжина 19 км. По берегам річки розташовані смт. Куйбишеве,
село Веселоіванівське. Долина річки широка, має багато балок - приток. Названа так
тому, що по її берегам є кам'яні виступи.

КУЙБИШЕВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО
Куйбишевське лісництво, за 5 км на північний захід околиці Куйбишевого біля річ-
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ки Кам'янки. Вважається, що засноване у 1872 році. Складалось із двох частин лісних
дач (ділянок) Кам'янської і Більманської. У 1922 році загальна площа лісництва 1260
десятин (1373 га). З них Кам'янська лісова дача мала площу 782 десятин (852 га). Лісу
було 551 десятин (600 га). Більманська лісова дача займала площу 477 десятин (520 га),
ліс ріс на площі 296 десятин (322 га). У 1920-і роки Кам'янське і Більманське лісництва
згадуються як окремі. Увесь час свого існування лісництво великою мірою сприяло залісенню степу. Назва лісництва та лісової ділянки за назвою річки Кам'янки. В основі
сучасній назві назва смт. Куйбишевого. Нині заказник.
Реліквією лісу є дуб, якому в цьому році виповнюється 141 рік.

Славетні герої степового краю
Джерела та література:
1.
2.
3.
4.
5.

ПОПОВА МОГИЛА
Попова могила (курган у складі курганного могильника), за 3 км на південний схід
від південносхідної околиці смт. Куйбишевого і за 1.5 км на північний схід від залізничної станції Комиш-Зоря. На карті 1865 року позначені три кургани. Згідно із топографічною картою 1941 року – три насипи компактною групою. Висота найбільшого кургану
4 м, місцевості – 255,5 м. На сучасній топографічній карті Запорізької області є позначка
кургану. Назва за прізвищем (відантропонімічна).

САНДЖЕРОВА балка
Санджерова балка. Гирло у смт. Куйбишевому між вул. Щорса і вул. Куйбишева. До
гирла напрям на північний – захід. Балка простягається вздовж сучасної вулиці Гагаріна.
На сучасній топографічній карті області у балці позначено струмок і невеликий ставок.
Наприкінці XIX століття вказувалось що північна частина с. Царекостянтинівки – біля
підошви лівого схилу балки Санджерової, а східна половина села – по правому схилу
цієї балки. Серед місцевих жителів балка відома також як Санджері.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ШИРОКА балка

14.

Широка балка. Гирло за 2 км на північ від греблі ставка, що є біля північної околиці
смт. Куйбишеве. Довжина близько 1 км. Назва за ознаками. Від топоніму походить назва колишнього села Широкого, що знаходилось неподалеку.

15.
16.
17.
18.
19.

История городов и сел Украинской ССР: Запорожская область. – К.: Издательство АН УССР, 1981. Стр. 378).
Фоменко В.Г. Звідки ця назва. – Дніпропетровськ, 1969. Стр. 50.
История городов и сел Украинской ССР: Запорожская область. – К.: Издательство АН УССР, 1981. стр. 378.
Новицкий Я.П. «История города Александровска (Екатеринославской губернии) в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии
1770-1806 г.» - Екатеринослав: Тип. Губернского Земства, 1905. - 176 с.
Памятная книжка Таврической губернии за 1914 г.- Симферополь, 1914.
Стр. 347.
Довідник адміністративно – територіального поділу Запорізької області:
на 1 жовтня 1961 р. – Запоріжжя.1961. Стр. 115.
Ф.Р 1198, Куйбишевський районний виконавчий комітет. Оп.1.Спр.46. Протоколы заседаний сельсоветов и другие материалы. 1927- 1928 гг. Стр.
243.
Ф.Р-2515. Статистичне управління Запорізької області Державного
комітету УРСР по статистиці: Оп.20. Сп.18. Лист 22 зв.
Російський державний військово – історичний архів (м. Москва): Ф.ВУА
(Військово вченого архіву): Спр. 20775. Генеральная карта Екатеринославской губернии с показаним уездов, городов, посадов и проч. 1808 г. Подпись: Неглов. Масштаб 10 верст в англ. дюйме.
Бойко А.В. Джерела з історії ярмарок Південної України останньої чверті
ХVIII – першої половини ХІХ ст.. – Запоріжжя, 2000. Стр.127.
Вся Екатеринославская губерния. 1913 год. Редактор – издатель
Н.Г.Подковыров. – Екатеринослав, 1913. Стр.90.
Описание населенных мест Екатеринославской губернии. По данным на 1
января 1925 г. Екатеринослав. Стр. 118.
Список населених пунктів Маріупольської округи (по матеріалах Всесоюзного перепису населення 1926 р.). Статистичний бюлетень
Маріупільщини. – 1927 - №7-8. Стр. 34.
Списки населенных мест Российской империи. – Т.13 Екатеринославская
губерния с Таганрогским градоначальством. По сведениям 1859 г. – СПб.,
1863. Стр. 32).
Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. VIII. Губернии Новороссийской группы. – СПб., 1886. Стр. 24.
Ф.Р-1202. Бюро Всесоюзного перепису население 1939 р. по Запорізькій
області. Оп. 1. Спр. 38. Списки населенных мест Куйбишевского района.
1938 г. Стр.9.
Українська РСР. Адміністративно – територіальний поділ на 1 січня 1972
р.- Т.2. К., 1973. Стр.186.
Военно-топографическая карта Генерального штаба Красной Армии:УССР.
Запорожская область.1941. Масштаб: 1:100000.
Адміністративна карта України. Запорізька область. Масштаб:
1:300000. – К., 1949.
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20. Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1972 р.
– Т.2. – К., 1973. Стр.176.
21. Крилов М. Пам'ять втрачених сіл (Зниклі ойконіми Запоріжжя). Довідник.
– Мелітополь, 2002. Стр.48.
22. Крилов М. Пам'ять втрачених сіл (Зниклі ойконіми Запоріжжя). Довідник.
– Мелітополь, 2002. Стр.13.
23. Довідник адміністративно – територіальному поділу Запорізької області:
на 1 жовтня 1961 р. - Запоріжжя. Стр.22.
24. Крилов М. Пам'ять втрачених сіл (Зниклі ойконіми Запоріжжя. Довідник. –
Мелітополь.2002. Стр. 65.
25. Список населених пунктів Маріупольської округи (по матеріалах Всесоюзного перепису населення 1926 р.). Статистичний бюлетень
Маріупільщини. – 1927 - №7-8. Стр. 34.
26. Вознесенский В.А. Гидрологические исследования в Александровском уезде
Екатеринославской губернии. – СПб. 1898. Стр.81.
27. Запорожская область. Топографическая карта. Масштаб: 1: 200000. К.
2002 р.
28. Ф.Р-2515. Статистичне управління Запорізької області Державного
комітету УРСР по статистиці: Оп.20. Сп.18. Лист 56-58 зв.
29. Ф.Р-2515, Оп.20, Спр. 19, Стр.35 – Организационные плани переписи населения 159 г. Камышивахского, Куйбышевского и Мелитопольского районов.
30. Запорожская область. Топографическая карта. Масштаб: 1: 200000. К.
1997 р.
31. Ф.Р-1198. Оп.3. Спр. 62. Список населених пунктов района , образованных в
порядке расселения и переселения Алексеевского, Гайчульского и Бельманского сельсоветов за 1927 – 1928 гг. 1929 г. Стр. 6.
32. Крилов М. Пам'ять втрачених сіл (Зниклі ойконіми Запоріжжя). Довідник.
– Мелітополь, 2002. Стр.28.
33. Довідник по населених пунктах Запорізької округи. – Запоріжжя. 1928.
34. Повернені імена. Документи, короткі біографічні довідки ( про
реабілітовані жертви політичних репресій у Запорізькій області), Кн.3,
Запоріжжя, 2000. Стр.111, 211.
35. Ф.Р-1202. Бюро Всесоюзного перепису население 1939 р. по Запорізькій
області. Оп. 1. Спр. 38. Списки населенных мест Куйбишевского района.
1938 г. Стр.9.
При написані розділу «Довідкові відомості» використаний «Історикогеографічний і топонімічний словник» Князькова Юрія Петровича. Запорізька
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Карта смт. Куйбишеве

Вулиці та провулки населених пунктів
Куйбишевської селищної ради
(станом на 1 травня 2013 р.)
Селище Куйбишеве: вул. 30 років Перемоги, вул. Визволителів, вул. Вороніна, вул.
Гагаріна, вул. Голуба, вул. Горького, вул. Дзержинського, вул. Євтушенка, вул. Жовтнева,
вул. Заводська, вул. Запорізька, вул. Ілліча, вул. Калугіна, вул. Карацупи, вул. Кірова, вул.
Кіяшка, вул. Ключова, вул. Крупської, вул. Куйбишева, вул. Леніна, вул. Маяковського,
вул. Миру, вул. Мічуріна, вул. Молодіжна, вул. Першотравнева, вул. Польова, вул. Радянська, вул. Садова, вул. Свердлова, вул. Смирнова, вул. Степова, вул. Суворова, вул.
Східна, вул. Фрунзе, вул. Червоноармійська, вул. Шевченка, вул. Шкільна, вул. Щорса,
вул. 50 років Перемоги, пров. Мирний, пров. Польовий, пров. Поштовий, пров. Пролетарський, пров. Радянський, пров. Річний, пров. Тихий, пров. Стадіонний.
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Село Грузьке: вул. Бердянська.
Село Дубове: вул. Набережна, вул. Річна.
Село Трудове: вул. Виноградна, вул. Жовтнева, вул. Зелена, вул. Леніна, вул. Лісна,
вул. Молодіжна, вул. Підстанція, вул. Поштова, вул. Садова, вул. Степова, вул. Чарівна,
вул. Шкільна, пров. Тихий.
Село Червоне Озеро: вул. Гагаріна, вул. Ілліча.
Куйбишевське лісництво: вул. Висоцького.

Населення Куйбишевської селищної ради
(станом на 1 липня 2013 р.)
Населений пункт

Населення (чол.)

Домогосподарств

Площа (га)

с. Грузьке

57

21

45,30

с. Дудове

76

38

135,80

смт. Куйбишеве

7714

2989

1146,67

Куйбишевське лісництво

23

14

4,10

с. Трудове

603

262

96,14

с. Червоне Озеро

122

56

107,00

Всього

8595

3380

1535,01

І НАСАМКІНЕЦЬ
Завершена розповідь... Якісь події читач сприймає не за автором, критично. І це
добре, таке сприйняття матеріалу спричинить нові дослідження краєзнавцями відомостей про відомих людей Куйбишевської селищної ради Куйбишевського району Запорізької області. Хай прийдешні покоління, сприймаючи мої здобутки і прорахунки,
примножують славу наших земляків.
Висловлюю щиру подяку рідним та близьким героїв книги, Центральному архіву
Міністерства оборони Російської Федерації, Державному архіву Запорізької області, архіву Куйбишевської районної державної адміністрації, редакції газети «Рідний край»,
Куйбишевській селищній раді, комунальному закладу «Куйбишевський районний краєзнавчий музей імені Миколи Яковича Гудіни», державним і громадським установам
та організаціям Куйбишевського району Запорізької області, які брали активну участь у
збиранні і представленні даних до підготовки цього видання.
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