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В городах больших  и знатных 

Я не раз встречал рассвет, 

Но дороже Пятихаток  

Ничего на свете нет. 

 

Здесь, с вокзалом по соседству, 

В те далекие деньки 

Пролетало          мое детство  

Под веселые       гудки. 

 

 

Мне родные Пятихатки 

Не забыть, не разлюбить. 

Пятихатки, Пятихатки... 

Город солнечной судьбы. 

 

Всей стране известны стали 

Твои люди и дела. 

Поезда уходят в дали 

С Пятихатского узла. 

 

Как живете, Пятихатки? 

Не унять без вас тоски. 

„В Пятихатках все в порядке!” - 

Отвечают земляки. 

 

Вілен Каневський 

(наш земляк) 

м. Дніпропетровськ 
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Шановні земляки! 

 
П’ятихатщина – благодатний 

край з родючими чорноземами, історія 

якого розпочалася з початком 

будівництва Катерининської залізниці 

і створенням потужної вузлової 

станції. 

Наш край плекав свою 

нерукотворну історію ще з часів сивої 

давнини, коли широкими степами 

гарцювали козацькі лицарі під 

проводом гетьмана Богдана 

Хмельницького, здобувши першу перемогу на Княжих Байраках над польською шляхтою у 

Визвольній війні 1648-1657 рр. 

Кращі сини і дочки П’ятихатщини з глибокою вірою в серцях боронили наш край у 

роки Великої Вітчизняної війни від фашистської навали. 

Багатий край видатними особистостями минулого і працьовитими людьми, які 

продовжують творити сучасність і плекають майбутнє у своїх дітях. 

Вагомий внесок у розвиток сільського господарства краю вніс меценат і відомий 

селекціонер Ераст Бродський, яким була започаткована аграрна освіта і підготовка 

спеціалістів у цій галузі. Славні традиції свого засновника сьогодні примножує Ерастівський 

державний аграрний технікум. 

Значну культурну спадщину залишили по собі Іван Карпенко-Карий (Тобілевич), 

Олександр Таранець, Андрій Штогаренко, Григорій Зарівняк, вписавши своїм 

подвижництвом на культурних теренах краю золоту сторінку його історії. 

Добрі справи наших попередників і сучасників є корисними для вивчення та 

наслідування підростаючим поколінням. 

Для виконавчої влади району сьогодні пріоритетними напрямками діяльності є: 

збільшення надходжень до дохідної частини районного бюджету та бюджету району, що 

визначені як соціально орієнтовані, створення сприятливого інвестиційного клімату для 

залучення на розвиток району капіталовкладень та їх спрямування на модернізацію об’єктів 

соціальної сфери, реалізація соціальних програм, зокрема створення будинків сімейного типу 

та забезпечення соціальної підтримки багатодітних родин, вирішення проблем забезпечення 

жителів м. П’ятихатках та району якісною питною водою відповідно до районної Програми 

„Питна вода П’ятихатщини”, вдосконалення системи надання житлово-комунальних послуг 

та ін. 

У свій час видатний історик Дмитро Яворницький сказав: „Працюй, доки служать тобі 

руки і доки б’ється живе серце у твоїх грудях; працюй на користь твого народу і на пожиток 

Батьківщини, яка тобі дорога”. Ці слова є дороговказом для кожного, кому не байдужа доля 

П’ятихатщини.  

 

Раїса ГАЛАГАН, т.в.о. голови П’ятихатської райдержадміністрації 
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Шановні читачі! 

 
Сьогодні Ви відкриєте для 

себе ще одне свідчення славної й 
самобутньої історії нашого 
ріднокраю, прекрасної 
П’ятихатщини. Ця книга, яку Ви 
розгортаєте, присвячена 85-річчю 
утворення П’ятихатського району. 

„Життя не стоїть на місці. В 
історії району з’являтимуться нові 
абзаци і сторінки. Славетна праця 
земляків лягатиме щирими рядками 
на сторінки нових книжок”, – так 
завершив свою трилогію 

„П’ятихатські самоцвіти”, написану у співавторстві з Григорієм Руденком, заслужений 
працівник сільського господарства України, почесний житель міста П’ятихатки В’ячеслав 
Михайлович Сторожко. Отже, і книга „П’ятихатщина – наш рідний край” не претендує на 
всеосяжність і завершеність, а перегортає чергову сторінку в літописі нашого району. 

Розділи нашої книги розкажуть про становлення і розвиток району у різні періоди, 
щоденні клопоти законодавчої та представницької влади, органів місцевого самоврядування, 
депутатського корпусу щодо утвердження демократичних засад та соціальних пріоритетів, 
зростання доброту земляків. 

У розділі „Твої люди, П’ятихатщино” ви прочитаєте про перлини-долі кращих з 
кращих синів і дочок району. І тих, які вносили свою лепту у становлення міста й району, і 
тих, хто в сучасних умовах торує шлях до майбутнього, докладає зусиль і засобів, щоб було 
воно щасливим, багатим на добро, щоб цвіла й молоділа П’ятихатська земля. 

На нашій квітучій землі народились, жили і плекали дорідні хліба три Герої 
Соціалістичної Праці. Відлетіли у вирій вони журавлями, та по сліду їхньому йдуть нащадки. 
Бойовими подвигами і безприкладною мужністю у Великій Вітчизняній війні навіки 
вкарбували свої імена у вдячну пам’ять земляків десять Героїв Радянського Союзу. З них 
беруть приклад уже правнуки, діти незалежної України. І мріють про мирні обрії, про 
щасливе кохання, про цікаві шляхи-дороги у житті. 

П’ятихатщині – 85! Рубіжний, зоряний ювілей кількох поколінь. І ця книга як 
дорогоцінна реліквія, бо „історія – це скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і 
повчання для теперішнього, застереження для майбутнього”, має прикрасити сьогодення, 
нагадуючи про славне, героїчне і трагічне, будівниче й щасливе минуле. 

У цій книзі хочеться згадати людей, які залишили добрий слід на П’ятихатській землі. 
Бо хто не шанує свого минулого, свого народу, той не вартий майбутнього. 

Разом з вами, шановні читачі, ми перегорнемо сторінки історії нашого краю від дня 
заснування міста до сьогоднішніх часів. 

Ми намагатимемося, щоб ви пройнялися любов’ю до своєї землі, до своєї малої 
Батьківщини і разом дбали, щоб наш край міцнів, процвітав, бо це - наша рідна земля, де нам 
ми живемо. 

То ж я сподіваюся, що ми станемо єдиною П’ятихатською родиною і будемо 
пишатися рідним районом і нашими людьми. 
 

Надія АЛЕКСЄЄВА, голова П’ятихатської районної ради 
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той не вартий майбутнього 
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Історії славетні сторінки 

П’ятихатський район розташований у межах Придніпровської височини у 

північно-західній частині області та межує з Софіївським, Криничанським, 

Верхньодніпровським районами Дніпропетровської області і Кіровоградською 

областю. Територією району протікають річки Жовта, Саксагань, Омельник. 

 

Карта поміщицьких земель 

Район перетинають Придніпровська та Одеська залізниці, автомагістраль 

Волгоград-Кишинів. 

Площа району становить 1,7 тис. км2 . Населення складає 47,8 тисяч 

чоловік. 

Основними корисними копалинами є вогнетривкі глини та графіт. А 

найцінніше багатство району – родюча земля. 



 7 

Місто П’ятихатки – районний центр П’ятихатського району, розташоване 

за 110 км на південний захід від Дніпропетровська. Це великий залізничний 

вузол Придніпровської залізниці. Через місто проходить автомобільний шлях 

Київ-Донецьк. 

П’ятихатщина... Кожен кілометр її земель може розповісти не тільки про 

день сьогоднішній, а й про день вчорашній, що відгукується у степових 

козацьких могилах, у ледь помітних окопах і воронках, у спеченому полум’ям 

залізі. 

Крізь тумани століть дивляться на нас скіфські могили та скіфські баби, 

пам’ятники козацтву та різних війн.  

Хто й коли нарік місто 

П’ятихатками? У 1886 році у 

степу почалось будівництво 

великої вузлової залізничної 

станції Катерининської 

залізниці, зокрема її 

Саксаганської дільниці, що 

мала стати другим шляхом 

для вивозу залізної руди з 

Кривбасу на металургійні заводи Півдня, поблизу якої брати Потабашні 

збудували перші п’ять хат. Звідси і пішла назва населеного пункту та 

залізничної станції – П’ятихатки.  
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За короткий час П’ятихатки стали однією з найбільших вузлових станцій 

Катерининської залізниці. Вже в 1903 році вона за добу пропускала 1300 

вагонів.  

При вузлі було паровозне депо. У пристанційному селищі налічувалося 

близько 50 дворів, розвивалося хліборобство. З розвитком вузла збільшувалась 

кількість робітників-залізничників. У районі збереглися історичні ворота, через 

які в’їжджала Катерина. 

Перше поселення в районі зафіксоване ще в IV столітті до н.е. поблизу 

с. Комісарівка. Тут знайдені предмети побуту, праці того часу: кам’яні сокири, 

молотки (періоду кам’яного віку). 

Свідками поселень скіфів є скіфські баби та 154 скіфських кургани, які 

перебувають на державному обліку в районі. Пізніше половці, потім козаки 

залишили в районі після себе села й хутори, поділені на сотні. До цього часу 

старожили та й молодь, які живуть у с. Жовте, говорять, що живуть у 5-й чи 6-й 

сотні. Збереглися криниці, з яких козаки поїли своїх коней, а в землі знайдені 

козацькі шаблі, які зберігаються в районному історико-краєзнавчому музеї. У 

селах Жовте і Жовтоолександрівка встановлені пам’ятники гетьману 

українського козацтва Б. Хмельницькому, а в селах Миролюбівка та Рублівка –

пам’ятні знаки. 

Радянська влада в П’ятихатках встановлена в 1918 році. 

У 1923 році селище – центр П’ятихатського району Криворізького 

округу. З 1938 року, згідно з рішенням Президії Верховної Ради УРСР, 

П’ятихаткам надано статус міста. 

Історія створення і розвитку життя в районі пов’язана з усіма соціально-

економічними перетвореннями, які відбувалися в нашій країні. 

За роки довоєнних п’ятирічок у м. П’ятихатках стали до ладу ряд 

промислових підприємств. Ще в 1928 році було завершене будівництво 

елеватора потужністю 30 тонн зерна на годину. Почали випускати свою 

продукцію маслозавод, державний млин. Були створені великі промислові 

артілі „Комунар”, „Червоний хімік”, сільгоспартіль „Воля” та інші. 
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Значну роль у перебудові сільського господарства району відіграло 

створення у грудні 1930 року П’ятихатської машинно-тракторної станції. При 

ній були організовані курси трактористів. Перші трактори на поле вивели 

механізатори П.П. Никона, І.Х. Кислий та ін. 
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У 1937 році став до ладу ремонтно-механічний завод, директором якого 

понад 30 років був Віталій Іванович Клопов. 

З перших днів заснування й до сьогодні гордістю П’ятихаток були і є 

залізнично-промисловий вузол та залізничники. Залізничники сумлінною 

працею поліпшували організацію руху пасажирських поїздів, збільшували 

товарообіг та вантажообіг. 

Але мирну працю перервала війна... 

Здавна існує думка, що історія людства – це історія воєн. На превеликий 

жаль, це так. На долю кожного покоління дісталося навіть не по одній війні. Не 

була винятком для наших батьків Велика Вітчизняна війна. 

Завдяки мужності, героїзму, патріотизму, дружбі людей різних 

національностей наш народ переміг, заплативши за це життям 27 мільйонів 

людей. 

З 22 червня 1941 року все життя перебудовувалося на воєнні рейки, 

почалася масова мобілізація. З району на фронт було призвано більше 20 тисяч 

чоловік, з яких понад 8 тисяч загинуло. 

Вже 13 серпня 1941 року кований чобіт фашиста ступив на землю 

П’ятихатщини. Район знаходився під окупацією понад два роки, а саме, до 

19 жовтня 1943 року. 

№ 119 

„Сообщение Совинформбюро об освобождении частями  

Красной Армии районного центра Пятихаток  

19 октября 1943 г. 

В течение 19 октября юго-восточнее города Кременчуг наши войска, 

ломая сопротивление противника, продолжали развивать наступление и, 

продвинувшись вперед от 15 до 20 километров, с боем овладели городом и 

крупным железнодорожным узлом Пятихатки, а также заняли более 100 

населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты 

Краснобратское, Червонно-Каменка, Рублевка, Виноградовка, Добро-

Надеждовка, Желтое, Пальмира, Чистополье, Новая Украинка, Матреновка, 
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Акимовка, Пушкаревка и железнодорожные станции Счастливая, Зеленая, 

Яковлевка. Таким образом, важнейшая коммуникация гитлеровцев, железная 

дорога Днепропетровск – Знаменка, перерезана нашими войсками.” 

У період окупації діяли підпільні патріотичні групи, партизанські загони. 

За цей час фашисти насильно вивезли на каторжні роботи до Німеччини 4564 

чоловіки (в основному здорову молодь району). 

І ось настав довгожданий день – 19 жовтня 1943 року – звільнення 

території району і міста. Місто було звільнене військами 41-ї окремої танкової 

бригади, якою командував полковник Ф.П. Висоцький, та військами 2-го 

Українського фронту під командуванням Маршала Радянського Союзу 

І.С. Конєва. У небі району воював тричі Герой Радянського Союзу 

І.М. Кожедуб. 

Золотом вписані в сторінки історії району імена Героїв Радянського 

Союзу Я.П. Вергуна, Я.Т. Дідка, Ф.Т. Жалдака, П.Г. Клименка, 

В.М. Коломойця, В.М. Найденка, Г.П. Романюка, В.Г. Солдатенкова, 

М.П. Чалого, І.В. Щипуна. Район прославили партизани Великої Вітчизняної 

війни Ліда Гречко, Віра Листопад, Микола Мамон та ін. Їхніми іменами названі 

вулиці міста та сіл району. У міському парку знаходиться братська могила. 

Кожного року біля братської могили проводяться мітинги, щоб віддати данину 

пам’яті нашим землякам, які захищали рідну землю, рідну П’ятихатщину. 

Наші земляки О.С. Кривенький та М.П. Страшко брали участь у Параді 

Перемоги на Красній площі в Москві. 
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Після звільнення міста першими головами міської ради були С.Д. Лис, 

С.С. Вергун. 

Почалася відбудова народного господарства району. Знову стала до ладу 

машинно-тракторна станція. Довгий час цей колектив очолював кавалер 

орденів Леніна та Трудового Червоного Прапора Конон Федорович Больбот. 

Високими врожаями славилися колгоспи „Україна”, „Світло Жовтня”, 

ім. К. Маркса. 

Радували результатами працівники П’ятихатської птахофабрики. За 

високі показники колектив птахофабрики був нагороджений орденом 

Жовтневої Революції, а її беззмінний директор І.К. Пех удостоєний звання 

Героя Соціалістичної Праці. 

Звання Героя Соціалістичної Праці удостоєні також механізатор 

Ерастівської дослідної станції Ю.Т. Шаповал та механізатор колгоспу 

„Прогрес” А.А. Пилипейко. 

Значний внесок у розвиток сільського господарства району зробила 

птахофабрика „Ювілейна”. Поштовхом для її будівництва у 1964 році стала 

директива про збільшення виробництва яєць і м’яса птиці. Знадобилось багато 

зусиль для реалізації цієї програми. У районі в 1972 році розпочалося 

будівництво об’єктів „Міжколгоспного об’єднання з виробництва качиного 

м’яса”. За півтора роки були збудовані 10 приміщень для утримання качок, 

складські споруди та будівлі для ремонту техніки.  

З 1974 року фабрика здавала щорічно по 500 – 600 тонн качиного м’яса 

державі. Згодом розпочалося будівництво інкубаторної станції, яку ввели в дію 

у 1976 році. Одночасно з будівництвом промислових приміщень розпочали й 

будівництво житла з усіма зручностями, дитячого садка, магазинів, їдальні, 

актової зали. 

У жовтні 1982 року „Міжколгоспне об’єднання” було передане тресту 

„Дніпроптахопром” і перейменоване в П’ятихатську птахофабрику „Ювілейна”. 
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Великий вклад у розвиток птахофабрики зробив Сторожко В.М., 

заслужений працівник сільського господарства.  

В.М. Сторожко (праворуч) отримує Перехідний Червоний Прапор 

В’ячеслав Михайлович Сторожко як істинний патріот рідного 

П’ятихатського району, як керівник з перспективним баченням, у будь-якій 

ситуації намагався бачити те, що може стати корисним рідній землі. 

У гарячій круговерті трудових буднів він не зчувся, як настав його 

пенсійний час. Це чекає всіх. Кожен із нас колись зменшить швидкість на 

дорозі життя, а молоді енергійні спадкоємці далі понесуть нашу естафету. Але у 

земляків язики не повертаються назвати В’ячеслава Михайловича пенсіонером 

у повному значенні цього слова, коли у людини усі турботи зводяться до гри в 

доміно, вирішення дачних проблем і перегляду нескінченних телесеріалів. Як і 

раніше, В’ячеслав Михайлович знаходиться у гущі п’ятихатського життя. Він – 

активний депутат районної ради, до його думки прислухаються депутати та 

керівники району. 

В’ячеслав Михайлович – перший порадник і помічник у підборі 

матеріалів у написанні цієї книги, бо, на його думку, П’ятихатщина – це наш 

дім, наша мала батьківщина.  
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За видатні заслуги 16 чоловік нашого міста прийнято в почесні громадяни: 

1. ВЕРГУН Яків Пантелеймонович – Герой Радянського Союзу, 

визволитель міста. 

2. ОВСЄЙКО Григорій Трифонович – почесний залізничник, 

визволитель міста. 

3. ПОНОМАРЕНКО Василь Михайлович – кавалер ордена Леніна та 

Червоної Зірки, відмінник освіти. 

4. РОМАНЕЦЬ Іван Іванович – заслужений вчитель УРСР. 

5. БУРИЛОВ Василь Пилипович – перший комсомолець. 

6. МОРОЗ Семен Федорович – перший комендант ст. П’ятихатки. 

7. ШАТРОВ Віктор Степанович – Герой Радянського Союзу, 

визволитель міста. 

8. ФАНІН Іван Маркович – легендарний льотчик, що воював у небі 

П’ятихатщини. 

9. ГЛОТОВ Микола Іванович – Герой Радянського Союзу, льотчик. 

10. РАКИТСЬКИЙ Василь Васильович – почесний голова ради ветеранів, 

визволитель міста. 

11.  КОЛОМІЄЦЬ Михайло Кузьмович – визволитель міста. 

12.  ДРОЗДОВ Сидір Дем’янович – кавалер ордена Леніна. 

13.  СЕРБІН Віктор Дмитрович – колишній перший секретар РК КПУ. 

14.  КЛОПОВ Анатолій Іванович – кавалер ордена Трудового Червоного 

Прапора, почесний раціоналізатор. 

15.  ДОВГАЛЬ Володимир Олександрович – колишній перший секретар 

РК КПУ. 

16.  СТОРОЖКО В’ячеслав Михайлович – заслужений працівник 

сільського господарства. 

Вони сприяли розвитку, зміцненню нашого краю, і за це їм вдячні люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почесні громадяни міста (зліва направо): 

Довгаль В.О., Клопов В.І., Коломієць М.К., Ракітський В.В. 
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Обпалені війною, та не забуті людьми 

У ветерана – сині-сині очі... 

Я в них не бачу болю і страху... 

Що він, старенький, у житті ще хоче? 

Що ще не бачив на своїм віку?.. 

 Районна організація ветеранів має більше як 40-літню історію і бере свій 

початок з 1967 року, коли в районі був створений Комітет сприяння 

військовому комісаріату в роботі з допризовною молоддю, ветеранами війни, а 

також з упорядкування місць захоронення загиблих за звільнення населених 

пунктів району. Ось тоді зародилася традиція до Дня Перемоги проводити 

автопробіги місцями бойової та трудової слави, яка збереглася донині. 

 У серпні 1987 року на конференції згідно з Уставом організації ветеранів 

України була створена районна ветеранська організація з відповідною 

структурою. Вона включала 44 первинні організації, з яких 26 створено на 

підприємствах і в установах, 18 – за місцем проживання ветеранів. Ветеранські 

організації об’єднали 14530 ветеранів різних категорій.  

 З 2003 року районну організацію ветеранів 

очолює ветеран праці, колишній державний 

службовець з досвідом роботи в органах 

місцевого самоврядування, ініціативний і 

авторитетний Пономаренко Микола Васильович. 

Він користується заслуженою повагою і довірою 

ветеранів, населення та керівництва району, 

обраний депутатом районної ради. Серед 

працівників Ради районної організації ветеранів 

Іванцов М.І., Давидов В.В., які постійно 

піклуються про кожного ветерана. 

 В основу практичної діяльності ради ветеранів покладено уставний 

принцип – взаємодія та співпраця в інтересах ветеранського руху та кожного 

ветерана зокрема.  
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Ветерани завжди користуються першочерговим правом прийому у 

керівників району. Вирішенню їх проблем приділяється велика увага. 

 П’ятихатський район прославили 10 Героїв Радянського Союзу – 

земляків. Серед них:  

– Вергун Яків Пантелеймонович, народився в с. Саївка; 

– Дідок Яків Терентійович, народився в с. Пальмирівка; 

– Жалдак Федір Трохимович, народився в с. Олександро-Григорівка; 

– Романюк Григорій Павлович, народився в с. Миролюбівка; 

– Солдатенко Василь Григорович, народився в сел. Лихівка; 

– Щипун Іван Валентинович, народився в с. Миролюбівка; 

– Клименко Петро Георгійович, народився в м. П’ятихатках; 

– Найденко Василь Михайлович, народився в м. Кривий Ріг; 

– Чалий Микола Полікарпович, народився в с. Долинське; 

– Коломоєць Василь Миколайович, народився в м. Жовті Води. 
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 Звання Героя Радянського Союзу за звільнення міста П’ятихатки одержав 

росіянин Шатров Віктор Степанович.  

У трьох братських могилах поховано три Герої Радянського Союзу: 

– капітан Звьоздін Іван Олексійович похований в братській могилі на території 

Ерастівського технікуму; 

– старший лейтенант Аксьонов Олександр Михайлович похований в братській 

могилі на території с. Михайлівка; 

– молодший лейтенант Котегов Олексій Олександрович похований в братській 

могилі на території сел. Лихівка. У с. Біленщина встановлено пам’ятник 

земляку, Герою Радянського Союзу Жалдаку Федору Трохимовичу. 

 Понад 20 тисяч чоловік було мобілізовано на фронт із П’ятихатського 

району, не повернулися та загинули 8 тисяч чоловік. 

 Насильно вивезено в Германію 4570 чоловік. В’язнів фашистських 

концтаборів „Бухенвальд”, „Дахау” та інших – 32 наших земляки. 

 Не можна не згадати прізвища земляків – учасників бойових дій, а це: 

Ракитський Василь Васильович, Маслов Микола Олександрович, Москаленко 

Дмитро Олександрович, Чернишенко Микола Петрович, Вороненко Анатолій 

Архипович, Чернега Василь Андрійович, Тупчина Марія Григорівна, Зарайська 

Ніна Михайлівна, Жильцова Клавдія Сергіївна, Чубук Віктор Михайлович, 

Мороз Андрій Гнатович, Доброгорський Павло Миколайович, Петриченко 

Дмитро Андрійович, Коломієць Михайло Кузьмович, Фільов Василь Іванович, 

Софієнко Григорій Трохимович, Верболоз Павло Іванович, Федорець 

Олександр Костянтинович, Сніцер Людмила Антонівна, Степаненка Кирило 

Варфоломійович, Кобзар Петро Павлович, Махоня Микола Іванович. 

 Сьогодні поряд з нами живуть, працюють та займаються патріотичним 

вихованням наші земляки – ветерани праці: Клопов Віталій Іванович, Жалдак 

Іван Тарасович, Хомуха Микола Григорович, Шкода Володимир Григорович, 

Шкода Любов Іванівна, Палій Володимир Андрійович, Сторожко В’ячеслав 

Михайлович, Нікітченко Тамара Степанівна, Карась Лідія Михайлівна, 

Воронець Василь Тихонович, Пономаренко Микола Васильович, Шевченко 



 18 

Микола Акакійович, Павлова Лідія Павлівна, Давидов Василь Васильович, 

Тюріна Тамара Василівна, Штим Валентина Михайлівна, Негода Олександр 

Семенович, Пономаренко Олексій Миколайович, Солонець Микола Іванович, 

Гиренко Любов Мусіївна, Корнієнко Василь Іванович, Жукоцький Микола 

Іванович, Кутирь Микола Кіндратович, Гармаш Олександр Пантелеймонович. 

 На превеликий жаль, сьогодні серед нас немає Вергуна Якова 

Пантелеймоновича, Овсейка Григорія Трифоновича, Ткалик Віри Василівни, 

Зарайського Павла Степановича, Лізунова Андрія Федотовича, Пеха Івана 

Кузьмовича, Страшка Миколи Павловича, Сухотеріна Павла Івановича, Кізіми 

Миколи Івановича, Кузьмінського Андрія Федосійовича, Безверхого Олексія 

Савелійовича, Рудого Григорія Федоровича. 

 За ініціативою ветерана праці Воронця В.Т. при міській раді організовано 

підприємство „Ветеран”, яке надає ритуальні послуги на 40 % нижче від 

комерційних. У майбутньому планується його розширення, створення нових 

робочих місць, виконання замовлень ветеранів. 

 Опорою та підтримкою для ветеранів є територіальний центр соціального 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, працівники 

якого обслуговують на дому більше 1 тисячі людей, які потребують допомоги. 

Планується відкриття стаціонарного відділення територіального центру на 

20 ліжко-місць. 

 Багато форм і методів співпраці з місцевою владою дозволяють кожного 

року проводити масові ветеранські заходи, святкові та ювілейні Дні військової 

та трудової слави. Щорічно напередодні Дня Перемоги у всіх 33 школах району 

відбуваються зустрічі з фронтовиками, вдовами, дітьми загиблих. 

Частими гостями в школах району є Софієнко Г.Т., Москаленко Д.О., 

Верболоз П.І., Ракитський В.В., Маслов М.О. та інші. 

У районі 4595 чоловік ветеранів війни, із них 308 чоловік –інвалідів 

війни, 290 чоловік учасників бойових дій, 8214 чоловік – дітей війни, ветеранів 

праці – 1553 чоловік. 
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Головним у роботі районної ради ветеранів є соціальний захист 

населення, ветеранів війни та праці. 

При районному Будинку культури працює хор ветеранів Великої 

Вітчизняної війни та праці. Довгі роки керівником був Кіяшко В.М., 

акомпаніаторами – Шрамко М.П. і Кривогузов Л.А. 

Жодне районне свято 

не проходить без участі цього 

прекрасного колективу. Їх 

знають і люблять не тільки 

земляки. Колектив 

неодноразово виступав на 

обласних сценах. Але, на 

жаль, з кожним роком 

ветеранів меншає. Та все ж таки хор живе, поповнюється репертуар. 

Керівником і акомпаніатором зараз працює Пугач М.М., талановита людина, 

здібний музикант, який зробив дуже багато для розвитку культури в районі. 

11 вересня 2007 року 

голова обласної ради 

ветеранів Шевченко С.М. 

вручив районній організації 

ветеранів копію Прапора 

Перемоги, який 30 квітня 1945 

року був піднятий в Німеччині 

над рейхстагом. 

На фото члени президії районної ради ветеранів після вручення 

Прапора. У центрі в першому ряду голова обласної ради ветеранів генерал-

майор Шевченко С.М., з правого боку від нього Почесний громадянин міста 

П’ятихатки, ветеран Великої Вітчизняної війни Ракитський В.В., з лівого боку – 

голова районної ради ветеранів Пономаренко М.В. та учасник параду Перемоги 

в Москві в червні 1945 року Кірсанов В.І.  
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Кожного року біля братських 

могил проводяться мітинги, на яких 

чествують ветеранів Великої 

Вітчизняної війни, віддають шану 

загиблим воїнам.  

„Ходіть на могили, ходіть, 

Не тільки в День Перемоги, 

На мармур урочистий, строгий  

Найкращії квіти кладіть.” 
 

Бої давно вже прогриміли... 
Не заживають наші рани, 

Вони і ниють, і болять. 

Не сплять ночами ветерани, 

Війна дає себе ще знать. 

 

 Не всі додому повернулись, 

На рідний батьківський поріг. 

Багато з нас навік заснули, 

Серед степів, серед доріг. 

В бою за матір – Батьківщину 

Герої-друзі полягли, 

Їх у зажурі згадують дружини, 

Батьків ще чекають сини. 

 

 Хоч матерів стає все менше, 

Живуть надією вони, 

У снах з’являються частіше, 

Як спомин, рідні і живі. 

Бої давно вже відгриміли, 

Не чути гуркоту гармат, 

На варті миру стоїть пильно 

У бронзі вилитий солдат. 

 

 В травневий день, День Перемоги 

Ще й нині в пам’яті бої, 

Далекі сходжені дороги 

І друзі вірні, фронтові. 

І ми йдемо до обелісків, 

Вони як справжні вартові. 

Схиляють віти тут берізки, 

Пісні співають солов’ї. 

 

 Калина сили набирає, 

І розростаються дуби, 

Трава із вітром розмовляє, –  

В гостях в них травень молодий. 

Тут рідні й друзі спочивають, 

Життя віддавши на війні. 

Бійці-герої не вмирають, 

Вони у пам’яті живі. 

 

 Павло Козинець (с. Нерудсталь П’ятихатського району) 
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Їх подвиг в бронзі і граніті 

 

Ой травню мій, травню, русявий і милий 

Вклонися, мій травню, високим могилам, 

У полі, мій теплий, тихенько спинися, 

У пам’яті вічній синам поклонися. 

 

 На території району налічується 42 братських могили, в яких поховано 

3598 радянських воїнів. Найбільші захоронення є на території населених 

пунктів:  

– Жовте (402 воїни); 

– Біленщина (358 загиблих); 

– Миколаївка (357 солдатів); 

– П’ятихатки (354 воїни). 

Живописну красу міста П’ятихатки підкреслюють культурні пам’ятки, які 

розповідають про його героїчне минуле та вшановують героїв. 

Той, хто приїжджає до міста, звертає увагу на пам’ятник, що стоїть на 

високому п’єдесталі – паровоз з написом „Паровозу – воину, паровозу – 

труженику”, і встановлений на честь 100-річного ювілею міста в 1986 році. 

 Для вшанування пам’яті визволителям 

встановлено пам’ятники, зокрема на 

центральній площі міста.  

 Біля Вічного вогню стоїть велична 

скульптура матері з сином. Там знаходиться 

Братська могила, в якій поховано 165 чоловік. 

 У 1950 році у місті П’ятихатки 

встановлено пам’ятник Миколі Федющенку. 

До фашистської окупації він провів 

грандіозну евакуацію всіх цінностей міста: 

евакуював залізничні ешелони, зерно з 

елеватора, вивіз худобу. Зі своїм завданням 

справився, але при відправці останнього ешелону німецькі мотоциклісти 

почали обстріл території. 13 серпня 1941 року Микола Федющенко загинув. На 
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його честь була названа вулиця нашого міста. Пам’ятник герою зроблений 

п’ятихатським скульптором В.І. Шевченком.  

 Пам’ятник Миколі Гагаріну встановлено у 1950 році. У період 

громадянської війни в місті 

П’ятихатки герой очолив підпільну 

організацію. Його іменем теж 

названа вулиця міста. (Скульптор 

пам’ятника М. Гагаріну – 

В.І. Шевченко). 

 До 40-річчя Перемоги на честь 

п’ятої танкової дивізії, яка звільнила 

місто від фашистських загарбників, 

був поставлений на граніт танк Т-34. 

 У 1990 році встановлено пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам. 

У центрі міста височіє пам’ятник Анатолію 

Желєзнякову, герою громадянської війни. Командир 

бронепоїзда імені Худякова бився з денікінцями під 

Катеринославом (нині Дніпропетровськ). Денікінці 

обхідним маневром захопили станцію Верхівцеве. 

Анатолій Желєзняков прийняв рішення прорватись 

крізь неї і потрапив у пастку. 26 липня 1919 року 

Желєзняков був смертельно поранений. Його 

доставили до санітарного поїзда, але внутрішня 

кровотеча о 21 годині зупинила життя матроса Желєзняка на станції 

П’ятихатки.  

 

 До 100-річчя м. П’ятихатки було 

встановлено пам’ятник-літак на честь воїнів-

авіаторів, які звільняли місто. 
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 Не обійшло лихо Чорнобиля і наш 

район. Багато земляків, ризикуючи своїм 

життям, взяли участь у ліквідації аварії. 

На честь наших земляків – ліквідаторів 

збудовано у місті пам’ятник. 

 

 

 

 

Козацький край нам рідний на віки, 

Колиска і святиня родоводу. 

Турбуймось, браття, нумо, земляки, 

Творіть майбутнє вільного народу. 

 

 

 

Наприкінці 90-х років професор Дніпропетровського державного 

університету І.І. Стороженко в результаті багаторічних досліджень довів, що 

Жовтоводська битва відбулася на території П’ятихатського району, в районі 

Жовтої балки та Княжих Байраків поблизу сіл Жовтоолександрівка, Григорівка, 

Холодіївка, де знайдено залишки козацьких „чайок”, зброї, лат польських уланів.  

 За ініціативою тодішнього начальника обласного управління культури 

Валентини Василівни Тальян, з нагоди 350-річчя історичної перемоги війська 

Богдана Хмельницького над польською шляхтою в 1998 році в селі 

Жовтоолександрівка був збудований пам’ятник. Цей пам’ятник став символом 

продовження козацьких традицій.  

Щороку до пам’ятника стікаються сотні людей і злітає пісня про козацьку 

славу, дзвенять шаблі у мирному двобої молодих джур, щойно посвячених в 

козаки, розливається теплою хвилею по оксамитовій зелені левади 

театралізоване дійство, звеличуючи славне минуле, прославляючи 

П’ятихатський козацький край. 
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Пекучий біль Афганістану 

 

Афганські події не обійшли і наш район, наших земляків.  

 

„Уже в который раз приходит май, 

Гремят оркестры отблесками меди. 

И как-то я подумал невзначай 

В тот, уже который, День Победы, 

О тех, кто из Афгана не пришел,  

Кто жизнь свою за чьи-то отдал звезды. 

А вспомнить нам о них, поверь, не поздно. 

О тех, кто навсегда от нас ушел. 

Я будто вижу их перед собой: 

Таких знакомых и почти мальчишек. 

Они без страха шли в последний бой, 

Хоть о войне и знали лишь из книжек. 

Живыми ждали дома сыновей 

С песков палящих знойного Афгана. 

И до сих пор не заживает рана 

У их отцов, сестер и матерей. 

 

Мы будем спорить, очевидно, долго 

О смысле той бессмысленной войны. 

Одно я твердо знаю: чувству долга 

Они остались навсегда верны. 

Душманской пулей, выпущенной в грудь, 

Им малый срок для жизни был отмерен. 

Но каждый был приказу честно верен, 

И отступить на шаг не мог ничуть.” 

     В. Палагутін. м. П’ятихатки  

Щорічно 15 лютого в нашому районі, як і по всій Україні, вшановують 

учасників бойових дій на території інших держав. 

Саме цього дня останній солдат залишив афганську і ступив на свою 

рідну землю. 

У тій неоголошеній війні, яка тривала 10 років (1979-1989), довелося 

взяти участь і нашим землякам. Більше 100 воїнів-інтернаціоналістів проживає 

на території П’ятихатщини. Троє наших земляків – Сергій Костиря, Михайло 

Шиян, Станіслав Єрмоленко загинули в тій війні. Син Бугаєнко Т.М. із 

с. Саївка пропав безвісти. В мирний час уже померло 11 чоловік. 
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 – Я теж втратила своїх 

батьків, які загинули у роки 

Великої Вітчизняної війни, – 

розповідає Т.С. Нікітченко, – тому 

розумію біль і горе тих, які не 

дочекались своїх рідних з 

Афганістану або поховали їх у 

мирний час. Але війна 1941-1945 

років була визвольною, бо солдати захищали свою землю, родину, країну... А 

кому була потрібна війна в Афганістані? Так, наші юнаки виконували 

інтернаціональний обов’язок, але афганський народ про це нікого не просив. За 

що і заради чого пролилася кров невинних людей? 

 – З кожним роком все далі відходять в історію афганські події. Мені 

довелося працювати у відділі культури в ті роки, – продовжує розповідь Тамара 

Степанівна, – коли тільки починали проводити заходи по вшануванню воїнів-

інтернаціоналістів. На початку 90-х років 

з ініціативи наших земляків-воїнів 

Володимира Лавренюка і Віктора 

Пащенка, при підтримці інших воїнів-

афганців та громадськості, в нашому 

місті було відкрито пам’ятник воїнам-

афганцям біля районного Будинку 

культури.  

Не випадково вибрали саме це місце, бо в ті часи районний Будинок 

культури був центром, де найчастіше збиралися воїни, проводили заходи, 

спілкувалися. Можливо тому, що Володя Лавренюк тоді працював у районному 

Будинку культури, дружив з Віктором Пащенком. Не віриться, що останнього 

немає в живих, але ми його пам’ятаємо як енергійного, активного, 

неспокійного. Він турбувався долею всіх хлопців-афгаців... 
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 Прикро, що на долю наших молодих людей випало таке жорстоке 

випробування. За помилки, необдумані рішення державних діячів довелося 

поплатитися життям невинних людей, які чесно виконували свою місію воїнів. 

Вони не люблять про це говорити, бо їм, таким молодим, довелося побувати в 

пеклі, про яке не хочеться згадувати.  

Традиції проводити зустрічі та вшановувати воїнів-інтернаціоналістів 

залишилися і зараз. Заклади культури району щорічно проводять заходи, на 

яких вшановують своїх земляків – воїнів-афганців. 

О. Глухівська, завідуюча Вільнівської бібліотекою, розповідає про 

односельців, яких називають одним простим болючим словом „афганці”: „Не 

зітреться з пам’яті воїнів-афганців пережите ними. Вихідці з різних сімей, з 

різним вихованням, з різними можливостями і здібностями, вони опинилися на 

далекій землі Афганістану, в пеклі чужої війни. Вони знали одне: їхня місія тут 

потрібна, вони виконують свій інтернаціональний військовий обов’язок. Так 

думав і наш односелець, колишній воїн-афганець Реутов Юрій Олександрович, 

коли його призвали на службу до лав Радянської Армії. 

1 вересня 1983 року Юрій потрапив у м. Кіровабад в/ч 396705 ф, а згодом 

– Афганістан, м. Кундуз, саперно-інженерний батальйон. Брав участь у бойових 

операціях з ліквідації бандитських формувань у провінції Мазарі Шаріф. За 

кермом КАМАЗу перевозив боєприпаси і продукти у різні куточки Афганістану 

– Кундуз, Кандагар, Файзабад та інші. Неодноразово брав участь у боях проти 

душманів. Життя не раз і не два висіло на волосинці… Літо 1985 року. Служба 

підходить до кінця. Колона рухається в напрямку Файзабад. В ущелині вона 

потрапляє в засаду. Підбита бронемашина загородила дорогу всім. Потрібно 

було рятувати колону. Під обстрілом душманів молоді хлопці за допомогою 

автомобіля, яким керував Юрій, розчистили дорогу. Колона пішла далі. За цю 

операцію на грудях Юрія Реутова засяяла медаль „За бойові заслуги”. Ще воїн 

має такі медалі: „Від вдячного Афганського народу”, „Воїну-

інтернаціоналісту”, „70 років Збройних Сил СРСР”. Про те, що довелося 
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зазнати за час служби і перебування на афганській землі, Юрій розповідає 

стисло і неохоче.  

Крім Юри, ще троє наших односельців виконували інтернаціональний 

обов’язок в Афганістані. Це Філіпов Сергій Миколайович, Чорнобривець 

Сергій Олександрович, Смаль Віктор Олексійович. Всі, на щастя, повернулися 

живими, проте з душевними ранами. Ось серце Смаля Віктора Олексійовича не 

витримало, афганська війна забрала його зарано...” 

Школи теж не залишаються осторонь цієї проблеми. Л. Гудзь, педагог-

організатор Лихівської ЗШ, ділиться роздумами. 

„Хто вони, чоловіки, яким ночами й досі сняться далекі афганські гори, 

розпечені піски та пекучі атаки? Хто вони? Хлопчики 80-х, які вставши з-за 

шкільних парт, йшли в Афган не за орденами і медалями, а за наказом 

Батьківщини виконувати інтернаціональний обов’язок, не задумуючись над 

тим, що їх чекає в чужій країні, і не сперечаючись з долею. 

Серед лихівчан 10 воїнів-афганців: Зуб Микола Андрійович, Чуприн 

Анатолій Юрійович, Сивулич Віктор Романович, Петруша Вадим 

Володимирович, Вушак Василь Михайлович, Хрень Володимир Петрович, 

Пудовкін Віталій Євгенович, Тімченко Микола В’ячеславович, Павлюченко 

Валерій Васильович та нині покійний Михайлик Сергій Петрович. Всі вони 

пройшли кривавими дорогами війни, залишаючи на них друзів і біль утрат, 

повернулися до рідної домівки. 

По-різному склалися їхні долі, зараз всі вони мають сім’ї, ростять дітей і 

ніколи не хизуються тим, що вони „афганці”. Тімченко Микола В’ячеславович 

вирощує хліб, Хрень Володимир Петрович працює електриком, Сивулич Віктор 

Романович – в газовому господарстві, Петруша Вадим Володимирович рятує 

односельчан від вогню, бо він пожежник, Чуприн Анатолій Юрійович – 

оператор в котельні, яка забезпечує теплом школу, лікарню, дитячий садок... 

Колишні воїни-афганці користуються серед односельчан заслуженим 

авторитетом, в першу чергу, за мужність, відвагу, за те, що вони – справжні 

чоловіки.” 
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О. Миркалова, заступник директора Саксаганської ЗШ з виховної роботи, 

розповідає про свого земляка: „Шокотько Володимир Анатолійович народився 

5 лютого 1964 року в с. Саксагань. Закінчив 8 класів Саксаганської ЗШ, потім 

навчався у Жовтоводському училищі № 70, де здобув професію електро-

газозварювальника. У 1982 році призвали до лав армії, 4 роки – з 1982 по 1986 

служив в Афганістані.” 

Службу проходив в авіаційному будівельному батальйоні. Два роки був 

рядовим, звичайним солдатом... Потім сержантом, старшиною на посаді 

начальника радіостанції. Нагороджений відзнакою „За бойові заслуги перед 

Вітчизною”. 

Про службу в Афганістані Володимир Анатолійович згадує з болем, бо 

скільки ж друзів, молодих хлопців не повернулись звідти живими. Щороку 15 

лютого він їздить на зустріч з бойовими товаришами, відвідує могили та 

пам’ятники воїнів, які загинули в Афганістані. 

У районі наразі живуть воїни-афганці: Фільов Сергій Геннадійович, 

Іпатенков Василь Юрійович, Капінус Сергій Іванович, Лучко Сергій 

Володимирович, Полівчук Микола Іванович, Кислий Сергій Віталійович, 

Кобзистий Микола Васильович, Кривохат Олександр Григорович, Білик Сергій 

Петрович, Лавренюк Володимир Адольфович. Ці чоловіки і зараз на передовій, 

працюють на благо рідного краю та України. 

Війна забрала у них частинку життя, здоров’я, нерви. Ми, земляки, 

мусимо поклонитися тим, хто був на цій пекельній війні і шанувати пам’ять 

тих, хто загинув. 

Поставте скибку хліба на стакан,  

І голову схиліть в скорботі вічній. 

За тих, кого убив Афганістан, 

Чиї він душі ранив і скалічив. 

Давайте будемо шанувати ветеранів Афганістану, вони цього 

заслуговують. Всім, кого вже з нами немає, земля пухом, а всім, хто разом з 

нами, бажаємо щастя і здоров’я, ласкавої долі, добра і тепла. 
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У районі жили і працювали Герої Соціалістичної 

Праці: Пех І.К., Шаповал Ю.Т., Пилипейко А.А. 
 

І не думали, і не гадали Архип Якимович та 

Настя Захарівна Пилипейко, що їх син Андрій буде 

відомий на всю Україну, що слава про нього 

долине аж до Москви, а звідти повернеться 

Золотою Зіркою на його груди. 

А починав своє трудове життя різноробочим 

колгоспу ім. Карла Маркса, згодом завідував 

Ровенським клубом, але завжди тягнуло до землі, 

до техніки. 

Його вибір вступити на навчання до Саксаганського 

сільськогосподарського училища погодив батько, бо тракторист широкого 

профілю – це чоловіча робота. Потім юнак закінчив Ерастівський 

сільськогосподарський технікум. 

Голова колгоспу ім. Карла Маркса Даниш І.К. та головний агроном 

Князєв О.Т. вирішили створити ланку, яка б обробляла врожаї без затрат ручної 

праці, за методом Гіталова. Після таких нововведень чиста, без бур’янів росла 

кукурудза і давала високі врожаї. Відпала потреба у сапі. А на грудях знатного 

ланкового засяяли найвищі нагороди – орден Трудового Червоного Прапора, 

Жовтневої Революції, Леніна, Золота Зірка Героя Соціалістичної Праці. 

Спілкуючись з Андрієм Архиповичем, не здогадаєшся, що у нього так 

багато нагород. Він був скромною, працелюбною і простою людиною. 

П’ять разів обирався депутатом обласної ради. Був депутатом районної і 

сільських рад. Дуже цінував довір’я виборців. Так, наприклад, коли був 

депутатом обласної ради, то виконав наказ односельців: добився прокладення 

асфальтованого шляху від Жовтоолександрівки до Ровенок. Села його округу 

інтенсивно забудовувалися, і депутат активно допомагав з будівельними 

матеріалами, які на той час були дефіцитом, особливо з шифером. 
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Потім життєва доля перекинула його на Пальмирівські землі, де він 

словом і ділом вчив тамтешніх механізаторів хліборобським премудрощам. 

Вчив і тоді, коли працював на тракторі, і тоді, коли був бригадиром тракторної, 

а пізніше – рільничої бригад. У тому, що у 1997 році хлібороби колгоспу 

„Прогрес” зібрали рекордні врожаї, була, звісно, і заслуга Андрія Архиповича. 

Заслужений відпочинок не сприйняв. І знову у вирі життя – працює 

головою ревізійної комісії колгоспу. Останні шість років очолював ветеранську 

організацію. 

З хвилюванням і гордістю Андрій Архипович говорив про тих, з ким 

доводилося плекати високі врожаї: 

– Не забуду Максима Титовича Князєва – брата нашого тодішнього 

головного агронома Олексія Титовича. З ним я пізнавав свої перші хліборобські 

та механізаторські секрети. Пам’ятаю й наступних своїх товаришів Михайла 

Лук’яновича Бамбулу, Віктора Олександровича Білика (він теж пізніше очолив 

ланку і одержував високі врожаї) і Григорія Дмитровича Буряка. 

– Чи не страшно було без досвіду першим у районі проводити досходові 

та післясходові обробітки посівів кукурудзи й соняшнику механізованим 

способом? – запитували в нього неодноразово. 

– Побоювався на початку. Навіть моя троюрідна сестра Ганна Опанасівна 

Горб, яка працювала трактористом, радила: „А може б ти, Андрушо, спершу б 

до Гіталова з’їздив?” – Але я вже знав його досвід. 

Ось так жив і працював наш земляк Андрій Архипович Пилипейко.  

На превеликий жаль, що його немає серед нас. Але степи, які він об’їздив 

вздовж і впоперек, і сьогодні буяють врожаями. Ромашки і волошки на узбіччі 

гойдаються своїми квіточками на вітрі, ніби говорять, що життя продовжується. 

Пех Іван Кузьмич – учасник Великої Вітчизняної війни, Герой 

Соціалістичної Праці, кавалер ордена Леніна і 8-ми бойових і трудових орденів. 

Іван Кузьмич народився 2 вересня 1915 року в с. Чорноглазово 

Павлоградського району Дніпропетровської області. У 1938 році закінчив 

Харківський сільськогосподарський інститут. Учасник визволення Західної 
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України в вересні 1939 року. Брав участь у Великій Вітчизняній війні з першого 

до останнього дня боїв. Військове звання – капітан. 

Брав участь у боях за Київ (1941 р.), в Курсько – Орловській битві, у 

форсуванні Дніпра і визволенні Правобережної України, у визволенні Польщі, в 

Берлінській операції, а згодом і в боях за визволення Праги у травні 1945 року. 

У 1954 року очолив зернорадгосп „Зоря Комунізму” П’ятихатського 

району і 25 років вміло ним керував. Господарство стало передовим не тільки в 

районі і області, а й у республіці. У 1971 році Пятихатська птахофабрика 

нагороджена орденом Жовтневої Революції, а в 1978 році удостоєна імені 

Великої Жовтневої соціалістичної революції. У квітні 1979 року Іван Кузьмич 

вийшов на заслужений відпочинок. Він проводив велику роботу з військово - 

патріотичного виховання підростаючого покоління. 

Друкуємо вірш місцевого поета Павла Козинця, присвячений Пеху І.К. 

НЕ СТАРІЮТЬ СЕРЦЯ ВЕТЕРАНІВ 
З юних років – у творчім зростанні, 

Був солдатом колись на війні, 

І тепер ти встаєш на світанні 

У ці жнивні напружені дні. 

 Хто не знає усе пережите, 

 Ті життєві дороги – стежки, 

 Той не зможе твій шлях оцінити, 

 Бо він в тебе не дуже легкий. 

Гуркіт фронту вчувається й досі, 

Пригадалися давні бої… 

І як падали хлопці на роси, 

Й червоніла їх кров на траві. 

 З краю в край немалі перегони, 

 Птахофабрики ниви й поля,  

Колосяться  хліба неозорі, 

Оновляється рідна земля. 

Де не глянеш – і жито, й пшениця, 

Щедро родять ячмінь і овес… 

Як Героями нам не гордиться, 

Коли з ними працюєш, живеш. 

 Всі ми вийшли, як Пех, із народу, 

 Скільки сили у нас і краси! 

 Сонце миру над обрієм сходить, 

 У єднанні нам жити й рости!                                                         Пех Іван Кузьмич 

Не старіють серця ветеранів, 

Серцем ми і тепер молоді, 

А наш досвід – нового світання, 

Нові успіхи – в нашім труді. 



 32 

Вони залишили добрий слід на П’ятихатщині 

ДАНИЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ КРИВУЛЯ 

У п’ятдесятих роках минулого століття на чолі П’ятихатського райкому 

Компартії України стояла людина, яка також вписала свою сторінку в літопис 

П’ятихатщини. За господарювання і мудрого керівництва Данила Олексійовича 

Кривулі наш район був неодноразовим учасником Виставки досягнень народного 

господарства СРСР і Всеукраїнської сільськогосподарської виставки в Києві. 

У той час багато голів колгоспів, рядових трударів було удостоєно орденів і 

медалей. І Д.О. Кривуля не був обділений увагою уряду за свою сумлінну працю, 

що тоді варте було не одного ордена. 

І виставком ВДНГ СРСР відзначив керівника П’ятихатського району 

цінним подарунком – автомобілем „Победа”. Це було гідне визнання вкладу 

Д.О.Кривулі в загальний соціально-економічний розвиток держави, нашого 

району і Дніпропетровщини. 

Райком партії тоді працював як ніколи напружено. Перше повоєнне 

десятиліття було нелегким. Бракувало техніки, тільки відроджувалося 

тваринництво. Але люди, окрилені ентузіазмом самого секретаря райкому, який 

встигав, здавалось, усюди і скрізь, творили чудеса на землі. І зростали результати, 

і повнились колгоспні каси. Відроджувалась промисловість. У райцентрі 

працювали маслозавод, хлібозавод, нарощуючи виробництво, випустив першу 

продукцію ремзавод. У районі діяли 4 МТС. Найбільша з них – П’ятихатська.  

А починав Д.О.Кривуля на Петропавлівщині, там же діяв і його партизанський 

загін у роки війни. Нам, п’ятихатцям, приємно, що добрі справи на нашій землі через 

30 років після Данила Олексійовича Кривулі продовжив загартований на 

Петропавлівщині перший секретар райкому В.О.Довгаль, якому на честь 120-річчя 

П’ятихаток було присвоєно звання „Почесний громадянин П’ятихаток”. 

ОЛЕКСІЙ ГОРДІЙОВИЧ ШАРАМОК 

Всього шість з половиною років пробув О.Г. Шарамок на керівній 

роботі в нашому районі. З них лише три роки працював першим секретарем 

райкому партії. Але за цей час встиг стільки, що іншому й на ціле життя не 
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вистачить. Тому й живе добра пам’ять про нього в районі і в П’ятихатках, тому 

і вписуємо його ім’я в цю книгу. 

Яскраве, як спалах, життя обірвалось зненацька на 52 році. Смерть 

обійшла його на фронті, хоч не раз дивився їй у вічі в окопах та госпіталях, 

проте настигла вдома, помстившись за зухвале з нею поводження. Бо не думав 

про себе, а про справи, що відкликали його достроково і з санаторіїв. 

Він почав сходження в нашому районі, прибувши у квітні 1962 року на 

пост парторга обкому по П’ятихатському сільському виробничому парткому. 

Тоді, під час хрущовських реформ, Олексію Гордійовичу дісталась нелегка 

ділянка роботи. Не мав спокою ні вдень, ні вночі. Та до спокою й не прагнув. Як 

під час війни, почував себе на передовій, у гущі бою партії за краще життя людей. 

Тому не випадково в січні 1965-го О.Г. Шарамка комуністи 

П’ятихатщини обирають  першим секретарем райкому. Бурхливий то був час. 

Березневий, затим жовтневий пленуми ЦК КПРС того року беруть курс на 

інтенсифікацію сільського господарства, укрупнення колгоспів, виправлення 

помилок, допущених рішеннями попередньої влади. 

Бурхливий то був час у житті О.Г. Шарамка. Про цей час він устиг 

написати книжку „І словом, і ділом”. Не про себе, а про те, як партійні 

організації району, райком партії націлювали колгоспи і радгоспи на  

впровадження надбань науки і передового досвіду, на ефективність економіки 

та технологій родючості, на розширення культурних горизонтів. 

Олексій Гордійович з фронтового досвіду знав, яку силу має преса, 

наочна агітація. І приділяв посилену увагу районній газеті „Ударний фронт”, 

випускам „Блискавок”, стінних газет у господарствах. 

На сторінках „районки” тоді з’явились сатиричні випуски „Під гострий 

леміш”, „Соломотряс”. Зброєю сатири борються з відстаючими працівники 

культури. Щити „Крокодил”, ущипливі карикатури „мандрують” районом. Ох, і 

боялися керівники та спеціалісти потрапити на „зуби” „Крокодила”. 

Олексій Гордійович Шарамок залишив добротну спадщину гідної по собі 

пам’яті. 
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ВІКТОР ДМИТРОВИЧ СЕРБІН 

Велику організаторську роль в усі часи розвитку району відігравали 

керівники району – перші секретарі райкому партії: Донченко, Онищенко Г.Г., 

Вергун С.С., Кривуля О.Д., Хвостенко С.П., Шарамок О.С., Сербін В.Д., 

Кулаков М.О., Довгаль В.О. З ними працювали голови райвиконкому 

Васильєв Т.Ф., Рак, Чернявський, Палієнко Г.С., Бугай П.Т., Іванов А.А., 

Сухий М.Г., Сторожко В.М. 

Серед цієї славетної категорії – Сербін 

Віктор Дмитрович. У 2001-му році Віктор 

Дмитрович приїздив у П’ятихатки востаннє. Він 

був дорогим гостем на святкуванні Дня міста та 

річниці звільнення району від фашистських 

загарбників. Коли ведучі оголосили, що в залі 

знаходиться В.Д. Сербін, всі встали. Піднявся і 

він – високий, кремезний, незважаючи на свої 80, і не стримав сльозу вдячності 

під тривалі аплодисменти земляків. 

Майже 17 років Віктор Дмитрович вносив свою небайдужу і 

самодостатню лепту в розвиток нашого району, сприяв соціально-

економічному піднесенню всіх галузей господарства П’ятихатщини. 

Він, син репресованого у 1929 році голови колгоспу, пройшов гарт 

Сталінграда. Поняття Батьківщини було вище зазнаних особистих бід. 

Дев’ятирічним уже заробляв трудодні, відвозячи підводою зерно від комбайна. 

Пух із голоду разом з матусею. А вже коли минуло Віктору 13 літ, зостався 

господарем (батько, замордований сталінською в’язницею, помер).  

З 1946-го демобілізований Перемогою В.Д. Сербін працював у рідному 

Васильківському районі заступником голови райвиконкому, головою 

відстаючого колгоспу, куди напросився сам і вивів господарство на п’єдестал 

передових. Очолював Васильківську райраду. Керівник завжди розвивав 

бурхливу діяльність, своїм неспокоєм, вірністю партійним ідеалам запалював 

людей на будівничу працю. 



 35 

З початку хрущовських реформ на селі (укрупнення) Віктор Дмитрович 

стає головою П’ятихатського райвиконкому. Наш район тоді об’єднали з 

Верхньодніпровським. Почалося будівництво Дніпродзержинської ГЕС. Села: 

Мишурин Ріг, Дніпровокам’янка, Бородаївка, Пушкарівка потрапили в зону 

затоплення. 

Ночі напроліт, не рахуючи жарких днів, голова райвиконкому в цій зоні: 

людей треба відселяти. Для них будували житло, школи, лікарні, дитячі садки. 

Він і тоді, і до кінця свого яскравого життя дякував долі, що поруч з ним 

працювали самовіддані працівники райвиконкому, такі ж, як він, вчорашні 

фронтовики. Щотижня Сербін доповідав про зроблене на засіданнях 

облвиконкому. Вважав себе мобілізованим партією на бій за краще життя людей. 

У 1968 році В.Д. Сербін став першим секретарем П’ятихатського райкому 

партії. Район оцінювали за виконанням восьми показників: виробництво і 

реалізація зерна, соняшнику, цукрових буряків, овочів, м’яса, молока, яєць, 

вовни. За всіма цими показниками стояла титанічна праця кількох тисяч 

трудівників району, а з ними і їхнього неспокійного лідера. 

Саме при ньому, за його керівництва, почалася в районі інтенсивна 

робота по підйому культури землеробства. Розвинулось і капітальне 

будівництво в галузі тваринництва. Були споруджені комплекси: 

свиновідгодівельний у колгоспі „Дружба”, з виробництва яловичини (колгоспі 

імені ХХІІ партз’їзду) та яєць у колгоспах імені Енгельса та імені Куйбишева. 

Тоді ж стала до ладу і щойно збудована бройлерна фабрика на 10 тисяч тонн 

м’яса і П’ятихатська птахофабрика на 3,5 тисяч тонн качиного м’яса. Потенціал 

річної реалізації розраховувався на 20 тисяч тонн м’яса, 50 тисяч тонн молока, 

60-70 тисяч тонн зерна, 90 тисяч тонн цукрових буряків. 

У районі під мудрою рукою В.Д. Сербіна утримувалось 70 тисяч голів 

великої рогатої худоби, 65 тисяч голів свиней, мільйони голів птиці, 20 тисяч 

овець! Перший секретар райкому націлював керівників господарств на 

будівництво літніх таборів, які можна було б утеплювати взимку, бо не 

встигали будувати капітальні споруди за нарощенням поголів’я. 
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Досвідчені керівники І.Х. Даниш, І.К. Пех, М.П. Сторожко, М.І. Горб та 

деякі інші тоді виконали поставлене завдання, утримували худобу в таборах 

навіть узимку. 

І хлібороби на полях, освоюючи нову техніку, вдосконалюючи технології 

та запроваджуючи нові сорти, підвищуючи свій фаховий рівень (були створені 

такі умови), досягли високих врожаїв, забезпечували виконання районом усіх 

показників. 

Віктор Дмитрович Сербін назавжди вписав своє ім’я в скарбницю добрих 

справ на П’ятихатщині. І ніколи не забував тих, хто пліч-о-пліч з ним творив 

ударні звершення в ім’я району, рідної П’ятихатщини. 

Праця селян тоді б була неможливою без самовідданої роботи колективу 

райсільгосптехніки, якою керували не менш самовіддані К.Ф. Больбот і 

А.А. Вороненко. 

Завжди йшли назустріч хліборобам і надавали за потреби допомогу 

ремонтно-механічний завод (В.І. Клопов), локомотивне депо (І.Г. Бондар, 

І.Д. Чернуха), станція П’ятихатки (М.Г. Степко, В.І. Стрельцов). 

Віктор Дмитрович гордився своїми однодумцями і помічниками 

В.М. Пономаренком, Г.Я. Білоусом, А. Давидовським, Н.І. Березою, 

Г. Бесарабом, І.І. Шевченком, Г.Г. Колос, М.І. Шапраном, О.Я. Боклагом, 

А.І. Карасем. Вміло керували райсільгоспуправлінням П.Т. Бугай та 

А.А. Іванов, торгівлю та громадське харчування забезпечували А.А. Дяченко і 

Р. Скрипник. Не підводив свого „першого” і його висуванець, державний 

інспектор із заготівлі та якості сільгосппродукції, В.М. Сторожко. 

Зал довго аплодував Віктору Дмитровичу. Сербін вклонявся людям, 

поклавши руку на своє натруджене серце, і дякував, що не забувають і цінують 

зроблене для них, своїх п’ятихатців. 

Разом із дружиною Ніною Андріївною В.Д. Сербін побував у районі, 

пройшовся містом, де після 1980 року працював ще й директором олійниці 

П’ятихатського комбікормового заводу, допомагаючи керівництву порадою і ділом. 
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Сини Володимир і Микола зросли гідними свого славного батька. 

Заступник директора космічного „Південмашу” Володимир Вікторович з 2002 

по 2006 рік, будучи депутатом обласної ради, багато зробив для району, де 

щира пам’ять живе про його батька. 

В.Д. Сербін – почесний громадянин міста. Він був не тільки вмілим 

керівником, а й порядною, чесною, доброю людиною. Людиною з великої літери. 

МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛАКОВ 

На початку 2008 року передчасно пішов з 

життя колишній перший секретар райкому Компартії 

України, голова П’ятихатського райвиконкому 

Микола Олександрович Кулаков. 

Доля відміряла йому 66 років. З них близько 

чотирьох десятиліть карбував він свій слід на землі 

рідної П’ятихатщини. 

Народився під лихі грози 1941-го. Його так і не 

побачив батько. Солдатською вдовою із малим сином 

біля спідниці зустріла Перемогу матуся. Згодом її взяв за дружину фронтовик 

Олександр Кулаков, виконуючи обіцянку, дану другові на війні. І всиновив 

малого Миколу, давши йому своє прізвище, відвівши в перший клас. Жили 

батьки дружно, виховували хлопця чесним, порядним, чуйним до чужої біди. 

Вчили поважати хліб, любити землю свою. Відтанцювавши шкільний вальс, 

Микола ні на мить не вагався: вступив до Дніпропетровського 

сільськогосподарського інституту. Розпочав свій трудовий шлях агрономом у 

колгоспі імені XXII партз’їзду, затим працював заступником голови правління, 

очолював парторганізацію. 

Здібного спеціаліста помітили і направили в колгосп „Побєда”. Там 

його обирають головою. М.О. Кулаков з молодечим запалом організовує людей 

на самовіддану працю. І в полі, і на фермах зростають результати, „лежачий” 

колгосп впевнено піднімається сходинками районних зведень. Невтомний 

молодий голова. Все частіше йому дають слово на партійних пленумах та 
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конференціях, де він розповідає про досвід роботи, підносить роль рядових 

працівників села: вони, їх труд – основа успіху. 

І згодом Миколу Олександровича запрошують на партійну роботу. 

Перший секретар райкому партії В.Д. Сербін придивляється до ініціативного, 

по-селянському мудрого колеги: буде з нього добрий керівник району. 

У середині 70-х М.О. Кулакова обирають головою райвиконкому . 

Простір для ініціативи необмежений. На П’ятихатщині в той час інтенсивно все 

будується: житло, школи, нові тваринницькі комплекси, починається 

газифікація. Голова райвиконкому вміло направляє діяльність депутатів, 

забезпечує чітку координацію дій з райкомом партії. І це дає позитивні  

результати. 

У 1980 році В.Д. Сербін, не замислюючись, називає ім’я свого 

наступника: Микола Кулаков. І до 1985 року Микола Олександрович 

продовжує успішно втілювати в життя намічені плани і програми розвитку 

району; П’ятихатщина дає державі вагомі збори зернових, перевиконує 

доведені завдання по реалізації м’яса, молока, яєць, вовни. 

На комплексах у колгоспах імені XXII партз’їзду, „Дружба”, імені 

Кірова, імені Куйбишева успішно запроваджується бригадний підряд, а на 

полях дають ефект інтенсивні технології та новітні методи господарювання. 

У 1985 році М.О. Кулаков очолює П’ятихатську птахофабрику, яку 

директори – „временщики” довели до відстаючих позицій. Славу цього двічі 

орденоносного підприємства М.О. Кулаков відродив уже за 2 роки. Надої на 

фермах сягають 4 – 5 тисяч літрів на корову, запущено нові цехи з виробництва 

качиного м’яса з низькою собівартістю. З’являється навіть лимонарій. 

Підвищується родючість, зростають врожаї. Під час просапного догляду за 

посівами, директор оголошував „мобілізацію”. В поле з сапками виходили всі 

спеціалісти, працівники контори на чолі з М.О. Кулаковим. Кращі трудівники 

птахофабрики в той час отримують урядові нагороди, цінні подарунки. В селі 

Осикувате за ініціативи директора в нелегкий період було збудовано 

прекрасний клуб. 
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Доярка Р.О. Дебренко пригадує: „Наш директор М.О. Кулаков, 

здавалось, перехопив естафету у незабутнього І.К. Пеха. Такий же неспокійний, 

такий же вимогливий і в той же час турботливий, думав про людей. Це при 

ньому з’явився замісник з побуту і поліпшились умови праці. Люди отримували 

квартири, проводився газ. А що вже труд цінити вмів, то гріх скаржитись”. 

При ньому виріс новий житловий масив в селищі Зоря. Люди з великою 

вдячністю згадують Миколу Олександровича. Він умів працювати сам, вмів і 

заохотити працювати й інших. Що б він не робив – завжди посміхався. Хто з 

ним спілкувався, то говорять, що в Кулакова М.О. була така ж неповторна 

посмішка, як і в Гагаріна Ю.О. Він був вдалим організатором, людиною 

невичерпної енергії, доброти, порядності.  

На всіх ділянках своєї праці залишав добрі сліди. Виховав двох чудових 

дітей – доньку Вікторію і сина Станіслава, пишався онуками, але хвороба на 

півдорозі зупинила цю чудову людину. Не вдалося повністю реалізувати плани, 

яких у нього було дуже багато. Не дождався повноліття онуків. Залишив 

передчасно недоспівану пісню свого життя. 

АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ ІВАНОВ 

Молодість та енергійний оптимізм ніколи не 

були завадою для його керівної струнки. Коли це треба 

було (за діло, звісно) так міг „зняти стружку” з голови 

колгоспу чи директора підприємства, що той тільки 

потилицю чухав. І ... не ображався, бо начальник 

райсільгоспуправління, згодом голова райвиконкому 

Анатолій Іванов, критикував справедливо. Іншим разом 

того ж керівника міг поставити за приклад, якщо 

заслуговував доброю справою. 

– Це був талановитий організатор, всебічно ерудована і трудолюбива 

людина, – говорить про А.А. Іванова його колега і друг В.М. Сторожко. – 

Пам’ять мав феноменальну. Знав усіх керівників вищої й середньої ланки на 

ім’я й по батькові, чим „дихає” те чи інше господарство, підприємство. З ним 
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дуже легко було працювати. Шкода, що рання смерть на самому злеті обірвала 

його трудовий і життєвий шлях. 

...У четвертому класі Толя вже знав, що на канікулах можна 

підробитись. Привозив і носив воду полільницям, водив коня до поїлки. І 

завжди бачив агронома – то там, то там. Дивувався цьому чоловікові, який 

давав раду всьому, що робилося в полях. 

І якщо в першому класі він мріяв стати офіцером, то вже в другому його 

заполонило бажання теж вирощувати хліб і все, що в полі. Такій метаморфозі 

хлопчачої мрії недобре сприяв і недорід 1954-го. Багатодітна сім’я кадрового 

офіцера опинилась у скруті. Як і багато інших, Анатолій ковтав слину, 

напівголодний, коли ніс завітний буханець з магазину, відстоявши чергу в 

півдня. 

Боявся, що, відкусивши шматочок (а спокуса була непереборна), з’їсть 

всю хлібину і тоді не дістанеться братам і сестрам. 

Він таки вступив до Дніпропетровського сільгоспінституту. І в 

1971 році очолив агрономічну службу колгоспу імені Кірова Павлоградського 

району. На ходу, як кажуть, учився на практиці, придивлявся, як працюють 

патріархи на землі.  

Анатолій Антонович Іванов ніколи не забував тієї науки, якої навчився 

у голови колгоспу В.О. Водоп’янова. 

Через два роки вже був головним агрономом Павлоградського 

райсільгоспуправління. Тут його природжений талант організатора, натура 

лідера і вміння вдало поєднувати практику з наукою, виводять Павлоградщину 

на одне з перших місць за всіма сільськогосподарськими показниками. 

Два ордени „Знак Пошани” засяяли на його грудях. У рідному селі 

Троїцьке за нього раділи земляки, хоч і народився на Далекому Сході, та роду 

він хліборобського й виріс на Павлоградщині, куди батьки повернулись жити. 

У 1975 році Анатолія Іванова переводять начальником П’ятихатського 

райсільгоспуправління. І вже незабаром він обирається головою районної ради. 

Він включається у будівничу роботу, тим більше, що перший секретар райкому 
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Сербін В.Д. заохочує і допомагає. Справу творили спільну – П’ятихатщина має 

бути багатою і квітучою. 

Сільськогосподарське виробництво нарощувалось, поліпшувався 

добробут людей, села змінювали своє соціальне обличчя. Район із відстаючих 

став „середняком”. У 1983 році на фермах середні надої від корови сягають 

2500 і більше кілограмів. 

Тяжка хвороба не дала розвернутися на повну силу. Завідував відділом 

райвиконкому, в сільгоспуправлінні щедро ділився досвідом. Консультував 

дружину Ольгу Іванівну, яка створила фермерське господарство і добре повела 

справу. А він радів з її успіхів, бо в них була і його частка. Встиг передати свою 

естафету хлібороба синові Олександру, який закінчив Дніпропетровський 

агроуніверситет. 

Над його могилою кружляє у високості жайвір. Ніби його спочила душа 

виринає в світ до землі, яку так любив. 

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ДОВГАЛЬ 

Відійшов у минуле і став славною сторінкою 1986 рік – рік 100-річчя 

нашого міста. 

Саме в цей період проявив свої організаторські здібності ДОВГАЛЬ 

Володимир Олександрович – перший секретар райкому партії. 

Його невичерпна енергія, наполегливість, вимогливість була прикладом 

для всіх партійних керівників та членів осередків, а їх тоді в районі 

налічувалось понад 100. 

У досягнутих успіхах району відображалась і роль лідера партії, і праця 

робітничого й селянського класу, інтелігенції. 

Завдяки самовідданій праці промислових підприємств та 

сільськогосподарських трудівників П’ятихатський район достроково виконував 

річні плани. 

Підприємства залізничного транспорту перевиконували норми з 

перевезення народногосподарських вантажів, зекономили багато палива, 

електроенергії, коштів. Гордістю району були колективи сільських трудівників 
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колгоспів ім. К. Маркса, „Прогрес”, ім. Фрунзе, „Дружба”, птахорадгосп 

„Ювілейний” та інші. 

У той час пишалися успіхами Героя Соціалістичної Праці 

Пилипейка А.А., колективами тваринницьких ферм Ерастівської дослідної 

станції, механізаторами тракторних бригад колгоспів ім. Ульянова, „40-річчя 

Жовтня”. 

Гідно трудилися працівники сфери обслуговування. 

Місто будувалося, прикрашалося. Багато було зроблено для 

впорядкування проспекту, відкриття нових пам’ятників не тільки в 

м. П’ятихатках, а і в інших населених пунктах району. 

Володимир Олександрович встигав скрізь побувати, поговорити з 

людьми, підтримати кращі колективи, допомогти відстаючим. 

Організаційно-партійна, ідеологічна робота була підпорядкована 

виконанню рішень партійних з’їздів і п’ятирічних планів. Так, наприклад, у 

1985 році наш район продавав державі 78 тонн зерна, 52500 тонн молока, 20000 

тонн м’яса, 32 тисячі штук яєць, 360 центнерів вовни. 

Докорінно поліпшувалась технологія вирощування багаторічних трав. 

Будувались ферми, тракторні бригади, збільшувалось з року в рік 

поголів’я сільськогосподарських тварин, успішно виконувалась продовольча 

програма. Всі ці питання були в полі зору керівника району. 

Велика робота проводилась по підготовці кадрів середньої ланки. 

Семінари, узагальнення досвіду роботи, конференції – всі ці форми роботи 

сприяли підвищенню ролі спеціалістів. 

Соціалістичні змагання серед колгоспів, бригад, ферм теж приносило свої 

позитивні результати. На посаду керівників підприємств, організацій старанно 

підбиралися кадри. 

На повну потужність працювали: 

– ремонтно-механічний завод (Клопов В.І.),  

– завод пресових вузлів (Коваленко І.Е.),  

– елеватор (Алексєєва Н.С.),  

– хлібозавод (Бєляєва В.М.),  
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– маслозавод (Рибалова Р.М.),  

– консервний завод (Доценко М.М.),  

– комбікормовий завод і олійниця (Міка О.В.),  

– сільгосптехніка (Вороненко А.А.), 

– сільгоспхімія (Заїка А.М.), 

– міжколгоспбуд (Бондаренко В.В.), 

– дорожній відділ (Рапота В.І.), 

– швейна фабрика (Куліш Л.С.), 

– змішторг (Бабіч Т.К.),  

– райспоживспілка (Дьяченко А.О.), 

– вузол зв’язку (Бондар Ю.О.). 

З високим професіоналізмом виконували роботу трудівники залізничного 

вузла (Ходосенко І.К., Стрельцов В.І., Бреус Б.Г., Іволга П.В., Жаріков В.М. і 

інші). Колгоспи успішно виконували плани по вирощуванню  зернових культур 

і продукції тваринництва.  

Велику турботу з якісного обслуговування населення проявляли 

працівники медичних закладів (Лучко В.Т.), відділу освіти (Власова В.В.), 

культури (Нікітченко Т.С.), кіномережа (Мовчан М.Г.). 

Велика відповідальність за виконання показників, планів покладалася на 

партійні організації, які зобов’язані були очолити трудове піднесення мас, 

проявляти ініціативу і творчі починання. 

Цього домагався 

В.О. Довгаль (на фото в першому 

ряду третій праворуч) від 

секретарів партійних організацій. 

Вимогливість до себе і всіх 

комуністів району сприяла 

зміцненню дисципліни на кожнім 

виробництві. 

А рік 100-ліття міста П’ятихатки показав, настільки велика роль 

керівника, лідера у вирішенні будь-яких завдань. 
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У той час ходила така собі епіграма „Довго ждали Довгаля в П’ятихатках 

тополя”, які вирубали і замість них посадили молоді дерева. Зараз на проспекті 

розрослися ялини і вдячні п’ятихатці добрим словом згадують ініціатора 

благоустрою проспекта В.О. Довгаля. 

МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ СУХИЙ 

Він з того покоління, яке почало свій життєвий шлях з повоєння. Микола 

Григорович Сухий народився 1947 року в с. Орловщина нашої області. І не 

думав, не гадав, що доля приведе його на роботу, 

пов’язану з селом, хліборобством. Бо мріяв про море. 

Служив на Балтфлоті після Мурманського 

інженерно-морського училища, яке закінчив у 1970-

му. Та „кола своя”, як кажуть, повернули на 

Дніпропетровщину. Його чекали інші моря. Працював 

у Новомосковському районі заступником директора 

ПТУ, інструктором райкому. 

З 1979 по 1983 роки з головою поринає у 

хліборобські справи, працюючи заступником голови, головою у колгоспах імені 

Котовського та імені Щорса. У 1985 році М.Г. Сухий закінчує 

Дніпропетровський сільгоспінститут. 

А згодом, „підкувавшись” у Вищій партійній школі при ЦК КПРС 

України, Микола Григорович працює другим секретарем П’ятихатського 

райкому партії. З 1988 року – головою райвиконкому. 

Цілеспрямованим, вимогливим до себе й до підлеглих, непохитним у 

своїх рішеннях організатором запам’ятався М.Г. Сухий п’ятихатцям. А ще тим, 

що всіляко намагався підвищувати авторитет влади, вважаючи це не 

метаморфозою, а важелем довіри людей. 

Разом з першим секретарем райкому партії В.О. Довгалем, Микола 

Григорович брав активну участь у розбудові міста і села. В кінці 80-х на 

початку 90-х голову райвиконкому можна було зустріти на об’єкті газифікації в 

селі, що тоді інтенсивно проводилась, на будівництві школи, на ділянці 
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прокладання дороги з твердим покриттям, чи газопроводу. Не залишав без 

уваги проблеми жителів міста і району, оперативно втручався і вирішував їх. 

З ініціативи голови і за діяльного сприяння райвиконкому в районі тоді ж 

широко розгорнулось житлове будівництво господарчим способом. М.Г. Сухий 

до кожного керівника знаходив підхід, вмів довести свою правоту в 

необхідності здійснення наміченої в районі програми будівництва. 

Так, невдовзі у багатоквартирні будинки заселились працівники 

комбікормового заводу, райвідділу внутрішніх справ, заводу пресових вузлів. 

Індивідуальні будинки для трудівників у колгоспах прикрашали цілі вулиці. У 

Мирному народною будовою стала нова восьмирічна школа. 

Під керівництвом М.Г. Сухого в районі стало до ладу три школи, два 

дитсадки , кілька сільських медамбулаторій, прокладено 114 км газопроводу та 

55 км асфальтованих доріг. 

Згодом Микола Григорович Сухий перейшов на іншу роботу в область, 

був обраний депутатом Дніпропетровської облради. 

В’ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ СТОРОЖКО 

Невгамовна вдача, непідробна 

щирість патріотизму і вболівання за 

долю рідної П’ятихатщини, 

небайдужість до тих негативних 

процесів у державі і в районі, які ще 

мають місце, не дають заслуженому 

працівникові сільського господарства 

України, колишньому голові 

П’ятихатської районної ради і райдержадміністрації В’ячеславу Михайловичу 

Сторожку спокійно почивати на пенсіонерських лаврах. 

Тому він сьогодні – депутат районної ради від КПУ (а загалом – це далеко не 

перше скликання), член виконкому міськради, зостається, як і раніше, у гущі 

економічного і політичного життя району. Чи ще хто так вірно послужив рідній 
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П’ятихатщині? Усе своє насичене трудове життя В.М. Сторожко провів тут, 

жодного дня не працював за її межами. 

Він цим пишається. І вдячний долі, що вона часто втручалась у його вагання, 

зупиняла на порозі району. Так, кілька разів В.М. Сторожка „виманювали” на 

перспективніші, може де в чому й вигідніші, посади, пропонували цікаві проекти. 

Не спокусився, не зрадив дідовому й маминому заповіту, їхній хліборобській 

науці. 

Першим своїм професором в університетах життя В’ячеслав Михайлович 

вважає свого діда Юхима Отифановича Сторожка. Хлібороба від Бога, якому 

земля вклонялася високими житами за те, що вдобрював її солоним потом своїм і 

своїх дітей. 

– У селянському роду Сторожків ледарів ніколи не було, – не стримує 

гордості В’ячеслав Михайлович. – Мій дід не тільки землю леліяв і засівав, але й 

сіяв міцне коріння свого роду. Десятеро синів і доньок поповнили його. І всі, 

підростаючи, з батьком до плуга ставали. 

У В’ячеслава Михайловича тільки про діда, що не сімома, а ста жилами на 

землі борозни ткав, спогадів на цілу повість. І роман би окремою книгою про 

матусю, що з роботи не випрягалася, молотобійницею колгоспною навіть була 

(які ж це ручечки треба було мать, а силоньку) видав би. 

Натомість написав оду ріднокраю та землякам, простим плоть від плоті села, 

у яких ніколи не стидався поради спитати, тим ,з ким пліч-о-пліч ішов по щаблях 

свого сходження. П’ятихатськими самоцвітами назвав він їх разом із незабутнім 

журналістом Григорієм Руденком. Трилогія „П’ятихатські самоцвіти” – це й 

трудова біографія самого В.М.Сторожка. 

6 січня цього року він приймав сердечні вітання з нагоди свого 70-річчя. З 

них більше півстоліття трудових віддано П’ятихатщині, що зростила його і 

поставила на крило. 

17-річним юнаком за кермом трактора проклав він першу борозну на землі 

Лозуватській, де співали йому колискову мама та степові вітри, де в Халайдівці 

стояла дідова хата, яка й вивела його у світ. 
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З того часу один за одним лягали перелоги В’ячеслава Сторожка. Орав 

ниву, як дід, одержимо, недосипав разом з головою колгоспу В.Я.Бондаренком за 

кермом його „ГАЗика”. Василь Якович по-батьківському порадив: „Учитись тобі 

треба, хлопче”. 

І згодом уже керуючим відділком, невтомним агрономом на полях колгоспу 

імені XXII партз’їзду до високих врожаїв причастя мав. І в заступниках голови 

спокою не шукав. Рідна Лозуватка свято береже спогади про добрі справи свого 

сина, який у 1978-му вилетів з рідного гнізда для  вищого польоту. 

 Сторожко В.М. працював і головним державним інспектором району по 

заготівлі і якості сільгосппродукції, і директором птахорадгоспу „Ювілейний”. 

 „Саме в „Ювілейному” я випробував себе на міцність і зрілість, – ділиться 

В.М. Сторожко. – Випробував сповна свій організаторський хист”. 

 Що правда, то правда. До 6 тисяч тонн бройлерного м’яса на рік видавав „на 

гора” колектив птахарів під керівництвом В’ячеслава Михайловича. 

 Енергійний директор створив для цього міцну виробничу і соціальну базу: 

цілий мікрорайон „Ювілейний” виріс на західній околиці П’ятихаток з 

просторими котеджами для робітників. Збудували навіть одну на весь Союз 

під’їзну колію для доставки кормів, спорудили забійний цех. А потім за 

ініціативою директора додався ще й цех з виробництва будівельних матеріалів. 

 „Першою відгукнулась на заклик взяти дольову участь у будівництві 

котеджів директор елеватора, нині голова районної ради, Н.С.Алексєєва, – 

розповідає В.М.Сторожко. – Взагалі з Надією Степанівною у нас багато спільного, 

та й працювали разом не один десяток літ. Ця жінка має сміливу вдачу, здібний 

керівник і організатор. Не дивно, що сьогодні Надія Степанівна очолює 

депутатський корпус району.” 

„Серед жителів міста, – говорить Надія Степанівна, – цей мікрорайон 

називають „Куба”, а я б його назвала ім’ям Сторожка, бо він його збудував”. 

Плідним на хороші справи був період Сторожка В.М. на посаді начальника 

райсільгоспуправління. Не втомлювався вчитись сам і вчити інших, проводив 
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семінари, залучав науковців Ерастівської дослідної станції. І врожаїлась-

колосилась дорідна нива П’ятихатщини. 

Згодом став головою райвиконкому, а в 1994-му вже в ранзі голови 

райдержадміністрації В.М. Сторожко стає і головою районної ради, перемігши на 

виборах достойного суперника. Виборці віддали перевагу його досвіду, 

подвижництву, високому покликанню пишатися здобутками земляків і їх 

примножувати. 

Його трудова кар’єра завершилася на найвищому щаблі службових східців. 

За 5 років район під керівництвом В.М.Сторожка, незважаючи на ринковий хаос і 

бурі, породжені вітрами незалежності, жодного разу не зійшов з доріжки лідера. 

Займав почесні місця в області по врожайності та інших показниках. 

В’ячеслав Михайлович свої коштовні життєві скарби вже склав не в одну 

книжку. Написані вони його неспокоєм, його болем за село, його незгасаючим 

оптимізмом, щирою любов’ю до земляків-п’ятихатців. 

 

Працівники управління сільського господарства (перший ряд у центрі Сторожко В.М.) 

Естафету добрих справ, започаткованих керівниками минулих років, 

підхопив Андрієнко Станіслав Дмитрович, призначений на посаду голови 

райдержадміністрації в листопаді 1998 року. 
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 До цього протягом шести років він успішно 

очолював колгосп „Світло Жовтня”. Зважаючи на високі 

показники у сільськогосподарському виробництві та 

тваринництві, Андрієнко С.Д. призначений на посаду 

начальника районного управління сільського 

господарства. 

За час його керівництва було досягнуто добрих 

показників у збиранні ранніх зернових культур, з метою 

поліпшення обслуговування і виконання технологічних робіт була створена 

машино-тракторна станція з набором імпортної та вітчизняної техніки, 

впроваджується нові технології вирощування високоврожайних сортів зернових 

культур. 

Протягом трьох років очолював П’ятихатську райдержадміністрацію Чуб 

Валентин Тимофійович.  

У цей час багато зусиль приділяється стабілізації положення в аграрному 

секторі економіки району. На виконання Указу Президента України в районі 

реформовано 26 КСП, на їх базі створено 45 нових агроформувань, 

зареєстровано 210 фермерських господарств, близько 1100 чоловік працюють 

одноосібно. Особлива увага надається збереженню мережі лікувальних установ, 

закладів освіти та культури, працюють дошкільні установи. 

У січні 2003 року головою райдержадміністрації призначено Петрушака 

Володимира Ярославовича.  

Керівник нової генерації, прибічник всього нового та прогресивного з 

молодим завзяттям взявся до роботи, зосереджуючи свої зусилля на 

пріоритетних напрямках роботи: соціальний захист малозабезпечених верств 

населення, завершення реорганізації сільськогосподарського комплексу, 

виконання цільових програм по збільшенню виробництва зерна та кормів і 

розвитку тваринництва, контроль за своєчасною виплатою заробітної плати та 

пенсій. 

У цей час проводяться роботи по газифікації с. Лихівка, вирішуються 

проблемні питання водопостачання с. Саксагань, збільшено житловий фонд на 

1852 кв. м, активізується робота по розвитку підприємницької діяльності. 
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З травня 2005 року по липень 2008 року 

посаду голови райдержадміністрації обіймає 

Жаров Олександр Миколайович. Робота 

райдержадміністрації в цей час була 

спрямована на виконання понад 40 районних 

програм. Вдалося виконати бюджет району по 

власних надходженнях (4 місце в області), що 

дало змогу профінансувати заплановані видатки, значно зменшився рівень 

безробіття. 

У галузі охорони здоров’я, освіти та культури на об’єкти водопостачання 

залучено значні капітальні вкладення, готуються до здачі в експлуатацію 

газопроводи в селах Саксагань та Красноіванівка. 

Приділяється увага охороні навколишнього природного  середовища, за 

рахунок власних коштів ведеться будівництво індивідуального житла. 

На вирішення проблемних питань водопостачання міста виділено понад 

1,3 млн. грн., обсяг виконаних робіт складає 2 млн. 51 тис. гривень. Ведеться 

реконструкція водорозвідних мереж, будівництво каналізаційних мереж від 

села Красноіванівка до міських очисних споруд, ремонт доріг та інше. 

Особлива увага приділяється забезпеченню гарячим харчуванням дітей, 

покращенню соціально побутових умов шкіл району, виконанню програми 

„Шкільний автобус”. 

З серпня 2008 року обов’язки голови райдержадміністрації виконує 

Галаган Раїса Григорівна, яка має великий досвід роботи на керівних посадах 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, депутат районної ради 

багатьох скликань. 

З 2002 по 2006 рік очолювала П’ятихатську районну раду. Завдяки її 

вмілому керівництву та зусиллям депутатського корпусу розпочато багато 

добрих справ: газифікація смт. Лихівка, вирішуються питання водопостачання 

та інші. 
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ТВОЇ ЛЮДИ, П’ЯТИХАТЩИНО 

ДУШЕВНА ЩЕДРІСТЬ ВІТАЛІЯ КЛОПОВА 

13 лютого 2008 року шанованій у нашому 

районі людині, Почесному громадянину 

П’ятихаток, колишньому директору ремонтно-

механічного заводу Віталію Івановичу Клопову 

виповнилося 75 років. 

СВІТ НЕ БЕЗ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ 

„Ми сиділи у світлій, дбайливо прибраній 

кімнаті і вели розмову, – згадує редактор районної 

газети „Злагода” Л.Л. Заболотських. – На столі – 

декілька книг і на видному місці стара фотографія. Час вже наклав свій 

відбиток, але для господаря цей знімок – найцінніше багатство, яке зігріває 

його душу теплими споминами, заставляє повертатися в дитинство. Далеке, 

тяжке, голодне, але таке миле серцю. 

Помітивши, що я з цікавістю розглядаю стару сімейну реліквію, господар 

будинку з ніжністю бере в руки фотознімок, очі його тепліють, а уста 

промовляють гордовито: 

– Це вся наша сім’я! Віталій Іванович на хвилинку замовкає, робиться 

задумливим, очевидно, всю його свідомість полонять ті далекі роки, коли вони 

були всі разом: батько Іван Назарович, мама Дарія Михайлівна, сестра Поліна і 

він – маленький Віталик. 

Потім неквапливо кладе знімок на стіл і мовить: 

– Ця фотографія – найдорожче, що в мене є. Вона завжди нагадує про моє 

дитинство, про тяжку долю моїх батьків. 

В.І. Клопов розповідає про красу його малої, нині далекої, але ще до 

цього часу незабутої батьківщини – Красноярського краю, згадує мужніх 

гірників копальні Андріївська, де він народився у 1933 році й вперше зіп’явся 

на ноги. 

На очах виступила непрохана сльоза, коли згадав свою маму. Молодій, 

гарній жінці нелегко було зносити тяжку хворобу. Болем у її ніжному серці 
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відзивалася тривога: як же житимуть без неї донечка Поліна і маленький 

синочок Віталик? 

– Коли померла ненька, – хвилюючись, продовжує свою розповідь 

Віталій Іванович, – мені було лише два роки. Звичайно, маму я майже не 

пам’ятаю. У моїй пам’яті вона зринає така ж, як зображена ось на цій 

фотографії: молода, сильна, рішуча і до болю гарна. 

Далі доля влаштувала маленьким діткам Віталику і Поліні не одне 

трагічне випробовування. Після смерті мами батько, який працював кочегаром 

па паровозі, переїхав на станцію Іланська. Молодому, енергійному Івану 

Назаровичу жити і працювати б, ростити своїх маленьких діточок, але жорстока 

доля посадила його безвинного за грати. 

За чиїмось прикрим доносом І.Н. Клопова арештували, він провів у 

таборах довгих одинадцять років. І лише у 1956 році батька реабілітували. 

Хто знає, як би склалася подальша доля Віталика і Поліни, коли б не 

бабуся Ганна Мусіївна і тітонька Катерина Лазарівна. Хоч їм і тяжко було, а 

нерідко й голодно, але вони не залишили сиріток без догляду, допомогли 

закінчити школу, переконати, що необхідно здобути професію. 

Після школи вчився у сільськогосподарському інституті; одержавши 

диплом, працював на Іркутському машинобудівному заводі.” 

ТРЕТІЙ ДИРЕКТОР 

П’ятихатський ремонтно-механічний завод має свою багату історію. 

Заснований у 1934 році. Спершу це була міжрайонна майстерня по 

капітальному ремонту тракторів. Потім поступово тут спорудили завод, де й 

почали випускати запасні частини для автомобілів. 

Першим директором підприємства був Опанас Захарович Тропко. Потім 

його змінить Федір Авер’янович Садовий, який у 1966 році прийняв Віталія 

Івановича Клопова на роботу начальником технічного відділу. 

Вже з перших днів роботи показав себе ініціативним, здібним 

спеціалістом, який не зациклювався на старих догмах, а завжди працював на 

перспективу. Тому й не було нічого дивного, коли не минуло й двох років, а 

Ф.А. Садовий рекомендував В.І. Клопова на посаду директора заводу. 
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Так, у 1968-му з легкої руки Федора Авер’яновича Віталій Іванович став 

третім директором заводу. 

Ще й сьогодні В.І. Клопов з теплотою згадує Ф.А. Садового, до якого у 

перші дні роботи й пізніше йшов як до батька за порадою, а також головного 

механіка В.І. Терещенка, головного енергетика О. А. Грушового, начальника 

планово-виробничого відділу М.П. Соколенка, заступника директора 

І.Е. Коваленка, нормувальницю Н.А. Коваленко та багатьох інших, з якими 

доля пов’язала на тісне багаторічне співробітництво. 

Перші випробовування були з нелегких. Згоріла майстерня тому, 

довелося будувати нове приміщення для заводу. З цим завданням успішно 

впоралися, і нове підприємство розширило виробництво, збільшило асортимент 

продукції. 

Згодом продукція п’ятихатських ремзаводівців стала відома не тільки в 

інших областях України, але й колишніх республіках Радянського Союзу. 

Незабаром мийні установки з П’ятихаток почнуть надходити й на 

експорт – на Кубу, Монголію, В’єтнам та Болгарію. 

Ініціатором багатьох нововведень був В.І. Клопов. Тодішня партійна 

еліта, трестівське начальство не завжди були у захоплені від них. І все ж на 

заводі з ініціативи директора було запроваджено багато нового. 

Він завжди працював на перспективу, намічав ті чи інші заходи, і 

впевнено, не зважаючи на труднощі, йшов до наміченої мети. 

Нелегко директорові було здійснити такий захід, як взяти завод в оренду. 

Не впав у відчай і тоді, коли у перші роки незалежності Україна 

невиправдано порвала економічні відносини з Росією, яка постачала заводу 

майже 99 відсотків всіх запасних частин. 

Головне було у цей скрутний час зберегти кадри, і директор знайшов 

правильний вихід: перекваліфікація робітників, оскільки ремонт двигунів на 

заводі різко скоротився. 

Мине небагато часу, і завод почне давати нові товари для ринку. Це і 

опалювальні котли, корморізки, подрібнювачі зерна, унікальні візки. Незабаром 

тут спільно з одним з підприємств міста Києва налагодили випуск броньованих 

дверей. 
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Й „ИЗВЕСТИЯ” ДОПОМАГАЛИ 

Третій директор заводу був новатором. Він дбав, щоб на підприємстві 

постійно впроваджували нові методи організації праці. Звичайно, такі новації 

В.І. Клопова не вписувалися у традиційні рамки вищого керівництва. 

Ініціативу, хоч і вона й цінна, нерідко підрубували, як кажуть, при корені. 

Інколи доходило навіть до парадоксу. Про це свідчить хоч би приклад із 

знаменитим бригадиром тракторної бригади, двічі Героєм Соціалістичної 

Праці, депутатом Верховної Ради СРСР О.В. Гіталовим із сусідньої 

Кіровоградської області. 

Враховуючи труднощі з запасними частинами, Олександр Васильович 

звернувся до директора П’ятихатського ремонтно-механічного заводу з 

проханням налагодити додатковий випуск двигунів до машин, а також 

запасних частин до них. 

Віталій Іванович порадився з колективом заводу й вирішили прийти на 

допомогу кіровоградцям. Але несподівано втрутився у справу син Олександра 

Васильовича Гіталова, який тоді виконував обов’язки керуючого Укрремтресту, 

і зажадав негайно знизити обсяги виробництва на 71 тисячу карбованців. 

В.І. Клопов справедливо вважав, що це не піде на користь ні 

підприємству, ні сільським трударям. І почався двобій п’ятихатського 

директора з всесильним Укрремтрестом. І все ж справедливість перемогла: 

завод не знизив обсяги виробництва і допоміг кіровоградцям – видав 

надпланову продукцію. 

Таких прикладів, коли директору заводу доводилося йти проти 

безглуздих рішень рідного тресту Держагропрому України, було немало. 

Згадаймо ще один характерний факт. 

Заступник голови Держагропрому України О.М. Ткаченко видав 

розпорядження: передати з П’ятихаток Голопристанській ремонтно-механічній 

майстерні Херсонської області запасні частини для ремонту 600 двигунів 

автомашин ГАЗ-51. Зобов’язано директора заводу В.І. Клопова змінити плани 

випуску товарної продукції, реалізації її, ліміти з праці і фонду зарплати.. 

Боляче переживав таке рішення Віталій Іванович. Виконати його – це 

означало звільнити з роботи десятки робітників. „Але кого? – хвилювався 
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директор. – Люди у нас золоті, їх із задоволенням візьмуть і в райсільгосп-

техніці, і на заводі пресів... Та й не підніметься рука писати наказ про 

звільнення навіть молодих робітників. Розстатися з слюсарями Анатолієм 

Пархомцем чи Віктором Неклесою? Ні, це неможливо! Звільнити Олександра 

Бапа? О, ні! Важкуватого підлітки у перший рік роботи навіть хотіли звільнити, 

але правильно зробили, що не поспішили, а перевиховали хлопця. Після служби 

в армії іншою людиною повернувся на ремонтний завод, одружився, добре 

працює, став батьком двох дітей. Дорожу я й Віктором Смоліним, який після 

школи прийшов до нас, досконало оволодів професією, потім після служби в 

армії повернувся на рідний завод”. 

Після довгих роздумів вирішив: ні, такий наказ не буде виконувати. 

І почав директор нелегку боротьбу за справедливість. Направляв листи у 

вищі інстанції, неодноразово їздив у Держагропром України, трест, але скрізь 

чув одне: виконуй рішення, корегуй плани! 

Віталій Іванович вирішив порадитися з колективом. Одним з перших взяв 

слово ветеран заводу В.І. Терещенко. 

– Правильно вирішили Ви, Віталію Івановичу. Ніякого корегування плану 

робити не слід. 

Шліфувальник заводу, передовик виробництва В.І. Гунін наголосив, що у 

колективу є можливість збільшити випуск продукції. 

Постановили одноголосно: ніякого корегування плану не робити. 

Однак доводи колективу заводу ні в Агропромі України, ні в тресті до 

увага не брали. 

П’ятихатський директор вирішив шукати правду в Москві. Звернувся до 

популярної і всесильної тоді редакції „Известий”. Кореспондент газети 

В. Романюка, вислухавши гостя з України, прийняв зважене рішення. „При 

першій зустрічі з директором, – напише згодом московський журналіст, – я не 

помітив на його обличчі тривоги і розгубленості. При бесіді з ним відчув міцне 

переконання своєї правоти, а тому й вирішив допомогти йому”. 

Незабаром гість з Москви був у П’ятихатках, бесідував з робітниками 

заводу, знайомився з аргументованими доводами директора, спеціалістів і 

формальними відписками з Украгропрому України, тресту... 
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16 червня 1986 року в газеті „Известия” була надрукована велика 

кореспонденція „Корректировка”. Звістка про те, що П’ятихатським ремонтно-

механічним заводом зацікавилися журналісти „Известий” стала відома і в 

Києві. І ще напередодні виходу статті всесильний тоді О.М. Ткаченко 

повідомив журналісту В. Романюку: прийнято рішення відновити на 

П’ятихатському заводі попередні обсяги виробництва. Отже, і цього разу, 

завдяки мужності, енергійності та наполегливості директора В.І. Клопова 

вдалося відстояти інтереси колективу. 

П’ЯТИХАТСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ 

Події розвивалися так, як у справжньому детективі. Директор ремонтно-

механічного заводу, депутат районної ради В.І. Клопов на сесії ніби бомбу 

зірвав. Новина негайно облетіла все місто, стала відома навіть у 

найвіддаленіших селах району. І ще б! Вперше в історії району Віталій 

Іванович офіційно кинув виклик партійно-адміністративній номенклатурі, 

звинувативши її у зловживанні службовим становищем, використанням його у 

власних цілях. 

Приводом для цього виступу була перевірка заготконтори. Як голова 

комісії з дотримання цін, Віталій Іванович встановив, що 5 тонн цукру 

(подумайте тільки 5 тисяч кілограмів!) привласнило начальство району, не 

здавши взамін необхідної кількості меду. Лише перший секретар райкому 

партії завіз собі додому 300 кілограмів цукру, який тоді був у дефіциті. Про це 

сміливо, відверто розповів на сесії депутат районної ради В.І. Клопов. 

Слухали депутати і дивувалися такій сміливості директора ремзаводу. 

Одні були у захопленні від такого вчинку, інші, в тім числі й запрошені, 

дивувалися такій поведінці Клопова, мовляв, що йому треба: директорує на 

солідному, тоді перспективному підприємстві, сидить завжди у президіях, 

входить до номенклатурних одиниць райвиконкому і райкому партії, 

нагороджується орденами, медалями, грамотами. І для чого така 

безрозсудливість? 

Віталій Іванович знав, чим це може обернутися для нього, але все ж на 

компроміс з совістю не пішов і сказав правду. Правду важку. 
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Партійна еліта, звичайно, не могла пробачити такого приниження; 

підключали різні комісії, знайшли таких, хто без докору своєї совісті був 

готовий шантажувати В. І. Клопова. Тодішні голови колгоспів імені Богдана 

Хмельницького та імені Кірова засвідчили у своїх листах в прокуратуру, що 

вони давали Клопову хабарі. 

Прокуратура району зреагувала швидко – завела на В. І. Клопова справу. 

Готувався навіть арешт сміливця, але принциповість, діловитість, а головне 

незаплямована репутація Віталія Івановича не дозволила звинуватити у 

надуманих зловживаннях. Та й самі „автори” звинувачень згодом відмовились 

від своїх „звинувачень”, мовляв, ми зробили це на замовлення районного 

начальства. 

Цей „п’ятихатський детектив”, який тривав майже два роки, залишив 

глибоку зарубку в мужнім серці, рано посріблив волосся Віталію Івановичу, але 

не згнітив сміливу людину, не зламав його мужності, а також віри у 

справедливість, що й допомогло йому виграти у ще сильної тоді партійної еліти 

важкий двобій. 

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Понад тридцять років віддав своїх сил і невтомної енергії 

П’ятихатському ремонтно-механічному заводу Віталій Іванович Клопов. За 

роки його господарювання підприємство було передовим не тільки у районі, 

але й в числі кращих у тресті. 

Великою заслугою директора було й те, що він на своєму заводі успішно 

вирішив житлову проблему, спорудивши у П’ятихатках господарським 

способом 16-и та 70-квартирні житлові будинки. 

Багато допомагав завод й індивідуальним забудовникам, адже кожен 

бажаючий міг взяти кредит до 50 тисяч карбованців. Крім того, з ініціативи 

директора на заводі виготовляли і відпускали за низькими цінами шлакоблок. 

Головним у діяльності В.І. Клопова була турбота про людей. На заводі 

діяла хороша їдальня, було відкрито свій фірмовий магазин, де торгували не 

тільки власною, але й завезеною з інших підприємств по бартеру продукцією 

без всяких надбавок. 
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Успішно розв’язував директор й продовольчу програму. Для нього 

використовував різні форми: організовує ферму на заводі, де вирощували 

бичків, і м’ясо по дешевій ціні відпускалося ремзаводівцям, згідно з прямими 

договорами завозилося м’ясо з колгоспів Полтавської та Чернігівської 

областей, картопля з західних областей, кавуни з сонячної Таврії, яблука з 

Молдавії. 

В умовах, коли в країні був дефіцит товарів, на заводі можна було 

придбати хутряні та шкіряні куртки, шапки, кожухи з хутряної фабрики міста 

Балти Одеської області, трикотажні вироби та килими з Білорусії. 

На заводі пропонували й меблі, взуття, пилосмоки, рушники, скатерті, 

покривала, а також масло, згущене молоко та інші продукти. 

Не забував В.І. Клопов й про ветеранів війни і праці. Особливу турботу 

проявив до колишнього директора заводу Ф.А. Садового, якому і продукти 

доставляв, і вугіллям та дровами забезпечував, допомагав йому всім 

необхідним, спілкувався з ним до самої смерті, скрашуючи старість ветерана. 

Саме тому Федір Авер’янович напередодні своєї смерті тільки Віталію 

Івановичу довірив задушевне прохання, яке директор, незважаючи на труднощі, 

виконав, як і обіцяв це зробити. 

За самовіддану працю В. І. Клопова нагороджено орденами: Трудового 

Червоного Прапора, „Знак Пошани”, „За трудову відзнаку”, медаллю „Ветеран 

праці”, ленінською ювілейною медаллю, значком „Відмінник цивільної 

оборони СРСР”, безліччю Почесних грамот – від районних до трестівських. 

Багато зробив директор заводу зі своїм працьовитим колективом для 

благоустрою районного центру, тому йому по праву присвоєно звання 

„Почесний громадянин П’ятихаток”. 

Люди старшого покоління пам’ятають, як багато робив для їх блага 

В.І. Клопов як депутат районної ради, член райкому і член бюро райкому 

партії, знають його як хорошого пропагандиста, хорошого керівника і хорошу 

людину. 
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Завод пресових вузлів – гордість П’ятихаток  

Майже 30 років у П’ятихатках працював завод пресових вузлів. На 

превеликий жаль, уже декілька років не стало такого великого підприємства. 

Навіть не віриться, що в місті працювало таке потужне підприємство, а зараз не 

залишилось і сліду. 

 Та все ж залишились люди, які працювали на заводі і внесли значний 

вклад у розвиток економіки району. 

У 1970 році на східній околиці райцентру з’явилась потужна техніка, яка 

в короткий строк збудувала нове підприємство – філіал Дніпропетровського 

заводу важких пресів. Згодом приступили до випуску продукції і лише за один 

рік випускали 37 пресів та різних деталей, вузлів і агрегатів, які виготовляє 

Дніпропетровський завод. А в 1979 році на П’ятихатщині були випущені перші 

свої преси. Так філіал став справжнім заводом. 

 Довгі роки очолював цей колектив І.Є. Коваленко, який підібрав і 

згуртував хороших спеціалістів. Деталі, виготовлені токарями Б.Ф. Зубковим, 

Ю.Г. Березою, В.І. Добровим можна було розглядати як витвори мистецтва. 

Спеціалістів готувало саме підприємство. 

 Токарі Назарчук М.С., Терещенко С.В., свердлувальник Портянко В.Л., 

фрезерувальники Євтушенко Л.В. і Токар А.А., зварювальник Степаненко М.С., 

електрогазозварювальник Прокопенко М.В., станочниця Зюзько Л.В. були 

гордістю заводу. Переможцем соціалістичного змагання неодноразово 

виходила старший майстер Головешко Л.Т. 

 Завод надавав декілька платних послуг. 

 Багато років працював головним інженером Забродін І.І., його творчий 

підхід, уміння, знання справи сприяли розвиткові підприємства. Його поважали 

та цінували в колективі, з ним радились, до нього прислухались інші керівники, 

бо він був грамотним спеціалістом. Всі говорили: „Забродін І.І. – це ходяча 

енциклопедія”. Його розум, ерудованість, компетентність були безцінним 

скарбом для розвитку багатьох галузей у районі. Ця людина багато зробила не 

тільки для розвитку і зміцнення економіки заводу пресів, а й всього району. 

 Свій внесок в розвиток і зміцнення заводу пресів внесли 

Кравченко В.І., Поколодний Ю.І., Довгаль В.О., Гончаров В.П., які також 

працювали керівниками на цьому підприємстві, дбали про якість продукції, яка 

експортувалась в Німеччину, Австралію та інші країни, а також турбувались 

про людей, які працювали на заводі. 
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І трактори у гони йшли... 

Доземний уклін людям, на яких була покладена особлива місія: 

обслуговувати машинно-тракторний парк колгоспів, допомагати технікою, 

ремонтувати її. 

Цю відповідальну роботу виконували працівники районного об’єднання 

„Сільгосптехніка”. Довгі роки керував цим важливим підрозділом Вороненко 

Анатолій Архипович. Йому вдалося підібрати і згуртувати чудовий трудовий 

колектив. Разом вони примножували славу цього підприємства, в розвиток 

якого вклав багато сил і значну частку свого життя Больбот Конон Федорович – 

золота людина і мудрий керівник... 

Ще в 1929 році для обробітку 

землі в колгоспах почали створюватись 

державні машинно-тракторні станції. У 

нашому районі їх було створено чотири, 

а саме: П’ятихатську ім. Димитрова, 

Зеленську в с. Жовте, Саксаганську та 

Лихівську. З роками П’ятихатська МТС перетворилася на ремонтно-

транспортну станцію, а згодом стала районним об’єднанням „Сільгосптехніка”. 

Саксаганська і Лихівська МТС стали його відділеннями, а Зеленська ввійшла до 

складу колгоспу ім. Ульянова. Техніка та механізаторські кадри теж влилися до 

колгоспів і радгоспів. 

Райсільгосптехніка взяла на себе ремонт і технічне обслуговування 

машинно-тракторного парку П’ятихатщини, ремонт і техобслуговування машин 

і механізмів тваринницьких ферм, матеріально – технічне забезпечення 

господарств району технікою, добривами, нафтопродуктами, запчастинами, 

засобами захисту рослин. 

Була запроваджена спеціалізація відділень для більш чіткої координації 

роботи. Минали роки... У центральній майстерні райоб’єднання створена 

поточна лінія з усіма робочими місцями аж до складання тракторів і 
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фарбування. На кожному місці – постійні кадри ремонтників. Це були 

спеціалісти екстра-класу! 

Продуктивність праці і якість ремонту значно підвищилися. Протягом 

року із воріт майстерні виходило до 600 відремонтованих тракторів. У 

Саксаганській майстерні ремонтували до 400 комбайнів на рік та їх вузлів 

додатково, особливо – похилих камер для всіх регіонів області!  

Вороненко А.А. (третій ліворуч) з керівники району та працівниками „Сільгосптехніки” 
 

Двадцять пересувних майстерень проводили планові технічні 

обслуговування. Щодня із воріт райсільгосптехніки виїздило сто автомашин 

для допомоги колгоспам у перевезенні худоби на м’ясокомбінати згідно з 

графіком здачі, завезення лісоматеріалів, добрив, запчастин, доставки в обмінні 

пункти комбайнових вузлів.  

Неодноразово під керівництвом Больбота К.Ф. і Вороненка А.А. 

П’ятихатське райоб’єднання „Сільгосптехніка” володіло Перехідним Червоним 

Прапором Всесоюзного і республіканського споріднених об’єднань. Цей 

потужний підрозділ безвідмовно діяв і тому, що був укомплектований 

досвідченими інженерно-технічними кадрами, які організовували колектив на 

виконання складних завдань. 



 62 

Колектив запровадив комплексну механізацію у тваринництві, 

спеціалізував ремонтну базу, налагодив поточний метод ремонту тракторів 

постійними спеціалістами. Тоді, в 60-х – 70-х діяло три механізованих загони з 

доставки на поля місцевих добрив. Щороку під оранку вносилося до 100 тисяч 

тонн перегною. Умільці центральної майстерні виготовили техніку для 

механізованого завантаження літаків сільськогосподарської авіації 

мінеральними добривами. П’ятихатську „Сільгосптехніку” та колектив її 

працьовитих людей неодноразово нагороджували й Перехідним Прапором 

облсільгоспуправління та заносили на обласну Дошку Пошани. 

З 1976 по 1986 рік райоб’єднанням успішно керував гідний учень Конона 

Федоровича А.А. Вороненко. Фронтовик, як і його попередник, Анатолій 

Архипович почував себе мобілізованим, наполегливо впроваджував 

індустріальні технології вирощування сільгоспкультур, націлював спеціалістів 

на вдосконалення техніки по внесенню гербіцидів і добрив (тоді з’явились 

широкозахватні агрегати) та інше. 

Керівну естафету від А.А.Вороненка прийняв у 1987 році Михайло 

Михайлович Скляр. Згодом „Сільгосптехніка” реорганізується в районне ВО 

„Агротехсервіс”. Пізніше це виробниче об’єднання поділилося на ремонтно-

транспортне підприємство та райпостач. Останню структуру очолив  Григорій 

Васильович Штакун. 

Золотим фондом району і підприємства вважаються М.П. Доброгорський, 

П.Л. Мацапура, О.В. Чирва, І.П. Крамаренко, М.П. Дмитренко, П.В. Сьомін, 

П.С. Гончаров, Г.К. Неменко, М.В. Петруша, Л. Гладков, М. Рева, М. Береза та 

багато-багато інших, про яких з любов’ю написано в епопеї „П’ятихатські 

самоцвіти” В.М. Сторожком та Г.М. Руденком. 

У боротьбі за родючість 

У середині 70-х з райоб’єднання „Сільгосптехніка” виділяється окрема 

структура – виробниче об’єднання „Сільгоспхімія”, яку очолює Олександр 

Михайлович Тараненко. На його долю випадає створення матеріальної бази  

підприємства, будівництво офісного приміщення. 
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І сьогодні велична біла споруда із солідними ворітьми транспортної бази і 

госпдвору прикрашає місто. 

„Обласне об’єднання нам тоді здорово допомогло і з будівництвом, і з 

добривами, – розповідає О.М. Тараненко. – Машинно-тракторний парк нам 

„Сільгосптехніка” виділила солідний. Створені два загони родючості надавали 

значну допомогу колгоспам у підживленні полів і завезенні мінеральних та 

органічних добрив. 

Була відпрацьована чітка система розвантаження вагонів на станції 

П’ятихатки, а згодом ми підвели колію розвантаження безпосередньо до нашої 

бази”. 

Підприємства „Сільгоспхімія” і „Сільгосптехніка” стали першими 

помічниками для хліборобів. 

Незабаром об’єднання було перейменоване у підприємство „Родючість” 

за його цільовим призначенням. Це вже були вісімдесяті. Директором працював 

енергійний Заїка Анатолій Митрофанович (він і досі очолює цю структуру, яка 

змінила свій статус, ставши приватною фірмою). 

Машини з емблемою „Родючості” можна було побачити на полях і токах, 

на елеваторі, бо перевозили не тільки добрива, але й допомагали доставці 

врожаю під час жнив. 

А.М. Заїка, як і його попередник, О.М. Тараненко вміє працювати з 

людьми, серед яких багато досвідчених спеціалістів. Колектив завжди 

виділявся й результатами праці, неодноразово виходячи переможцем у 

трудовому змаганні підприємств області та району. Це також завдяки і їм, 

працівникам сільгоспхімії, наш район ніколи не „пас задніх” по врожайності 

сільгоспкультур, виконував і перевиконував усі завдання і плани. 

„Не можна не згадати нашого земляка – комісарівця Миколу Васильовича 

Лемішка, який довгий час очолював обласне об’єднання „Сільгоспхімія”, – 

ділиться А.М. Заїка. – Ми завжди відчували його надійне плече, але це й 

накладало особливу відповідальність – не підвести, не спасувати. Думаю, що свою 

місію на землі підприємство „Родючість” виконувало і виконує сьогодні справно”. 
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П’ятихатщина рідна, неповторна 

„Краю мій, краю, зелен-розмаю...”, – співається в одній з українських 

пісень. Саме такою є наша неповторна П’ятихатщина з її знаменитими 

Комісарівський (976 га) та безцінним грабовим (Біленщина) лісами, 

п’ятихатськими Карпатами (Миколаївка, Троїцьке), урочищем Золотницьке в 

Троїцькому. 

Є чудові місця для відпочинку душі природолюба і в Зорянському, 

Заліссянському лісках, Цибулькиному саду (с. Долинське). 

Річки Саксагань, Жовта, Омельник пам’ятають лицарів-козаків, їх славні 

походи, вірність Україні. На їх берегах звитяжною працею будувались села, від 

них пішли витоки історії району. 

Прекрасні ставки у своїх чистих дзеркалах відображають небесну блакить 

П’ятихатщини, в них задивляються верби, миючи свої зелені коси. Жовтянський, 

Комісарівський, Лозуватський ставки, каскад ставків Холодіївської сільської ради 

є окрасою і життєдайними джерелами нашого краю. 

Надра П’ятихатщини багаті на вогнетривкі глини та каоліни, поклади 

гранітів, які до сьогодні розробляються в Ерастівському та Саврівському кар’єрах. 

На території Холодіївської та Троїцької сільських рад залягає буре 

вугілля. Справжніми пам’ятками історії та культури П’ятихатщини, гордістю 

нашою є Богданова криниця у Григорівці, цілющі джерела – криниці  в 

Золотницькому та Комісарівці, ставок та білокам’яні сходи Ераста Бродського. 

Як не пишатися, як не любити?! 

Фауна П’ятихатщини також різноманітна. Дикі косулі та кабани, руді 

лисиці, борсуки, сірі красені – горе вовки, і навіть іноді єнотоподібна собака 

зустрічається в природі П’ятихатщини.  

Ширяють у високості всюдисущі жайвори, ластівки; синиці, стрижі, 

дятли виводять своїх пташенят; степові орли та яструби пильно охороняють 

поля від дрібних гризунів; качки, нирки, чирки, перепели, куріпки, фазани 

займають своє гідне місце в лісополосах, лісництві, степу. А господарем цієї 

багатої на нетлінні скарби часточки рідної землі є директор П’ятихатського 

лісництва, людина, захоплена ось уже більше піввіку своєю справою, – 

Малицький Віктор Григорович. 
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Батько зеленого гаю 

У своїй книзі „П’ятихатські самоцвіти” 

В.М. Сторожко і Г.М. Руденко назвали Віктора 

Григоровича Малицького героєм і творцем зеленої 

поеми. І справді, незмінний лісничий П’ятихатського 

лісництва цілих півстоліття сповна заслуговує на такі 

слова високої метафори. 

Народився 12 січня 1935 року в селі Хорошки 

Лубенського району на Полтавщині, де весни і літа 

шумлять розмаєм гаїв і лугів. А серед них рідна хатина, куди одного зимового дня 

постукав у віконце лелека. Він приніс зав клубу Григорію Сидоровичу і колгоспниці 

Ганні Михайлівні хлопчика у льолі (земля їм пухом). 

– Нас у батьків було четверо, – розповідає Віктор Григорович. – Низький 

уклін матусі, яка тата на фронт проводжала, і нас вигляділа у війну. Діждалися 

батька, двома Славами увінчаного, з медалями, трохи полегшало.  

До самої пенсії Григорій Сидорович в кузні 

ковалюватиме, аби лишень діток підняти і в люди 

гідно вивести. І звідки до сина мрія про ліс, агро 

меліорацію прилетіла, так і не збагнув. А Віктор от 

узяв і обрав професію, що стала покликанням на усе 

життя після того, як одержав диплом Лубенського 

лісового технікуму. 

Перший запис у трудовій книжці В.Г. Малицького з’явився давно. У 

далекому 1953-му 18-річний агролісомеліоратор Токаревської машинно-

тракторної станції, що на Херсонщині, посадив свої перші берези і ялинки. 

Бравим старшиною полкової школи повернувся з лав Радянської Армії. І 

вже з 1957-го побігли, сплітаючись коренями, його п’ятихатські трудові віхи: 

дільничний технік-лісничий, помічник лісничого, лісничий. 

Під його керівництвом з 1960-го до нинішнього року на П’ятихатщині 

посаджено 6580 гектарів лісів. Своїм корінням дерева міцно тримають береги 

Макортівського водосховища. Понад 1100 га лісових смуг тримають балки і 

яри, бережуть поля від вітрової ерозії. Плинули на білих вітрилах літа, 
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змінювався ареал лісів, їх якісний склад. Насадження дубів, сосін, горіхових 

порід потроху витісняли малоцінні породи. 

Сьогодні Вікторові Григоровичу боляче за те, що безбожно вирубуються 

полезахисні лісополоси і протиерозійні посадки. А колись же руки людські у 

кожному колгоспі району деревце до деревця садили, поливали. 

На нашій П’ятихатщині є сільгосппідприємства, які мають поля на схилах 

балок і ярів. І одержували тоді, і нині збирають урожаї з тих полів. Але в цьому 

немала заслуга колективу П’ятихатського лісництва на чолі з В.Г. Малицьким. 

Від 30 до 120-150 гектарів доводилось вкривати лісовими насадженнями, щоб 

укріпити схили.  

Здавалось би, що цей чоловік тільки й знав роботу серед дерев і ялин. Але 

ні. Він ніколи не забував про людей, які працювали поруч. Бо хто він без них, 

своїх безкорисливих колег? Тож і дякували йому й за газифікацію квартир 

(будинки всі капітально відремонтовані) та виробничих приміщень, за водогін, 

дорогу з твердим покриттям.  

І коли директор запропонував у вільний від роботи час збудувати 

бригадний дім з приміщеннями для всіх служб по ремонту і зберігання техніки, 

люди йому не відмовили. Гуртом виходили на суботники... 

А ще в 1975 році за ініціативою Віктора Григоровича у лісництві було 

створено дендрарій, що займає 2 гектари. 

Керівник лісництва подбав і про механізацію всіх виробничих процесів. 

Сьогодні працівники мають необхідні пристрої і для підготовки ґрунту, і для 

терасування крутосхилів, і посадки та догляду за саджанцями, санітарної 

вирубки, інших робіт. 

Гордістю Віктора Григоровича Малицького є базовий розсадник, де 

зародились мільйони сіянців, і звідси вийшли десятки тисяч саджанців дерев і 

кущів. Під час спілкування з цією закоханою у свою справу людиною не можна 

не відчувати, наскільки його особисте життя переплелося з роботою. Дім, сім’я 

завжди залишались на потім... 

До 1992 року у лісництві працювала й дружина В.Г. Малицького Алла 

Іванівна. Вона організовувала і керувала цехом по виробництву товарів 

широкого вжитку. Тут і віники в’язали, і корзини плели, піддони для цегли й 
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тарні ящики виготовляли. Алла Іванівна зуміла згуртувати навколо себе 

чудовий колектив людей із золотими руками.  

В одному з найбільших у Верхньодніпровському ліспгоспзагу лісництв і 

справді була своя пасіка – близько 70 бджолосімей, свиновідгодівельний пункт. 

У 70-х п’ять разів П’ятихатське лісництво утримувало Перехідний 

Червоний Прапор Міністерства лісового господарства СРСР як одне з кращих у 

Союзі. Його керівник став Відмінником лісового господарства України, 

кавалером ордена „Знак Пошани”. Віктора Григоровича Малицького 

нагороджено і Почесною грамотою Верховної Ради УРСР, він має трудові 

медалі та медалі ВДНГ СРСР. 

Указом Президента України від 19 серпня цього року за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток України, 

вагомі трудові досягнення присвоєно звання „Заслужений лісівник України”. 

– Найвища моя нагорода, – говорить В.Г. Малицький, – повага людей та 

користь, яку приносить їм ліс. Я гордий з того, що маю високу причетність до 

зеленого рукотворного раю на нашій П’ятихатщині. 

Віктор Григорович пропрацював в П’ятихатському лісництві більше 

50 років, з них 13, коли перебував на пенсії. І до цього часу він не залишає свою 

улюблену справу. 

Шумлять берези і дуби, красуні-ялинки і сосни животворним духом 

напоюють повітря. Лісничий вдихає на повні груди, посміхається: „Недаремно 

живу на землі”. Його продовженням є не тільки виплеканий ним ліс. Разом з Аллою 

Іванівною виховали двох прекрасних дітей. Син Вадим став головним лікарем. 

Донька Людмила очолює економічний відділ райдержадміністрації. І онуки 

радують дідуся. Двоє – навчаються у вищих учбових 

закладах. Старша внука порадувала дідуся правнучкою 

Настусею, а ще один онук навчається у 10 класі. 

Продовжується й розгалужується рід Малицьких, 

як ліси, вирощені Віктором Григоровичем. 

О, скільки днів, скільки років 

Тобі дарую славу я словами, 

І до своїх останніх днів 

Цей край любить не перестану. 
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СЕЛО МОЄ, І Я У НІМ ГОСПОДАР 

Не можна не дивуватись з їх 

біографій, з їх подвижництва до 

самопожертви. Про кожного із них 

можна писати окрему книгу, про 

кожного із них можна складати поеми і 

пісні. Вони були землесили, самовіддані 

трудівники, які внесли безцінний вклад 

у розвиток рідної П’ятихатщини. Мова 

про голів колгоспів нашого району. 

Багатьох з них – і тих, хто знайшов спокій у лоні землі, на якій сіяв хліб, 

саджав сади і будував, і тих, хто прийняв естафету їхніх добрих справ й нині 

живе з почуттям виконаного обов’язку, названо „п’ятихатськими самоцвітами” 

в однойменній трилогії В. Сторожка і Г. Руденка. 

Тож і в нашому літописі згадаємо добрим словом усіх керівників 

сільгосппідприємств, які своєю невтомною працею, запалом небайдужих 

сердець примножували багатства рідного краю, ростили дорідні пшениці і 

жита, будували ферми, тракторні бригади, тваринницькі комплекси, житло, 

проводили газифікацію на селах. 

Тодішні села годували всю 

велику країну. Потом і мозолями, 

недоспаними ночами, надірваними 

жилами і нервами давались 

хліборобам пуди зерна і тонни м’яса, 

овочів, фруктів, десятки тисяч яєць. 

Багатьох ватажків селянських 

вже немає з нами. Земля їм пухом. Вони її орали-сіяли, вона ж і на вічний 

спочинок прийняла. Та світла пам’ять про них живе в серцях усіх, хто їх знав, 

передається нащадкам. 
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+Їхній слід на землі залишився глибокий і яскравий. Хто пішов раніше, 

хто пізніше за межу вічності, але історія села, історія району їхні імена 

берегтиме в дітях, онуках, правнуках. У тих добрих справах, які встигли 

зробити за свого насиченого працею життя. 

Село моє, для мене ти єдине, 

Для мене ти найкраще на землі, –  

так вважали голови колгоспів, так воно було і насправді.  

Ось вони, наші господарі: 

– Андрієнко С.Д., Акименко В.С., Бабенко І.Д., Бас В.С., Білан Г.П., 

Васильченко В.І., Воронець В.Т., Галя В.І., Гулий М.М., Даниш І.Х., 

Євтушенко С.М., Жуковський А.В., Ільницький М.І., Камінський А.В., 

Книш Л.М., Король В.П., Косьмін В.І., Крамаренко В.С., Лещишин А.П., 

Ломакін В.О., Мороз В.Н., Назарик Я.М., Огнівець О.В., Перебийніс П.Р., 

Поліщук І.М., Половий В.М., Садовий І.Б., Семенов Г.П., Синій П.І., 

Слупчук В.А., Супрунов А.І., Ткач В.С., Холод О.С. та інші багато доклали сил, 

умінь для розвитку сільського господарства в районі. 

Розповідь про деяких із них – це біографія майже кожного керівника 

колгоспу, бо всі вони дбали про людей і про наш край. 

МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ СТОРОЖКО 

„Він залишив спадкоємцям доглянуту землю, розвинуте тваринництво, де 

кожне приміщення було вщерть заповнене худобою, свинями і птицею. При 

ньому хлібороби, овочівники і птахарі перевиконували плани і були за 

показниками кращими в районі” – так написано про М.П. Сторожка в книзі 

В.М. Сторожка „П’ятихатські самоцвіти”. 

Три десятиліття (1952 – 1982) тривала трудова звитяга колгоспу імені 

Леніна (згодом імені Ульянова) на чолі з Михайлом Павловичем Сторожком. 

Сам він за свою самовідданість, за одержимість на землі, де ростив хліба, 

нагороджений орденами Дружби народів та Трудового Червоного Прапора. 

Зробив багато добра односельцям, бо цінував їхню працю, йому боліло їхнє 

краще майбутнє. 
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Хороші справи не вмирають. Не вмирає і славна естафета М.П. Сторожка, 

сивого голуба Жовтянських степів. 

МИКОЛА ІВАНОВИЧ ГОРБ 

Скромний будиночок у глибині садиби, зарослої садком і квітами за 

дерев’яним парканом завжди дивував приїжджих. Не йняли віри: це що, тут 

голова колгоспу знатний живе? Так-так, Микола Іванович Горб тільки в 

колгоспі імені Куйбишева за сімнадцять років цілі вулиці акуратних будиночків 

збудував. Дбав про Чумаки, про людей села. Собі хоромів не звів. Прибудував 

до маминого будинку дві кімнати, та й годі. 

Сам – на роботі від зорі до зорі. З 1969 року головував колишній шофер 

та завгар із Саївки, вдовиний син (батька забрав голодний 33-й) у колгоспі імені 

Куйбишева. Іноді його називали імені Горба. А чому б і ні? 

На центральній садибі вже хотіли школу-семирічку закривати. Отак 

занепало село. Колгосп „на ладан дихав”. Не з тих був Горб, щоб допустити 

таке. 

Згодом семирічка була реорганізована на середню школу із спортзалом, 

іншими приміщеннями. Вулиці подовшали на 105 білокам’яних будинків. До 

них все частіше заносили малят лелеки, додавалось трудівничих рук. Звели 

добротну контору для продуктивної праці спеціалістів. 

А голова не вгамовувався: поле без жниваря, впевненого в собі, всім 

задоволеного, не поле. 

Асфальтуються Чумаківські вулиці, вимощуються бруківкою дороги, 

будуються виробничі об’єкти.  

Куйбишевські землі не кращі в 

районі, але при М.І. Горбу вражали 

врожаями зернових і технічних культур. 

Не ігнорував порад науковців, широко 

впроваджував підживлення мінеральними 

й органічними добривами, залучаючи 

послуги райсільгоспхімії, сільськогосподарської авіації. 

Зробили зрошення і вирощували всі овочі. 
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Микола Іванович пригадував, як поставили тваринницький комплекс на 

800 корів, збудували 2 свинарника, 3 птахарні (згодом спеціалізувалось 

господарство на птахівництві), теплицю, вівцеферму. Провели систему 

зрошення на 350 гектарів землі, на 120 гектарах тільки овочі ростили. 

Він заслужив тільки дві нагороди: медаль „За доблесну працю у роки 

Великої Вітчизняної війни” і орден Трудового Червоного Прапора. Не надбав 

статків, не залишив дітям палаців. Тільки одна нагорода тішила Миколу 

Івановича – добрі відгуки і спомини вдячних земляків за людяність, чесність, 

працю до сьомого поту, коли іноді й борщу ніколи було вдома перехопить. За 

врятоване, відроджене ним село Чумаки. 

ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ ЖИГАР 

Досі при згадці прізвища Жигар захоплений вигук виривається не тільки 

у людей глибоко літніх, але й молодшого покоління. Легендарний голова 

пальмирівського колгоспу „Україна” назавжди вписав своє ім’я в історію 

П’ятихатщини золотими літерами. Йому випало стояти біля самих витоків 

колективізації і пройти майже сорокарічний шлях на чолі сільгоспартілі, а 

згодом колгоспу-мільйонера. 

Артіль імені Сталіна (згодом „Україна”) мала в тому далекому 30-му 

2657 гектарів угідь. І на них – 12 старих плугів, 20 дерев’яних борін, одну 

сівалку, 13 бричок і аж ... 30 коней. Як хочеш, так і ори, і сій. Ще й ворожі 

елементи всіляко шкодять, погрожують... Але Григорій Григорович не зважав. 

Він працював від темна до темна. І вже в перші жнива кожна родина раділа 

великому хлібові. Ще б пак! По 41 пуду зерна заробили. А тоді, як-не-як, у 202 

оселях жило 872 чоловік. Успіхи колгоспу вселили впевненість в одноосібник, і 

вони наступного року всі стали його членами. 

Подвижництво Г.Г. Жигаря та труд колгоспників вже в 1934 році високо 

оцінили перший секретар ЦК КП(б)У П.П. Постишев, керівник Дніпропетровщини 

М.М. Хатаєвич, всеукраїнський староста Г.І. Петровський, які побували в 

Пальмирівці. Колгоспу було надано почесне право послати свого делегата на 2-й 

з’їзд колгоспників-ударників. Звичайно ж, вони одностайно обрали свого Григорія 

Григоровича. 
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Згодом пальмирівці зробили своє господарство високорозвиненим, 

багатогалузевим. На добротних фермах утримували тисячі голів худоби. 

Майже у кожній оселі був ударник праці. Приклад показували передовики 

Ф.І. Слюсар, І.Ф. Огнівець, Є.А. Лісова, В.І. Гульба, О.А. Шульга. В 1935 р. 

орден Трудового Червоного Прапора прикрасив груди завідуючого 

свинофермою А.Й. Огнівця. Десятки імен трударів села були занесені на Дошку 

пошани Всесоюзної сільськогосподарської виставки. І все це завдяки мудрому 

керівництву Г.Г. Жигаря. Григорій Григорович постійно дбав про достаток і 

культуру села, про кадри, посилаючи в технікуми та інститути юнаків і дівчат. 

Село було електрифіковане, збудована школа-семирічка, першим директором 

якої був М.А. Щербина. Прекрасний клуб кликав на „вогник” молодь. 

У 1940 році кожна родина отримала по 2,5 тонни зерна. Тож зростав 

добробут, люди зводили житло, переходили у світлі просторі будинки, і 

правління всіляко сприяло забудовникам. А потім була війна... 

Щойно зоря визволення встала над Пальмирівкою, земляки гуртуються 

знову навколо Г.Г. Жигаря. І працюють до сьомого поту. Голова – разом з 

ними. 

У 1944 році, транспортуючи зерно волами, пальмирівці виконали план 

хлібоздачі на 150 відсотків. І держава віддячила їм премією 1000 карбованців. 

Вже в 49-му колгоспний прибуток склав 600 тис. крб., в наступному – 

908 тисяч. Під час реорганізації МТС колгоспу передали 15 тракторів, 

7 комбайнів, багато причіпної техніки. 

Здійснилася мрія Григорія Григоровича. Колгосп став мільйонером. У 

1958 році голову нагороджено орденом Леніна. Громадський гараж поповнився 

трьома вантажними автомашинами, якими було премійовано господарство, у 

скарбницю нагород лягли два дипломи ВДНГ. Орден Трудового Червоного 

Прапора засяяв на грудях передової телятниці П.І. Жукоцької. 

До 1 січня 1964 року Григорій Жигар вивів „Україну” на такий високий 

рівень, що в Пальмирівку приїздили по досвід аграрії Польщі та Румунії. 

Земельні площі колгоспу „Україна” розширилися до 3766 гектарів, ферми 

з чисельним поголів’ям давали молоко, м’ясо, яйця. 
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Гаряче, але натруджене серце Г.Г. Жигаря – керівника, людинолюба, 

хлібороба зупинилось у 1964 році, поклавши його на вічний спочинок. Він 

устиг так багато зробити на землі, що пам’ять про нього і досі живе й житиме в 

серцях земляків. 

ДМИТРО ПЕТРОВИЧ РАДІОНОВ 

„Ох і тяжко ми горювали на фермах в далекі 50-і, – скрушно зітхає 95-

річна М.С. Тихончик. – Не було не мехпоїлок, ні кормороздавачів, ні 

транспортерів для вичистки гною. Але у кожної з нас корівки блищали. Не дай 

Бог до хвоста не почистиш – тоді начувайся! Головний зоотехнік нашого 

колгоспу „40-річчя Жовтня” Дмитро Петрович Радіонов таку „головомийку” 

влаштує...” 

Він був корінним олеферівцем-долинчанином. Малим спізнав злидні, 

голод і холод. Прагнув до знань. Вабила зоотехнія. І по війні він таки здобув 

освіту, зайнявся улюбленою справою. 

А з приходом В.І. Коваленка очолив зоотехнічну службу господарства і 

повністю підтримував голову правління в його кроках по розвитку 

тваринництва. Це і за безпосередньої його участі на фермах з’явились 

механізовані процеси, „побутовки”, полегшилася праця доярок, телятниць, 

свинарок. Про ентузіазм, неймовірну працелюбність, досконале знання 

зоотехнії Д.П. Радіонова ходили легенди. Але він старався не за славу. Йому 

боліло майбутнє села, він радів кожному кілограму молока, прибавленому в 

бідони, кожному граму приросту. А вони додавались і додавались, бо ліпшали 

умови праці тваринників, тісно було в нових просторих корпусах від 

доглянутих корівок, поросят, овець. 

Знаючи господарство як свої п’ять пальців, Дмитро Петрович став 

правою рукою голови В.А. Слупчука, в 1972-му очоливши парторганізацію 

колгоспу. Та найяскравіше його організаторський хист проявився, коли через 

6 років земляки обрали його головою правління. Десять разів пролітали над 

Долинським журавлі, поки вміло господарював тут Д.П. Радіонов. До 6-ї ранку 

взимку він вже обійде пішки всі чотири ферми, а що вже влітку, то коли й спав. 
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По врожаях і по надоях „40-річчя Жовтня” впевнено тримався в 

середняках. На бригадах прибавилося техніки, молоді кадри поверталися в село 

після навчання за рахунок колгоспу, будувався новий двоповерховий дитячий 

садок. По всіх населених пунктах були прокладені нові і реконструйовані старі 

дороги з твердим покриттям, почалась газифікація. 

Передчасна смерть нагло обірвала його подвижницьке, віддане на благо 

людям життя. Поникла ковила в степах – він так любив їх широчінь. Але живе 

село, живуть спогади про добрі справи Д.П. Радіонова в серцях земляків, дітей, 

онуків, у всьому, що полишив після себе на землі. 

Перший в області кавалер ордена Леніна  

ВАСИЛЬ ТРОФИМОВИЧ СКРИПНИК 

Хто не знає відомого кукурудзівника України, верхньодніпровського 

чародія з Мишуриного Рога Марка Озерного, чия слава бере свій початок з 

далеких 30-х. Це ім’я стало символом радянської доби. Його вшановували, 

про нього писали газети і складали пісні. 

І ніхто ніколи не згадував, хто послужив прикладом для Марка 

Остаповича, надихнув його на вирощення високих врожаїв качанистої. А така 

людина була. І жив цей чоловік у селі Холодіївці. У 1931-1936 роках рільнича 

бригада під його керівництвом творила чудеса на землі, збираючи зернової 

кукурудзи по 60 центнерів з гектара на всій великій площі. Слава про 

бригадира і його колектив котилася далеко за межі області і району. А сам 

трудолюб, руки якого борознами поорали мозолі, був скромним сільським 

чоловіком, батьком і сім’янином. 

Тож Василь Трохимович Скрипник невимовно хвилювався, коли в 

Георгіївському залі Московського Кремля 2 січня 1936 року з рук Голови 

Президії Верховної Ради СРСР одержав найвищу нагороду Вітчизни – орден 

Леніна! 

Бригадир, окрилений таким визнанням своєї праці, днював і ночував на 

колгоспних нивах. Не тільки кукурудзу, але й овочі, фрукти, інші сівозмінні 

культури вирощували скрипниківці з незмінно високими результатами. 
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Орден Леніна завжди був з ним. На піджаку біля серця. Ні, одного разу 

солдат Скрипник таки відстебнув його з гімнастерки і здав на збереження у 

штаб полку. Йшла війна, загону, у складі якого був і Василь Трохимович, 

поставили завдання здійснити глибокий рейд у ворожий тил... 

З честю виконавши свій воїнський обов’язок, повернувся солдат у 

рідне село. Війна пощадила його, землесила, щоб з притаманним йому 

завзяттям став до мирної праці. І вже 1948 року у Холодіївці повністю 

відбудували середню школу, тваринницькі ферми, обробили землю, раділи 

відродженому поголів’ю худоби. 

Неабиякі організаційні здібності доклав В.Т. Скрипник – перший на 

Дніпропетровщині кавалер ордена Леніна – і на керівних посадах. Він 

успішно очолював райспоживспілку, Чистопільський колгосп 

„Сільгосппостач”, виконком Красноіванівської сільської ради. 

ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ КОВАЛЕНКО 

Він ніякої спеціальної освіти здобути не встиг. Трохи шоферував у рідних 

Чумаках до війни. А потім – дороги війни, два тяжких поранення. 

Коли на зборах в Олеферовому (нині – Долинське) посланець з району 

представив Василя Коваленка до обрання головою, зал сколихнувся 

недовірливим гомоном. Хоч ордени й медалі, мовляв, на піджаку, і заполоч 

срібна на скронях, але ж як поведе... То було в далекому 50-му. Сказав людям 

одне: „Будемо піднімати колгосп...” А як? Напіврозвалені ферми, без ознак 

механізації й автоматизації, техніка в МТС – застаріла, й тієї бракує. Спершу 

навів дисципліну, згуртував людей, а вони встигли побачити господарську 

жилку, оцінити природну кмітливість і гострий розум 38-річного голови. Тож 

після укрупнення, що прийшло згодом, одностайно висунули його головою. 

Незабаром контору збудували всім миром, а голова виніс на розгляд правління 

особисто розроблений план забудови села. Він здавався нездійсненним. Та була 

віра і підтримка селян. Повнилась колгоспна каса. У 1957-му В.І. Коваленко 

говорить на зборах, що настала пора будувати ферми, розширяти горизонти 

тваринницької галузі. 
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До 15-16 поросят приймала згодом у новому просторому корпусі 

(маточнику) Н.Т. Капштик. Заробила орден Трудового Червоного Прапора. А 

грамот тих за підписом В.І. Коваленка й не злічити. 

Міні-містечком біля річки постала тоді, на початку шістдесятих, нова 

свиноферма (відгодівельний, маточний корпус та корпус для дорощування), 

кашоварня, майданчики для вигулу. А згодом і добротні корпуси 4-х МТФ 

з’явились у Тернуватому, на Гурівці, на центральній садибі в Долинському. 

Не так все було легко, як здається з-під пера. Але у 1959-му колгосп мав 

3 мільйони карбованців на рахунку. Вже на початку 60-х на чотирьох фермах 

утримувалось 4 тисячі голів ВРХ, надої сягнули до 3 тисяч кілограмів на 

корову. Двічі делегація колгоспу „40-річчя Жовтня” на чолі з Коваленком В.І. 

бере участь у Виставці досягнень народного господарства. Голова 

нагороджується срібною, а затим і золотою медаллю ВДНГ СРСР. Непомітно 

забудувався пустир напроти контори: гаражами, плотнею, коморою, млином. 

Постали новий вівчарник на 2 тисячі овець, стайня, польові стани. 

А 1967 року все село прийшло на свято відкриття нової двоповерхової, 

світлої і просторої школи. 200 тисяч карбованців було використано тоді 

колгоспом на її будівництво. Радів разом з людьми і голова. 

Невдовзі центром села пролягла дорога з твердим покриттям, після 

реставрації ожив клуб. Кращим пам’ятником В.І. Коваленку є добрі спогади 

про нього всіх, хто пережив його, пліч-о-пліч працював. Людяність, порядність, 

будівнича енергія серця і селянська мудрість замінили йому всі університети. 

Наука його була в безнастанній розбудові села і району. 

ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ СКОРОБАГАТИЙ 

Селянські трудові гени, закладені в нього на Брянщині, тільки на деякий 

час затаїлись, коли батько привіз родину в промислове Криворіжжя. Дрімали, 

коли від зорі до зорі юний Володимир, виграючи м’язами (передала матуся міць 

землі хлібородної) гехкав молотом на шахті ім. Комінтерну. Та в суворе 

лихоліття війни збурились, зануртували. Не міг Володимир Скоробагатий 

дивитись спокійно, як вдови землю коровами орють... І в 1945-му вступив він 

до Верхньодніпровського сільгосптехнікуму на агрономічний факультет. 
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Спрагло припав до роботи. Засівав землю після осколків і мін хлібом на 

Криворіжжі. Спочатку в селі Кам’яне Поле, потім у Ленінській МТС, колгоспі 

„Праця”. Через два роки вивів у середняки найвідсталіший колгосп 

„Гвардієць”. Дивовижна працездатність, невтомна селянська жилка давали 

змогу надихати трудівників, самому йти попереду і організовувати людей. 

У 1960 році доля приводить В.М. Скоробагатого на П’ятихатщину. До 

1976-го головує у колгоспі „Правда”, заступає директора у П’ятихатській 

птахофабриці. Його шанують, йому довіряють, а він не береже себе, годить-

догоджає землі-матінці, і радіє результатам. 

Здібного керівника волею партії переводять на посаду директора 

Солонянської птахофабрики. Та через три роки вже воля колгоспників повертає 

його у „Правду” (згодом цей колгосп перейменовують на „Дружбу”). Їм був 

потрібен, мудрий, людяний керівник, якого встигли добре взнати і полюбити. 

Дванадцять його „дружбівських” років були часом високих урожаїв і 

великого будівництва. Постали потужний свиновідгодівельний комплекс, 

сучасні корівники, консервний завод, їдальня. Пролягла з Грушуватки до 

Саксагані й П’ятихаток асфальтівка. 

Володимир Михайлович, народжений простою селянкою, не міг зрадити 

маминій правді, її заповіту. І жодного разу не пішов на компроміс із совістю, 

ростив хліб як належить, а не так, як веліли іноді „згори”. 

Міцний, кремезний, красивий і мудрий, трудар до самозабуття. Таким 

запам’ятався він, Володимир Скоробагатий, всім, хто його знав. 

Він здолав чиновницькі „рогатки”, залишався чесним і порядним, 

сумління не заплямував. 

Досі жителі Зорі і Осикуватого гріються від тепла, залишеного 

Володимиром Михайловичем, користуючись газом у затишних оселях. Це він, 

працюючи заступником директора П’ятихатської птахофабрики з газифікації і 

будівництва, зоставив ще один незабутній слід у людській пам’яті. І на землі, 

гени від якої не давали йому спочивати на лаврах досягнутого. 
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ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ БОНДАРЕНКО 

До приходу Бондаренка колгосп імені XXII партз’їзду нагадував 

тяжкохвору людину. „Лежав”, що, здавалось, не підняти. Не звезені до ферми 

солом’яні копи задуло снігом у степу, корови ревуть... Знову кликано народ на 

збори. Секретар райкому партії О. Соболь і начальник райсільгоспуправління 

А. Чернявський знову приїхали в Лозуватку не одні. 

Нового голову „сватають”. Селяни недовірливо хитають головами: „Чи ж 

надовго?” 

Василь Якович Бондаренко про довір’я не просив і обіцянок не давав. 

Попрохав тільки після зборів гуртом у поле вийти, солому звезти. Корови ж не 

винні... 

Люди одразу відчули – цей, за 4 роки війни обвітрений фронтовими 

продимленими вітрами чоловік, прийшов працювати, а не „пересидіти” рік-два 

в кріслі голови. 

У його біографії, крім половини визволеної від фашизму Європи, вже 

були праця на залізниці, спочатку навчання в Дніпропетровському гірничому, а 

потім – Харківському індустріальному технікумах. Останній і закінчив з 

відзнакою. 

Та поклик землі ріднокраю не полишав, стугонів у серці. 

Диплом вченого агронома отримав, головуючи після закінчення заочно 

агрономічного факультету Дніпропетровського сільгоспінституту. 

Спадщина й справді дісталась В.Я. Бондаренку „ахова”. Куди не кинь –

всюди клин. Почав з технологій, зміни ставлення людей до праці. Одночасно 

взяв курс на будівництво. З’явились контора, майстерня, гараж, корівники, 

Будинок культури, великий ставок, після того, як насипали велику греблю. 

За всім цим – недоспані ночі, відрядження, постійне напруження сил і 

організаторського хисту. Василь Якович не соромився спитати поради у більш 

досвідчених голів колгоспів:імені Карла Маркса – І.X. Даниша та „40-річчя 

Жовтня” – В.І. Коваленка. І вони з радістю ділилися з колегою своїми 

набутками. 
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Лозуватці цінували подвижництво свого мудрого ватажка, платили йому 

непідробною повагою, добрими показниками в труді. 

І коли надумав якось за багато років голова відпочити на Азовському 

морі, тільки пораділи. Аж тут телеграма з району: план хлібозаготівлі треба 

перевиконати. Хоча б горохом. Всю ніч трудівники колгоспу 

ім. XXII партз’їзду на елеватор той горох возили, аби лишень їхній Василь 

Якович таки путівку використав. 

Буяють хліба на лозуватських полях. Живе справа В.Я. Бондаренка. Його 

учні й вихованці гідно продовжують її. 

ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ КАПІНУС 

Його мама була першою трактористкою на полях П’ятихатського району. 

І Володимир ще змалку любив хвилі буйні хлібів золотавих на полях. 

Закінчивши 7 класів П’ятихатської СШ № 4, Володимир Капінус став 

студентом Ерастівського сільгосптехнікуму. Затим позвала армійська служба. 

Служив син трактористки так, що сам Міністр Оборони Маршал Радянського 

Союзу Жуков Г.К. вручив йому іменний годинник. 

До Дніпропетровського сільгоспінституту вчорашній воїн вступив 

одразу. Студентом вдихнув запаху багатого хліба Цілини. Довгий час працював 

у Солонянському районі. 

Повернувшись до П’ятихаток, Володимир Антонович працює в 

райсільгоспуправлінні. Та справжній хлібороб, господар живе в ньому, туга за 

справжнім ділом туманить очі, 

І згодом райком рекомендує Капінуса В.А. головою в колгосп „Дружба”. 

Грушуватці радо прийняли, розпізнавши в ньому землесила. 

Широколобий, кремезний, несхитний у своїх діях, Володимир Антонович 

швидко завоював шану і повагу в колгоспі. Був добрим господарем, пам’ятав 

першу заповідь хліборобську: люби землю і шануй людей, які її плекають. Лани 

були завжди зорані, будувались ферми, тисячі свиней вирощувались на 

комплексі. Правління і голова допомагали людям зводити просторі і світлі 

будинки. 
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В.А. Капінус – один з небагатьох в Україні голів колгоспів був 

відзначений званням „Відмінник народної освіти УРСР” за постійну турботу 

про підростаюче покоління, допомогу Нерудстальській середній школі. 

„Володимир Антонович часто зустрічався з учнями, – розповідає 

директор школи А. М. Немченко. – Хотілось йому, щоби зміна хліборобська 

прийшла на поля, щоб долучались до праці діти села. Ми не знали ні в чому 

відмови для виробничої бригади.” 

Як завжди, ішов на роботу погожого ранку 1993-го. Та перехопило подих 

і впав, як підрубаний дуб, на містку, з якого щоразу милувався красою рідної 

Саксагані, села з такою доброю назвою Грушуватка. Він помер у розквіті сил і 

літ. Але той, хто віддає себе священній справі годувати інших, хто не стоїть за 

ціною, коли йдеться про дорідні врожаї, ніколи не вмирає у вдячній пам’яті 

земляків. 

МИКОЛА ВЕРЕМІЙОВИЧ ВИБОРНИЙ 

„То був професор степової академії під відкритим небом, наставник і 

батько колективу, – пригадував сподвижник і спадкоємець М.В. Виборного 

Іван Харитонович Даниш. – Він не сковував ініціативу, не гримав на 

спеціалістів, дозволяв експериментувати у пошуках кращих агротехнічних 

заходів.” 

Він очолив колгосп імені Карла Маркса у тяжкому березні 1947-го. Не 

боявся сталінської інквізиції, ніс відповідальність перед совістю і людьми. 

Колгосп став кращим в області. Дев’ятеро його трудівників отримали ордени 

Леніна. Удостоївся тоді цієї найвищої нагороди і голова Виборний М.В. Згодом 

на його грудях засяяли ордени Трудового Червоного Прапора і „Знак Пошани”. 

Мудрий керівник жовтоолександрівців з року в рік примножував 

здобутки, дбав і про житлові та соціально-культурні й побутові умови своїх 

земляків. У 1956 році в Жовтоолександрівці відчинив двері для пісні один з 

найкращих у районі Будинок культури, через два роки прийняла учнів типова 

школа. Микола Веремійович пішов на заслужений відпочинок у 1958 році. 

Прожив майже вісімдесят. І встиг порадіти, як славний його прапор все вище 
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підіймав на землі Іван Харитонович Даниш, при якому колгосп імені Карла 

Маркса не тільки зберіг, але й вдесятеро примножив минулі здобутки. 

ТИМОФІЙ ТИМОФІЙОВИЧ ТКАЛИК 

У 1948 році колгосп „Світло Жовтня” зібрав по 29 центнерів пшениці з 

гектара, і до колгоспної каси надійшло прибутку півтора мільйона карбованців. 

Посланці Виноградівки стали регулярними учасниками Виставки досягнень 

народного господарства у Москві. Колгоспниця Олександра Мамон одержала 

на виставці швейну машинку, а голова колгоспу Тимофій Ткалик – 

радіоприймач „Родина – 47”! 

Згодом Тимофій Тимофійович отримує малу та велику золоті медалі 

Виставкому ВДНГ. А 1958-го його увінчано званням „Майстер-кукурудзівник 

Дніпропетровщини”. Вирісши у багатодітній сім’ї бідного хлібороба, змалку 

привчився до праці, полюбив землю усім єством. Після Перемоги колишнього 

бухгалтера колгоспу імені Горького в пропахлій порохом солдатській шинелі 

обрали виноградівці своїм головою. І дивувалися з його титанічної праці вдень і 

вночі, і творили разом з ним славу колгоспу „Світло Жовтня”. 

Натхненна праця під талановитим керівництвом Т.Т. Ткалика принесла 

колгоспові чотири автомобілі. Свинарка О. Івахник була удостоєна ордена 

Леніна, кавалером ордена „Знак Пошани” став чабан І. Буквич. Плеяда 

орденоносців зростала. 

22 роки головував Т.Т. Ткалик у колгоспі „Світло Жовтня”. То був 

найяскравіший період в історії цього господарства. І вдячна пам’ять людська 

лине про Тимофія Тимофійовича туди, де спочиває його душа, яку сповна 

віддав людям, землі, селу. 

Пам’ятник собі воздвиг величний Будинком культури, гаражами, 

фермами. Після Ткалика Т.Т. вже через багато років знову засяяло „Світло 

Жовтня” під умілим керівництвом С.Д. Андрієнка. 

Незабутній МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ ТРОЦЕНКО 

З 1958-го по 1971-й він головував у найвіддаленішому і чи не 

найбільшому колгоспі нашого району. Це були нелегкі роки становлення, 

розвитку всіх галузей господарства. Навіть подумати складно, як цей мудрий 
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керівник давав раду такому велету в степах п’ятихатської глибинки. Як-не-як, 

10381 га сільгоспугідь, у тому числі 9318 га орної землі. У колгоспі імені 

Свердлова працювали жителі 14 сіл і хуторів; діяло 6 рільничих і З тракторних 

бригади, 13 тваринницьких ферм, 3 будівельні бригади, 3 майстерні, 3 городи, З 

зернофуражні і продовольчі комори. 

Це були три колгоспи, у грудні 58-го об’єднані в один: імені Комінтерну 

(де головував М.Ф. Троценко на той час), імені Сталіна та імені Свердлова. 

Микола Федорович взявся за реорганізацію. Спираючись на підтримку 

районного керівництва, він рільничі бригади об’єднує у три виробничі 

відділення. Удосконалюється облік. З шести комор стало три. 

З ініціативи голови правління запроваджується грошова оплата, що 

відразу ж підвищило продуктивність праці. 

„На відділку № 1, – пригадував Микола Федорович, – ми організували дві 

МТФ, по одній для дорощування і відгодівлі бичків. Другий відділок 

спеціалізувався на відгодівлі молодняка ВРХ, вирощував з власного інкубатора 

курей і гусей. Третій відділок мав дві молочнотоварні ферми, свиноферму і 

вівчарню”. 

У той же час дрібні хутори зникають, перенесені у великі села : Червону 

Дереївку, Троїцьке і Миколаївку. Будуються добротні просторі електрифіковані 

й механізовані ферми. Колгоспники і молодь мали змогу відпочивати у 

5 клубах. Колгосп допомагає будувати магазини, школи. 

Буяють пшеницями поля щоліта, м’яса-молока все більше йде з ферм.  

А за всім цим – безнастанна праця, стожилавість голови правління 

Троценка М.Ф. та всіх трударів з ним на чолі. 

Та десь „нагорі” вирішили: сільські гіганти розукрупнити. М.Ф. Троценко 

залишається у колгоспі імені Свердлова. Він ще 10 років вирощує хліба як 

головний технолог поля, керуючий відділками. 

Світлу пам’ять про Миколу Федоровича Троценка свято бережуть 

земляки. 
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ПАВЛО КИРИЛОВИЧ КЛУНЬКО 

Поїдьте сьогодні в села Богдано-Надеждівської сільради нашого району. І 

в кожному – Миролюбівці, Культурі, Мирному, Богдано-Надеждівці – спитайте 

про Павла Кириловича Клунька. 

І старожили, і учні шкіл вам видадуть цілу повість про непересічну 

особистість, щиру людину, мудрого, дбайливого керівника, яким був Павло 

Кирилович. Він був високо ерудованим, принциповим, порядним комуністом і 

організатором. Почавши з парторга у Севастопольському училищі зенітної 

артилерії під час Великої Вітчизняної, керував дослідним господарством 

Дніпропетровського сільгоспінституту, а потім працював інструктором обкому. 

У 1952 році стає секретарем П’ятихатського райкому партії. На всіх посадах, 

які йому довіряли, П.К. Клунько сповна віддається роботі. Відповідальний, 

небайдужий, людяний. Таким його знали і поважали колеги. Неодноразово 

буваючи у відстаючому колгоспі імені Петровського (згодом – імені Богдана 

Хмельницького) із завданнями райкому, Павло Кирилович своєю 

цілеспрямованістю, знанням справи припав до душі людям села. Вони 

попросили райком для зміцнення господарства направити Клунька. 

З 1955-го по 1972 рік виправдовував довір’я богдано-надеждівських 

хліборобів обраний ними голова. Будували разом мехтік, велику ремонтну 

майстерню на центральній садибі, магазини в селах сільради, чудовий клуб у 

селі Культура, приміщення контори. За ініціативи П.К. Клунька почалося 

асфальтування доріг. Тож у 1964 році розпочався регулярний рух автобусів у 

П’ятихатки та Жовті Води . 

Орден Трудового Червоного Прапора, два ордени „Знак Пошани”, багато 

медалей увінчали славного хлібороба за його великий внесок у розвиток 

району. Пролітають сиві журавлі над його могилою щовесни й щоосені. І 

несуть по світу вдячність людську і пам’ять. 

ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ ДЗЮБА 

Володимир Дзюба очолив колгосп імені XXII партз’їзду в 1970 році. У 

той час спеціалізація та інтенсифікація виробництва вимагали від керівників 

докорінно перебудовувати виробничу інфраструктуру. Володимир Григорович 
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почав з дороги до Ликошеного, місити багнюку на якій щоосені вже було 

нестерпно. Заради п’яти бідонів молока треба було ганяти на центральну 

садибу гусеничний Т-74. Бо баюрами інший не проїде... 

Голова поставив завдання: асфальтувати дорогу, збудувати 

тваринницький комплексу на 4 тисячі голів для відгодівлі бичків. І закипіла 

робота під умілим керівництвом. Тільки на МТФ № 3 поставили п’ять 

корівників. Не забули й про житло для тваринників: спорудили 

восьмиквартирний будинок. На всіх фермах механізація замінила ручні 

процеси. Майданчики на комплексі давали змогу вигулювати бичків і влітку, і 

взимку. 

Крила для сходження В.Г. Дзюба отримав у Ерастівському 

сільгосптехнікумі, що „кував” добрі кадри для села, затим підбив їх до польоту 

у Дніпропетровському сільгоспінституті дипломом інженера-механіка. 

Пройшов хорошу школу поряд із знатним головою колгоспу „Світло Жовтня” 

Т.Т. Ткаликом, працюючи роз’їзним механіком і головним інженером. 

Працював так, що сам головою став. Тільки в Лозуватці. 

Він – з плеяди самовідданих хліборобів-організаторів. Був хазяїном з 

великої літери, цінував труд людей. Пишався ними, своїми лозуватцями, їхні 

нагороди були часткою і його праці. А їхній щедрий труд, піт і мозолі, вважав, 

стали вагомим вкладом у його ордени Трудового Червоного Прапора й „Знак 

Пошани”. 

Бо почувався невіддільним від них, таким же, як вони, хліборобом. Брав у 

руки сапку, з усіма полов цукрові буряки, і дружина полола, і діти. Засукував 

рукави і професійно усував поломку на тракторі за нагоди. Й цвіла Лозуватка, і 

ріс добробут людей у колгоспі. 

Кілька років тому Володимира Григоровича не стало. Велике серце 

землелюба, вчителя молоді зупинилось. На вічний спочинок відлетіла душа 

великого трудівника П’ятихатщини. 

Про невтомних трудівників села багато написано В.М. Сторожком у 

„П’ятихатських самоцвітах”. Ми лише доповнили розповідь про декого із них. 
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„Как много их, друзей хороших, лежать осталось в 

темноте…”, але ми їх не забуваємо 

– Сербін Віктор Дмитрович – довгі роки працював головою 

райвиконкому і першим секретарем райкому партії; 

– Іванов Анатолій Антонович – працював довгий час в управлінні 

сільського господарства, а потім головою райвиконкому;  

– Кулаков Микола Олександрович – працював головою колгоспу, 

секретарем райкому партії, директором П’ятихатської птахофабрики; 

– Поліщук Ігор Анатолійович – працював у райвиконкомі, головою 

колгоспу; 

– Чугук Василь Іванович – працював в райкомі комсомолу, головою 

колгоспу, в райкомі партії, в м. Дніпропетровську очолював фонд держрезерву 

зерна; 

– Бондар Юрій Олексійович – начальник районного вузла зв’язку; 

– Власова Валентина Василівна –  очолювала районний відділ освіти; 

– Кулик Олександра Миколаївна – директор СШ №2, талановитий 

педагог, організатор, адміністратор; 

– Пономаренко Леонід Васильович – заступник головного лікаря ЦРЛ, 

хірург; 

– Остроущенко Валентина Мефодіївна – все життя працювала педіатром 

районної лікарні; 

– Аламаха Іван Микитович – лікар-гінеколог ЦРЛ; 

– Поляк Микола Олексійович – заступник головного лікаря ЦРЛ; 

– Шевченко Іван Іванович – працював у райкомі партії, був засновником і 

організатором історико-краєзнавчого музею; 
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– Рогач Іван Петрович – останніми роками працював інспектором відділу 

культури, а потім головою районної ветеранської організації; 

– Проскура Михайло Олексійович – довгі роки очолював Ерастівський 

щебеневий завод; 

– Бреус Борис Григорович – начальник дистанції сигналізації і зв’язку; 

– Чечковська Світлана Станіславівна – директор піонерського табору 

„Орлятко” і будинку ветеранів; 

– Колос Галина Гнатівна – секретар з ідеологічної роботи РК КПУ;  

– Невмержицький Василь Костянтинович – директор комбінату 

громадського харчування; 

– Ткаченко Іван Якович – голова народного контролю; 

– Кавун Іван Григорович – очолював районний відділ освіти; 

– Білий Микола Петрович – начальник відділу соціального забезпечення, 

голова районної ветеранської організації; 

– Бабіч Тимофій Карпович – директор змішторгу; 

Колишні голови колгоспів: 

– Капінус Володимир Антонович; 

– Кучеренко Віктор Федорович;  

– Мороз Володимир Никифорович; 

– Горб Микола Іванович; 

– Семенов Георгій Павлович; 

– Даниш Іван Харитонович. 

 

Вони пішли із життя, але світла пам’ять залишилась про них на 

П’ятихатщині. Ми їх пам’ятаємо, і нехай земля їм буде пухом. 
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СУДЬБА МОЯ, ДОРОГА 

Железная дорога, железная дорога. 

Года экспрессом убегают в даль. 

И значишь ты так много, 

И значишь ты так много 

В моей судьбе, стальная магистраль 

Сквозь радости, тревоги ведут пути-дороги 

И время нам не повернуть уж вспять. 

Но знаю непременно, 

Но знаю непременно – 

Тебя я буду долго вспоминать. 

Здесь жизнь моя с подростка ушла за перекресток, 

И я не стану жизни укорять. 

Ведь многим я обязан, 

Что я с тобою связан, 

И для меня дорога – словно мать. 

Она меня растила, она меня кормила. 

И сколько лет бы не умчалось в даль, 

Мне будут благодарны 

За труд на ней ударный. 

Живи, моя родная магистраль! 

Железная дорога, ты видела так много. 

Сквозь жизнь мою ты в сердце пролегла. 

И значишь ты так много, 

Уж очень-очень много, 

И славлю я всегда твои дела. 

Василий Палагутин 

Залізничний вузол – серце П’ятихаток 

Станція П’ятихатки 

виникла у зв’язку з 

прокладанням залізниці. За 

наполегливістю Ераста 

Бродського та Олександра 

Поля була утворена єдина 

залізнична колія Харків – 

Миколаїв і проведена її 

Саксаганська гілка. 

Залізниця проходила по 

території сучасних П’ятихаток, яких у той час ще не було. Землі, де була 

прокладена залізнична колія, належали генералу Лобинському, який хотів дати 

станції своє ім’я. Але назва станції Лобинська вже була на Кубані. 
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Комісія замислилась над новою назвою. Один з членів комісії 

запропонував назвати її П’ятихатками (на північній стороні було 5 хат перших 

поселенців Потабашніх, заможних селян). Звідси й пішла назва населеного 

пункта й залізничної станції – П’ятихатки.  

 П’ятихатки – місто залізничників, а П’ятихатський вузол був і 

залишається стратегічним об’єктом Придніпровської залізниці.  

 Залізниця – це живий організм, що діє і вдень, і вночі, а її колії, ніби 

артерії, з’єднують Україну в єдине ціле.  

 П’ятихатський вузол завжди славився героями, які прославили своє ім’я в 

буремні воєнні роки, показували приклади героїзму в мирний час. Серед них: 

– кавалер ордена Леніна ДРОЗДОВ Сидір Дем’янович, 

– кавалер ордена Червоної Зірки і трьох орденів Трудового Червоного 

Прапора БОНДАР Іван Григорович, 

– кавалер ордена Трудового Червоного Прапора СТРЕЛЬЦОВ 

Володимир Іванович, 

– кавалер ордена Леніна та ордена Трудового Червоного Прапора 

НЕЧИПОРЕНКО Іван Трохимович, 

– кавалер ордена Леніна МІКА Володимир Якович. 

У повоєнний період, з відбудовою залізничних колій, почався новий етап 

у житті вузла. У 1946 році потужні паровози вели состави у 1500 т. З кожним 

роком зростав вагонообіг. Так, з 1946 по 1964 рік він збільшився майже у 6 

разів. Зростала й вагова норма поїздів. З переходом на електротягу їх вага 

досягла 3600 т. Змагаючись за краще використання техніки, п’ятихатські 

залізничники в роки семирічки добились значних успіхів у використанні 

електровозів. Замість 40-50 хвилин простою електровоза за нормою, вони 

довели його на вузлі до 25-27 хвилин. 

Серед тих, хто кував трудову славу залізниці, можна без вагань назвати 

В.І. Стрельцова, який понад 20 років працював начальником станції 

П’ятихатки. Володимира Івановича знають у районі як вмілого керівника і 

добру, чуйну людину. 

„Капітан станційної служби”, – саме так висловлюються всі про нього. І 

не випадково. Бо і як керівник, і як людина він заслуговує на честь і на повагу. 
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Наразі йому вже за сімдесят. Дошкуляють хвороби і болі. Та наперекір 

всьому і сьогодні він вболіває за те, чим жив усе життя – за залізницю. 

Одні будують собі шикарні котеджі, інші – захоплюють території для їх 

подальшого спорудження. А він як був простим, так і залишився. І живе в 

невеличкому будиночку, бо не в цьому бачить людське щастя. 

Народився Стрельцов В.І. в голодному 1933-му. Може, це й наклало свій 

своєрідний відбиток на все його подальше життя. Пізнавши змалку голод, він 

прагнув, аби люди ніколи його не відчували. А як це зробити? Чим їм зарадити? 

Десь вродило. Десь – посуха, неврожай. Отже, вихід один: перевезення. І 

вирішив тоді Володя, що вихід є – залізниця. Нею потяги повезуть з одного 

куточка в інший свій вантаж, на який так чекають у різних регіонах. Отож 

відразу після школи і вступив до Дніпропетровського інституту інженерів 

залізничного транспорту, який, до речі, успішно закінчив. 

А наприкінці п’ятдесятих свою долю пов’язав зі станцією П’ятихатки. 

Спочатку черговим, потім заступником начальника. І більше двох десятиріч він 

на капітанському містку – начальником станції. Володимир Іванович марно 

нікого не скривдив. Керівником він був вимогливим, але людиною завжди 

залишався. Через це й поважають його, хоч зараз і на заслуженому відпочинку. 

Про кого б з керівників не говорили в колективі станції, обов’язково згадують 

Стрельцова В.І. Чому б, здавалось? А тому, що вмів він до серця кожного 

знайти свій особливий ключик. І цим своєрідним ключиком була людяність 

Володимира Івановича. 

За період своєї трудової діяльності Стрельцов В.І. встиг багато. Однією з 

найбільших його заслуг є те, що весь вантажопотік з основної станції було 

перенацілено на станцію П’ятихатки – Стикова. Щоб це здійснити, треба було 

пережити йому не одну безсонну ніч. Витримав! 

На флоті кажуть: коли у рубці досвідчений капітан – ніякі рифи не 

страшні. Отак було і на станції. Яким би не був вантажопотік, скільки б не було 

пасажирських поїздів – жодної НП. Бо капітан станційної служби, тобто 

Володимир Іванович Стрельцов, завжди міцно тримав штурвал свого крейсера, 

яким була і є станція П’ятихатки. 
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Досвід черпав у своїх попередників і наставників, таких як М.Г. Степко, 

А.А. Алімов, І.І. Василенко. 

А нинішня зміна залізничників намагається у всьому брати приклад з 

нього, Стрельцова. Бо добру пам’ять залишив він по собі у рідному колективі. І 

його тут завжди раді бачити. Як батька, як наставника, як порадника. Адже 

кожне його слово – то золотий скарб для всіх прийдешніх поколінь: розумне, 

виважене, цілеспрямоване. 

З року в рік станція П’ятихатки домагається високих виробничих 

показників. 

Зараз станція приймає і відправляє щоденно понад 50 пасажирських і 

приміських поїздів (раніше – лише 20). Всі виробничі процеси електрифіковано 

і механізовано.  

Відправлення вагонів місцевих та 

транзитних з переробкою збільшилось у 

порівнянні з 2007 роком на 0,2 %. 

Навантаження народногосподарських 

вантажів проти минулого року 

збільшилося на 68 %. Норма простою 

транзитних вагонів з переробкою 

зменшена на 0,17 год. Відправлення 

поїздів у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилось на 16,5 %. 

 Але справжньою гордістю залізниці завжди були люди. На станції 

працюють дві династії в третьому поколінні: династія Лавренюк та Кліменко. 

 Лавренюк Іван Іванович працював до 50 років приймальником поїздів та 

бригадиром приймальників поїздів. Лавренюк Людмила Сидорівна працювала 

на станції П’ятихатки з 1969 по 2006 рік. Трудовий шлях пройшла від 

оператора при черговому по станції до інженера станції.  

 У даний час на станції оператором електронно-обчислювальних машин 

працює дочка Іван Івановича – Мещерякова Валентина Іванівна та син і 

невістка Людмили Сидорівни – Лавренюк Сергій Миколайович та Лавренюк 

Світлана Володимирівна (чергові по парку). 
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 Кліменко Валентина Павлівна працювала понад 40 років оператором 

технічної контори. Зараз на станції працює її донька, Трофименко Тетяна 

Володимирівна (оператор при черговому по станції) та невістка, Кліменко 

Валентина Олексіївна (оператор при маневровому диспетчері). 

Кращі люди станції 

 Майко М.П. – черговий по вагонному парку, нагороджений орденом 

Леніна. 

Татаренко Наталія Володимирівна – чергова по залізничній станції, 

нагороджена годинником від Генерального директора Укрзалізниці.  

Орел Віктор Миколайович – складач поїздів, нагороджений знаком 

„Почесний працівник залізничного транспорту”. 

Зубчинська Ольга Дмитрівна – начальник станції П’ятихатки, 

нагороджена „Знаком залізничної слави” ІІІ ступеня. 

Матюк Микола Сергійович – заступник начальника станції П’ятихатки, 

нагороджений „Знаком залізничної слави” ІІІ ступеня.  

Гулак Наталія Володимирівна – чергова по вокзалу, нагороджена „Знаком 

залізничної слави” ІІІ ступеня. 

Декілька років тому станція 

П’ятихатки була реконструйована, має 

сучасний, естетичний вигляд. Очолює 

цей колектив здібний керівник 

Зубчинська Ольга Дмитрівна. 

На залізниці працює депутат 

районної ради Єрмак Сергій 

Миколайович, який вміло поєднує 

виробничу і депутатську діяльність. 

У м. Пятихатки успішно працює колектив вагонного депо, які 

забезпечують бездоганну роботу залізничного вузла.  

На підприємствах залізниці не лише збережені, але й примножуються 

бойові і трудові традиції. Тут трудяться 8 династій, з них: 

 Соплякових – 522 роки загального стажу, Горяних – 323 роки стажу, 

Мікуліних – 323 роки стажу. 
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П’ятихатське локомотивне депо 

 На зімкненні двох доріг, Одеської і Придніпровської, розташоване 

П’ятихатське локомотивне депо. Звернімося до його історії. Із будівництвом 

Катерининської залізниці в 1898 році виникла потреба по її обслуговуванню. У 

1903 році вона пропускала за добу 1800 вагонів. Тому було розпочато 

будівництво паровозного депо. 

 Під час громадянської війни депо було майже зруйновано, а потім його 

знову відбудували. 

 Під час Великої Вітчизняної війни депо було евакуйовано. Після 

звільнення м. П’ятихатки уже з 1 листопада 1943 року відновили його роботу. 

Робітники доклали всіх зусиль для ремонту паровозів і утримання їх в 

належному стані. 

 Уже в 1945 році в депо нараховувалось 26 паровозів. 

 З 1954 по 1979 роки начальником депо працював Бондар І.І., умілий, 

здібний керівник, кавалер ордена Червоної Зірки і трьох орденів Трудового 

Червоного Прапора. 

 У 1959-1963 роках почали впроваджуватись нові технології, більш 

прогресивні, передові, з’явились електровози. 

 Після відповідної перепідготовки керувати електровозами було доручено 

кращим машиністам: Герасевичу І.Н., Терещенку Н.Г., Пономаренку Л.В., 

Міці В.Я., Низькому І.Д. 

Машиністу-інструктору П’ятихатського локомотивного депо Івану 

Дем’яновичу Низькому не випадково було присвоєно звання „Почесний 

залізничник”. Тривалий час Іван Дем’янович очолював раду громадських 

інспекторів з безпеки руху поїздів. Він був добрим учителем і наставником 

молодого поповнення екіпажів локомотивних бригад, відзначений високими 

урядовими нагородами.  

 З 1979 по 1985 роки депо очолював Ходосенко І.К., під керівництвом 

якого в 1980 році було розпочато будівництво цеху з ремонту електрорухомого 

складу. 
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У 1985 році було погашено останню піч паровоза і його встановили при 

в’їзді в місто як пам’ятник. На високому постаменті завмер паровоз з написом 

„Паровозу воїну – паровозу трудівникові”. 

 З 1997 року депо очолює Халявка Володимир Іванович, який був 

нагороджений в 2003 році „Знаком залізничної слави” ІІІ ступеня. Колектив 

продовжує примножувати славу і намагається забезпечити стабільність в 

експлуатації. 

 Великий внесок у підвищення ефективності виробництва внесли трудові 

династії. Засновником однієї з них являється М.К. Герасевич, який розпочав 

свою трудову діяльність стрілочником ще задовго до Великої Жовтневої 

революції. Його син Іван Микитович працював машиністом паровоза і 

електровоза. І.М. Герасевич – учасник бойових дій, кавалер багатьох орденів і 

медалей, нагороджений значком „Почесний залізничник”. 

 Син Івана Микитовича, Володимир Іванович, працює заступником 

начальника депо з експлуатації. Його старший син працює майстром, а 

молодший Олексій – машиніст електровоза.  

 Сьогодні в депо 105 династій, із них 95 – батьки-діти, 10 – батьки-діти-

онуки. 

 П’ятихатське локомотивне депо славиться своїми бойовими і трудовими 

традиціями. На підприємстві працювали: 

– Хвиля Іван Семенович (економіст), „Почесний залізничник”, стаж роботи на 

транспорті 56 років; 

– Чернуха Іван Данилович (начальник депо в 1985-1990 роках), „Почесний 

залізничник”, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора, ордена Дружби 

народів, стаж роботи на залізничному транспорті 37 років; 

– Потабашний Аркадій Іванович, „Почесний залізничник”, кавалер ордена 

„Знак Пошани”, ордена Трудового Червоного Прапора, стаж роботи на 

залізничному транспорті 44 роки; 

– Пономаренко Леонід Васильович, „Почесний залізничник”, кавалер ордена 

Трудової Слави ІІІ ступеня; 

– Лавренюк Микола Іванович, „Почесний залізничник”, машиніст електровоза; 
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– Страшко Олександр Іванович, „Почесний залізничник”, машиніст-інструктор 

локомотивних бригад. 

 Зараз трудову діяльність несуть славетні залізничники депо: 

– Щербина Валерій Григорович, машиніст-інструктор локомотивних бригад, 

„Почесний залізничник”, нагороджений орденом Трудової Слави ІІІ ступеня; 

– Моря Анатолій Митрофанович, слюсар-ремонтник, „Почесний залізничник”, 

його раціоналізаторські пропозиції, направлені на розвиток господарчої 

діяльності депо і ремонт рухомого складу, ефективно впроваджувались не 

тільки в депо, а й на інших підприємствах залізниці. 

 П’ятихатське локомотивне депо неодноразово нагороджувалося 

Перехідним Червоним Прапором. За підсумками І півріччя 2008 року цей 

колектив був нагороджений Почесним дипломом. 

Колійна машинна станція №237 

Серед підприємств залізничного вузла чільне місце посідає колійна 

машинна станція №237. Специфіка роботи: капітальний ремонт колій, заміна 

стрілочних переводів, ремонт земляного полотна і штучних споруд на всіх 

напрямках Придніпровської. 

У лютому цього року КМС-237 відзначала своє 30-річчя. 

Наразі тут працюють майже 200 чоловік. За структурним розгалуженням 

в КМС-237 існує три колійні колони, є механічні і господарські цехи. 

Чималий обсяг робіт виконано підприємством нинішнього року. 

Основний показник діяльності – виконання плану ремонтно-колійних робіт у 

приведених кілометрах. 

Серед тих, на кому, як кажуть, тримається підприємство – кавалер „Знака 

залізничної слави” ІІІ ступеня машиніст бульдозера Микола Ілліч Походня, 

головний механік заслужений працівник транспорту України Володимир 

Михайлович Жаріков, монтер колії Олександр Григорович Москалець, 

машиніст козлового крана Наталія Іванівна Подольська, коваль Микола 

Григорович Бровко, комірник Тетяна Григорівна Кизим та багато інших. 

Очолює цей колектив Бєляєв Микола Іванович. 

У КМС № 237 працює чимало трудових династій. Взяти хоча б і сім’ю 

Москальців. Батько, Олександр Григорович, свою трудову діяльність на 
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залізничному транспорті розпочав у 1975-му слюсарем-електриком. У липні 

1978-го прийнятий в колійну машинну станцію №237 монтером колії, де 

працює до теперішнього часу. 

Його дружина – Олена Петрівна – прийшла підсобним робітником у 

будівельну бригаду, з 1986-го – вона працює муляром. Їх син Дмитро трудиться 

на підприємстві майстром. 

За час роботи в КМС-237 працьовите подружжя внесло вагомий вклад у 

розвиток і виконання завдань підприємства. То ж не випадково ця сім’я 

нагороджувалася почесними грамотами та преміями. 

Високий рівень професійної майстерності батьки передають молодим 

працівникам, а також своїм дітям. 

Подружжя Москальців, крім Дмитра, має ще четверо дітей. Двоє з них 

також працюють на залізничному транспорті. Син Петро – монтером колії в 

П’ятихатській дистанції колії, син Олександр – слюсарем з рухомого складу в 

П’ятихатському вагонному депо. 

Тут же, в КМС-237, розпорядником робіт трудиться й Ніна Михайлівна 

Харченко. Її син Юрій працює машиністом козлового крана, а дочка Оксана – 

провідник службово-технічного вагона. 

Чимало трудівників мають досить вагомий виробничий стаж, а тридцять з 

них поєднали свою долю з підприємством з перших днів його існування. 

Особливо великий обсяг робіт ліг на плечі колективу при підготовці колій 

до пуску швидкісного поїзда. Трудились, як кажуть, у поті чола. 

Реконструйовували і модернізовували колії на ділянках Верхівцеве, Вільногірськ, 

П’ятихатки, П’ятихатки-Стикова. Зі своїм завданням справилися з честю. 
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РАЙОНУ – 85, ЕЛЕВАТОРУ – 80 

Відразу ж за в’їзним знаком міста 

залізничників і хліборобів гордо височіє 

П’ятихатський елеватор. Його велична споруда ніби 

вселяє впевненість у завтрашньому дні. Нині ВАТ 

„П’ятихатський елеватор” також ювіляр. Району – 

85, елеватору – 80! Вісім десятиліть трудової 

звитяги! Багато це чи мало? Багато, якщо говорити 

про людей, котрі починали тут творити великий 

хліб П’ятихатщини, про тих, хто вливався в 

згуртований колектив з роками і підхоплював славну естафету. Скільки сердець 

і дум, скільки ж то праці до самозабуття вкладено за ці десятиліття в літопис 

підприємства! 

Мало, якщо говорити з огляду на історію. 

...Минає деякий час після утворення П’ятихатського району і на тодішній 

околиці райцентру поблизу залізничного полотна в 1926 році закладається 

фундамент під будівництво пункту „Заготзерно”. 

До цього часу в місті не було державного підприємства по заготівлі зерна. 

Існували два пункти з його прийому – на ст. Ерастівка і в Жовтих Водах. 

Звісно, що ці підприємства не мали ніяких технічних засобів. 

У 1928 році в П’ятихатках 

стала до ладу велична будівля 

елеватора місткістю 1500 тонн. 

Виробнича потужність сягала 80-

100 тонн на добу. Проте всі 

роботи по прийому і 

завантаженню зерна велися 

вручну. 

На жаль, імена директорів цього підприємства, які забезпечували його 

роботу в роки довоєнних п’ятирічок та в перший період по звільненню району, 
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історія не зберегла. До нас дійшло ім’я Лашкула П. Н. Можливо, він очолював 

колектив „Заготзерна” з жовтня 1943-го після звільнення району. 

Проте, саме він до 1956 року був директором цього підприємства. Як міг, 

відновлював і забезпечував його роботу. Хліб не чекав, ріс на зраненій землі 

П’ятихатщини, возвеличуючи мир. 

З 1956-го починається якісно новий період становлення і розвитку 

П’ятихатського елеватора. Трудовий 

колектив очолює 31-річний 

фронтовик, кавалер бойових орденів 

Червоної Зірки та Вітчизняної Війни, 

багатьох медалей Микола Євницький. 

Микола Костянтинович вже мав 

чималий досвід роботи на 

Зеленському хлібоприймальному 

пункті „Заготзерно”, яким керував із 1946-го. До цього, не змирившись з 

інвалідністю (два тяжких поранення, контузія), вчорашній солдат, який дійшов 

до Берліна у свої неповні 20, в серпні переможного 1945 року успішно закінчує 

міжобласні курси інспекторів з якості облконтор при Харківському 

навчальному комбінаті Всесоюзного об’єднання „Південзаготзерно” наркомату 

заготівель Союзу РСР. Пішов трудовою стежиною батька, який керував рядом 

млинних підприємств. Недовго працює лаборантом, а незабаром призначається 

керуючим Зеленським пунктом „Заготзерно”, де шліфує свій керівний досвід 10 

насичених самовідданою працею літ, забезпечуючи безперервний конвеєр 

хлібозаготівель. У цей же бурхливий відбудовчий час М.К. Євницький 

підвищує свою професійну освіту в Дніпропетровському технологічному 

технікумі. 

Ставши директором П’ятихатського елеватора, М.К. Євницький одразу ж 

замислюється над вдосконаленням виробничого процесу, збільшенням 

потужностей „Заготзерна”. У районі стрімко розвивалося сільське 

господарство. З кожним роком збільшувалась врожайність зернових, і елеватор 
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не міг приймати вже таку кількість зерна. Так уже в 1963-му була збудована 

поточна лінія для прийому кукурудзи в качанах, потужністю до 600 тонн на 

добу. 

Весь процес, починаючи з вивантаження із автомашин і закінчуючи 

складуванням зерна, механізовано. Хлібоприймальне підприємство 

обладнувалось пересувною механізацією: транспортерами, навантажувачами, 

автомобілеперекидачами з продуктивністю до 100 тонн за годину. У цей же час 

споруджуються зернові склади, які потім були обладнані стаціонарними 

транспортерами для механічного завантаження та розвантаження. 

Директор, вірний своєму партійному і виробничому обов’язку, як кажуть, 

днює і ночує на роботі, у відрядженнях „пробиває” план будівництва нового ще 

потужнішого елеватора. Пліч-о-пліч з ним з такою ж самовідданістю працюють 

головний інженер Г.М. Кривоконь, головний бухгалтер М.І. Сідельник, 

начальник лабораторії В.В. Виноградова та інші. Добре працює згуртований 

колектив.  

І ось 1968 року у східній частині П’ятихаток розгорнулося будівництво. У 

ньому задіяні 200 чоловік. Серед них новий елеватор споруджують майстри 

Василь Кононов, Микола Федан, начальник дільниці Микола Іванович 

Луговський, якого називали старим елеваторником. На той час він вже більше 

10 років працював на будівництві висотних елеваторів. 

У 1970 новий елеватор здають в експлуатацію. Це – цілий комплекс 

будівель: робоча вежа висотою 64,5 метра, два 40-метрових силосних корпуси. 

Разом з ними стали до ладу всі інші приміщення: авто- і вагоноваги, дві 

прийомні зерна, їдальня, адміністративний і підсобний корпуси, могутні 

зерносушарки та різні інженерні комунікації. Місткість елеватора складає 

55,1 тисяч тонн. Весь процес повністю автоматизовано. Вже до 4 тисяч тонн 

зерна приймається за добу.  

З вводом у дію нового елеватора М. К. Євницький не зупиняється на 

досягнутому. 



 99 

Потрібна насіннєочисна станція, і вона будується в 75-му. Її потужність 

становить 250 тонн на добу.  

У 1976 році устатковується обладнання для вивантаження зерна з вагонів-

зерновозів. 

Наступного року встановлюється автоматичний пробовідбірник з 

потужністю 40-60 проб за годину. 

Наряду з цим директор не знімає з черги денної і соціальні питання. За 

будь-яких обставин він, як батько, турбується про кожного робітника. У той час 

розпочинається будівництво житла для працівників елеватора. До кінця 70-х – 

початку 80-х років П’ятихатський елеватор уже займав гідне місце в системі 

Міністерства заготівель УРСР і СРСР. Колектив неодноразово нагороджувався 

Перехідним Червоним Прапором Мінзагу СРСР та ЦК профспілки, грошовими 

преміями. До бойових нагород директора М. К. Євницького додаються ордени 

„Знак Пошани” і Трудового Червоного Прапора. 

Великий вклад у трудові перемоги елеватора тих років вносять В. Брус, 

М. Катриченко, О. Юнак, Н. Копань, 3. Павлова, М. Чорновол, М. Савчуков, 

В. Стеба, Г. Іващенко, Н. Новосельцева, В. Пруднікова, І.К. Михайлечко, 

Н.Ф. Третяк, Л.Р. Вейцманіс, М.С. Морозов, Д.Ф. Малоок та багато інших. Всі 

– від простого робітника, вагаря, слюсаря до директора забезпечували єдиний 

ритм, чітку і злагоджену роботу хлібоприймального підприємства. Не 

вичерпувався хлібний потік з колгоспів і радгоспів району на шляху до 

елеватора. Це був єдиний комплекс, який забезпечував державні ресурси.  

Авторитет Миколи Костянтиновича Євницького високо цінують керівники 

району, області, голови колгоспів, його поважають у колективі та в місті. 

Неодноразово обирався депутатом міськради, проводив значну роботу з 

благоустрою міста, виправдовуючи довір’я виборців, чесно і сумлінно виконував 

він усі громадські і партійні доручення. Усе своє життя Микола Костянтинович 

зоставався людяним, скромним, щирим, чуйним керівником і людиною.  

– У 1978 році з дипломом Одеського технологічного інституту приїхала я 

за направленням до П’ятихаток, — пригадує Н. С. Алексєєва, голова районної 
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ради. – Зайшла з деяким острахом у кабінет директора. Його батьківська 

привітність, увага розтопили холодок під серцем. І я вийшла з кабінету вже 

головним економістом елеватора.  

У перші самостійні роки М.К. Євницький та чудові люди під його 

керівництвом оточили молодого спеціаліста увагою, чуйністю, підтримкою. 

– Микола Костянтинович навіть весілля допоміг мені справити в 

елеваторській їдальні, – тремтить від хвилювання голос Надії Степанівни. – 

Йому я вдячна своєю п’ятихатською долею. Скільки разів писала заяви, 

просилась на рідну Миколаївщину. А він ненав’язливо стримував мене, поки й 

заміж не віддав. 

А ще М.К. Євницький напророчив їй майбутнє директорство, 

роздивившись з першого дня природжену господарську жилку в дівчині. 

У 1982-му, передостанньому році директорства й життя М.К. Євницького, 

правофланговими колективу елеватора були В.І. Фоков, М.У. Малий, В.І. Орел, 

О.В. Мороз, О.С. Парточка, У.А. Бородай та інші. 

На жаль, тяжка хвороба в розквіті сил Миколу Костянтиновича вибила з 

енергійної колії життя у 1983 році. 

Після нього директором елеватора трохи більше року працював Жилка 

Петро Васильович. 

А в січні 1985 року 

затверджують на цій посаді 28-річну 

Надію Алексєєву. І молода мама двох 

діток (сини ледь навчились ходити), 

пам’ятаючи науку свого наставника 

М.К. Євницького, за що дякує йому 

досі, бере в свої тендітні руки нелегке 

кермо потужного корабля серед моря 

золотих хлібів. 

…Вона і досі вважає себе господарником. Доводилось і будувати, і з 

чоловіками у високих кабінетах на рівних говорити, доводячи своє. Невже три 
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десятиліття минає, як приїхала за направленням у район, як влаштувалась на 

квартиру у добрих людей? Як з острахом поклала свій диплом з відзнакою на 

стіл директора П’ятихатського елеватора М.К. Євницького… 

Після того, як дала згоду очолити районну організацію Народної Партії 

напередодні виборів у Верховну Раду та ради обласну й районні, все частіше 

аналізувала зроблене за 21 рік директорства на підприємстві, що стало рідним, і 

в яке вкладено стільки душі і серця, запалу й енергії. „Кому як не тобі, Надіє 

Степанівно, захищати аграріїв у райраді?” – чула голоси сподвижників і друзів. 

Вона завжди захищала інтереси селян, неодноразово вони їй 

висловлювали довіру. Але тут – партійні списки, інша система голосування. Та 

не це тривожило, а інше: вона – не політик. Хоча хліб – теж політика. 

Партійний список Народної Партії з лідером Н.С. Алексєєвою набрав у 

районну раду 6 депутатів. Це був третій результат після виборів у березні 

2006 року. 

І знову однопартійці та друзі радять: балотуйся на голову. Ти зможеш 

повести людей, зможеш добитися кращих змін… 

Тієї вирішальної ночі вона заснула під ранок. І їй приснився білий острів 

серед сонячного моря колосків. Її елеватор, що стомлено спочивав після 

напруженого дня. А вона знала, що і вночі там кипить робота, бо жнива… 

Хіба можна спати в жнива? Її дідусь не спав, трудився, бо літо коротке. А 

хліба треба на цілу родину. 

…Народилася у далекому селі Сагур Селемджинського району Амурської 

області. Чому батьки дівчинки, корінні українці, опинилися за тридев’ять 

земель від рідного краю? Хто міг подумати, що власна земля стане бідою 

орача? Дідусеві Надії Забави, Петрові Івановичу, приклеїли ярлик куркуля і 

виселили у далекий, незнаний і суворий край. Тільки той, кого спіткала подібна 

доля, знає, що означає бути репресованим. Незаслужена кара, зневага і 

поневіряння, пекуча туга за рідним степом із запашною ріллею, піснею 

жайворонка і довгожданими колосками. Стожильний хлібороб Петро Забава 
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передчасно пішов у могилу. Онука, у жилах якої дідова кров, рано 

призвичаїлася до праці, рано пізнала ціну хлібові. 

– Доля не балувала, не пестила мене у дитинстві, – розповідає Надія 

Степанівна. – Після реабілітації дідуся батьки оселилися в радгоспі „Радсад” 

Миколаївської області. Тато, Степан Петрович, був трактористом, мама – 

робітницею на винограднику. Там пройшло моє дитинство. Підв’язувала лозу і 

полола. 

Як була студенткою Одеського технологічного інституту харчової 

промисловості імені Ломоносова, то на кожних канікулах заробляла гроші на 

навчання. Мила підлогу у робітничій їдальні, була провідником поїзда „Одеса-

Новосибірськ”.  

У трудовій книжці Надії Степанівни Алексєєвої, до її обрання на посаду 

голови районної ради, був один запис: П’ятихатський елеватор. Вона почала 

працювати тут економістом. Швидко стала душею колективу, бо не цуралася 

громадських доручень, з’ясовувала усі тонкощі виробництва, намагалася 

чимось допомогти колегам на роботі й у складних життєвих ситуаціях. 

При в’їзді на територію ви обов’язково звернете увагу на скульптурну 

композицію. У височину звився високий символічний колос. Поруч стоїть 

дівчина, як символ надії і молодості. А хліб – це життя! 

І колектив підприємства завжди робить усе, щоб люди були з хлібом. У 

підпорядкуванні П’ятихатського елеватора 

знаходяться Ерастівський та Зеленівський 

хлібоприймальні пункти. На підприємстві 

приймають та сушать, зберігають зерно та 

насіння різних культур. Колектив тут 

дружний і працьовитий. Недарма елеватор 

постійно визнавався переможцем конкурсів на краще підприємство галузі, 

неодноразово йому присвоювалось почесне звання „Кращий у галузі”. 

За останні роки підприємство неодноразово нагороджувалося подяками, 

грамотами, пам’ятними знаками Кабінету Міністрів України, обласної та 
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районної адміністрацій, державної податкової адміністрації. За досягнення 

значних успіхів у професійній діяльності та у створенні позитивного іміджу 

України – стало учасником презентаційного Альманаху „Діловий імідж 

України – інтеграція у світовий економічний простір”. За вагомий внесок у 

реалізації державної політики зайнятості підприємство займає перше місце в 

районі та друге в області. ВАТ „П’ятихатський елеватор” Присвоєно почесне 

звання „Кращий роботодавець”. За даними Державного комітету статистики 

України підприємство увійшло до числа лідерів у рейтингу за сумарним балом 

в галузі „Складське господарство” – друге місце по області, 9 – по Україні 

серед більш ніж 700 підприємств України цієї галузі. 

За умов становлення і формування ринкових відносин важко було всім. 

Нелегко, звісно, і працівникам елеваторної промисловості. Доводилося шукати 

нові форми господарювання, пробувати себе у різних сферах і справах – одним 

словом, „крутитись” і виживати, дбаючи про соціальний захист колективу. 

Всі „плачуть”, що важко, що, мовляв, криза, труднощі. Багато чоловіків-

керівників у ті складні 90-і впали в розпач, не змогли справитися з новими 

економічними реаліями. А Надія Степанівна не розгубилася у важкий період 

дикої ринкової стихії. Вона не тільки зберегла колектив, забезпечила людей 

роботою, а ще й будувала житло, круп’яний завод. 

Була відкрита прекрасна їдальня, куди постачалась свинина з власного 

цеху, овочі, фрукти. Елеватор одним з перших відкрив і свій фірмовий магазин 

у центрі міста, де ціни не так „кусались”. 

Подальше життя залежить від стабільності роботи з фірмами-трейдерами 

і, перш за все, від порядності у відносинах між елеватором та цими фірмами. 

Підприємство має бути кращим між однопрофільними підприємствами, тому й 

повинно постійно розвиватися. Покладати надію лише на прибуток від надання 

послуг з приймання, зберігання, обробки та відвантажування зерна – це означає 

припинити свою діяльність або ледь-ледь животіти. Н.С. Алексєєву працівники 

елеватора обирають вже директором відкритого акціонерного товариства 

„П’ятихатський елеватор”. 
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Тоді ж елеватор бере землі КСП імені Котовського і засновує ТОВ 

„Комісарівка”, яке сьогодні впевнено господарює, люди в селі Комісарівка 

співають пісень, дякують Н.С. Алексєєвій та товариству за допомогу школі та 

Будинку культури, за добробут селян. Керівник з новаторським мисленням, 

Н.С. Алексєєва впевнено тримає штурвал свого степового велетня-корабля в 

морі золотих хлібів. 

Елеватор – це дуже складне господарство, яке необхідно постійно 

підтримувати у робочому стані. Для того, щоб під час приймальної кампанії та 

під час процесу зберігання зерна всі пристрої чітко працювали, щорічно 

ретельно ремонтується обладнання та механізми елеватора. Але в епоху 

технічної революції життя диктує свої вимоги. Тому за останні 10 років на 

підприємстві регулярно проводиться модернізація-процесу виробництва та 

переоснащення матеріально-технічної бази на нове сучасне обладнання. 

Переобладнано лінії приймання сухого насіння соняшника з установкою 

сепаратора БЦС-100, що дало можливість окремого приймання соняшника та 

збільшило обсяг приймання його з 500 до 800 тонн на добу. 

Модернізація лінії приймання вологого насіння соняшника з установкою 

барабанного сепаратора КБС-200 дала суттєву економію використаного газу у 

розмірі 10 %. Проведена модернізація автомобільних вагів. Ваги з механічними 

важелями з межею зважування 30 тонн замінено на електронні ваги до 60 тонн. 

Керівництво елеватора на Зеленівський підзвітний пункт підвело 

газопровід довжиною 4 км. Зерносушарки переобладнано для сушіння зерна 

газом. 

Модернізовано пункти відвантаження зерна Зеленівського ПП, що дало 

можливість збільшити кількість відвантаженого зерна протягом доби. Лінії 

електропостачання переведено з 6кВ на 10 кВ. Для цього виконано заміну 

потужних трансформаторів та проведено реконструкцію трансформаторної 

підстанції. 
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Проведено переобладнання на сучасні технології контролю вимірювання 

температури зерна у силкорпусі № 1, повністю переоснащено лабораторне 

обладнання.  

Керівництво елеватора не забуває дбати про покращення умов праці 

робітників. Так, побудовано нові побутові приміщення, які відповідають 

сучасним санітарно-гігієнічним нормам. 

Комп’ютеризація бухгалтерії дала можливість оперативно отримувати 

необхідну інформацію щодо показників діяльності підприємства, своєчасно 

подавати звіти згідно з діючим законодавством, проводити моніторинг ринку 

зерна, на якому П’ятихатський елеватор досі займає почесне 4-е місце, 

збільшити швидкість обробки інформації по особових рахунках клієнтів. 

Спитайте в районі і в райцентрі, якому підприємству чи закладу не 

допомагав елеватор за часів скрути. Таких не знайдете. Не знайдете й таких, хто 

не захоплювався б енергією, неперевершеним талантом керівника-

господарника, яким безперечно досконало володіє і розвиває директор ВАТ 

„П’ятихатський елеватор”. 

Надія Степанівна Алексєєва гордиться людьми, які працюють на 

елеваторі: А.П. Ковніренком, М.Ю. Малюженком, Л.М. Савченко, 
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Лупіносом С.В., Яковенком Ю.Т., вантажником Мойсеєнком В.М., 

Чмуневич Т.С, Пільгуй Л.В. та багатьма іншими. 

Підприємство пишається трудовими династіями енергетиків 

Сватковських (батька Едуарда Юлійовича та сина Олександра Едуардовича), 

Іванових (батько Василь Леонтійович з 1971 по 2004 рік беззмінно трудився 

трактористом, син – Андрій Васильович – працював вантажником, нині – 

змінний майстер). 

Справу мами Євдокимової Ганни Василівни, яка починала в 1969 році 

пробовідбірником, з 78-го по 97-й була техніком-лаборантом, продовжує 

донька Алексієвець Тетяна Іванівна – технік-лаборант з 1996 року. 

Більше ніж десятиліття віддав елеватору Плахотній М. І., який з 

1995 року працював головним механіком, а з липня 2006 р. – головним 

інженером. У Кравченка І. І. досвід солідніший – майже 30 років. З 1979 року 

його трудова біографія пов’язана з елеватором: слюсар, слюсар з аспірації, з 

2001-го – інженер з аспірації. 

Диспетчером пульту управління була Третяк Н. І. в 1974-1977 р. р. З того 

часу і донині – бухгалтер-касир. 

Працює сумлінно й технік-лаборант Совенко Л. М. За її плечима більше 

35 років стажу на елеваторі. Її колегою з 1983-го по 2003 роки була 

Шевченко С.І., яка з того часу і контролює якість продукції як заступник голови 

правління. 

Не можна не згадати колишніх 

працівників бухгалтерії. Так, Гуніна О.С. 

пропрацювала на елеваторі 39 років, 

Куницька Є.С. – 27 років, Фасто О.М. – 

23 роки, Стрюкова В.Г. – 12 років. Вони 

передали естафету в надійні руки молоді 

Ісаєвій О.П., Мироновій Л.М., 

Третяк Н.І., Пільгуй Л.В., Шпунт І.В. 
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Користуються повагою і авторитетом у колективі Черкашина О.М. (стаж 

роботи на елеваторі 14 років) та Чорна О.А. ( працює на підприємстві з 

2002 року). 

Жуковський А.В. працює начальником виробництва елеватора трохи 

більше 5 років, але досконало володіє всіма процесами виробництва. Його 

люблять і поважають у колективі. 

З липня 2006 року ВАТ „П’ятихатський елеватор” очолює виконавчий директор 

Подать Анатолій Іванович, який з 1987 року пройшов трудовий шлях від заступника 

директора з будівництва, 

головного інженера-заступника 

голови правління, до керівника 

цього славного підприємства. 

Він зберігає всі надбання 

Надії Степанівни разом з 

працьовитим колективом. 

Як і всі попередні літа 

буяють квіти на подвір’ї 

елеватора та в приміщеннях, тут можна зручно відпочити на лавочках у тіні та 

провести оперативну нараду.  

Все це – добрий слід Н.С. Алексєєвої. 

Відгомонять комбайни на околицях П’ятихаток, а працівники елеватора 

не знатимуть відпочинку, зберігаючи тисячі тонн хліба. 

„... небесний сонях знову пригріва,  

Що аж природа і душа радіє.  

І сняться елеватору жнива  

Під крилом у Доброї Надії...” 
 

...Після виборів на організаційній сесії райради п’ятого скликання Надію 

Степанівну Алексєєву більшістю голосів було обрано її головою. Це сталося в 

переддень її золотого ювілею. Чи очікувала такого подарунка долі? Навіть 

важко сказати. Можливо, закономірність, можливо, щось інше. Але відразу ж 

поринула в роботу. Як ніколи, не зважаючи на політичні й партійні погляди, 
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згуртовані депутати. Хоч не одразу вдалося їх об’єднати навколо однієї мети: 

покращення добробуту жителів району, підвищення його соціально-

економічних і культурних обріїв. Терпіння і витримка голови райради на 

перших бурхливих сесіях викликали подив і повагу. І вона перемогла: себе, 

чужі амбіції. В ім’я П’ятихатщини! 

І працюють сьогодні стабільно школи і дитсадки, заклади культури, 

охорони здоров’я. Бо мудро розпоряджаються бюджетними коштами депутати, 

бо прораховує все до копійки голова районної ради. По-господарськи, як звикла 

робити все. 

Вона – меценат. Зі своїх власних коштів допомагає храмам, землякам. 

– Я ніколи не шукала легких шляхів, не ходила манівцями, – зізналась 

якось Н.С. Алексєєва. – Йшла своїм шляхом наперекір труднощам. І вдячна, що 

мені на цьому шляху траплялись такі люди, сподвижники району та області, як 

В.М. Сторожко, М.О. Кулаков, В.Д. Сербін, В.О. Довгаль, І.Х. Даниш, 

П.І. Лазаренко та багато інших 

прекрасних працелюбів і керівників. 

М.І. Деркач (нині очільник Народної 

Партії Блоку Литвина на 

Дніпропетровщині, народний депутат 

України) допомагає нашому району. 

Ніколи вона не шукала дешевої 

слави. Не відокремлювала себе від 

колективу. Біль кожного сприймала як 

свій, поспішала на допомогу. 

Найвищою нагородою вважає шану від 

людей і їхню вдячність за добро, яке 

черпає з джерел свого неспокійного 

серця, своєї невтоми... 
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Кузня кадрів сільського господарства 

Ераст Бродський-засновник технікуму 

Того далекого осіннього дня, 7 листопада 1899 року, відкрито 

Верхньодніпровську нижчу сільськогосподарську школу 1-го розряду 

Катеринославського губернського земства. З плином часу змінювався статус 

навчального закладу (тепер це – Ерастівський державний аграрний технікум 

імені Бродського). Представники нових поколінь поповнюють педагогічний та 

учнівський колективи. 

Жовте листя вкотре впало з дерев, не раз і не два громом котилися великі 

соціально-політичні потрясіння. Але тут завжди незмінною залишається 

безмежна вдячність і світла пам’ять про засновника Храму хліборобської науки 

Ераста Костянтиновича Бродського. 

Ераст Бродський успішно закінчив Катеринославську класичну гімназію, 

почесним попечителем якої пізніше був багато років. Вступив на юридичний 

факультет Новоросійського університету, який закінчив у 1874 році. Перед ним 

розступилися горизонти для великої кар’єри державного службовця. Був 

чудовий початок у судовому відомстві Московського округу і у Царстві 

Польському на посаді старшого чиновника з особливих доручень. 

Не було у Європі жодного більш-менш відомого скотарством куточка, де 

б не побував, не вивчив досвід Ераст Бродський. Він не пропустив жодної 

сільськогосподарської виставки на континенті. На це пішло три важких роки, 

наповнених мандрами, пошуками, навчанням, плідною розмовою і фізичною 

працею. Які тільки труднощі не зустрічалися патріоту: мерз у холодних 

хатинках італійських бідняків, зазнав поневірянь на важких осінніх дорогах 

Угорщини, але прибув додому переможцем, з почуттям виконаного обов’язку, 

бо привіз до рідної України кращі породи худоби. 

Поліпшення і збільшення поголів’я скотарства вимагало і кращих умов 

збуту, нових ринків. Тому з легкої руки Бродського, завдяки його 

наполегливості, під головування князя Щербатова відкрилося Південно-

російське товариство з експорту і продажу вітчизняного м’яса і продукції 
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скотарства. Бродський був обраний членом сільськогосподарської ради при 

міністерстві державного майна. Ця посада завжди затверджувалася лише 

Імператором і вимагала від обраного великих знань і досвіду. Бродський був у 

раді незмінно майже десять років. Водночас він працював у комітеті з розробки 

тарифів у Міністерстві фінансів. 

Господарство Бродського було зразковим і в рослинництві. Він 

застосовував усе, чого досягла наука, багатовіковий досвід: обробіток 

найдосконалішим знаряддям, використання добрив, сівбу трав, пар, аж до 

грядкової культури хлібів. Одержав багато медалей на сільськогосподарських 

виставках за досягнення у рослинництві. Крім узвичаєних злаків-жита, 

пшениці, вівса, гречки, проса, вирощував кукурудзу, кормові буряки, кавуни, 

дині, такі величезні гарбузи, що жоден парубок не доніс би додому після 

невдалого сватання. А ще були так звані незвичні для того часу рослини-сорго, 

джунгар і т.д. За весь період господарювання у нього жодного разу не було, як 

тоді казали, повного неврожаю. 

Бродський заклав навіть виноградник і довів, що земля 

Катеринославської губернії здатна родити сонячні грона. Селяни швидко 

наслідували приклад свого поміщика. 

Господар-практик і експериментатор не цурався прекрасного: парк перед 

його будинком нагадував ботанічний сад. У ньому було все, що склало флору 

Росії від півночі до півдня. Але провідною зіркою його долі було сільське 

господарство. Крім скотарства(аж до двогорбих верблюдів), землеробства і 

садівництва, Ераст Костянтинович розводив племінних корів і птицю, мав 

зразкову пасіку, заліснив яри. 

Він сказав вагоме слово у розвитку промисловості. Будучи представником 

від повітового і губернського дворянства у залізничному департаменті, 

потурбувався про з’єднання Харківсько-Миколаївської залізниці з 

Катерининською через Користівку і П’ятихатки. Сприяв Олександру Полю у 

пошуках криворізької руди і створенні першого Криворізького товариства. Він не 

зупинився перед великими витратами у розвідці покладів кам’яного вугілля на 
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землях Війська Донського. Антрацит знайшли далеко від залізниці. Бродський 

попросив і одержав височайший дозвіл на будівництво під’їзної колії. 

За часів Радянського Союзу були дещо призабуті добрі справи та ім’я 

великого патріота ріднокраю Ераста Костянтиновича Бродського. Для 

номенклатурників тієї епохи притчею во язицех було його дворянське 

походження. Одначе ніщо на землі не минає безслідно. Народ ніколи не забуває 

своїх вірних синів. Понад шість десятиріч Ерастівський сільгосптехнікум носив 

ім’я Сергія Мироновича Кірова. Тоді його перейменовано  в Ерастівський 

державний аграрний технікум імені Ераста Костянтиновича Бродського. На 

території технікуму відкрито пам’ятник повітовому предводителю дворянства і 

гласному Верхньодніпровського повітового і Катеринославського губернського 

земств, видатному громадському діячу і борцеві за розвиток сільського 

господарства Е.К. Бродському. 

Проходили роки, на зміну одному поколінню приходило інше. Але всі 

вони внесли свою „лепту” в розвиток технікуму. Назвемо тих, хто підхопив 

славну естафету і доніс її до наших днів: 

– Тушкан П.Ф. першим летить у зграї білих журавлів. Він ватажок-

першопроходець; 

– Попов Д.Г. очолював навчальний заклад у тяжкий період з 1944-по 

1947 роки; 

– Хоменко І.П. займався зміцненням матеріальної бази і вихованням 

кадрів; 

– Круть М.Ю., його наполегливість являється прикладом для майбутньої 

плеяди директорів; 

– Плюскін Ф.К. зробив багато для поліпшення культурно-побутових умов 

учнів; 

– Кікош І.А. залишив вагомий слід в історії існування технікуму; 

– Кошман В.Ю. був директором 11 років. Про нього й до цього часу 

згадують як про умілого, чуйного, компетентного керівника. Жаль, що кращі 

люди рано відходять від нас, живих. 
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– Бугай П.Т. все життя працював у районі. Трудовий стаж – 60 років. У 

тяжкі роки він зробив усе можливе, щоб технікум не закрили, і дбав про 

зміцнення його матеріально-технічної бази; 

– Литвиненко А.Ю. керував технікумом з 1984 по 1987 роки, та раптова 

смерть перервала його життєвий шлях; 

– Король В.П. став директором у 1987 році і зумів у період кризи 

будувати майстерні, котеджі, церкву, навчально-лабораторний корпус на 

320 місць, їдальню, цехи з переробки сільськогосподарських культур, 

асфальтувати дороги, газифікувати село Кулябки. Він став педагогом нового 

покоління. 

– Джміль В.К. у даний час продовжує справу своїх попередників і 

примножує славу технікуму. Любов до землі і садів він перейняв від батьків. 

Зарекомендував себе і як прекрасний педагог, і як організатор. Він справжній 

сподвижник своєї справи. Підтримує зв’язки з вченими і, як завжди закоханий, 

у сад, у технікум і в свою родину. 

У технікумі були прекрасні педагоги: І.О. Бондар, В.І. Перекупка, 

В.Ю. Собко, К.П. Макарова, О.І. Григоренко, В.А. Романенко, П.Й. Підгорний, 

М.Т. Шевченко, В.М. Савчук, Л.К. Бабіч, Є.Г. Стельман, А.М. Ушак, 

В.Г. Підберезький, подружжя Руденко, Фесюків, Соколиків, Резніченків, та 

багато інших. 

Гордість Ерастівського технікуму – це його випускники: 

– Віктор Степанович Шевелуха, академік Російської академії наук, 

лауреат Державної премії в галузі науки і техніки; 

– Петро Іванович Мороз, доктор сільськогосподарських наук, академік 

Академії наук Вищої школи України, професор; 

– Ніна Марківна Рижова, Герой Соціалістичної Праці; 

– Володимир Андрійович Лижник, один з найдосвідченіших керівників 

області, голова КСП „Прогрес” Криничанського району; 

– Олексій Титович Князев, заслужений агроном України, нагороджений 

орденами Леніна, Трудового Червоного Прапора, Почесною грамотою Президії 

Верховної Ради УРСР; 
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– Андрій Архипович Пилипейко, Герой Соціалістичної Праці; 

– В’ячеслав Михайлович Сторожко, заслужений працівник сільського 

господарства; 

– Микола Іванович Ільницький; 

– Володимир Олександрович Ломакін; 

– Ярослав Михайлович Назарик; 

– Володимир Іванович Косьмін; 

– Іван Борисович Садовий; 

– Анатолій Петрович Лещишин; 

– Олег Володимирович Мацко; 

– Валентин Степанович Акименко, які не один рік працювали головами 

КСП та багато, багато інших. 

Вони виявили свої творчі здібності і завдячують знанням, отриманим в 

Ерастівському аграрному технікумі, бо він дійсно являється кузнею кадрів для 

всієї України. 
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Хто не шанує видатних людей 

свого народу, той сам не вартий пошани 

Історія нашого краю багата на видатних, талановитих, розумних, 

щедрих, працьовитих особистостей. На жаль. багатьох з них ми забули. 

Зараз дуже важливо згадати і повернути ці імена до своєї свідомості. 

Однією з таких яскравих особистостей є Ераст Костянтинович 

Бродський, який приніс велику славу району.  

Вивчаючи сільське господарство Західної Європи, Бродський відчув 

різку нестачу спеціалістів у губернії і при першій нагоді в 1887 році 

запропонував губернському земству свої 40 десятин землі та кошти для 

організації нижчої сільськогосподарської школи, відкритої 7 листопада 

1899 року. 

Завдяки кропіткій праці він вивів породу бика „Роменьона”, за що був 

удостоєний найвищої нагороди царя Олександра – ордена Лева та Сонця. 

Враховуючи заслуги Бродського, в 1916 році Верхньодніпровському училищу 

землеробства було присвоєне ім’я Ераста Бродського. 

У 1999 році, на честь 100-річчя заснування училища, воно було 

перейменоване в Ерастівський державний аграрний технікум 

ім. Е.К. Бродського. 

Ім’я Віктора Степановича Шевелухи найкоштовнішими карбами вписане в 

історію Ерастівського державного аграрного технікуму імені Е.К. Бродського. А 

відтак, всієї нашої П’ятихатщини. 

У далекому 1950 році Віктор Шевелуха одночасно закінчив два відділення 

Ерастівського сільгосптехнікуму: насінництва і механізації. 

А сьогодні ми з гордістю говоримо, що саме з нашої П’ятихатської землі 

почався славний шлях В.С. Шевелухи до тих висот, яких він досяг на 

педагогічній, науковій та державній нивах. 

Сьогодні він – академік Академії сільськогосподарських наук Росії та 

Республіки Білорусь, лауреат Державної премії Російської Федерації в галузі 

науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки РФ і Республіки Білорусь, 
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завідувач кафедри біотехнологій Московської сільськогосподарської академії 

ім. К.А. Тімірязєва, член Спілки письменників і журналістів Росії, відомий 

вчений зі світовим ім’ям, політик і державний діяч. 

Докторську дисертацію В.С. Шевелуха успішно захищає у 1972 році. У 

період з 1974 по 1979 р.р. працює директором Білоруського науково-дослідного 

інституту землеробства, секретарем ЦК компартії Білорусії.  

У цей же час йому доводиться вперше захищати свою Alma mater – 

Ерастівський технікум від закриття, довівши його визначну роль у підготовці 

кадрів для Дніпропетровщини і України. 

З 1979 року В.С. Шевелуха – на посту заступника міністра сільського 

господарства СРСР з науки. Йому були підпорядковані всі навчальні заклади 

аграрного профілю. І саме в цей час над його рідним технікумом вдруге нависає 

загроза закриття. Віктор Степанович знову рятує його (а справа фактично вже 

була вирішена, навіть агровідділ був переведений до м. Новомосковська). 

Авторитет та ім’я видатного випускника ставлять надійний щит перед свавіллям 

чиновників від науки. 

У період 1983-1993 р.р. вчений і державний діяч обирається спочатку 

членом-кореспондентом, а потім академіком ВАС ГНІЛ, працює академіком-

секретарем відділу рослинництва і селекції. У цей час В.С. Шевелуха допомагає 

видати методичні вказівки з лікування хвороби абрикосу викладачеві 

Ерастівського технікуму, кандидату біологічних наук І.О. Бондарю, відвідує 

заклад, зустрічається зі студентами, викладачами, районним керівництвом. 

Він двічі обирається депутатом Держдуми Росії, в якій очолює підкомітет з 

науки. 

Нині В.С. Шевелуха – автор більше 400 наукових робіт, в т. ч. 8 монографій 

російською, українською і словацькою мовами. Він тісно співпрацює з ученими 

Білорусії, Краснодарського краю, В’єтнаму, Китаю, Індії. Наш академік підготував 

40 кандидатів і 10 докторів наук. Є автором 10 томів публіцистичних творів (10-й 

том „Судьба и борьба” вийшов нещодавно). 
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Заслуги Віктора Степановича відзначено двома орденами Трудового 

Червоного Прапора, орденом Дружби народів Соціалістичної Республіки 

В’єтнам, медалями СРСР та іншими нагородами. 

Щороку у червні-серпні видатний випускник технікуму імені Ераста 

Костянтиновича Бродського приїздить сюди, щоб зустрітися зі своїми 

„однокашниками”, випускниками різних років, керівництвом району, 

відзвітуватись перед ними про зроблене за рік.  

„Це людина феноменальної працездатності, різнобічно обдарована і 

освічена, – говорить випускник Ерастівського технікуму, заслужений працівник 

сільського господарства України В’ячеслав Михайлович Сторожко. – Я 

горджусь, що вчився в тих же стінах, що й Віктор Шевелуха. Маю його книги з 

дарчими написами, черпаю від нього часточку його глибинної мудрості. Дорога 

людина для технікуму. Незабаром Віктору Степановичу 80. Наснаги йому і 

здоров’я ще на багато літ. І нашому технікуму на чолі з небайдужим 

керівником В.К. Джмілем – процвітання і здібних студентів”. 

Нещодавно Віктор Степанович знову зібрав своїх однодумців і 

однокурсників разом у стінах Alma mater. Вручив директорові новий підручник, 

написаний ним у співдружності з групою вчених, розповів про недавню поїздку 

у В’єтнам, де його нагородили медаллю, поділився думками про політичні реалії 

сьогодення, науковими розробками. 

Він залишається невтомним сіячем розумного, доброго, вічного на обраній 

раз і назавжди ниві, а почалась вона з порогу Ерастівського аграрного технікуму, 

що носить славне ім’я Е.К. Бродського. 

Нам вдалося виявити прізвища наших знаменитих земляків і хочемо, 

щоб ви знали їх і пишалися ними:  
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БАБЕНКО Олексій Федорович –  

 

 

БОЛЬБОТ Конон Федорович – 

 

 

 

 

БОРЕЦЬ Іван Григорович –  

 

 

БУРЯК Світлана –  

 

 

ГРИЦЕНКО Валентин Павлович –  

 

 

ГРОССГЕЙМ Олександр 

Альфонсович –  

 

ДОВЖЕНКО Валентина Іванівна –  

 

ДУБРОВ Анатолій Миколайович –  

 

 

 

ЄВТУШЕНКО Вадим –  

 

 

ЖУГАН В.А. –  

 

ЖУКОЦЬКИЙ Володимир 

Дмитрович – 

 

ЗАБАЛУЄВ Віктор Олексійович – 

 

 

 

ЗАДОНЦЕВ Антон Іванович – 

 

 

ЗАІЮЛЬЄВ Микола Миколайович –  

 

ЗАРІВНЯК Григорій Лазаревич – 

 

головний інженер заводу „Комуніст”, 

лауреат Ленінської премії 

 

кавалер орденів Леніна, Трудового 

Червоного Прапора, „Знак Пошани”, 

очолював ремтехстанцію та 

сільгосптехніку 

 

генерал-майор, кандидат військових 

наук. 

 

чемпіонка України з метання диску 

(1986р.) 

 

керівник Київського заводу 

„Арсенал” 

 

радянський ботанік, академік 

 

 

лідер партії „Жінки за майбутнє” 

 

заступник начальника Генерального 

штабу Протиповітряних сил Росії, 

генерал-лейтенант 

 

футболіст, колишній гравець збірної 

України 

 

художник 

 

професор, доктор філософії  

 

 

професор, декан агрономічного 

факультету Дніпропетровського 

аграрного університету 

 

академік Української академії 

сільськогосподарських наук 

 

генерал-майор 

 

заслужений працівник культури 

Російської Федерації 
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КАПУСТА Пилип – 

 

КАРМАЗІН Віктор Дем’янович –  

 

КАРПЕНКО-КАРИЙ (Тобілевич) –  

 

КАЧУЄВСЬКИЙ Павло Павлович – 

 

 

КІЯШКО Михайло Мусійович –  

 

 

 

КУЗЬМЕНКО Григорій Ігоревич –  

 

ЛАЗАРЕНКО Василь Євменович –  

 

ЛІБ Олександр – 

 

МЕЛЬНИК Дмитро Миколайович – 

 

 

 

МИКИТАСЬ Василь Лазарович –  

 

МОРОЗ Петро Іванович –  

 

 

НАБОКА Юрій –  

 

НАХАПЕТОВ Радіон –  

 

ОДНОВОЛ Олександр Кирилович –  

 

ПОГРЕБНЯК П.Л. – 

 

 

РОМАНЮК Віктор – 

 

 

РУБАН Володимир Андрійович – 

 

 

САЛІМОНЕНКО Андрій Пилипович 

 

генерал Радянської Армії 

 

письменник, громадський діяч 

 

драматург, актор  

 

командир партизанського загону 

(Білорусь) 

 

чемпіон України, отримав перше 

чемпіонське „золото” П’ятихатщини 

(гирьовий спорт) 1966 р. 

 

письменник 

 

капітан дальнього плавання 

 

заслужений артист Росії 

 

кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії Московського 

електротехнічного інституту 

 

літературознавець, критик 

 

академік Української екологічної 

академії. 

 

дитячий письменник. 

 

російський актор і кінорежисер 

 

генерал – майор 

 

колишній міністр сільського 

господарства України 

 

футболіст Дніпропетровського 

„Дніпра” 

 

доктор філологічних наук, професор 

Київського державного університету 

 

генерал Радянської Армії 



 119 

 

СЕРБІН Володимир Вікторович – 

 

 

 

СОКОЛЕНКО Микола Григорович –  

 

ТАРАНЕНКО Володимир Юхимович 

 

ТАРАНЕЦЬ Олександр Миколайович 

 

ФІЛЬОВ Дмитро Сидорович – 

 

 

 

 

ФЕДЕНКО Федір Олександрович – 

 

 

ХРИСТЕНКО Іван Іванович – 

 

 

ЦИКОВ Валентин Сергійович – 

 

 

 

ЧЕРНУХА Олександр –  

 

 

ШЕВЧЕНКО Василь –  

 

 

ШТОГАРЕНКО Андрій Якович –  

 

 

 

Про кожного із них можна писати 

цілі романи, та їх об’єднує одне – 

любов до своєї малої Батьківщини! 

 

заступник директора 

Дніпропетровського заводу 

„Південмаш”, генерал СБУ 

 

письменник  

 

колишній міністр освіти України 

 

народний артист, співак 

 

доктор сільськогосподарських наук, 

професор, член-кореспондент 

Всесоюзної академії 

сільськогосподарських наук 

 

генерал-лейтенант, ветеран Збройних 

Сил СРСР  

 

колишній радник-консультант 

Кабінету Міністрів України 

 

академік Української академії 

аграрних наук, вчений, громадський 

діяч 

 

чемпіон України з легкої атлетики 

(метання спису) 1979р. 

 

чемпіон України, призер чемпіонату 

Європи з метання молота 

 

композитор 

 

 

 

 

 

 

 

Так, ми завжди будемо жити 

І рідний край ми будемо любити, 

П’ятихатщину не забувати, 

Бо вона – це наша мати! 
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Тут наука і хліб сплелися 

75 років від часу свого створення відзначатиме цього року Ерастівська 

дослідна станція Інституту зернового господарства УААН. Ось до якої вершини 

дійшло Ерастівське відділення радгоспу „Зоря комунізму”, з якого і починалася 

дослідна. 

Тоді від радгоспу було передано 27 коней, 40 корів, 50 свиней, дві 

молотилки, конюшню, корівник, контору і три хати. Український НДІ 

зернового господарства виділив станції 15 корів, 18 коней, 40 свиней і 2 

трактори – „Універсал” і „Фордзон”. Першим директором станції став Наум 

Ніколаєнко. Уже 15 жовтня 1933 року тут працювало 122 науково-технічних 

працівників. Багаторічним комендантом станції був Віктор Григорович 

Карпенко, який написав документальну повість „Ерастівська дослідна”. Другим 

директором станції у травні 1934 року став Денис Харитонович Сердюк. У 

1937 році на невеликий проміжок часу його змінив Андрій Іванович Циков. 

У довоєнні роки ерастівці освоїли квадратно-гніздовий метод сівби 

кукурудзи. 

Для цього методу технік Павло Ілліч Бондар виготовив першу на весь 

Радянський Союз сівалку. У 1956 році УНДІЗГ перетворюється на Всесоюзний 

НДІ кукурудзи. Зростають обсяги науково-дослідної роботи й для ерастівців. Їм 

доводиться завдання вирощувати й забезпечувати правобережні господарства 

Дніпропетровщини насінням еліти і першої репродукції зернових, масляних 

культур і трав. Тоді директором був В.В. Турчин, який вніс вагомий вклад у 

розвиток дослідного поля, замінив кінно-ручний труд на механізований. 

За керівництва Валентина Сергійовича Цикова (1962 – 1970) Ерастівська 

дослідна переживає справжній трудовий і науковий злет. А ще й соціальні 

перетворення відзначили цей період. Житловий масив, клуб, науковий корпус, 

потужний механізований тік, капітальні тваринницькі комплекси. Валентин 

Сергійович став патріархом у вітчизняній науці. 

Потім керівництво станції довірили Івану Андрійовичу Василенку, Івану 

Івановичу Кулику, Віктору Петровичу Чумакову. Кожен із них вніс свій вклад у 
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розвиток науки і практики, кожен піклувався про соціальний розвиток. 

Наприклад, Іван Іванович Кулик стояв біля витоків газифікації району, домігся, 

щоб збільшили потужність газопроводу. Це дало можливість забезпечити 

блакитним паливом не тільки трудівників дослідної станції, а й колективи 

сусідніх господарств. 

Досвід попередників застосував і творчо розвинув директор станції 

Анатолій Васильович Черенков. Він очолив колектив 1 січня 1994 року. До 

цього керував лабораторією кормових культур, вів дослідну роботу по 

вісімнадцяти озимих, хрестоцвітих і бобових культурах. Створив ефективний 

кормовий конвеєр. Як керівник, сповідував високу вимогливість до себе і 

підлеглих. Тільки висока дисципліна і самовіддача врятують країну від кризи. 

Під керівництвом А.В. Черенкова колектив досяг видатних показників: у 1995-

му озима пшениця давала по 72,8 центнера з гектара.  

– Я тоді говорив, – пригадує В.М. Сторожко, – що якби це сталося в 

Штатах чи Франції, директор з таким урожаєм на „Роллс-Ройсі” їздив би. На 

жаль, у нас тоді був не кращий період. Та й нині держава до селян, своїх 

годувальників, ставиться далеко не з належною пошаною. Прикро за наших 

хліборобів. За те, що їхня праця і піт не цінуються. 

У 1996 році – знову тривале бездощів’я, а ерастівці дають по 

62,7 центнера зерна з гектара озимого клину. На фоні загального занепаду тут 

розвивається тваринництво. По 6 і більше тисяч літрів молока надоюють на 

фермах господарства. 

У 1998 році не деінде, а на базі Ерастівської дослідної станції проходить 

Всеукраїнський семінар директорів дослідних господарств, і вони визнають 

явне лідерство нашого колективу вчених і практиків. 

У 2005 році, коли на чолі підприємства вже стояв Сергій Васильович 

Красненков, по досвід ерастівських вчених, по їхні секрети успіхів приїжджали 

вчені Китаю. І були вражені, наскільки широкомасштабно і цілеспрямовано 

ведуться наукові роботи, бережно обробляється земля і доглядаються посіви 

сільгоспкультур. 
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„Я завжди казав і кажу всім господарникам району: не цурайтеся порад 

наших науковців, (вони за це грошей не беруть, хоч це їхня інтелектуальна 

власність), купуйте насіння в Ерастівській, а не сміття на стороні, – видно, як 

хвилюється заслужений працівник сільського господарства України 

В.М. Сторожко. – Ми маємо на своїй землі такий скарб і чомусь гребуємо ним. 

Мабуть, не доросли ще нинішні господарі до глибокого усвідомлення 

важливості наукового підходу до землі.” 

Нинішніх жнив ерастівські хлібороби зібрали 8 тисяч тонн зерна ранніх 

та озимих зернових й колосових культур. Як і раніше, тут дають високі надої 

корови голштинської породи, дає вагомі прибутки конеферма, де вирощуються 

племінні жеребці. А найголовніше те, 

що Ерастівська дослідна станція 

зостається форпостом науки і хліба, 

використовуючи досвід і надбання 

багатьох поколінь науковців і 

практиків.  

На Ерастівській дослідній 

станції виросла велика плеяда вчених. 

Серед них такі гранди вітчизняної науки, як академік Української академії 

аграрних наук і Російської академії сільськогосподарських наук, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, заслужений агроном України Валентин 

Сергійович Циков, академік УААН, доктор сільськогосподарських наук 

Володимир Маркіянович Круть, директор інституту кормів УААН, член-

кореспондент РАСГН, доктор сільськогосподарських наук, професор Анатолій 

Олександрович Бабіч. 

Роки минають, а хороше не забувається. Кращі з кращих залишили свій 

помітний слід в історії дослідної станції. Триває плідний творчий науковий 

пошук під керівництвом Краснєнкова С.В., який примножує славу дослідної 

станції. 
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Великий хліб П’ятихатщини 2008 року 

Особливе слово хочеться сказати про наших земляків-сільських трударів. 

З року в рік невтомно дбають вони про наш спільний стіл, як велося з давніх 

часів у щедрій на хліб Україні. Тяжку працю свою хлібороби вкладають, щоб 

„на столі і в коморі було”, і не чекають якихось винагород за це. І в будні, і в 

свята з ранньої весни до пізньої осені триває сільськогосподарський цикл. 

Вперше за 17 років незалежності України хлібороби П’ятихатського краю 

вийшли на найвищу орбіту: зібрали і намолотили майже 175 тисяч тонн зерна  

нового врожаю. 

Під урожай 2008 року на полях району було посіяно зернових культур на 

площі 62,7 тисяч гектарів. З них – озимий клин зайняв 29,2 тисячі гектарів. 

І ось прийшов успіх. Щедро зрошені потом і злеліяні дбайливими 

мозолястими руками вдалися хліба на славу. За всю історію П’ятихатщини таку 

вагому віддачу нива дає втретє. 
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Небувалий ужинок в 204 тисячі тонн ознаменував 1990 рік. За рік до 

цього було зібрано 191,8 тисяч тонн збіжжя. 

У ті напружені роки наш район очолив мудрий керівник, плоть від плоті 

села, хто й сам трудову біографію починав із зораного власноруч лану, 

Сторожко В’ячеслав Михайлович. Він по праву удостоєний звання 

„Заслужений працівник сільського господарства України”, та найдорожчими 

для нього зостаються шана земляків, престиж рідної П’ятихатщини. 

Найкраще спрацювали згуртовані колективи АВ ТОВ „Агроцентр-К” 

(В. Карпенко, С. Хіманіч), Ерастівської дослідної станції (С. Красненков), 

ТОВ „Надія плюс” (В. Труш), ТОВ „Комісарівка” (О. Волошин), 

ТОВ „Комунарівка” (В. Кузьмінський), ТОВ „Чапаєва-агро” (А. Лещишин), 

ТОВ „Джерело” (В. Садурський). Порадували великим хлібом фермерські 

господарства: „Черьомушки” (Н. Мельник), „Вікторія” (В. Крамаренко), „Ліон” 

(С. Жидко), „Маїс” (В. Січовий), „Пролісок” (М. Назарчук), „Промінь” 

(П. Ведута), „Роза” (П. Чимшит), „Санріна” (Таран Л.), ПСП „Каспій” (Г. Ісаєв) 

та багато інших. 

Нехай вибачають нас ті, кого не назвали, але всім Вам, дорогі хлібороби, 

доземний уклін за звитяжну працю і дяка сердечна. Ваговитий П’ятихатський 

коровай здобуто вашими мозолями, потом, недоспаними ночами, незламним 

духом причетності до правічного поклику мудрих предків-орачів. 

Спасибі всім керівникам великих і малих сільгосппідприємств за 

проведення вчасних розрахунків за оренду земельних часток (паїв) зерном 

нового врожаю. 

Попереду ще осінньо-польовий комплекс. Ще бурштином золотим 

наливається добірна кукурудза, набираються сили поля і неба голівки 

соняшника. Дай, Боже, вам сили і здоров’я, п’ятихатські землесили! 
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ДУМА ПРО СЕЛО 
(спогади В.М. Сторожка, заслуженого працівника  

сільського господарства України, депутата районної ради) 

Я завжди пишаюся і понині горджуся тим, що я селянський син. І не 

стидаюся ні свого діда-орача, ні матінки-жниці. І все, чому вони мене научали, 

чому сам навчився на землі, в мені. У душі і серці, в мозолях, що в’їлися в 

долоні, в усіх моїх клітинах. Що б я не робив, у моєму житті це було для людини 

праці, господаря, хлібороба, розвитку села і району. 

І сьогодні за землю свою мені прикро. Кому болять нині проблеми села? На 

жаль, нікому. Оракулів багато, господаря немає жодного. На владному Олімпі, 

вочевидь, всі знають, що робити в аграрному секторі, бо рішення приймають по 

селу такі розумні! І думають, як отой Галушка з п’єси, що хром на асфальті 

росте, а хліб прямо з печі – в магазин. Бо чого б то Україні з її недолугою 

аграрною політикою, з масою проблем у сільському господарстві в СОТ 

товпитися? А вже, можна сказати, втовпились. Ще хтось із цього жупел ліпить, 

хтось переконує – треба, але вже ми фактично там. У світовій організації торгівлі. 

Це ж не абищо! Перти воза із цілим світом дуже привабливо, але ж як у 

колію спільну втрапити? Як не збитись на манівці серед сучасних локомотивів, 

яким наш віз явно не конкурент? Хто подумав про конкуренцію на світовому 

ринку? Ніхто. 

Українська держава сьогодні воднораз не може гарантувати селу ні 

сучасної техніки, ні прогресивних технологій, ні тих же гербіцидів, як є у світі. 

Бракує на це грошей. А з дірявою свитою до святкового жупана не рівнятися... 

Міркую собі, й іншим раджу на вус намотати. Поміркуйте самі, шановні наші 

аграрії. Тонна соняшникового висококласного насіння коштує нині 60 тисяч 

гривень. Чи не шкода його „супенкою” сіяти? Та й ніяк, застаріла сівалка 

СУПН… Потрібна сучасна. 

А чого варті наші сучасні трактори і комбайни. Працюючи на такій техніці, 

механізатор не відчуває ні стимулу, ні гордості. Бо тече гідравліка, масло, мости 

деренчать тощо. Якщо довірити нашим хлопцям імпортні трактори і 

комбайни, вони їх за 2-3 дні, максимум за тиждень, освоять. А ось американець, 

поки й зуби повипадають, буде дивуватись з нашого Т-150, так і не второпавши, 

на яке „чудо” техніки його посадили. 



 126 

У людях наших, сівачах, хліборобах сумніватися не доводиться. Вони своє 

діло знають. Ось тільки замкнуте коло як розірвати: стара техніка не дозволяє 

впроваджувати новітні гібриди і гербіциди, а на нову грошей у держави немає? 

Держава їх і не дасть, тож переходити на сучасні техніку і технології треба 

самим землевласникам-сільгоспвиробникам. От тільки ніяк не позбудуться 

вони споживацької психології: нехай хтось дасть, хтось зробить. Та ті часи вже 

минули. Нема й не буде „штовхачів”, „уполномоченных на линию партии”, крім 

нас самих. 

Вихід у даній ситуації є. Кооперація! Світовий досвід доводить 

ефективність такої форми взаємодії землевласників. Двоє-троє фермерів 

можуть спільно придбати чи то новітню сівалку, чи то поливну машину, чи то 

комбайна. На рівних і взаємовигідних умовах потім використовувати цю техніку. А 

інакше не вижити: „акули” СОТ „з’їдять”, як кажуть, з гамузом. 

Дивує й така позиція багатьох наших фермерів: продав урожай, мерщій 

ще одного „джипа” або „мазду” купує. А про те й не гадає, чим завтра 

земельку свою обробляти стане, як у перспективі господарство своє розвиватиме. 

Під егідою СОТ... 

Та й підхід до оплати праці у наших господарників, вважаю, неправильний. 

Наш механізатор, мало того, що чудеса творить на старій переважно техніці, але 

й копійки за це заробляє. Навіть у кращі сільськогосподарські періоди трудареві 

платять 1000 – 1500 грн. І він задоволений, зі сльозами на очах. 

Ті ж розрахунки за паї візьмемо. Жоден орендар не дасть більше зерна, ніж у 

договорі записано. Минулий засушливий рік показав, що селянам не співчувають, 

користуючись їхньою землею і працею. Тільки окремі господарства за оренду 

паїв розрахувались повністю. Атак... Відбулися абичим, тільки б люди не 

обурювались. А вони обурювались, чому в урожайні роки зайвого на такі 

випадки не давали? Не забуваймо, що земля належить їм, селянам. 

Боронь, Боже, якщо я хочу когось образити цим своїм наболілим 

роздумом. 

Кажуть, нема пророка в своїй вітчизні. Тому й нема, що ніхто й шукати не 

хоче. А є ж, є у нашому районі агропідприємство, де господарюють розумно, про 

перспективу думають і людей своїх цінують. Проте керівник цього 

господарства на жодній нараді чи семінарі не буває, досвідом не ділиться. І не 
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тому, що не хоче, а тому, що не запрошують. А треба б і запросити, й уклонитись 

зайве. Є за що ж... 

Молодий, ініціативний селянський син зміг за останні 7 років істотно 

обновити машинно-тракторний парк (переважно імпортною технікою), 

перевчити кадри без особливих затрат (дилерів найняв, а наш механізатор 

метикуватий). Сам керівник теж задніх не пасе, їздить (і в Європу теж), 

знайомиться з новим, ефективне на вус мотає. І врожаїться у нього нива навіть 

за несприятливих умов. Звик рахувати кожну копійку, на всьому, за що береться, 

мати зиск. Так робили й наші діди. Бо земелька не тільки руки вправні й 

поклони низькі любить, а ще й розум та господарське до неї ставлення. 

Доброго господаря в особі Лещишина Анатолія Петровича, керівника ТОВ 

„Чапаєва-агро”, про якого мова, має саврівська земля і люди, що у свій час 

обрали його головою місцевого КСП. І не помилились. Тому й при реформуванні 

села зберегли господарство, вийшовши єдиним паєм в ТОВ. 

„Злагода” писала про досвід чапаєвців, і не завадило б ще раз порушити цю 

тему. Бо А.П. Лещишин не з тих, що зупиняються на досягнутому. Його 

звинувачують іноді у зазнайстві, можливо, це й так. Проте є чим і пишатися 

цьому керівникові, і досвідом він залюбки поділиться. 

У нашому районі діє й Ерастівська дослідна станція, де кожен аграрій 

може скористатись порадами науковців і передовими технологіями. Той же 

Лещишин А.П., та ж Мельник Н.В. (ф/г-во „Черьомушки”) і зовсім небагато 

інших не цураються науки й хороших порад сьогодні. І мають добрі результати. 

Чого ж цураються інші, чому знущаємось над землею-матінкою, не 

замислюємось над тим, чим вона віддячить нам завтра? 

Всіх, хто взявся за роботу на землі, кого називають хліборобами, вважаю 

святими. Дякувати їм, селянам, треба за труд їхній нелегкий, на жаль, 

незалежною Україною почесним поки що не визнаний (другорядне свято в 

календарі для годувальників, соромно, панове). 

Наші правителі і нардепи за власними амбіціями та політичними 

розбірками пнучись до Європи, болю села не чують. 

У СОТ іти не їм... 
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У районі створені і діють 230 агроформувань. У нашій книзі ми 

згадаємо лише про деякі з них, хоч досвід багатьох заслуговує на розповідь: 

їм усім притаманні риси новизни, пошуки шляхів удосконалення і розвитку 

виробництва, турбота про розвиток свого підприємства і зміцнення 

добробуту людей. 

ТОВ „ЧАПАЄВА-АГРО”: МУДРІСТЬ І КОЛОС 

Анатолію Лещишину не потрібні гучні характеристики й епітети: його й 

так добре знають у нашому районі. „Розміняв” другий десяток своєї керівної 

епопеї. 

Ще в 1997-му саврівці самі, проігнорувавши районну владу, обрали 

молодого енергійного інженера головою КСП імені Чапаєва. Анатолій Петрович 

спершу навів порядок на фермах і в тракторній, взявся за дисципліну, обробив 

забур’янені землі. Згодом господарство заявило про себе, впевнено посіявши і 

зібравши врожай, а Лещишина ставили у приклад навіть бувалим головам. 

Указ Президента України про прискорення реформування аграрного 

сектора саврівці сприйняли як подальшу програму дій. І молодий голова, і селяни 

вже самі думали про реорганізацію КСП щодо більш прогресивної форми 

господарювання. На загальних зборах чапаєвці вийшли з КСП єдиним масивом і 

заснували товариство з обмеженою відповідальністю. ТОВ було здано в оренду 

226 земельних паїв загальною площею 2500 гектарів. 

Директорську „булаву” вручили все тому ж 

Лещишину, бо встигли переконатись: все, що робить 

Анатолій Петрович, він робить для рідного села, для 

них, кращого майбутнього їхніх дітей. Він зумів 

зберегти потенціал господарства в дуже складних 

економічних умовах, бо сам не крав, та й іншим не 

давав. Через три роки у господарстві вже налічувалось 

27 одиниць техніки. Тільки за 3 місяці 2003 року ТОВ придбало 2 трактори 

„МТЗ-82” і потужний „К-701”, а за 2 роки перед цим закупили 4 імпортні 

комбайни німецької фірми „Клас”, розкидач добрив „Ягуар” та ще 3 меходиниці. 
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Мало хто з нинішніх господарів може похвалитись, що він купує 

міндобрива. Лещишин купував тоді, і нині купує. Вміло вносить – і віддачу 

щороку має. По врожайності ТОВ уже кілька літ підряд займає лідируючі позиції 

у районі. 

По 1500-1600 га засівається ранніми зерновими. Молодий керівник знає, як 

уміло, з вигодою, розпорядитись зерном, прибутками. Він спорудив магазини для 

жителів села, переробні цехи.  

Треба сказати, що після розпаювання працівники впевнені у завтрашньому 

дні, мають надійні соціальні гарантії як молоді, так і пенсіонери. 

Анатолій Лещишин залишається виваженою людиною, добрим сім’янином 

і батьком дітям своїм. І селяни вважають його своїм батьком: мудрий керівник на 

їхніх очах не тільки зберіг і вивів із прірви господарство, але й підняв його до 

рівня передових. І все це – завдяки новаторському підходу до господарювання, 

запровадженню ефективних технологій та вмілому керівництву. Кілька років 

підряд директор ТОВ „Чапаєва-агро” номінувався званням „Кращий роботодавець 

року”. Він і є кращим із кращих. 

СТОВ „КОМІСАРІВКА” 

Похилі верби ще додивляються свої 

сни в дзеркалах комісарських ставків, а він 

уже йде росяною стежкою до контори. Чи то 

пак офісу, як кажуть зараз. Та для нього, 

колишнього головного агронома КСП ім. 

Котовського – це контора. Ніби недавно тут 

проводив збори Я.М. Назарик. 

Проте все менше було порядку, все 

більше господарство борсалось в боргах, бо 

з початку 90-х держава в ейфорії 

незалежності „кинула” свого годувальника. 

Жодних дотацій на село, лише що паперові 

обіцянки в серйозних рішеннях. 
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Олександр Миколайович Волошин зупиняється біля ставка. Не може 

пройти повз цю первозданну красу в легкому серпанку вранішньої імли. Ех, 

було б більше часу, отак би присів на зелений моріжок і собі, задивлявся б 

дзеркало плеса, і купав би у ньому свої думи, про свою Комісарку, рідне село, 

де знає кожну стежину, кожне поле, прекрасних своїх земляків-трударів і 

піснярів. 

Директор ТОВ „Комісарівка” скрушно зітхає – час не жде, і його авто вже 

мчить польовою дорогою або асфальтівкою, кілька років тому прокладеною в 

селі товариством спільно з райавтодором, на П’ятихатки. 

Якось місцеві журналісти сфотографували його серед поля.  

Ніби великим колосом злився з полем: ранній полин на скронях, а очі – 

волошки, вбирають синь неба. Такий він і є, Волошин О. М. Не відділити його 

від землі, від хліба, від земляків... 

Ще в лютому 1999-го, тобто майже за рік до початку реформування 

аграрного сектора економіки, на території Комісарської сільської ради 

розпаювали землі КСП ім. Котовського. Перед учасниками зборів – власниками 

земельних паїв стояв вибір: залишатися в ТОВ, чи господарювати самостійно. 

Основна маса віддала свої земельні частки в оренду ТОВ „Комісарівка”. 

Інвестором нового агроформування виступило ВАТ „П’ятихатський елеватор”. 

Змінилася форма власності, що потребувало нових підходів до 

господарювання, якісно іншого ставлення до роботи, – пригадує колишній 

керівник товариства Ярослав Назарик. – І хоч у мене за плечима було майже 

два десятки років головування в КСП ім. Котовського, я одразу зрозумів, що 

вимоги змінюються, треба змінювати навіть мислення: по-старому вже не 

вкеруєш. Це доводила власним прикладом тодішня директор елеватора 

Н.С. Алексєєва, з чиєї ініціативи й було створено СТОВ „Комісарівка”. 

Невдовзі з виходом на пенсію Я.М. Назарик поступається місцем 

новопризначеному директору, молодому й енергійному О.М. Волошину 

Олександр Миколайович одразу ж зрозумів: від нього вимагається оперативне 

керівництво з економічним ухилом, підприємницький підхід до справи, щоб не 
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збитки рахувати, а статки нарощувати. І не забувати про соціальний розвиток 

села. 

Сьогодні СТОВ „Комісарівка” – одне з кращих агроформувань нашого 

району. В його обробітку земля 284 пайщиків площею більше 2000 га. В 

господарстві достатньо техніки та інвентаря, є механізована майстерня. 

Функціонують кузня, цехи для зварювальних робіт та токарний, акумуляторна. 

Вміло і мудро директор 

Волошин О.М. направляє роботу 

молодого згуртованого колективу. Всі 

спеціалісти і робітники, переважно 

механізатори, кваліфіковані, майстри, 

як кажуть, своєї справи. Це – 

Панич В.М., Білан В.Г., бригадир 

Пушкаренко В.А., Бондарчук В.Н., 

Павлов А.В., Цівка В.А., Виноградов Ю.В. та інші.  

Для їх плідної роботи створено всі побутові та соціальні умови. В 

господарстві активно діє профспілка (Білан Н. М.). 

Роботи вистачає. У 2003 році СТОВ „Комісарівка” внесене до державного 

реєстру як репродуктивне насіннєве господарство. На розлогих полях щороку 

родить пшениця, ячмінь, кукурудза і соняшник завдяки дбайливому ставленню 

до технологій їх вирощення. 

Немає нарікань на керівництво 

СТОВ від пайщиків. Вони щороку 

відповідно до укладених договорів 

одержують плату за паї в натуральному 

та грошовому виразі На обжинках, на 

різдвяних та новорічних вечорах 

О.М. Волошин та керівництво 

„Комісарівка” тепло вшановують своїх робітників і всіх земляків – комісарівців 

за працю, за пісню, за щире почуття причетності до рідної землі.  
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– З боку керівництва товариства приділяється велика увага закладам 

соціальної сфери на селі, – говорить голова Комісарівської сільської ради 

Тетяна Куценко. – У дитсадку зроблено опалення, школа одержала комп’ютер 

та радує зір прекрасно відремонтованим холом, замінено покрівлю на Будинку 

культури та буквально з руїн відновлено саме приміщення, куди  проведено й 

газове опалення. Сьогодні тут линуть пісні ансамблю „Степові роси”. Для його 

учасників закуплено гарні українські костюми. Комісарівці дякують і за тепло у 

ФАПі, що дає система опалення, зроблена товариством. 

Тетяні Дмитрівні близькі справи СТОВ. Донедавна вона була 

заступником його директора. Її діловитість, вболівання за справу та за рідне 

село припали до душі односельців . У 2006-му й обрали вони Т.Д. Куценко 

головою Комісарівської сільської ради. 

У 2006 році за сприяння СТОВ „Комісарівка” жителі села справили його 

250-річний ювілей. 

Яскраві квіти притлумлюють свої 

барви під західним сонцем, що котиться в 

обійми ночі, коли Олександр Волошин 

схиляється над столом у конторі. Ще треба 

попрацювати й над паперами, розглянути 

заяви, вирішити по них питання. А завтра 

знову – назустріч вранішній зорі, що вмивається в комісарівських ставках.  

„ЧЕРЬОМУШКАМ” ЦВІСТИ НА ЗЕМЛІ 

Легкою ходою і з помітною іскоркою в очах ступає вона по освітленій 

весняним сонечком ниві. Озимка зійшла добре. Яким буде цьогорічний хліб? 

Чи не підведе погода? Чи буде вона сприятливою для хлібороба? 

Ці та безліч інших питань і проблем рояться в голові людини, яка 

поєднала свою долю з працею на землі. А ще, як підтримає держава село цього 

річ? 

 Наталія Василівна Мельник, голова фермерського господарства 

„Черьомушки” і уже друге скликання депутат районної ради, веде свою справу 
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з 1999-го. Нелегким був той перший рік самостійного господарювання – 

пригадують аграрії; розпочались тоді „Черьомушки” з 40 га землі. Та не 

розчарувались, і вже в наступному односельці довірили їм більше 300 гектарів 

земельних паїв. 

 Наталія Василівна за спеціальністю механік 

нафтового обладнання, довгий час жила і 

працювала на Півночі (звідки в 90-х повернулась 

з сім’єю). Тоді ж і стала по – новому розуміти і 

відчувати рідну землю, годувальницю, що 

виплекала і зростила її тут, на п’ятихатських 

степових просторах. Поки ще існували 

господарства, трудилась в „Долинському” на 

ваговій, будівельником, експедитором… 

 Наступні весни і осені у фермерському господарюванні стали більш – 

менш  стабільнішими, відчувалось певне врегулювання на державному рівні. 

 Чоловік, Микола Іванович, здібний і досвідчений механізатор, взяв на 

себе техніку. Навчилися у мудрих  односельців – землеробів, не соромилися іти 

за порадою, а ще – вірили у людей. 

 Здається, далеко позаду зосталися ті перші непевні кроки. Сьогодні ФГ 

„Черьомушки” має стабільний колектив, якому гарантує соціальний захист, 

плани сьогодення і на майбутнє. З першими весняними погожими днями 

вийшли в поле і хлібороби „Черьомушок”. Доглядають посіви, підживляють їх, 

готують ґрунт під ярі, сіють.  

 Мосько Олександр Петрович, трудиться в „Черьомушках” майже з 

початку створення. Тоді у сім’ї не було власного житла, то за сприяння 

молодих механізатор зміг придбати будинок за половину вартості. Олександр 

Петрович вдячний керівникові  і колективу за конкретну, непідробну турботу.  

З першого дня працює в господарстві й Дубовець Віктор Федорович, і 

йому посприяли в придбанні житла в рахунок заробітної плати. А Тимощенко 

Олександр Володимирович прибув на Україну з Тюмені, працює порівняно 
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недавно. І хоча зарплата в господарстві не дуже висока, плинності кадрів майже 

немає. Дехто з механізаторів (за 7 років існування фермерського господарства) 

спробував було шукати кращого хліба, але згодом повернулись, оцінивши 

переваги праці вдома. Та й, як відзначають вони самі, в ФГ „Черьомушки” їм 

ведеться непогано. Наталя Василівна і свята для своїх працівників (та й для 

жителів села) організовує, і подарунки чи преміальні по врожаю.  

– А ще, – це вже розповідає сама керівник, – щорічно ми завозимо 

кожному нашому працівнику по 2 тонни зерна і даємо по двоє поросят – 

годуйте, будь ласка, ведіть власне підсобне господарство. Таким чином і 

крадіжок позбавилися.  

 Варто зазначити, що трудовий колектив „Черьомушок” складає 

15 чоловік. Людей тут цінують, і, слід сказати, ті також трудяться з честю. 

 Золотим своїм фондом вважає Н.В. Мельник досвідченого, грамотного 

Журавльова Юрія Павловича. Трудиться він у господарстві механізатором з 

першого дня його створення. Знає усю без винятку техніку, не лише сам дуже 

ретельно з нею поводиться, але й ніколи не відмовляє в допомозі колегам по 

роботі. Скромний у житті і праці, людина доброї душі і професійного 

потенціалу. 

 Фермер дбає про те, щоб колектив поповнювався молодими кадрами. За 

роки існування господарства тут вивчили п’ятьох юнаків, троє з них і зараз 

залюбки трудяться в „Черьомушках”. 

 Тим часом під’їжджає ще один екіпаж. Ось вони, трудівники полів, 

дбайливі оглядальники, обвітрені вітром, засмаглі на сонці, покроплені 

дощами. Нещодавно до них приєднався Кірієнко Віталій Володимирович, який 

після закінчення Саксаганського професійно-технічного училища став до праці 

у „Черьомушках”. 

Напевно, саме за небайдужість, активну суспільну позицію земляки 

висловлюють довір’я Наталії Василівні, обираючи депутатом районної Ради. 

Обов’язком честі вважає вона його виправдання. 
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Ось, до прикладу, минулого року сильний град надто „пройшовся” по 

Долинському, побив врожаї, завдав шкоди будівлям; завдяки клопотанням і 

депутата Н.В. Мельник сільській раді було виділено субвенцію на ліквідацію 

наслідків стихійного лиха. 

Уже традиційно до Наталії Василівни звертаються місцеві культуряни – 

не відмовляє у спонсорській 

допомозі під час проведення свят, 

підтримує школу односельців… 

 Якби таких фермерів та 

керівників побільше, – в один голос 

кажуть завклуба Л.В. Слободенюк, 

ветеран колгоспного виробництва 

В.П. Курищенко. 

– Живуть у нас дві сестри, – з помітним співчуттям розповідає Наталія 

Василівна. – Перша – багатодітна мати, друга – мати-одиначка. Я взяла одну з 

жінок до себе на роботу, а кого беру, тому даю теличку, порося; ті дітки, 

напевно, тоді вперше смак м’яса пізнали. П’ять місяців вчила працювати ту 

жіночку, але так і не змогла навчити... 

 Н. В. Мельник задоволена лісовими насадженнями, що прилягають до 

полів фермерського господарства. 

За попередні роки „Черьомушки” придбали два нових трактори, комбайн, 

збудували тік. У власному підсобному господарстві, як, напевно, в усьому, з 

чим має справу Н.В. Мельник, впорядковано і затишно. Й справді, тут немає 

спеціальної посади комірника, зерно та інший корм знаходяться на видноті, 

використовуються за потребою (крадіжки попередили, видаючи зерно 

працівникам). 

3авдяки цьому підсобному цеху є змога урізноманітнювати обіди (до речі, 

механізатори безкоштовно харчуються двічі на день), щоденно в раціоні м’ясні 

страви, випічка. Продукція господарства реалізовується і на ринках 

навколишніх міст. 
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У підсобному 6 років працює Бєлова Світлана, з першого дня – Любка 

Марія; слідом за матір’ю прийшла на роботу Фільова Таня; коло птиці 

трудиться дружина одного з механізаторів Кірієнко Оля. Усі – з повним 

розумінням справи. 

 Я йшла і йду по знання до людей, – розповідає Наталія Василівна. Дуже 

багато допоміг мені колгоспний ветлікар Тупиця Борис Іванович, наш старший 

помічник. Нам пощастило у сусідстві з Ерастівською дослідною станцією, 

спеціалісти якої не відмовляють у допомозі. У вихідні чи після роботи у нас 

буває Коряка Іван Григорович, а в агрономії нам порадник – Балахтар Михайло 

Якович, знаючий і безвідмовний. Велике спасибі цим людям за їхні знання та 

досвід, якими вони діляться з іншими – говорить Наталія Василівна. 

– Люди стають свідомішими, виваженішими, переконуюсь у цьому з 

кожним новим роком, – відмічає Наталія Василівна, – я ціную таких, 

намагаюсь, як можу, допомогти, хоча хотілося б більше. Я дякую всім 

працівникам, і пайщикам своїм за розуміння. 

Та й державна підтримка сільгоспвиробника вже мала б бути більш 

дієвою й ефективною. І з кредитами, і з дотаціями… 

Земля обробляється, переконана депутат, і малі фермери не ховаються від 

податків. Їм, як повітря, як добра днина для поля, необхідна стабільність. 

А державна земля? Чому, коли вона в оренді, виготовлені тимчасові 

угоди, має продаватись з акційна? 

Питань дуже багато. Не зважаючи ні на що, сільгосппідприємці орють, 

сіють, вирощують хліб, дають роботу і заробіток іншим. 

І справді, побільше б таких трудяг – фермерів, неспокійних депутатів на нашій 

землі. Вже сьогодні краще жилося б в Україні, краще жилося б всім нам. 

Сподіваємось, що „Черьомушки” ще своїм трудом – цвітом прикрашатимуть 

нашу землю, багато літ освячуватимуть вирощений хліб. 
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ТОВ „НАДІЯ ПЛЮС” 

ТОВ „Надія плюс” – одне з кращих агроформувань нашого району. 

Засновано воно у 2000 році Пухальським Віктором Володимировичем і 

Басовською Валентиною Володимирівною, які були відзначені грамотами 

обласної ради за вагомий внесок у розвиток регіону. 

В анналах агроформування й грамота обласного керівництва на ім’я 

виконавчого директора ТОВ „Надія плюс” Труша В’ячеслава Миколайовича за 

перемогу в конкурсі „Кращий роботодавець 2005 року”. 

Господарство орендує земельні паї трудівників колишніх КСП „Побєда” 

та імені Ульянова (ТОВ „Козацьке”). 

Всього в цьому сільгосппідприємстві працює 50 чоловік за штатним 

списком, а взагалі наймаються і сезонні працівники. 

Та основний кістяк – це 13 трактористів, 6 комбайнерів, 6 працівників 

мехтоку. На 2007 рік ТОВ „Надія плюс” мала 3 комбайни „Дон-1500”, 

3 трактори „МТЗ-80”, три „Т-150”, одну автомашину „ЗІЛ”. З цієї техніки до 

жнив – 2007 самим господарством було закуплено „Т-150” і 2 „МТЗ-80”. 

У 2006 році ТОВ „Надія плюс” внесена до державного реєстру як 

репродуктивне насіннєве господарство. Спеціалізується на вирощенню 

соняшнику та зернових, крім кукурудзи. 

Середньомісячна зарплата механізатора протягом року становить більше 

1800 грн. Це – високий показник, такі хіба що ще в 2-3 господарствах 

зустрінеш. Зарплату люди отримують вчасно. Витримується соціальний пакет. 

Ударна праця стимулюється преміями. У 2008 році профспілкова організація 

ТОВ „Надія плюс” визнана кращою в Україні. 

У „Надії плюс”, як і в товариствах „Чапаєва-агро”, ”Комісарівка”, 

агрофірмі „Агроцентр-К” та деяких інших господарствах дуже суворо 

ставляться до порушників дисципліни. 

Про ТОВ „Надія плюс” неодноразово писала районна газета „Злагода”. І 

цього року в ній з’явився репортаж із тутешніх жнив. Бо їхній досвід гідний 

наслідування іншими товариствами. 
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ПСП „КАСПІЙ” 

Чи не правда, дух далекого Азербайджану від цієї 

назви йде. ПСП „Каспій” з’явилось на карті району в 2006-

му. Заснував його і керує депутат районної ради від БЮТ 

Ісаєв Г.М. 

На сьогодні це агроформування являє собою велику 

сільськогосподарську артіль на 3200 гектарів землі, 350 

пайщиків. Дисципліна і продуктивність праці  в господарстві є першою 

запорукою його успішності. Є тут профспілкова організація, а 35 чоловік 

забезпечені роботою на землях та ділянках цього підприємства. Тримають у 

відмінному стані 4 комбайни, трактори „Кіровець”, 2 „Т-150”, 2 „МТЗ-4”,до 

десятка автомобілів, сільгоспінвентар. І отримують за це пристойну зарплату та 

заохочення як моральні, так і матеріальні. 

Прекрасний мехдвір господарства на відповідальності завідуючого 

майстернями Васильського В.О. 

Директор Ісаєв Г.М. називає кращих механізаторів і комбайнерів: 

Селезньова М.П., Тарана В.О., Шибу І.І., Білана О.Г., керуючого Ісаєва А.М., 

який координує їхню роботу.  

Зі своїми обов’язками добре справляється головний бухгалтер Сарма 

Лариса Григорівна. Вона ж і голова профкому. 

До свят у ПСП „Каспій”, особливо на професійне – аграріїв, завжди цінні 

подарунки і виробничникам, і ветеранам. Вчасно розраховуються тут з 

пайщиками, добре поставлена система преміювання. Для обліковця Гуркач 

Ганни Бейловни нещодавно придбано автомобіль „Таврія”. Тут є кухня, 

затишна їдальня. Працівники задоволені. 

Крім господарських справ, Ісаєв Г.М. веде активну громадську діяльність, 

є депутатом районної ради. 

Депутата П’ятихатської райради Ісаєва Гілала Міргасана Огли знають, 

поважають і цінують не тільки жителі міста, але й виборці всього району. Бо 

Геннадій Михайлович має своїм кредо робити добро, бути корисним людям. 
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„Робота з людьми є одним з пріоритетів депутата, керівника приватного 

сільгосппідприємства „Каспій”, члена постійної депутатської комісії з питань 

будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою Ісаєва, – говорить голова 

районної ради Н.С. Алексєєва.  

Він не з тих, хто згадує про виборців лише перед виборами. Геннадій 

Михайлович активно співпрацює з депутатами всіх рівнів, з громадськими 

організаціями, своїми однопартійцями по БЮТ. Це людина неспокійного серця, 

небайдужа до долі землі і п’ятихатців, які стали йому рідними.” 

ТОВ „ЗЛАГОДА” 

Микола Степанович Забава – 

наймолодший у великій родині. 

Один брат на трьох сестер. 

Високий як молодий дубок у 

діброві, одразу привертає до себе 

увагу. А коли з ним розговоришся, 

тут вже і справді проймаєшся до 

нього глибокою повагою. 

Керівник ТОВ „Злагода” особливо любить жнива, коли наливаються 

золотим бурштином ячменю й пшениці. Коли зайдеш у це море, а ваговиті 

колоски лагідно туляться до ніг, перешіптуються: „Господар прийшов. Це він 

направляв трактори на поле з осені, з його теплих рук зерничко падало в земельку. 

І ось зросла пшеничка. А весною теж не доспав – і зріс овес, ячмінь...”. 

Агроформування „Злагода”, можна сказати, було дочірнім підприємством 

П’ятихатського елеватора. Ще в 2000 році тодішня директор цього 

підприємства Н.С. Алексєєва, взявши  в оренду частину паїв колишніх членів 

КСП „Побєда”, заснувала товариство з обмеженою відповідальністю „Злагода”. 

У витоків створення цього господарства стояли Пономаренко К.О., 

Півненко О.Л., Петров М.І. 

– Мені який час довелося працювати агрономом у товаристві, – ділиться 

О.Ф. Гайдучік. – Ми починали з Миколою Степановичем практично удвох. Та 
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завдяки його професіоналізму, селянському гарту, допомозі 

ВАТ „П’ятихатський елеватор” справи пішли. Поступово складався колектив, 

підібрались надійні, відповідальні кадри механізаторів. 

Микола Степанович вдячний за працю Рудику В.В., Мікульцю Івану, 

Прус Миколі, Сарані Олегу, з якими йому довелося працювати з початку 

заснування товариства і до цього часу. 

Невдовзі ТОВ „Злагода” стало в ряд одного з успішних агроформувань 

нашого району. Тут сучасна техніка і причіпний інвентар завжди готові до 

роботи. Але механізми, які вони не були б, без людей ніщо. А вони, лицарі поля 

і вітру, хліба і достатку своїх пайщиків, творці власного й державного 

добробуту, впевнено господарюють на жовтянських ланах. 

МОЛОДА ПЛЕЯДА ПП „БРУСЛІК” 

У невеличкому, але затишному офісі Валерія Васильовича перше, що 

кидається у вічі, взяті у рамки подяки. Є сенс їх процитувати повністю, 

оскільки, думається далеко не кожен приватний підприємець може похвалитися 

такими грамотами. Читаємо: „За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток 

підприємництва Дніпропетровського регіону та з нагоди Дня підприємця 

нагородити цією Подякою Брусліка Валерія Васильовича, директора ПП 

„Млин” П’ятихатського району Жовтянської сільради”. Підпис і печатка не 

викликають ніяких сумнівів: О.М. Кужман, начальник управління регуляторної 

політики облдержадміністрації. 

І ще одна, не менш важлива нагорода, яка робить неабияку честь будь-

якому представникові малого бізнесу. Подяка, підписана начальником 

об’єднаної Жовтоводської державної податкової інспекції Л.І. Савельєвою, за 

високий рівень податкової культури та сумлінне виконання протягом 2002 року 

податкових зобов’язань.  

Немає сумніву в тому, що ім’я Брусліка Валерія Васильовича відоме в 

нашому районі. Хороша слава розлітається далеко. Був депутатом районної 

ради IV скликання. „Тяжко поєднувати і депутатство, і підприємницьку 

діяльність, – щиро ділиться Валерій Васильович. – Але усвідомлював, що 
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земляки обрали мене, щоб захищав їхні інтереси. Тому не рахувався ні з часом, 

ні з роботою. Раз на тиждень у сільській раді вів прийом виборців. Люди 

приходили і додому, ділились своїми проблемами, як їм відмовиш. Якось, 

здається, в 2002 році звернулась до мене директор школи з проханням 

допомогти вивезти вугілля. А школа – це наші діти. Моя донька Юля теж 

школярка, та й взагалі я ж і сам навчався в Жовтянській десятирічці. Допомогли 

та й весь час допомагаємо і середній, і неповній середній школам, забезпечуємо 

їх хлібом.” Хліб від ПП „Млин” по-достоїнству оцінили і були задоволені його 

якістю жителі сіл Пальмирівки, Жовтоолександрівки, Яковлівки, Рублівки, 

Залісся, станції Зелена. 

Цілий комплекс у Брусліків сьогодні з переробки зерна, випікання хліба в 

Жовтому. Є свій фірмовий магазин. Тут все дешевше. 

Поспілкувавшись з головою Жовтянської сільської ради В.М. Страшком 

та жителями села, робиш висновок: ось де справжні підприємці, не хапуги, а 

люди від землі, від мозолів своїх батьків, від своєї наполегливості і 

підприємливості. За такими – майбутній розквіт України. 

На братів Брусліків – Валерія і Геннадія – в Жовтому пальцями не 

показують: мовляв, на порожньому місці розбагатіли, а тепер на „Мерседесах” 

їздять. Навпаки, лише схвальні відгуки: хлопці-трудяги, до всього самі дійшли, 

таких би Україні нашій побільше, то й економіка зростала б. 

Так, вони до всього дійшли самі, Валерій і Геннадій Брусліки. 

Починали дуже важко. На зорі Незалежності. До цього Геннадій викладав 

музику в місцевій середній школі, а Валерій працював пасічником у колгоспі. 

Поки діяв завод „Електрон”, набуту після школи професію застосовував там і 

не думав, що доведеться різко міняти профіль роботи. 

Як розповів Геннадій Бруслік, вони з братом, помічаючи, як дедалі 

більше поглиблюється економічна криза в державі з проголошенням 

незалежності, стали замислюватись, як жити й працювати далі. Добре все 

обдумавши і зваживши, кинули на чашу терезів аргумент на користь відкриття 

власної справи. 
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Потрібен був початковий капітал. На жаль, зарплати вчителя і 

радіомеханіка не дали змоги нажити великі статки. Вирішили ризикнути до 

кінця: була не була. Продали все, що можна було спродати з домашнього 

обіходу, живність, об’єднали гроші і купили... міні-пекарню. Але потрібен був 

патент на виробництво і реалізацію хліба, та й необхідно було зареєструвати 

приватне підприємство, щоб працювати відповідно до законодавства України. 

Про свої „ходіння по муках” Валерій Васильович воліє не говорити. 

Слава Богу, всі бюрократичні перепони вдалося подолати і хліб від 

ПП „Бруслік” пішов. Згодом витіснили продукцію П’ятихатського 

хлібозаводу у селах поблизу, відпали й інші конкуренти. З’явилася 

перспектива для нарощення виробництва. 

– Спорудили млин, щоб не купувати борошно, – потирає чоло Валерій 

Васильович, відновлюючи в пам’яті стадії розвитку свого підприємства. – Щоб 

не купувати пшеницю, взяли в оренду 500 гектарів землі, закупили 2 трактори, 

а затим і КАМаз. 

Сьогодні Брусліки мають також свиноферму, де утримують 250 голів 

свиней (не викидати ж відходи з млина), закупили і окультурюють 2 ставки (що 

не з’їдять свині, поїсть риба). Тобто в господарстві діє закритий цикл 

безвідходного виробництва. 

Валерія Васильовича дуже важко застати на місці. Особливо зараз, коли 

польові роботи в розпалі. То він у Кіровограді, то він у Кременчуці. Дружина 

Оксана Володимирівна скрушно зітхає: діти зараз мало бачать тата вдома і їй, 

як дружині, іноді так бракує його уваги, іноді в серці з’явиться холодок образи. 

Але погляне ввечері на втомлене, але усміхнене дороге обличчя, на те, як 

пригорнеться малий Артурчик до татуся, і потепліє на душі: не тільки ж для 

односельців старається Валерій, але й для сім’ї дбає. 

Брати Брусліки є активними спонсорами. На кожен заклик місцевої 

сільради відгукуються першими. Добре провели жнива, не обділили своїх 

пайовиків, розрахувались чин по чину. 
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Більше 20 чоловік працює в ПП „Бруслік” та ПП „Млин” сьогодні. 

Заробітною платою задоволені, вирішуються роботодавцями й соціальні 

питання. 

„АГРОЦЕНТР – К”: ТЯЖІННЯ ЗЕМЛІ ТА ХЛІБА 

Передусім коротенька довідка. „Агроцентр – К” розпочав свою діяльність 

на полях П’ятихатщини з 2000 року. Тоді, коли занепали старі форми 

правління, на місці залишкових КСП почали формуватись нові господарства, 

нелегкі часи переживала птахофабрика „Ювілейна” (на той момент 

ВАТ Північного ГЗК).  

Саме звідти і почали свою діяльність у нашому районі нові інвестори, вже відомі 

з 1997 року в області, брати Віктор Михайлович і Михайло Михайлович Карпенки. 

На сьогодні „Агроцентр-К” – одне з найбільших сільгосппідприємств нашого 

району, яке орендує близько 9,3 тис. га орної землі, центральна садиба знаходиться в 

селі Осикувате. Структурні підрозділи цього господарства знаходяться також у 

Богдано-Надеждівці, Долинському, Зорі, Чистополі і Ново-Чигринівці. 

На центральній садибі обладнано офіс аргофірми, їдальню, лабораторію, 

вагову. Тут же фельдшерсько-амбулаторний пункт. Господарство 

спеціалізується на вирощенні зернових та технічних культур, займається 

тваринництвом. 

– До кінця нинішнього року, – розповідає виконавчий директор 

„Агроцентр-К”, депутат районної ради С.М. Хіманіч, – наростимо поголів’я 

свиней до 8 тисяч. Будуємо для цього свинокомплекс за всіма євро-

стандартами. Утримуємо качок (понад 20 тисяч), овець, коней, індиків, цесарок. 

Є навіть перепели, яйця яких користуються попитом, та фазани. На фермах з 

просторими корпусами і сучасним обладнанням в Осикуватій, на Стиковій, в 

колишньому „Ювілейному” працюють досвідчені спеціалісти і тваринники. 

Господарство завжди вчасно розраховується за оренду земельних паїв, 

350 робітників мають гарантовану високу оплату праці, тут діє профспілка.  

Цьогорік керівництвом придбано нової техніки та причіпного інвентаря 

на суму 8 мільйонів гривень. Як і в попередні роки „Агроцентр-К” виростив у 
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нинішньому році гарний урожай високоякісного зерна. Намолочено всього 

більше 16 тис. тонн збіжжя. Тож і обжинки справили на славу. 

„Від землі до землі маємо ми вклонятись Людині, яка сіє, плекає і 

голубить мозолястими руками стиглий колос”, – такий рефрен звучав у всіх 

виступах на святі обжинок у АВ ТОВ „Агроцентр-К”.  

Так і зробив, щиро вклонився за натхненну героїчну працю комбайнерам, 

механізаторам, всім працівникам „Агроцентру-К”, хто так чи інакше був 

причетний до великого хліба, директор П’ятихатської філії С.М. Хіманіч. 

„Сьогодні ми вас вшановуємо, нагороджуємо, – звернувся до героїв 

нинішніх жнив С.М. Хіманіч. Керівники агрофірми їздили за досвідом у США, і 

звідти привезли потужний трактор „Нью-Холанд”. Закуплено трактори 

„Бєларусь” з американським двигунами. А хотілося б, щоби це робилось на 

найвищому рівні, щоб вас, дорогі трударі, нагороджувала орденами і медалями 

наша держава, яку ми годуємо з вами. Пора-пора  державі повернутись лицем 

до селянина-орача, на кому й тримається її міць, ним засіваються її масні 

чорноземи. На асфальті хліб не росте, у ньому многолика праця його, 

Хлібороба”. 

Керівник „Агроцентру-К” називає імена комбайнерів Готюка М.В., 

Баранкевича О.Л., Щербини І.І., Євтушенка М.М., Яковлєва Ю.І., які вели 

перед на збиранні, надихали інших. Незважаючи на спеку, безперервно снували 

„КАМАЗи” на поле і з поля, водіям-уклін. 

Голова профкому Т.В. Вихованюк оголошує наказ про нагородження 

кращих грамотами та грошовими преміями. 

Низько вклонилась цим людям і виконуюча обов’язки голови 

райдержадміністрації Раїса Григорівна Галаган. Вона відзначила, зокрема, що 

„Агроцентр-К” займає вагому частку в економіці району. 

Як зазначалося, до цих обжинок було докладено стожильних зусиль .Тож 

і дяка велика за це тим, чиї руки пропахли землею і затужавіли, ніби колос. 

Щирий привіт, велике спасибі і низький уклін трудівникам „Агроцентру-

К” від генерального директора Карпенка В.М. привіз його син Михайло  
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Вікторович. Він вручив цінні подарунки С.М. Хіманічу та головному агроному 

сільгосппідприємства Галі В.І. за професіоналізм, належну організацію жнив. 

Від імені ветеранів сільгоспвиробництва жниварів вітали Астахова З.М. і 

Козир А.П. Вони склали подяку й гендиректору Карпенку В.М.  

Тут немає непричетних до хліба. Кожен на своєму місці зробив все від 

нього залежне, аби пісня жайвора злилася з величальною – по славній праці і 

радість славна. 

Про Сергія Михайловича 

Хіманіча, як депутата районної 

ради четвертого і нинішнього 

п’ятого скликання, керівника 

нової доби, про його добрі справи 

слава в районі лине жар-птицею. 

Будучи керуючим Богдано-

Надеждівського, а згодом 

Осикуватського відділення „Агроцентру”, Сергій Михайлович довів, що 

здатний вирішувати найскладніші виробничі і соціальні питання. Все це не 

могли не оцінити земляки, тому й обрали С.М. Хіманіча в 2002 році депутатом 

районної ради. 

У грудні 2003 року генеральний директор „Агроцентру-К”, депутат 

Дніпропетровської обласної ради Віктор Карпенко, запропонував енергійному 

й беручкому до роботи керуючому посаду виконавчого директора (головного 

керуючого) П’ятихатського сільськогосподарського відділення АВ ТОВ 

„Агроцентр-К.” 

Сергій Михайлович, спираючись на досвід таких фахівців як В.І. Пушко 

(заступник директора тваринництва) та В.І. Галя (головний агроном), за 

порівняно короткий час вивів усі ланки цього господарства в нашому районі на 

значно вищий виробничий та соціально-економічний рівень. Звичайно, що 

цьому сприяла й самовіддана праця трудівників „Агроцентру – К”, для яких 

авторитет директора є безперечним. 
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Сумлінну новаторську працю С.М. Хіманіча високо оцінили в області. У 

2005 році він одержав нагороду „За розвиток району”. Вступив у ряди Народної 

партії, і в 2006 році за її списками був вдруге обраний депутатом райради. 

Він-корінний п’ятихатець. 15 листопада 1960 року загорілась у небі 

П’ятихатщини маленька зірочка, щоб стати провідною в долі новонародженого 

хлопчика, якого назвали Сергійком. 

Чи вчився в П’ятихатській СШ№ 1 ім. С.М. Кірова, чи мужнів у бригаді 

монтерів колії П’ятихатської дистанції колії та в лавах Радянської Армії, 

кликала його зірка все далі. 

Спробував себе шофером в Жовтоводському АТП-03133, витримав 

2 роки. Тяжіння рідної йому П’ятихатщини привело в птахорадгосп 

„Ювілейний”. І знову дороги, цікава робота за кермом ваговоза. З 1981 по 

1994 рік „намотав” тисячі кілометрів, справлявся з усіма завданнями. 

Скільки разів задивлявся у зоряне небо і не здогадувався, що чекає його 

зоряна дорога сходження до інших висот. Висот хліба і пісні, висот до яких 

відштовхуються від землі. 

З 30 червня 1994 року по січень 2001 року С.М. Хіманіч з головою 

поринає в роботу, ставши начальником цеху забою птахорадгоспу 

„Ювілейний”. Тоді ж отримує повну вищу освіту за спеціальністю 

„Зооінженерія”, закінчивши Дніпропетровський державний аграрний 

університет. 

Так він ішов до своєї висоти. Сьогодні Сергій Михайлович пишається 

тим, як самовіддано працюють в „Агро центрі-К” люди, з якими, каже, можна 

гори перевертати. І скромно мовчить про свою керівну роль в успіхах і 

звершеннях господарства. Але його горіння, енергія душі, вкладені в справи 

„Агроцентру-К” і так на виду. Хіба можна не помітити яскраву зірку в міріаді 

інших? 

Директора важко застати на місці. Та це й не дивно. Господарство велике, 

розкидане по району. Це – виробництво. Тут, важливо, вважає С. Хіманіч, щоб 



 147 

оперативно вирішувались нагальні питання, своєчасно виконувалась намічена 

робота, щоб трудівники мали за це гідну винагороду. 

„ЛІОН” ОЗНАЧАЄ „ЛЕВ” 

Фермерське господарство „Ліон” починалось ще в 1997 році з 50 гектар 

землі. А на сьогодні має 1350 га, 172 земельних паї. Вирощують тут кукурудзу, 

ячмінь, горох, багаторічні трави. Це господарство, одне з небагатьох, 

займається тваринництвом (з 2000 року). 

Щороку керівництво повністю виконує й договірні зобов’язання перед 

своїми орендодавцями. Навіть у посушливому 2007 році, позичивши у ПП 

„Маїс” (сусіди), видали пайщикам по 200 кг ячменю. 

Крім того, по 1,5 тонни зерна, включаючи кукурудзу, і 200 кілограмів 

соняшнику отримали люди в рахунок орендної плати за земельні паї. 

„На цей рік переоформляємо договори на суму 1700 грн. (2 тонни 

збіжжя), – розповідає керівник господарства Сергій Васильович Жидко. – Нам 

приємно, що односельці задоволені, що не шкодують про свій вибір орендаря.” 

Офіс цього сільгосппідприємства розташований у колишній конторі  КСП 

ім. Куйбишева (будівля й збереглася, мабуть, завдяки цьому). Незабаром 

контора стане справжнім офісом, бо тут робиться ґрунтовний ремонт. 

А мехдвір чи центральна садиба (хто як вважає) знаходиться на території 

однієї з тракторних бригад у Чумаках. 

Механізатори в „Ліоні” – це люди, які вже зрослися з селом і не мріють 

про людський гамір у місті, про його загазовані площі і вулиці. 

Серед них досвідчений Фініцький Григорій Миколайович, який за 

35 років освоїв не одну марку тракторів. А тепер новенький Т-150 в його руках 

смиренно оре землю. Не новачки біля техніки і механізатори Троценко 

Олександр Вікторович, Шкворець Андрій Володимирович, шофери Шматко 

В’ячеслав Сергійович, Німерич Євген Сергійович, Верещинський Сергій 

Миколайович. 

Платять у „Ліоні” добре, місяць у місяць, є премія. Умови для роботи ще 

не ідеальні, але керівництво над цим працює. 



 148 

Комбайни „Ліона” щожнив виїжджають на допомогу в інші райони. 

Найбільш у цьому досвідчений Білий Юрій Вікторович, син дочасно померлого 

відомого в районі комбайнера Віктора Полікарповича Білого (нехай голубка 

його душі стрепене крильми при цій згадці). 

Додаткова копійка йде в касу, і комбайнерам не є зайвою до високих 

стимулів у трудовій звитязі. 

Слюсарі Матвійчук Юрій Петрович, Максимчук Сергій Володимирович, 

електрик Шматко Сергій Вікторович завжди на своєму місці. Обслуговувати є 

що: 1 „Джон Дир”, 3 „Дони”, 4 новенькі МТЗ і один старенький. Є в „Ліоні” і 

автопарк: „КАМАЗи”, „ГАЗ”, який більше 10 одиниць. 

На свинофермі у фермерському господарстві утримується до 300 голів 

свиней. Є також коні, вівці, корови. Конярством С.В. Жидко займається 

недавно, причому з племінним ухилом. Керівник „Ліона” вважає це своїм хобі і 

на конюха Бірюкова Олександра покладається, як на себе. 

Головний зоотехнік Шматко Людмила Анатоліївна несе відповідальність 

за гурт ВРХ у 50 голів, овець тонкорунної породи, яких близько 40. 

Таке от господарство „Ліон”. До речі, Жидко Сергій Васильович, його 

енергійний керівник, навіть і не знає, чому взяв таку назву. Звучить красиво, а 

означає „Лев” – теж прекрасно. Сила і краса – це те, що притаманне й 

хліборобам. 

ПП „ВІКТОРІЯ”: ХЛІБОРОБСЬКІ РАДІСТЬ І ТУРБОТИ 

Вже майже 8 років господарює на землі депутат райради Віктор 

Степанович Крамаренко. ПП „Вікторія”, яке він очолює, орендує землю в 

180 пайщиків, господарює на 1300 гектарах. Вирощуються в основному зернові 

та технічні культури. З минулого року поряд з рослинництвом почали розвивати і 

тваринницьку галузь. Особливої вигоди від цього поки що немає, але є власна 

продукція для харчування працівників.  

А цьогоріч підприємство відкрило для себе ще й птахівництво. Для потреб 

господарства привезена з Харкова тисяча голів курчат породи „Боярка барвиста” 
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м’ясо-яєчного напрямку. Цим передбачається розширення раціону харчування 

працюючих. 

Постійних робітників у „Вікторії” 16, є й сезонні. З першого ж дня виходу в 

поле люди забезпечуються дворазовим безкоштовним харчуванням, за його 

смакові та енергетичні якості відповідають кухарочки Ліда Василівна Шульга та 

Раїса Володимирівна Косенко, сумлінні і добросовісні працівниці. 

„На жаль, сільгоспвиробники відчувають погіршення підтримки від 

держави, – ділиться Віктор Степанович не дуже приємними роздумами. – 

Наприклад, нинішнього року ми отримали 40 тис. грн. дотації на озимину (по 

100 грн. за гектар), та цим відшкодовано лише 3 відсотки всіх затрат! Якщо в 

попередні роки мали пільгове паливо, минулоріч – компенсацію на міндобрива, 

то в нинішньому поки що нічого. Та й інформація, що надходить з різних джерел, 

поки що невтішна, зокрема, і щодо перегляду фіксованого податку, ПДФ для 

сільгоспвиробників та іншого... Але в підприємстві намагаються все ж таки йти 

не екстенсивним шляхом. Так, по можливості оновлюють стару і купують нову 

техніку. Минулого року куплено трактор МТЗ (сьогодні він уже вдвічі дорожчий), 

лише запасних частин до наявного машинно-тракторного парку було придбано 

більше, ніж на 100 тисяч гривень. Нині вже неможливо працювати і без добрив, 

гербіцидів та пестицидів. І на це теж виділяються кошти, бо варто турбуватися 

про якість вирощеного зерна. Позитивним є створення в районі незалежної комісії 

по лабораторній оцінці якості врожаю.” 

Депутат районної ради Крамаренко Віктор Степанович, розмірковуючи про 

роль органів місцевого самоврядування в житті суспільства, говорить, що вони 

нині працюють лише у певному правовому колі. Хоча, вважає керівник, необхідно 

більше ініціативності, депутатських неспокою і небайдужості, вболівання за долю 

суспільства. 

В.С. Крамаренко трудиться на землі з 1971-го. Очолював колгосп і, як 

свідчать економічні паспорти, господарство мало добру динаміку на покращення. 

Зростали врожаї, обсяги готової продукції, проводилась газифікація, будувались 

дороги і житло. 
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– Нині інші часи. На жаль, багато втрачено, зруйновано. Допущено чимало 

помилок. І серед тих, що працюють на землі, далеко не всі хлібороби. Але все 

частіше появляються особистості, які вчаться і вміють господарювати, працюють 

на перспективу, – відзначає підприємець, депутат, активної життєвої позиції 

людина. 

– Щороку зберігаємо пари, нині їх 250 га. Минулого, неврожайного, на 

парових попередниках збирали по 32-34 ц/га. Завдяки реалізованому зерну 2 класу 

провели весь комплекс весняно-літніх польових робіт. 

І як депутат, і як приватний підприємець, Віктор Степанович опікується 

соціальними проблемами земляків. Одна з них у даний час полягає в 

недостатньому продовольчому забезпеченні богдано-надеждівців. Єдиний у селі 

магазинчик не задовольняє повну потребу жителів та й торгові надбавки в ньому 

надто високі. Тому для нового магазину вже придбано приміщення, ведуться 

ремонтні роботи. Тут буде реалізуватись і продукція, яку виробляє підприємство 

(як тваринницького, так і рослинного походження). 

Протягом декількох років приватне підприємство орендує один з місцевих 

ставків. Згідно з науковими вимогами завезено і розводиться риба, здійснюється 

догляд. Нинішньої весни зроблено перший вилов риби, яка реалізовувалась за 

цінами, нижчими від ринкових. Продавало цьогорік підприємство і поросят 

селянам; всім охочим навіть не вистачило... 

Сьогодні ПП „Вікторія” відповідно до угод видає на кожен пай по 2 тонни 

зерна, але за словами керівника, цьогоріч на кілька центнерів можна буде 

збільшити розрахунки... 

Бути господарем – це, насамперед, втілювати в життя свої задуми, 

розпочату справу доводити до завершення. Саме таких принципів дотримується 

Віктор Степанович. А звідси – і довіра людей. 
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ХЛІБОМ „ДЖЕРЕЛО” РАДУЄ 

Якщо говорити про історію створення товариства „Джерело”, то його 

було засновано 4 роки тому на базі дочірнього підприємства „Хлібопродукт”, а 

очолює його віднедавна відомий в районі керівник Садурський В. П. 

Сам Василь Петрович, треба сказати, у сільському господарстві не 

новачок. На землі почав працювати з 90-го року. У КСП „За мир” пройшов 

службовими сходинками від водія до голови колгоспу. До того ж на початку 

трудової діяльності селяни пройнялися до нього такою довірою, що обрали 

його головою комітету профспілки. 

Потім було ДП „Хлібопродукт”, а як створилось ТОВ „Джерело”, пішов 

працювати інженером-механіком. Цього року В.П. Садурський став 

заступником директора товариства, а відтепер виконує обов’язки директора. 

ТОВ „Джерело” займається лише рослинництвом: вирощує і збуває свою 

продукцію. У господарстві мають земельні паї 220 пайщиків, а це 1700 гектарів. 

Нинішніх жнив товариство згідно з укладеними договорами видає по 2 % з 

урожаю, але наступного року ця цифра збільшиться до 3-х. До того ж 

розрахунки проводяться по-різному: хто не має потреби в натуроплаті, отримає 

грошима, є такі, які потребують автотранспортних послуг тощо. 

Проблеми, якщо вони й виникають, тут намагаються вирішувати, 

оперативно в інтересах пайщиків. 

У „Джерелі” нині 40 працюючих, з них 28 постійних робітників, жителів 

села Мар’янівки, на території якого знаходиться підприємство. Приїжджі 

живуть у гуртожитку. Всі забезпечуються триразовим харчуванням, яке 

готується у їдальні м. Жовті Води. На току для потреб працюючих є 2 душові, в 

яких після напруженого трудового жаркого дня можна помитися. 

З пальним теж проблем немає: його „Укрзернопромагро” закупили на 

цілий рік. 

Нещодавно придбали МТЗ-82, планують закупити сівалки, культиватори. 

(всього на 506 тисяч гривень). 

На рік наступний засіють 200 га пшениці й рапсу. 
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Радує око й ціле море жовтогарячих соняшників. Стоять один в один, 

великоголові, як вартові, а поміж них і бур’янинка не проб’ється. Тож є 

сподівання, що врожай буде гарний. В усьому цьому заслуга агронома Ванди 

Сергія Анатолійовича, молодого, але перспективного спеціаліста. 

„РОЗА” ГОСПОДАРЮЄ ЕФЕКТИВНО 

Ім’я Петра Омеляновича Чимшита сьогодні на слуху у саївчан і жителів 

району, його неодмінно згадують у зведеннях управління сільського 

господарства і продовольства серед кращих господарників П’ятихатщини. Його 

фермерське господарство „Роза” ефективно працює на землі, є одним з перших, 

створених у районі на початку 90-х. 

У селі спершу насторожено поставились до Чимшитів, які взяли землю в 

оренду, щоб господарювати самостійно. Куркулями, мовляв, хочуть стати. 

Спрацювала уставлена за часів колгоспного ладу думка, коли одні добре 

працювали, а інші – ні, хоч таку ж зарплату мали. Коли не можна було 

виділятись, а потрібно бути як всі. 

А Чимшит і в колгоспі звик працювати на совість, як же до землі без 

совісті. І, створивши фермерське господарство з красивою назвою „Роза”, 

також не збирався над землею збиткуватись. 

Тож сьогодні він – один з ефективних господарів, має в оренді й паї 

односельців (їх думка про Петра Омеляновича змінилась, тепер вони за нього - 

горою), бере участь у соціальному розвитку села, не відмовляючи у 

спонсорській допомозі сільраді. 

Цього чоловіка вирізняють наполегливість і рішучість, міцна селянська 

хватка, глибокі агрономічні знання. Такі люди, як повітря, потрібні сьогодні 

нашій Україні. 

Петро Омелянович Чимшит згадує: „Під час реформування 

агропромислового комплексу перед нами, жителями села, стояло насущне 

питання: як витримати, зберегти і примножити надбане у 

сільськогосподарському виробництві роками. Ось тоді й вирішив стати 

фермером, створити ФГ „Роза”. 
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„Людина, далека від сільського господарства, може вважати, що 

нинішній фермер – це своєрідний куркуль. Ми в своєму фермерському 

господарстві, наприклад, розпочинали, як кажуть, з нуля. Взяв, щоправда, 35 

гектарів землі. І постало питання: а чим же її обробляти? Спасибі синам, разом 

зібрали кошти і придбали спочатку трактор (і той був без двигуна), потім у 

Лихівській майстерні купили й двигун. На цьому не зупинились. Разом почали 

обробляти землю, до якої звикли з дитинства. 

Згодом у місцевих жителів земельні паї в оренду взяли. Зріс машинно-

тракторний парк господарства. Зараз вже маємо і трактори, і зернозбиральні 

комбайни, і вантажні автомашини. Наше фермерське господарство уклало 

договори більш як зі 100 пайщиками.  

Як кажуть, людина живе надією. Отож і плануємо на майбутнє купити ще 

комбайн і якийсь трактор. Зараз у нашому фермерському господарстві 800 

гектарів землі. За кожним гектаром ведеться старанний догляд. Звісно й віддачу 

маємо. 

Звичайно, врожай виборюється трудом. От якби ще й держава фермерів 

підтримувала надалі, повернулася до села лицем, бо село люд годує.” 
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Люди міцніші від граніту 

Ерастівське родовище граніту відоме з давніх часів. А розробка його 

почалася десь із 1910 року. Першу геологічну розвідку обмежили  в 1934-му 

пробами забоїв кар’єру та визначенням якості каменю. Але й потім тривали 

розвідки. Остання з них була проведена в 1987 році і охопила діючий кар’єр та 

прилеглу до нього 

західну площу. 

На цьому місці й 

діє Ерастівський 

щебеневий завод. У 

1971 – 1972рр. його 

було реконструйовано. 

Тоді проектна 

потужність була 

визначена в обсязі 

225 тис. м3 щебеню на рік. А досягнута потужність „зашкалювала” за 244 тис. 

кубометрів. Нині родовище обробляється 5-ма уступами. Свердлильно – 

вибухові роботи є основою розробки граніту. Використовується спеціальна 

вибухівка-амоніт. Екскаватор вантажить підірвану масу в автосамоскиди – 

КРАЗи, які транспортують її на завод. Маса проходить дві стадії подрібнення і 

два грохочення. Готова продукція зі складів завантажується у вагони 

конвеєром. Робота двозмінна. 

– Свого часу я працював шофером на Ерастівському щебзаводі, – 

пригадує колишній голова райдержадміністрації В.М. Сторожко. – Тоді 

директором був Проскура М.О., великої душі чоловік, організатор і вихователь. 

Воно ж, як кажуть в народі, який чабан – такі й вівці. Умілий керівник, отже й 

колективу щастить у всьому. 

Більше 20 років впевнено вів колектив (1943 по 1963 роки) В.Ф. Чабанов. 

Його наступником став Михайло Олексійович. Він був батьком для великого 

трудового колективу – справедливим, вимогливим і добрим. Не було такого 
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місяця, щоб завод не виконав плану. Люди, яких директор покинув, до 

прикрого рано відлетівши у потойбіччя, і досі працюють, як їх вчив Проскура 

22 роки директорства. Тому й вижив завод у часи затяжної кризи, бо очолив 

його тоді учень Михайла Олексійовича Кузміч В.К., тому й не зменшив обсягів 

робіт і залишався не тільки „на плаву”, але й не допустив зниження соціальних 

гарантій для своїх робітників. 

На Ерастівському щебзаводі зросло кілька славних династій, трудовий 

стаж яких за сотню літ: Дишлюків – 120 років, Сльоти – 172 роки, Білоус – 

87 років. 

У воєнні і перші повоєнні роки на заводі працювали досвідчені 

спеціалісти-практики М.Г. Олійник, І.Д. Баштанник, В.І. Бондар, О.З. Томарєв, 

С.К. Мороз, І.М. Петрик. 

За кожним прізвищем – красива трудова доля. 

Імена В.В. Білокопитова, В.Я.Штогаренка, І.В. Козлова, А.Ф. Коваля, 

Ф.О. Кушніра, О.В. Худика (династії – 67 років), О.П. Хованського та багатьох 

інших працівників різних періодів золотими літерами вписані в історію 

підприємства. 

Сьогодні на Ерастівському щебзаводі працює 97 чоловік. А очолює його 

депутат районної ради С.В. Огій, молодий, здібний, мудрий. Середня заробітна 

плата робітників становить 1400 грн., їм забезпечується повний соціальний 

пакет, люди мають житло з усіма зручностями, керівництво постійно дбає про 

поліпшення і вдосконалення виробництва, а отже, і умов праці. Тому завод є 

прибутковим. За зміну тут сьогодні переробляється до 500 м3 гірничої маси. 

Донедавна підприємство підпорядковувалось управлінню промислових 

підприємств „Укрзалізниці”, а сьогодні – це відособлений структурний 

підрозділ Київського кар’єроуправління. 
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ЗВ’ЯЗОК 

Зв’язок – це артерії життя країни, 

телефонна мережа зв’язку подібна 

кров’яним судинам людини. Як же 

розвивалась телефонна мережа в нашому 

місті та районі?  

Свій початок міський телефонний 

зв’язок бере в далекому повоєнному 

1945році, коли в місті П’ятихатках було 

встановлено перший телефонний комутатор на 20 номерів. Так була 

організована райконтора зв’язку під керівництвом Гулого Костянтина 

Лук’яновича, який керував районним зв’язком до 1970 року. В комутатор, який 

обслуговували Очеретяна Марія та Дзюбанчук Марія, було включено всього 20 

абонентів міста. Лінійний персонал представляли Панічкіна Валентина 

Дем’янівна, Альошин Дмитро та Євтушенко Іван.  

У 1946 році в місті почало розвиватися дротове радіомовлення, 

засновниками якого були Довженко Іван Андрійович, Марфушкін Віктор 

Павлович, Руденко Павло Дмитрович. У 1950р. було встановлено комутатор 

ємністю 250 номерів, який забезпечував зв’язок у місті до 1964 року. Почалась 

телефонізація району, встановлені комутатори на села Жовте, Саксагань, 

Лозуватка, Савро та Нерудсталь. 

У 1964 році була встановлена телефонна декадно-крокова станція АТС-54 

на 1000 номерів. З 1965 року до міської АТС почалося підключення сільських 

(колгоспних) АТС, які пізніше були передані на баланс районного підприємства 

зв’язку, а організація почала іменуватися районний вузол зв’язку. Міська 

телефонна станція була включена в загальну обласну міжміську мережу. 

Абоненти міста та сільських АТС могли через телефоністок Карпенко М.С., 

Півень А.Я., Радченко Н.І., Горбатко Г.М. зв’язуватись з обласним центром та 

іншими містами. Сільську телефонну мережу обслуговував колектив під 

керівництвом досвідченого спеціаліста, майстра своєї справи Пухальського 

Олександра Юхимовича. Апаратуру сільської телефонної мережі в місті 

обслуговували Палій Валентина Афанасіївна, Пустинцев Віталій Степанович. 
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У 1975 та 1980 роках міська ДК АТС була розширена до 1800 номерів. З 

1970 р. по 1978 р. райвузлом зв’язку керував Липовий Віталій Сергійович, 

потім до 1979 р. обов’язки начальника виконувала Півень Анастасія Яківна. З 

1979 р. до 1984 р. начальником райвузла зв’язку працював Каранда Анатолій 

Павлович, а з 1984 року було призначено Бондаря Юрія Олексійовича, який 

раніше займав посаду головного інженера. 

Колектив зв’язківців (зліва-направо 1 ряд) Шиян К.В. – начальник Цеху електрозв’язку, 

Доброгорський С.В., Радостєв С.М. (зліва направо 2-й ряд) Цівка П.Г., Сидоров О.Є., 

Гаража В.І., Бондар Ю.О., Зуб П.М. 

За час перебування Юрія Олексійовича Бондаря на посаді начальника 

районного вузла зв’язку зв’язківці значно зміцнили свою матеріально-технічну 

базу. У цей період у місті здійнялась нова споруда для нинішнього 

„Укртелекому”, яка стала окрасою районного центру. Юрій Олексійович був 

хорошим спеціалістом, мудрим організатором, взагалі хорошою людиною. І про 

все це ми говоримо в минулому часі. Чому? Бо його вже немає серед нас. Він 

зостався в пам’яті тих, хто був поруч з ним, хто з ним спілкувався. А ще 

залишив Юрій Олексійович Бондар добрий слід по собі. І в колективі, де 

працював, і на самій землі. Разом з дружиною Аллою виховували двох доньок та 

сина. І ось ця безглузда раптова смерть... 
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До 1999 року будівництво приміщення „Укртелекому” було завершено, а 

26 грудня 2000 року в місті почала працювати сучасна цифрова телефонна 

станція типу 8і 2000, загальною монтованою ємністю 4320 номерів, причому 

2400 номерів у центральному приміщенні цеху електрозв’язку по вул. Шатрова, 

2, по 720 номерів виноси від ЦАТС на північній стороні та в західній частині 

міста (так зване селище Ювілейне), та один винос абсолютно аналогічного 

типу ємністю 480 номерів встановлений в с. Сакса гань. Крім того, в населених 

пунктах Комісарівка, Лозуватка та Вишневе встановлено цифрові АТС типу Sі 

2000/214 по 216 номерів кожна.  

Колективом зв’язківців П’ятихатського цеху електрозв’язку (тепер така 

назва організації) під керівництвом начальника цеху майстра зв’язку СРСР, 

заслуженого зв’язківця України Шияна Костянтина Вікторовича проведено 

колосальну роботу по завантаженню монтованої ємності встановлених 

цифрових АТС в місті та вищезгаданих населених пунктах. У місті побудовано 

абсолютно нову телефонну мережу, майже повністю вкладено в ґрунт всі кабелі 

магістральних, розподільчих та абонентських ліній. Працівниками лінійної 

служби, керованої Білоус Наталією Володимирівною, збудовано 47,2 км 

підземної кабельної каналізації, прокладено 162,6 км багато парних та 357,8 км 

однопарних кабелів зв’язку. Високих показників у роботі з перебудови 

телефонної мережі міста досягли бригадир електромонтерів Смірнов Олександр 

Анатолійович, кабельники-спаювальники Колесник Володимир 

Володимировича та Єрисов Олександр Олександрович, електромонтери 

Карпенко Андрій Петрович, Кулик Вадим Григорович. 

Телефонні мережі сіл району перебудовували бригади електромонтерів під 

керівництвом Кривенького Віталія Олександровича – бригада №1, Маляра Валерія 

Миколайовича з села Саксагань та Самарця Юрія Васильовича з селища Лихівка. 

Все своє життя присвятили справі зв’язку Колесник Григорій Маркович 

та Павлов Олександр Петрович, Доброгорський Олександр Павлович з села 

Комісарівка та Рудик Петро Матвійович з села Жовте. Не стояли осторонь 

перебудови і станційники під керівництвом начальника дільниці, між іншим, 

теж працівника з 30-и річним стажем роботи на підприємстві, Галагана 

Олександра Івановича. 
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Аналогові системи передачі між центральною міською та кінцевими 

сільськими АТС замінено на цифрові багатоканальні системи, тим самим надано 

можливість більшій кількості абонентів будь-якого населеного пункту району 

вести одночасно розмови з райцентром чи спілкуватися по міжміській мережі. 

Старанно та сумлінно при цьому працювали інженери Лебідь Олена Жанівна, 

Гладуш Сергій Вікторович та електромеханіки Гончаров Олександр 

Анатолійович та Пухальський Олексій Олександрович. 

Паралельно з будівництвом нової мережі виконувались переключення 

абонентів старої декадно-крокової АТС, і вже в березні 2002 року стара 

телефонна декадно-крокова АТС зразка 1947року була зупинена і пізніше 

демонтована. Населення міста та району відчуло значні переваги цифрового 

телефонного зв’язку, кожен абонент без допомоги телефоністки одержав змогу 

самостійно набирати номери телефонів будь-якого населеного пункту Землі та 

вести розмови з високою якістю з’єднання.  

Телефонна мережа району тепер налічує 7,5 тисяч номерів. У районі 

працюють 25 сільських та 2 селищних телефонних станції, 

10 радіотрансляційних вузлів, хоча через розвиток безпровідної відео та аудіо 

техніки інтерес до проводового мовлення у населення міста та району, як і в 

цілому в країні, поступово втрачається.  

Широко входять у побут нові інформаційні технології. Крім безлічі 

цікавих та корисних функцій цифрова АТС міста має можливість надати 

абонентам послуги підключення до мережі „Інтернет” як комутованого, так і 

широкосмугового доступу. Вже нараховується 236 абонентів широкосмугового 

та 373 абоненти комутованого доступу, також відкритий безпарольний доступ 

до мережі ,.Інтернет”. Створюється мережа мобільного оператора „UTEL” –091–. 

Життя не стоїть на місці, розвивається також і електрозв’язок . Планами на 2009 

рік передбачено побудову майданчиків широкосмугового доступу до мережі 

„Інтернет” на виносах ПС-1 та ПС-2 в місті, на АТС селищ Лихівка та Вишневе, 

в селі Саксагань, щоб абоненти сіл району мали змогу бути підключеними до 

мережі „Інтернет”. До названих об’єктів буде прокладено оптоволоконні 

з’єднувальні кабелі, замінено системи передач на більш сучасні... 
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ЦЕНТР ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ №4 

 Облік часу, з якого розпочато існування Українського державного 

підприємства, поштового зв’язку „Укрпошта” як самостійного підприємства, 

розпочинається з 1996 року. У цьому ж році в П’ятихатському районі було 

створено районний вузол поштового зв’язку, який очолив Іванцов М.І., багато 

років життя віддавши пошті. 

 Головною функцією вузла було забезпечення населення району 

послугами поштового зв’язку. 

 Впродовж декількох років відпрацювався технологічний процес, 

розширювався перелік послуг, удосконалювалися маршрути перевезення 

пошти, проводилася реконструкція об’єктів поштового зв’язку. 

 Укрпошта відмовилася від послуг 

залізниці і перейшла на доставку поштових 

відправлень власним автомобільним 

транспортом. 

 Значний внесок у розвиток районного 

вузла поштового зв’язку внесла Манжелій В.І., 

яка з 1998 року змінила на посаді начальника 

Іванцова М.І. 

 Традиційно пошта у більшості людей асоціюється переважно з листами у 

конвертах, марками, листівками, посилками, бандеролями. Але запорукою 

успіху будь-якої компанії є уміння відповідати вимогам часу, постійно тримати 

руку на пульсі сучасних тенденцій. 

 Пошта в усі часи була і залишається необхідною державі і людям. Нині в 

епоху новітніх технологій, поштова галузь зазнає кардинальних змін, відіграє 

все більш значну роль у соціальному та економічному розвитку суспільства. 

Завдяки поштовикам передається різноманітна інформація, необхідна для 

керування економікою, забезпечення ділового та особистого спілкування між 

людьми. 



 161 

 Тож, з 1-го жовтня 2006 року знову відбилися зміни. З метою оптимізації 

мережі поштового зв’язку на базі П’ятихатського, Жовтоводського та 

Верхньодніпровського вузлів поштового зв’язку створено центр поштового 

зв’язку №4 під керівництвом Манжелій В.І. 

 До складу центру тепер входить П’ятихатський цех обслуговування 

споживачів, який обслуговує 89 населених пунктів району з майже 50-тисячним 

населенням, близько 10,5 тисяч пенсіонерів. 

 Цех має 28 відділень поштового 

зв’язку, в яких працює більше 100 

працівників – це начальники та оператори 

відділень, листоноші, водії та інші – люди, 

які багато років віддали пошті, чесно і 

сумлінно виконують свої обов’язки. 

Не можна не назвати їх 

прізвища: начальники ВПЗ 

Суслова Л.В., Бондарь А.Г., 

Пономаренко О.В., Селегей І.В., 

Бальвас Л.М., Титова Т.М.; 

оператори Пархомець Н.І., 

Боклаг Д.І., Пігарєва Р.Б.,; 

листоноші Мирошніченко С.А., Бєлік В.П., Шепель Н.П., Карпенко Л.Г. 

Воробйова Н.Г., Ткаченко Н.М., Павленко Т.М., Чипак В.Д., Шмідська Н.В. та 

багато інших. Керівництво і профспілковий комітет центру не забуває і своїх 

пенсіонерів – ветеранів: Пеліпаку Н.О., Півень А.Я., Стенько М.М., Горб Г.Б., 

Доценко М.М., Сидорову М.Ф. та інші. 

На перший погляд, третє міське відділення зв’язку більше схоже на сільське. І 

розташоване воно у порівняно тихому, але не безлюдному куточку північної 

частини нашого міста, та й люди тут здебільшого знають одне одного. Одначе як би 

там не було, а поєднує це поштове відділення у своїх стінах знайомих і 
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незнайомців, друзів чи родичів, або й просто сторонніх людей у бажанні оплатити 

комунальні послуги, отримати грошові перекази чи іншу допомогу, передплатити 

періодичне видання або ж просто придбати певний товар. Слід відмітити, що вузол 

поштового зв’язку останнім часом значно розширює сферу послуг. Це, звісно, не 

може не радувати громадян, тож часто поспішають вони до своїх відділень. 

Колектив третього міського невеличкий. Це начальник відділення 

Бондарь Алла Григорівна, оператор Пащенко Наталя Василівна, листоноші 

Карпенко Любов Георгіївна, Нашко Оксана Анатоліївна, Реуца Наталія 

Миколаївна, Дьяченко Анжела Миколаївна. 

Про кожного із працівників Алла Григорівна готова знайти добру 

пригорщу хороших і вдячних слів, адже дівчата добросовісні та відповідальні. 

Добрим словом відгукується і про пенсіонерів. Не один десяток літ 

потрудилась у відділенні листоношею Капінус Валентина Миколаївна; вона 

почала працювати сімнадцятирічним дівчам, а торік вийшла на пенсію. Жаль було 

розлучатись їй з колективом, а колективу – з нею. Люди до цих пір пам’ятають 

Валентину Миколаївну і бажають їй тільки-здоров’я та всіляких гараздів. 

Взірцем для молодших працівниць є й Любов Георгіївна Карпенко, 

листоноша, трудовий стаж якої налічує не одну сумку людських сердець… Її 

дільниця – одна з найвіддаленіших та найскладніших, та Любов Георгіївна вже не 

мріє про щось легше, для неї її клієнти вже як родина, про кожного знає ледь не все. 

– Знали б ви, скільки подяк з радістю чуємо на адресу нашої чарівної 

Реуци Наталії Миколаївни, – продовжує А.Г. Бондарь. – Люди схиляють голови 

перед чуйністю та гуманністю цієї жінки.  

– Не так це легко, як дехто думає, пошту носити. Праця листонош дуже 

складна, – продовжує Алла Григорівна. – Крім кореспонденцій, ми пропонуємо 

населенню широкий вибір господарських товарів, маємо справу з 

різноманітними виплатами громадянам. 

Звісно, що будь-яка професія несе свої труднощі. У листонош вони 

пов’язані, насамперед, із великими відстанями, вантажами, відповідальністю. 

Часом нелегко буває і вгодити якійсь окремо взятій людині... 
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– Наприклад, у нас дільниці великі, до 10 кілометрів довжиною, – 

наголошує начальник відділення. – І якщо листоноша починає розносити пошту 

вже під полудень з одного краю вулиці, то, певна річ, поки дійде до іншого, 

наступає вечір. А люди не завжди це розуміють, бо кожен ту ж саму пенсію чи 

газету прагне отримати першим. 

Не можна не захоплюватись цією жінкою. 

А.Г. Бондар (на фото ліворуч) три десятиліття віддала 

районному вузлу зв’язку, з них одинадцять років є 

начальником третього поштового. У 2007 році за сумлінну 

працю, високий професіоналізм та значний особистий 

внесок у розвиток поштового зв’язку нагороджена 

грамотою Дніпропетровської дирекції УДППЗ 

„Укрпошта”. Вже й не мислить себе без цієї роботи, і без 

свого колективу, з вдячністю і любов’ю говорить про 

трьох своїх діток, що їй в усьому допомагають, десятикласника-сина та двох нині 

уже дорослих доньок – Олену та Наталію, які здобули вищу освіту. Олена 

продовжує навчатися – є аспірантом Дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, працює в апараті районної ради. 

Таке вже життя: як ти до людей, так і вони до тебе. Добро вдячністю красне. 

На сьогодні цех обслуговування споживачів надає, окрім суто поштових, 

понад 50 видів нових послуг – фінансові, транспортні, рекламні, реалізація карток 

попередньої оплати за послуги засобів зв’язку .Нині можна відправити та отримати 

електронний переказ, скористатися послугою прискореної доставки та пересилки 

поштових відправлень, замовити персоніфіковану марку „Власна марка”. 

 Піклується пошта і про підготовку поштових кадрів. Бажаючі можуть 

продовжити освіту в Дніпропетровському коледжі зв’язку та інформатизації, 

Одеській національній академії зв’язку ім. Попова. У навчальному центрі 

Дніпропетровської дирекції УДППЗ „Укрпошта” постійно проходить підготовка, 

перепідготовка і підвищення кваліфікації поштовиків, проводяться лекції і семінари. 
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І ДОРОГА СТРІЧКОЮ В’ЄТЬСЯ… 

Неосяжною далечінню вабить дорога. Особливим сенсом життя вона є 

для автомобілістів, які вирушають щодня у потрібному їм напрямку, та 

працівників дорожнього господарства, яких в районі представляє філія 

„П’ятихатський райавтодор”. Саме їхні міцні руки облаштовують автошляхи, 

підтримують у належному стані, розробляють нові варіанти її існування, 

створюють безпечні умови руху. 

Досвід багатьох країн світу підтверджує, що з розвитку автомобільних 

доріг розпочинається економічне зростання держави. Існує навіть певне 

переконання: чим густіша дорожня сітка в державі, тим вищий рівень її 

благополуччя. Розвиток доріг на П’ятихатщині розпочався в післявоєнні роки. 

Сьогодні мережа автомобільних доріг, які обслуговує філія „П’ятихатський 

райавтодор”, налічує 490,7 км, і їхньою особливістю є велика розгалуженість. 

Кожен населений пункт має під’їзд з твердим покриттям.  

Одним з пріоритетних напрямків виробничої діяльності підприємства є 

експлуатаційне утримання автодоріг. Задля цього колектив філії докладає всіх зусиль. 

Впродовж багатьох десятиліть історія підприємства була пов’язана з 

іменами Рапоти В. І., Гулі Л. В., Ужви Л. Г., Зелінки О. С. та багатьох інших. І 

нині, вже перебуваючи на заслуженому відпочинку, трудиться в філії водій 

навантажувача Матюшов Микола Пилипович. 

Має „П’ятихатський райавтодор” свої династії. Ніна Григорівна Носенко, 

провідний інженер з нормування та організації праці, понад три десятиліття на 

підприємстві. І вже понад десяток років поряд з нею тут трудиться дорожнім 

робітником її син Олег Вікторович Носенко. Лаборанта Макарюк Валентину 

Іванівну поєднує з підприємством три десятиліття, тут уже працює інженером 

донька Тетяна Вікторівна. Шанують і поважають у колективі головного 

бухгалтера Пугачову В.П., добрих слів заслуговує її помічниця Шалобод С.О. У 

дорожній галузі неможливо обійтись без ручної праці, без міцних рук, які в 

холод і спеку забезпечують безаварійний проїзд, ліквідовуючи ямковість, 

встановлюючи дорожні знаки, без водіїв автомашин, без представників інших 

професій, які працюють задля безпеки руху на дорогах. Серед них Раєнко В.В., 

Отрода С.П., Слюсар Я.З. та інші.  

П’ятий рік філію „П’ятихатський райавтодор” очолює Бондаренко 

Володимир Васильович. Трудиться зі знанням справи, відповідальністю за 

покладені на нього обов’язки. 
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Люди в білих халатах, ми низько вклоняємось вам 

Система охорони здоров’я 

зародилася в районі з відкриттям 

медичних закладів:  

– у 1902 році – Саксаганської 

земської лікарні; 

– у 1903 році – Жовтянської лікарні;  

– у 1907 році – Ерастівської лікарні. 

Значну роль у їх відкритті відіграв меценат краю Ераст Бродський. 

У 1910 році було відкрито амбулаторію у селищі Лихівка. 

У радянські часи головною лікарнею в районі була Саксаганська. У місті 

П’ятихатки була поліклініка (вона знаходилася в одноповерховому приміщенні 

навпроти храму, на місці СТО) та лікарня на 10 ліжок. 

За часів головного лікаря Геннадія Іхненка розпочалося будівництво 

районної лікарні, у 1963 році головним лікарем став Лучко Віталій 

Терентійович. У 1964 році вступило до ладу поліклінічне відділення, а трохи 

пізніше хірургічний корпус районної лікарні. 

На ниві охорони здоров’я плідно працювали 

хірурги Сєрих Федір Данилович та Данильченко 

Микола Миколайович, які і створили хірургічну 

службу в районі. Пізніше в район прибув кандидат 

медичних наук Титаренко Андрій Андрійович, який 

виховав плеяду прекрасних хірургів. Це кандидат 

медичних наук, кавалер ордена Трудового Червоного 

Прапора Хлистун Борис Іванович, Вахтангашвілі 

Роберт Шавлович (нині професор, живе і працює в 

Москві), Ширінкін Володимир Георгійович (нині головний лікар 

Дніпропетровського міського онкоцентру). 

Районним відділом охорони здоров’я, до реконструкції служби, керував 

Милестюк Іван Федорович. 
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У 1963-1964 роках у район прибули молоді спеціалісти, які відразу ж 

завоювали авторитет серед населення: 

– подружжя Данильченків: Микола Миколайович та педіатр Валентина 

Пантеліївна; 

– подружжя Стороженків: Павло Григорович та Світлана Григорівна; 

– подружжя Хлистунів: Борис Іванович та Валентина Михайлівна; 

– подружжя Дамаскіних: Володимир Трохимович та Людмила Григорівна; 

– подружжя Коляда: Віталій 

Дмитрович та Надія Миколаївна; 

– лікар рентгенолог –Чміль Віктор 

Прокопович; 

– окуліст – Лучко Валентина Павлівна. 

При ЦРЛ було відкрито пункт швидкої 

допомоги, де працювали учасники Великої Вітчизняної війни, фельдшери 

Сухотєрін Михайло Михайлович та Піддубна Віра Олексіївна і водії: Бицюк 

Василь Петрович, Кабаков Павло Федорович. 

Почався бурхливий розвиток галузі, відкривалися відділення лікарні. 

Великим авторитетом користувалися в районі завідуючий терапевтичним 

відділенням ЦРЛ, учасник Великої Вітчизняної війни Коротич Галина 

Юхимівна, лікарі-терапевти Седлер Броніслава Іонівна, Дєлова Ніна Василівна, 

Антонова Марія Степанівна (на фото ліворуч), Козлов 

Валерій Миколайович, педіатри Данильченко Валентина 

Пантеліївна, Остроущенко Валентина Мефодіївна, Орєхова 

Алла Вікторівна. 

Жіночим лікарем від Бога був лікар-гінеколог Аламаха 

Іван Микитович, тривалий час очолювала пологове відділення 

Григор’єва Любов Сергіївна, засновники династій лікарів-

гінекологів. 

У 60-70-і роки колектив жив цікавим змістовним життям: діяв хор 

медичних працівників – постійний учасник районних заходів, 2 місце в 
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обласному конкурсі одержав жіночий 

ансамбль „Тоніка”, дует у складі 

В. Соловйова та Т. Олефір отримав І 

місце у конкурсі художньої 

самодіяльності медичних працівників 

області, за що був нагороджений 

іменними путівками.  

У лікарнях району велику вагу мали профспілкові організації. Райком 

профспілки медичних працівників тривалий час 

очолювала Маньковська Жанна Юхимівна, а 

партійну організацію – лікар-терапевт, пізніше 

начмед ЦРЛ, Антонова Марія Степанівна. 

Чарувала і чарує своїм співом фельдшер 

швидкої допомоги Ланіна Марія Федосіївна, яка не 

одній людині прийшла на допомогу, врятувала від 

смерті, а ще тривалий час очолювала райком 

профспілки медичних працівників.  

Розвитку галузі медицини в районі сприяли головні лікарі ЦРЛ: Лучко 

Віталій Терентійович, Остроущенко Михайло Володимирович, Боронило 

Олександр Степанович. Справжніми організаторами медичної служби були 

начмед ЦРЛ Пономаренко Леонід Васильович, головний лікар Лихівської 

районної лікарні Огоренко Валентин Якович, Жовтянської лікарні – Перерва 

Анатолій Никифорович. 

Хірургом із золотими руками є 

у ЦРЛ Хлистун Борис Іванович. 

Борис Іванович більше 30 років 

провів за операційним столом. 

Скільки врятовано людей, скількох 

повернуто до життя і праці! Він 

дійсно хірург від Бога. У нього 
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постійно була велика тяга до науки, до передового: відвідував курси у 

знаменитих хірургів академіків, професорів Шалімова, Амосова, був завжди у 

пошуках. Тому його в свій час запросили працювати на кафедру 

Дніпропетровської госпітальної хірургії. Майже 10 років він передавав свої 

знання студентам. Там захистив кандидатську, отримав квартиру в центрі міста. 

Але його невтримно тягло в П’ятихатки, де залишилося багато друзів і рідне 

хірургічне відділення. Тож повернувшись у П’ятихатки, він знову приступив до 

своєї улюбленої справи – повертати здоров’я і життя людям.  

Довгий час він працював з Титаренком А.А. На 60-річний ювілей 

Б.І. Хлистуна той зняв з шиї свій золотий ланцюжок з медичною емблемою і 

одягнув Борису Івановичу як гідному продовжувачеві його справи. 

Талановитий хірург нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.  

Син Геннадій теж став хірургом. Такий же, як і батько, здібний, уважний, 

працелюбний. Онука Тетяна закінчила медичну академію і вже самостійно 

оперує, онук Радіон навчається у вузі, вивчає китайську мову, стажувався в 

Китаї. Дружина Валентина Михайлівна – теж лікар, надійний друг і помічник, з 

якою пліч-о-пліч уже майже 50 років. Б.І. Хлистун вдячний долі, а люди 

завдячують йому.  

На сьогодні медична служба району складається з 5 лікарень, 6 сільських 

амбулаторій та 29 ФАПів. Успішно трудяться 65 лікарів, 246 медичних сестер, 

фельдшерів та акушерів, 91 чоловік 

молодшого медичного персоналу, які стоять 

на сторожі здоров’я 47,8 тис. п’ятихатців. 

Нині медичну службу в районі очолює 

Орєхов Федір Ізотович, який працює над 

вирішенням нагальних проблем галузі.  

У медичних закладах району 

зберігаються і примножуються традиції, що 

передаються з покоління в покоління, а в 

лікарні з великим успіхом працюють династії 
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лікарів: 

– Остроущенків – син Володимир та донька Тетяна лікарі-стоматологи; 

– Стороженків – донька Тетяна, завідуюча поліклінічним відділенням 

ЦРЛ; Олена – лікар, що працює в м. Дніпропетровську; 

– Хлистунів – син Геннадій та онука Тетяна – лікарі-хірурги. 

Славні традиції старшого покоління медиків успішно 

продовжує начальник відділу охорони здоров’я 

П’ятихатської райдержадміністрації, лікар-терапевт 

Лобода Любов Олексіївна, депутат районної ради. Любов 

Олексіївна довгий час очолювала терапевтичне відділення 

ЦРЛ. Людина ця знана й шанована в районі. Лікує людей 

від фізичних і моральних травм і ліками, і словом. 

Шанобливе ставлення у районі 

заслужила лікар-невропатолог, 

заступник головного лікаря ЦРЛ по 

мережі Дрімко Наталія Олексіївна. 

Девізом її життя є вислів: 

„Поспішайте творити добро”.  

Найщиріші слова вдячності за 

нелегку працю, чуйне серце, 

професійну етику звучать серед п’ятихатців на адресу Наталії Олексіївни. Вона 

завжди на передньому краї суспільного життя: у 2006 році її обрали депутатом 

районної ради. „Щастя людини починається зі здоров’я, – вважає лікар.” 

Багатьом хворим Наталія Олексіївна повернула дар мови, навчила заново 

ходити. Для неї не існує вихідних днів, коли є загроза чиємусь життю. Не 

тільки медикаментами, а й добрим словом, чуйністю та увагою вона лікує 

людей. А це так важливо в наш складний час. Наталія Олексіївна завжди на 

бойовому посту, завжди готова щохвилини врятувати людину. Такого лікаря не 

можна не любити. 
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Щирою посмішкою, доброю порадою і ліками рятує людей заступник 

головного лікаря, терапевт Мовчан Тетяна Павлівна. Її лагідне слово, підтримка 

завжди допомагають хворим. „Відчувати чужий біль, чужу радість, як свою – 

ось що головне,” – вважає Тетяна Павлівна. Ці слова-життєве кредо лікаря. І це 

не просто красиві сценічні слова, а перш за все – багаторічна праця на благо 

людини. Все, що робить Тетяна Павлівна, вона робить з 

поглядом на добро. Вона завжди була і залишається сама 

собою. А це нелегко: робота з пацієнтами  мало не щодня 

вимагає суто людських випробувань характеру, принципів 

душі і совісті. Вона живе з людьми і для людей, переймається 

їх болем і радістю зцілення. Її люблять за майстерність, щиру 

душу, велике серце. 

Значне місце в системі охорони здоров’я району займає реанімаційне 

відділення, яке відзначило 10-річний ювілей. Його незмінним завідуючим є 

Лобода Володимир Григорович, який 

разом з колективом завжди у 

постійній боротьбі за здоров’я 

людини. 

Володимир Григорович 

користується надзвичайною повагою 

у колективі і серед жителів району. 

Для нього хворий – понад усе, понад власні проблеми. Інші справи, все 

відкладе в разі потреби, бо життя хворого – найбільша цінність. Нелегко 

лікарю, якщо він знає, як вилікувати, але не володіє арсеналом необхідних 

медикаментів. Та, незважаючи на труднощі, Володимир Григорович 

залишається відданим своєму професійному обов’язку, своєму відділенню. Він 

завжди успішно шукає засоби і можливості для боротьби за здоров’я своїх 

пацієнтів, яких повертає „з того світу”. Лобода В.Г. не потребує якихось 

додаткових рекомендацій. 
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Довгий час у лікарні працює лікар-педіатр Шиленко Олександр 

Васильович разом з дружиною, Вірою Петрівною, теж медиком за фахом. 

Донька Тетяна  теж пов’язала своє життя з охороною здоров’я. Багатьом дітям 

лікар повернув здоров’я. Олександр Васильович – кваліфікований фахівець. Усі 

свої знання, величезний досвід віддає справі зцілення малят. 

І таких людей „в білих халатах” у районі чимало, їх знають і поважають, 

бо така вже у них гуманна професія – стояти на варті життя і здоров’я людей.  

Тут порядок насамперед 

Не раз доводилося бувати у вузловій лікарні. І кожного разу, приходячи 

туди, дивуєшся, як затишно у кабінетах і коридорах поліклініки. Так, на 

другому поверсі для відвідувачів стоїть м’який куточок, де можна комфортно 

відпочити, є дзеркала, дивлячись у які можна підправити зачіску абощо. А на 

Новий рік тут завжди стоїть чепурна та пишна ялинка, що радує око пацієнтів і 

медичного персоналу, підвищує настрій і загострює почуття наближення всіма 

улюбленого свята. І такі позитивні емоції, треба зазначити, відіграють не 

останню роль в одужанні хворих. 
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На дворі теж порядок. Тільки-но надходить весна – вже кипить робота. 

Все вигрібається, біляться дерева, саджаються квіти. Щорічно власними силами 

проводяться ремонти поліклініки, неврологічного, терапевтичного відділень, 

дитячої консультації. В усьому цьому заслуга колективу лікарні і, особливо, 

молодшого медперсоналу. А трудяться у вузловій лікарні 105 чоловік, з яких 13 

лікарів, 39 середніх медичних сестер, 26 санітарок, на залізничних 

підприємствах у здоровпунктах – 7 фельдшерів, інші – працівники 

адмінапарату, бухгалтерії, кухні, господарчої частини.  

Справжнім старожилом тут 

вважають Плужнік Анастасію 

Никифорівну, яка ось вже чотири 

десятиріччя невтомно працює 

санітаркою. Дуже давно у поліклініці 

трудяться хірург Осельський В.В., 

старша медична сестра 

Аришака Н.Ю. Пізніше прийшли терапевти Хіба Л.М., Дзюба В.М., 

Новицька О.М., невропатолог Шахман А.Ф. Людина і Лікар з великої літери (на 

фото за роботою), гінекологи Корнієнко Т.А. та Портний Є.Ф., офтальмолог 

Здановська Л.С., завідуюча поліклінікою Попова А.П., стоматолог 

Проценко І.В., віднедавна у їх родину влилась лікар-лаборант Бур’янська А.О. 

Ось уже близько двох 

десятиліть очолює цей 

дружній колектив Шахман 

Лідія Сергіївна (на фото у 

центрі).  

У вузловій лікарні 

обслуговуються здебільшого 

працівники залізничного 

транспорту. Тут вони отримують першу допомогу у разі хвороби; проходять 

медогляди, після яких компетентна комісія детально розглядаючи результати 
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всіх тестів і аналізів, визначає придатність залізничників обіймати певні 

посади. 

Паралельно з цим ведеться прийом хворих. Слід зауважити, що сюди 

звертаються й жителі міста та району, які з тих чи інших причин бажають 

лікуватися саме тут. 

У поліклініці працює рентген-кабінет, кабінети фізпроцедур та 

фтизіатричний, тут можна зробити РЕГ голови, а хворим на серце – 

електрокардіограму та комп’ютерну добову діагностику. 

Хворі отримують триразове харчування. А смачні страви готують 

Зуєва О.І., Довгаль В.І., Негода А.Д. 

Пам’ятають у лікарні і колишніх працівників лікарні: Дьомку Галину 

Миколаївну, Чубука Віктора Михайловича, Дьоміну Валентину Іванівну, 

Василенко Ганну Павлівну. 

Нинішній склад працівників лікарні не зраджує традиціям, свої знання, 

вміння, досвід використовує на благо людей.  

Сила згуртованості 

Саксаганська дільнична лікарня обслуговує близько шести тисяч жителів 

з 5 населених пунктів району: Саксагані, Чумаків, Грушуватки, Саївки, 

Долинського. Це основний контингент людей, якими постійно опікується 

медичний заклад. Очолює роботу лікарні депутат районної ради, голова 

постійної депутатської комісії з питань соціальної політики і праці, освіти, 

охорони здоров’я, культури, молоді і спорту Кругленко В.П., лікар-рентгенолог 

і терапевт. Поряд з Валентиною Петрівною надають кваліфіковану медичну 

допомогу населенню стоматолог Чорнобай Ада Петрівна, ветеран-хірург 

Титаренко Андрій Андрійович і Терапевт з великої літери, справжній лікар від 

Бога Грузін Тетяна Аркадіївна. 

Лікарня має 55 стаціонарних ліжок, тут знаходиться психіатричне 

відділення; один день у тиждень прийом веде лікар-гінеколог. 

Повністю пройнялись прагненням збереження здоров’я людини 

представники середнього та молодшого медичного персоналу. Цю когорту 
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представляє головна медична сестра лікарні Ляшова Ірина Анатоліївна, яка задає 

тон і показує приклад у роботі іншим. 

Останніми роками лікарня 

отримала новий апарат ЕКГ, мікроскоп, 

холодильники, придбала автоматичну 

пральну машинку. Тут минулого року 

було замінено близько 35 відсотків 

водопровідних і каналізаційних мереж. У багатьох кабінетах наслано лінолеум, 

щороку виконуються косметичні ремонти.  

Під час минулої атестації медичних закладів П’ятихатщини Саксаганська 

дільнична лікарня (одна з небагатьох) була удостоєна вищої категорії. 

Сподіваємось, що високе звання буде підтверджено й надалі.  

Сто років на службі людям 

У далекому 1907 році поміщик Е.К. Бродський відкрив на території свого 

маєтку спочатку училище для сільської бідноти, а затим і лазарет на 30 ліжок 

для лікування хворих. 

Що ж сьогодні являє собою заклад, який більше ста років стоїть на 

П’ятихатській землі і приносить добро людям? У даний час Ерастівська лікарня 

складається з поліклініки та терапевтичного відділення, розрахованого на 25 

ліжок. Трудиться в лікарні 28 чоловік. А наданням медичних послуг охоплює 

населення аж трьох місцевих рад – Комісарівської, Вишнівської, Лозуватської, 

а це близько 5000 дорослих та 1200 дітей, а ще територія радіусом 25 км. На 

дільниці працює 4 фельдшерсько-акушерські пункти, в яких найпершу 

допомогу жителям надають 4 фельдшери.  

Слід відзначити, що, незважаючи на такий поважний вік, лікарня 

знаходиться у прекрасному стані. Уже десять років підряд про життєдіяльність 

закладу турбується Войцехівська Ольга Володимирівна, що очолює колектив, а 

також її чоловік Олександр Ілліч, який взяв на себе господарські проблеми з 

2000 року. Останнім часом значно покращено добробут лікарні: підведено воду, 

газифіковано, проведено ремонтні роботи. 



 175 

Тож на свій віковий ювілей Ерастівська дільнична лікарня має досить 

ошатний вигляд. Особливо приємно вражають внутрішні приміщення: дуже 

чисто, охайно, по-домашньому затишно. Лікарняні палати швидше нагадують 

готельні номери. Така атмосфера, щире і чуйне ставлення медперсоналу до 

хворих не може не впливати на лікування. 

У 2007 році Ерастівській дільничній лікарні виповнилося 100 років. У 

тому, що Ерастівська дільнична лікарня має добротні приміщення, збережену 

матеріально-технічну базу, добру ауру теплоти і людяності, заслуга всіх 

поколінь, які працювали тут з часу створення і до сьогоднішнього дня.  

Ось вони – ветерани, які, незважаючи на труднощі, дарували людям 

здоров’я і відданість. Дев’ятнадцять років очолював колектив Манюта Василь 

Харлампійович; трохи менше працювала педіатром Калініченко Л.П. Медичні 

сестри Доброгорська О.І., Сторчеус О.Ф., Гнатишина С.Г., Проводько З.Й., 

Вініченко В.І., Матус О.С., Похил В.В., фельдшери Яковенко А.П., Пасько К.Д., 

молодший медичний персонал: Ковтун Г.К., Гладир В.В., Юрченко О.К., 

Тараненко Р.А., повар Жук П.В. віддали лікарні і хворим по одному і більше 

десятків років. 

Нинішнє покоління працівників виховане на їхніх прикладах надання 

медичної допомоги. 

Майже чотири десятки років працює в Ерастівській дільничній 

терапевтом Собко Ніна Костянтинівна, професіонал, коректна і чуйна людина. 

Такий же трудовий стаж у лікарні і в акушера Пінчук Катерини Петрівни. 

Працює у закладі молодий спеціаліст-стоматолог Жуліна Н.В.  

Теплі слова адресують жителі медичним сестрам – Шавлай М.Ф., 

Кудрявцевій О.О., Савчук Т.В., Плиг О.О., а також Васильківській Т.В., 

Суровій В.І., Катан О.С.; молодшим медичним сестрам – Романчук О.М., 

Второвій Н.І., Доброгорській Н.І., Дідух Н.Б., Рівній С.С., працівникам 

господарської служби. Вони разом і становлять колектив, спільно роблять усе 

необхідне, щоб дарувати населенню максимум добра і здоров’я. 



 176 

Історія центральної районної аптеки №127 

Невід’ємною складовою господарської діяльності у сфері охорони 

здоров’я є фармація, яка має давню і самобутню історію. Ще в далекому 

1922 році при місцевих органах охорони здоров’я було утворено підвідділи, які 

проводили націоналізацію аптек та підготовку фармацевтичних кадрів.  

У П’ятихатках аптеку було відкрито в середині 30-х років. Першим 

керуючим був Гольберг Яків Мойсейович. Приміщення аптеки, де проживали 

сім’я і де відпускалися ліки хворим, складалося з трьох кімнат. 

Під час окупації міста частину медикаментів, які не встигли евакуювати, 

було закопано в сараї, що знадобилося для лікування поранених бійців після 

звільнення П’ятихаток. 

У 50-і роки відбувається реорганізація аптечної мережі. Наказ № 1 був 

підписаний 4 квітня 1950 року завідуючою Могилянською Ребеккою 

Абрамівною. 1 серпня 1954 року було відкрито аптечний пункт в селищі 

Нерудсталь. 

Створення мережі аптечних закладів припадає на 60-і роки, коли 

завідуючою районною аптекою стала Аламаха Катерина Григорівна. У 

1966 році аптека перейшла в нове приміщення, населенню пропонувалися 

послуги з виготовлення різних форм ліків, особливо для потреб ЦРЛ та 

дільничних лікарень. 
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На 60-70-і роки припадає будівництво як медичних, так і аптечних 

установ. У новозбудованих медамбулаторіях в селах: Троїцьке, Савро, 

Комісарівка, Виноградівка, Пальмирово було відкрито аптечні пункти. 

Забезпечували населення медикаментами та засобами догляду за хворими 

дільничні аптеки: Лозуватська – завідувач аптеки Шкуренко Олександр 

Костянтинович, Жовтянська – Соколюк Григорій Антонович, Саксаганська – 

Бальвас Тамара Іванівна. 

У 1984 році аптека перейшла в нове, обладнане сучасними меблями 

приміщення. Значно зросли як кількість так і якість наданих послуг, що 

потребувало постійної доставки медикаментів у аптечні установи. Цю роботу 

добросовісно виконували заступник завідуючого районною аптекою №127 

Олефір Віталій Павлович та водій автофургону Кисіль Володимир Степанович. 

Одночасно працівники аптек здійснювали заготівлю дикоросної 

лікарської сировини. 

Все своє життя пов’язали з аптекою Наришкіна Фаїна Павлівна, Полова 

Ксенія Іванівна, зав. аптекою Хохлова Валентина Олександрівна, Давидова 

Алла Романівна, Нікітченко Катерина Миколаївна.  

У 1996 році керівником 

аптечної мережі стала Оржиховська 

Наталія Анатоліївна. Сьогодні в 

штаті ЦРА  38 працівників, котрі 

забезпечують роботу 5 аптек, 5 

аптечних пунктів та 3 кіосків. 

Колектив постійно дбає про 

вдосконалення своєї діяльності, 

зокрема надання допомоги пільговим категоріям населення. За підсумками  

2001 року ЦРА № 127 визнана Дніпропетровською ОДА кращою установою і 

нагороджена дипломом, а провізор Демянчук Лариса Іванівна отримала 

перемогу в обласному конкурсі на звання „Кращий за професією”. 
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Розвиток освітянської галузі в районі 

У 1923 році був створений П’ятихатський відділ народної освіти, який 

здійснював керівництво 22 школами. Позашкільні заклади з’явилися після 

II світової війни: 

1958 р. – П’ятихатська музична школа; 

1967 р. –дитячо-юнацька спортивна школа; 

1973 р. – Будинок піонерів; 

1979 р. – районний міжшкільний навчально-виробничий комплекс. 

 П’ятихатська земля багата рукотворними скарбами, які виростають на її 

неозорих полях. Але найдорогоцінніші самоцвіти району – його невтомні люди. 

 П’ятихатці брали активну участь у всіх вікопомних історичних подіях та 

прославляли рідний край на бойових і трудових фронтах. Герой Радянського 

Союзу Яків Пантелеймонович Вергун обороняв Москву, Сталінград, звільняв 

Дніпропетровську область і П’ятихатський район, Одесу, Румунію, Болгарію, 

Угорщину, Югославію, штурмував Берлін. Нагороджений він орденами 

Олександра Невського, Вітчизняної війни І і II ступеня, двома орденами Червоної 

Зірки, орденом „Знак Пошани”, шістнадцятьма медалями.  

 Після війни працював учителем хімії та біології, директором П’ятихатської 

СШ, очолив П’ятихатський відділ народної освіти. Брав активну участь у 

громадському житті району, був делегатом з’їзду вчителів Української РСР. 

Знаною і шанованою людиною в районі був Пономаренко Василь 

Михайлович. Його ім’я навіки вписане в історію нашого міста і району. 

Він був учителем від Бога. З 1946 року викладав українську мову і 

літературу в Олеферівській (нині Долинській) середній школі. Згодом став 

директором цієї школи. Не одне покоління вдячних земляків добрим словом 

згадували і згадують Василя Михайловича. Його чудову українську мову, яку 

беріг і леліяв, всіляко захищав, його уроки людяності, коли десять років керував 

парторганізацією в колгоспі „40-річчя Жовтня”. 
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Він залишався Вчителем завжди. Бо мав талант, дарований Богом. 

Сімнадцять років Василь Михайлович завідував районним відділом освіти. За цей 

час у районі було збудовано не одну школу, випущено з них не одну сотню учнів. 

– Я плакав і не хотів ховати сліз, коли в 1967 році під оркестровий марш ми 

відкривали в Долинському нову двоповерхову школу, – пригадує 

Д.О. Москаленко, відмінник народної освіти, ветеран війни. – Я бачив сльози і на 

очах завідувача райвно, бо він у це свято вклав не менше душі, ніж я, тодішній 

директор школи. 

Одному з перших Василю Михайловичу Пономаренку було присвоєно 

звання Почесного громадянина міста. І не тільки за дорогоцінний вклад у 

розвиток освіти, але й за ратні подвиги. Всі 1419 днів і ночей у шинелі і 

гімнастерці. Не ухилявся від куль, хоробро йшов в атаки, не шкодуючи життя. 

Тричі приходив до тями в шпиталях після тяжких поранень. Ділився фронтовою 

пайкою з опухлими від голоду ленінградцями, коли захищав місто на Неві і 

пробивав блокаду. І не всі знали, що війна відпустила його інвалідом 1 групи. 

Орденами Леніна і Червоної Зірки, п’ятнадцятьма медалями оцінила 

Батьківщина мужність і вірність воїнському обов’язку нашого земляка. З квітня 

1981 року немає його серед нас. Проте його незабутні уроки сили духу, широти 

душі, вболівання за рідний край і його красу, пісенну мову пам’ятаємо ми, 

нинішні. І свято зберігаємо цю пам’ять. 

 Імена багатьох директорів шкіл золотими літерами вписані в педагогічну 

спадщину. Надія Омелянівна Шеремет, директор Зорянської СШ, одна з перших у 

районі запропонувала рейтингову систему, яка забезпечує об’єктивну оцінку 

знань, підвищує інтерес до навчання. Чи з не найперших у районі Зорянська СШ 

запропонувала навчання дітей-шестирічок. Вихованці цього навчального закладу 

завжди були традиційними переможцями районних олімпіад. 

Добрий слід на педагогічній ниві залишив і Василь Олексійович Корнієнко. 

Очоливши Вишнівську СШ, Василь Олексійович зумів створити творчу 

невимушену атмосферу у педагогічному колективі і серед дітей. Свою 
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веселу вдачу поєднував із доброзичливою вимогливістю, нікому не дозволяв 

працювати і вчитися абияк. І це приносило вагомі плоди. 

Педагогічні та учнівські колективи району знають і поважають Григорія 

Трохимовича Софієнка. Велика Вітчизняна війна припинила його навчання в 

педучилищі. У вересні 1943 року влився у 10-ту повітрянодесантну дивізію, 

форсував Дніпро, звільняв міста і села від фашистських загарбників. Визволяв 

Молдавію, Румунію, Болгарію. Нагороджений орденами Вітчизняної війни II 

ступеня, Слави III ступеня, медалями „За відвагу”, „За бойові заслуги”. Після 

війни закінчив педінститут і 45 років працював вчителем, завучем і директором 

багатьох шкіл району. З черговими слідопитами встановив імена 174 невідомих 

полеглих бійців. І сьогодні Григорій Трохимович частий гість у школах району. 

Великий бойовий і трудовий шлях пройшов педагог Петро Іванович 

Верболоз. Він очолював П’ятихатську СШ № 3, в якій викладав історію. Суворий, 

вимогливий і справедливий, Павло Іванович створював на уроках таку цікаву 

атмосферу, що учням здавалося, ніби вони занурилися у ті історичні обставини, 

про які розповідає вчитель. 

Знані в районі вчителі – орденоносці: 

– ВОЙТЕНКО Валентина Григорівна – кавалер ордена Трудового 

Червоного Прапора; 

– ТИМЧЕНКО Валентин Федорович – кавалер ордена Трудової Слави 

III ступеня; 

– ЧЕРНИШ Ніна Іванівна – кавалер ордена „Знак Пошани”. 

Добре, розумне, вічне сіяли в душах школярів заслужені вчителі УРСР: 

– АНДРУСЕНКО Степанида Костянтинівна; 

– РАПОТА Антоніна Степанівна; 

– РОМАНЕЦЬ Іван Іванович; 

– ШМАЛЬКО Олександр Мефодійович; 

– ГИРЕНКО Любов Михайлівна; 

– ГАРАЖА Марія Терентіївна; 

– ТОПАЛ Галина Григорівна; 

– ПЛУЖНИК Наталія Остапівна. 

Медалями ім. Макаренка та „За доблестный труд” нагороджені ПАЛІЙ 

Володимир Андрійович, ПЕРЕРВА Вікторія Владиславівна. 
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Бувають учителі з природженим педагогічним хистом, які вміють жити 

життям класу, педагогічного колективу, забуваючи про себе, про свої власні 

клопоти, радощі або сподівання. Кожен урок такого вчителя – це розширення 

наукового світогляду учня, це заспокоєння його 

природної цікавості, насолода, а не мука. Саме такою 

була Власова Валентина Василівна, мудрий учитель, 

умілий заступник директора школи, голова районної 

профспілкової організації, начальник відділу освіти 

протягом 15 років. Вимогливість і твердість у 

керівництві завжди поєднувала з тактовним, 

доброзичливим ставленням до своїх колег. На жаль, 

вона пішла так рано з життя, але залишила по собі світлу і добру пам’ять.  

Сьогодні у закладах освіти району працюють люди, щиро віддані 

вчительській справі, які люблять дітей, вірять у їх сили і, головне, вміють по-

справжньому робити свою справу. 

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів Ізотов А.П. (П’ятихатська 

ЗШ І-ІІІ ст. №1), Немченко А.М. (Нерудстальська ЗШ І-ІІІ ст.), Зима Г.Р. 

(Вишнівська ЗШ І-ІІІ ст.), Кошик В.Г. (Мирнівська ЗШ І-ІІІ ст.), Вознюк Т.М. 

(Жовтоолександрівська ЗШ І-ІІІ ст.), Яблонський А.М. (Зорянська ЗШ І-ІІІ ст.), 

Ромус Н.Г. (Лихівська ЗШ I-III ст.), Конюшенко С.Б. (Саївська ЗШ І-ІІІ ст.), 

Полова В.М. (Культурянська ЗШ І-ІІ ст.), Білан Г.П. (Миколаївська ЗШ І-ІІІ ст.) 

свою діяльність будують на принципах демократичності, колегіальності, 

відкритості з максимальним залученням колективних та громадських органів. 

Структура їх управлінської діяльності дає змогу послідовно реалізувати функції 

управління, оперативно впливати на ті чи інші ланки її підсистем для досягнення 

конкретної мети, координувати і спрямовувати діяльні сили колективу. 

Ізотов А.П., Немченко А.М. та Барабаш М.Ф. як депутати представляють 

інтереси освітян у районній раді.  

Заслуговує увагу цілеспрямована, творча робота заступників директорів з 

навчальної та виховної роботи Нестеренко В.О. (П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. №1), 
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Софієнко В.В. (Зеленоярська ЗШ І-ІІІ ст.), Синєколодецької Н.О.(Зорянська ЗШ І-

ІІІ ст.), які працюють над впровадженням у навчально-виховний процес 

інноваційних технологій. 

Завдяки педагогам-філологам Афанасьєвій З.В., Євтушенко Т.П. 

(П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. №1), Синеколодецькій А.А. (П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. 

№2), Рогозі Л.П. (Вишнівська ЗШ І-ІІІ ст.), Цівці Т.В. (Комісарівська ЗШ І-ІІІ ст.), 

Мартюк З.М. (Вільнівська ЗШ І-ІІІ ст.) українське слово звучить так, що діти 

пишаються належністю до цієї прекрасної нації. Їх учні неодноразово ставали 

призерами обласного туру Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. 

Вчителі Ляшенко Л.В. та Пісна Т.В. (математика), Бабич О.М. (російська 

мова і зарубіжна література) – П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. №1, Цукор О.Т. 

(російська мова і література), Поліщук Л.В. (англійська мова), Гула І.Г.(трудове 

навчання), Оганесян О.О. (математика) – П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. №2, Бурак С.М. 

(правознавство) – П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст № 3, Красенко І.В. (російська мова та 

література), Шумлянська В.В. (початкові класи) – Культурянська ЗШ І-ІІ ст., 

Цебратенко В.М. (англійська мова) – Саксаганська ЗШ І-ІІІ ст., Яблонська М.Д. 

(математика) – Зорянська ЗШ І-ІІІ ст., навчально-виховний процес спрямовують 

на виявлення творчої особистості дитини, інтеграцію у сучасне суспільство 

людини-гуманіста, організованої на вдосконалення самого суспільства.  

У 1992 році на базі районного 

міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату, станції юних техніків, 

станції юних натуралістів, Будинку 

піонерів було створено районний Центр 

учнівської молоді. 

У результаті зміцнення матеріально-технічної бази ЦУМу збільшилася кількість 

ліцензованих спеціальностей, за якими готували старшокласників шкіл району. 

За 26 років в НВК та Центрі учнівської молоді підготовлено: 

 водіїв транспортних засобів категорії „В” і „С” 3320 

 трактористів 1250 

 швачок 1600 
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 секретарів-друкарок 1050 

 токарів 300 

 помічників машиністів електровозів 250 

 молодших медичних сестер 120 

 операторів машинного доїння 30 

 овочівників 45 

 продавців промислової групи 270 

 автослюсарів 239 

 старших піонерських вожатих 31 

 користувачів ПЕОМ 370 

У 2003 році в школах району введено 

профільні класи та класи з поглибленим 

вивченням окремих предметів. У 2004 році 

почали працювати факультативи та спецкурси 

„Людина і суспільство” у 19 школах, 

„Практичне право” у 5 школах, „Європейський 

вибір України” у 8 школах, „Інформатика” у 20 школах району. Працюють 

міжшкільні факультативи для 

обдарованих дітей з української 

мови, англійської мови, хімії, 

правознавства.  

З 2005 року – 18 початкових 

класів виведено із класів-

комплектів. Збільшилося 

фінансування на шкільні гуртки, що дало змогу охопити дітей організованим 

дозвіллям (2352 дітей).  

У навчальних закладах велика увага 

приділяється військово-патріотичному вихованню.  

Кожна історична епоха висуває свої вимоги до 

виховання та навчання молоді, створює певний 

позитивний педагогічний досвід. Сьогодні відділ 

освіти очолює Буряк Сергій Іванович, який примножує 

досягнення на освітянській ниві, працює над 

вирішенням проблем і виконанням програм розвитку освіти в районі. 
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Розвиток дошкілля нашого П’ятихатського району теж має свою багату 

історію. 

Перші дитячі садки, ясла, дитячі будинки відкриті в нашому районі в 

1920 році. Ще йшла громадська війна, ще був голод і розруха, а держава виділяла 

кошти для врятування безпритульних, осиротілих дітей. 

Саме в цей час в селі Жовтому організовано дитячий будинок, засновником 

і керівником якого була вчителька Марія Іванівна Лучко. Понад 60 сиріт 

розмістилося в будинку церковного старости. Харчування і забезпечення 

приладдям здійснювалося за рахунок державних коштів. Діти не лише навчалися, 

а й працювали на городі. У 1930 році тут же в Жовтому було організовано ясла-

садок, який працював до 1952 року. 

Перший дитячий садок у селі Саксагань було організовано при машинно-

тракторній станції в 1936 році. Багато сил і енергії доклала для його влаштування 

вихователька дитячого будинку Любов Микитівна Матушевська, яка стала 

завідуючою, а також робітники Саксаганської МТС, які виготовили для дітей 

необхідний інвентар. Дитячий будинок грудної дитини в цьому ж селі засновано в 

1935 році. Проіснував він до 1952 року. 

У 1921 – 1922 роках у П’ятихатській залізничній єдиній трудовій школі на 

літній період відкрили сезонні дитячі майданчики, на які приймали дітей 

семирічного віку. На базі цих майданчиків у 1928 році відкрито перші дитячі ясла, 

якими завідувала Євдокія Тимофіївна Макарова. У 1936 році для них збудовано 

нове приміщення. 

У 30-х роках ХХ століття було відкрито також дитячий садок у селищі 

Лихівка (завідуючою була Сухіна Галина Сергіївна). 

У самому ж місті в 1936 році було розпочато будівництво дит’ясел по 

вулиці Садовій (нині вул. Желєзнякова). Будівництво велося з цегли, яку возили з 

с. Саксагані – там саме розбивали церкву і була дана вказівка використати цю 

цеглу для будівництва ясел. Ясла збудували в 1937 році. Режим роботи був 

гнучким, бо доводилося пристосовуватися до можливостей працюючих мам, які 

годували малят грудним молоком. 
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Невдовзі в нашому місті засновано дитячий садок, якому присвоєно ім’я 

Крупської Н.К. Точної дати відкриття дитячого садка встановити не вдалося. 

Відомо лише, що в 1939 р. він уже функціонував і було в ньому 50 місць для 

дошкільнят. 

Майже одночасно з цим дитячим садком у місті відкривається дитячий 

будинок для дітей-сиріт дошкільного віку по вул. Тихій (потім там був дитячий 

садок № 13 „Огонёк”). 

Мирна праця людей і подальший розвиток дошкілля перервала Велика 

Вітчизняна війна. У приміщеннях дошкільних закладів розташовуються госпіталі, 

в селах – комендатури, в міських яслах – біржа праці, яка займається відправкою 

української молоді до Німеччини. 

Та ось минуло лихоліття... 

У місті П’ятихатках відразу ж після визволення відновив функціонування 

дитячий садок №1 ім. Н.К. Крупської. У 1944 році в П’ятихатському районі вже 

працювали 9 дошкільних установ: в м. П’ятихатках, в сел. Лихівка, 7 колгоспних 

дит’ясел. На початку 50-х років були збудовані чудові приміщення для 

дошкільних закладів у радгоспі „Зелений яр”, Ерастівській дослідній станції, 

відкривається дитячий садок у с. Саксагань. 

Особливого розвитку дошкільна освіта в нашому районі набула в 60-х – 70-х 

роках минулого століття.  

У 1963 році в районному відділі народної освіти, яким керував 

Пономаренко Василь Михайлович, вперше введено посаду інспектора з 

дошкільного виховання. Ним стала енергійна і ерудована жінка, палкий ентузіаст 

дошкільної освіти Шкода Любов Іванівна. Майже шість років з дня в день вона 

віддавала свої сили справі розбудови дошкільної справи. Ця тендітна, на перший 

погляд, жінка вміла захоплювати і надихати на творчі звершення, згуртовувати 

підлеглих, знаходити однодумців серед керівників вищого рангу. 

У 1960 році в м. П’ятихатках по вул. Пушкіна був введений в дію 

новозбудований двоповерховий будинок для дитячого садка ім. Н.К. Крупської. 



 186 

У 1963 році на північній стороні міста відкрито в новозбудованому 

типовому приміщенні дитячий садок №2 (саме з цього часу дошкільні заклади 

почали нумерувати). І вже в 1963 році в місті працювали 5 дошкільних установ, 

загальною кількістю 450 місць. 

У 1967 році працював 31 дошкільний заклад на 1500 дітей, крім того, в літній 

період працювали 47 сезонних колгоспних дошкільних установ на 800 місць. 

У період з 1965 по 1975 роки в колгоспах району починається масове 

будівництво типових приміщень для дошкільних закладів. У цих новобудовах 

створювалися необхідні умови для навчання і виховання дітей, для ігор і 

змістовного відпочинку. Такі установи збудовано у колгоспах ім. Куйбишева, 

ім. Котовського, ім. Свердлова, „Світло Жовтня”, ім. Енгельса, ім. Кірова. 

Починаючи з 60-х років, наш район займав перші місця в області з розвитку 

дошкільного виховання на селі. 

Подальший розквіт дошкільної справи продовжується в 70-х – 80-х роках. 

Наприкінці 80-х років у районі працює 47 дошкільних постійно діючих закладів на 

1500 місць. 

Ми пишаємось ветеранами дошкільних закладів. Жилка Лариса Григорівна 

розпочала свою трудову педагогічну діяльність в 1964 році вихователем дитячого 

садка № 1, у 1966 році була призначена завідуючою дитячим садком в с. Вільне, а 

з 1967 року знову працювала в м. П’ятихатках інспектором з дошкільного 

виховання відділу освіти, вихователем дитячого садка № 1, методистом дитячого 

садка № 3. З 1977 року – незмінна завідуюча дитячими яслами-садком №1 ім. 

Крупської, депутат міської ради чотирьох скликань. 

Романенко Алла Володимирівна розпочала свою педагогічну діяльність 

також у 1964 році вихователем дитячого садка №1, де і працювала до 1979 року. 

Потім була призначена завідуючою дитячим садком у селі Зоря, а з 1990 року – 

завідуючою дитячими яслами-садком №4 „Сонечко”, була депутатом міської ради 

минулого скликання з 2002 по 2006 рік. 

Діти – майбутнє нашої країни. Тож турбота про них – першочергове 

завдання освітянської галузі і держави. 
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Культура 

Наша П’ятихатщина – край талановитих 

людей з величезним культурним потенціалом. Для 

задоволення естетичних, культурних і духовних 

потреб населення району функціонують 30 клубів 

та Будинків культури, 29 бібліотек, історико-

краєзнавчий музей і районна дитяча школа 

мистецтв, яка має 5 філій.  

На чолі культурної галузі в різний час стояли 

Потоцький М.К., Боклаг О.А., Головко Л.К., 

Ткалик В.В. З 1978 по 1999 роки відділ культури 

очолювала Нікітченко Тамара Степанівна, яка присвятила розвитку культури 

все своє життя, почавши роботу бібліотекарем Холодіївської сільської 

бібліотеки. Керуючи районним відділом культури багатьом талановитим людям 

вона допомогла здобути визнання на сцені і в житті. Серед них лауреат 

Всесоюзного конкурсу молодих виконавців Олександр Горохов (на верхньому 

фото – другий ліворуч) заслужений артист Росії, учасник ансамблю „Гусляри” 

Олександр Ліб, солістка Вінницького хору Парушкіна Алла та інші. Вона 

доклала багато зусиль, аби ансамбль „Калина” та агітбригада районного 
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Будинку культури (зараз народний театр естради) здобули право мати звання 

„народних” колективів художньої самодіяльності. Своїм особистим прикладом, 

безпосередньою участю в ансамблі сприяла згуртуванню цих колективів, 

відродженню національної культури в районі, укріпленню матеріальної бази 

закладів. Її працю можна 

порівняти з українською піснею 

– щирою, задушевною, 

щемливою, веселою. 

Славився своєю 

майстерністю Саксаганський 

хор, який налічував майже 50 

чоловік, ансамбль бандуристів і баяністів Лихівської музичної школи. Кожного 

року в районі проводилось головне свято врожаю „Обжинки”. 

На це свято запрошувались відомі артисти України: Світлана і Віталій 

Білоножко, ансамбль „Явір”, дует „Два 

кольори”, Раїса Кириченко, Оксана 

Білозір, Олександр Таранець, Валерія 

Заклунна.  

За часів перебудови культура 

П’ятихатщини, як і інші галузі 

господарства, зазнала нищівних змін: зменшувалась кількість закладів, 

скорочувалися працівники, змінилися умови фінансування, а значить і роботи. 
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Але залишилися віддані справі люди, які з оптимізмом дивилися в майбутнє і 

вірили у відродження духовних пріоритетів.  

Вагомий внесок у розвиток культури 

П’ятихатського району зробила Поляк 

Тетяна Павлівна.  

Під час її перебування на посаді 

начальника відділу культури і туризму 

районної державної адміністрації (з 2000 до 

2008 року) покращилося культурне 

обслуговування населення. Концертні програми, масові заходи, які проводяться в 

місті та районі, набувають 

різноманітності та неповторності. 

За її участю були проведені 

безліч районних заходів, стали 

традиційними започатковані 

фестивалі та конкурси „Сільські 

вечорниці”, „Родинне коло”, 

молодіжні козацькі національно-

патріотичні ігрища „Козацькі забави”, „Маленька пані” та інші. 

За її підтримки в районі 4 самодіяльних колективи здобули звання 

„народний” та „зразковий”. 

До сердець глядачів знаходять 

шлях майстри і колективи 

художньої самодіяльності 

П’ятихатського районного Будинку 

культури. Це осередок культурно-

масової роботи в місті та районі. З 

метою відродження і збереження 
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традицій звичаїв та національних обрядів щороку тут проходять концертні 

програми до державних, професійних та календарних дат, театралізовані свята, 

вечори відпочинку. 

Щороку працівники Будинку культури готують та проводять більш ніж 

30 виїзних концертів, методисти надають допомогу працівникам культури 

району в написанні сценаріїв, розучуванні пісень, запису фонограм. 

Випускають буклети, в яких узагальнюється кращий досвід. 

Робота П’ятихатського районного Будинку культури різноманітна, 

репертуар колективів та солістів постійно оновлюється, кожен масовий захід 

відрізняється неповторністю, розмаїттям пісень, танців, сценічних костюмів.  

У районному Будинку культури працюють люди з великим професійним 

стажем роботи – це Пугач М.М., Стадник В.І., Савостіна В.В., Палій І.В., 

Буряк О.С., Хомуха Р.М., Кореновський О.В., Гривнак Т.Р., Зюзь Л.В. Очолює 

цей творчий колектив 

однодумців Мірошниченко Є.М. 

– молодий спеціаліст, який сам 

прагне навчатись і згуртовує 

навколо себе молодих, азартних, 

людей з креативним мисленням.  

Заклади культури 

клубного типу в сільській 

місцевості залишаються єдиними осередками, які задовольняють культурні 

потреби населення. 

У районі працюють близько 150 клубних формувань, в яких реалізовують 

своє право на творчість 1500 осіб.  

Щороку вищевказаними колективами проводиться близько чотирьох тисяч 

культурно-масових заходів. Як приклад такої плідної роботи – надання та 

підтвердження звання „Народний” та „Зразковий” 6 творчим колективам, а саме: 

– народний ансамбль пісні та музики районного Будинку культури 

„Калина”; 
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– народний театр естради районного Будинку культури; 

– народний квартет районного Будинку культури „Сузір’я”; 

– народний вокальний колектив Лихівського селищного Будинку 

культури „Надія”; 

– зразкова шоу-група „Клас” районної дитячої школи мистецтв; 

– зразковий дитячий театр мініатюр районного Будинку культури 

„Шалене свято”. 

Піднесенню творчого рівня майстрів сцени сприяють районні, обласні, 

всеукраїнські огляди, конкурси, фестивалі: 

– районний конкурс юних 

вокалістів „Різдвяна зірка” (на нього 

запрошуються кращі юні вокалісти 

шкіл району); 

– фестиваль сімейної творчості 

„Родинне коло” (творчі сім’ї 

показують різновиди своїх захоплень: 

вишивку, випічку, в’язання гачком та спицями, пісенну та хореографічну 

творчість, лозоплетіння, різьбу, образотворче мистецтво тощо); 

– конкурс для дівчаток „Маленька пані” в 

якому беруть участь учні молодших класів 

шкіл району; 

– перший обласний фестиваль-ярмарок 

„Петриківський дивоцвіт”, де П’ятихатський 

район був представлений народним квартетом 

„Сузір’я” та виставками робіт народних 

умільців П’ятихатщини Бондаренко А.Г., 

Гайового М.М., Муржі П.Г., Дядюри А.О. 

– п’ята всеукраїнська виставка-ярмарок 

сільського зеленого туризму „Українське село 

запрошує”, П’ятихатщину представляв 
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народний ансамбль пісні та музики „Калина”, квартет „Сузір’я” районного 

Будинку культури та 

Жовтянські різьбярі (на фото 

Гайовий М.М. зі своїми 

вихованцями). 

Важливим елементом 

морального, духовного й 

інтелектуального розвитку 

молоді та дітей є початкова 

мистецька освіта. 

П’ятихатська районна 

дитяча школа мистецтв є єдиним дитячим навчальним закладом району, який 

забезпечує початкову музичну, образотворчу та хореографічну освіту серед 

дітей. У 2007 році районна дитяча школа мистецтв святкувала своє 50-річчя. Її 

історія розпочалася з відкриття в 1957 році в м. П’ятихатках філії 

Жовтоводської музичної школи. З 1958 року філія стала П’ятихатською 

музичною школою. Школа працювала, вдосконалювала форми роботи з 

відродження національної культури, музики, популяризації народних, струнних 

та духових інструментів. Її вихованці активно брали участь у регіональних, 

обласних конкурсах та фестивалях. Музична школа стала налічувати 8 

відділень: фортепіанне, народне, струнне, естрадне, теоретичне, хореографічне, 

вокально-хорове, образотворче. І тому рішенням сесії районної ради в 2000 році 

школа змінила назву на П’ятихатську районну дитячу школу мистецтв. Згодом 

у 2006 році відкрилося ще одне відділення – театральне. 

Зараз у П’ятихатській районній школі мистецтв навчається 325 учнів. 

28 викладачів добре володіють ефективними формами і методами навчально-

виховної та культурно-освітньої роботи, впроваджують нові форми навчання. 

Очолює цей колектив Біла Валентина Вітольдівна, яка докладає багато зусиль 

для розвитку школи мистецтв. 
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При районній дитячій школі мистецтв існує 5 філій у сільській місцевості, 

що дає змогу розвивати творчі здібності, залучати до мистецтва дітей, підлітків 

та молодь усього району.  

Плідна праця педагогів дає позитивні результати, і тому вже не перший 

рік при школі мистецтв працюють дитячі творчі колективи: „зразкова” шоу-

група „Клас”, хореографічний ансамбль „Задоринка”, хоровий колектив „Пори 

року”, ансамбль скрипалів „Першоцвіт”, вокальний ансамбль „Веселі нотки”, 

вокально-інструментальний ансамбль, ансамбль піаністів. У 2007 році в 

Зеленоярській філії був створений ансамбль бандуристів „Чарівниці”. 

Учні школи беруть постійну участь у регіональних, обласних та 

республіканських конкурсах і фестивалях. 

У планах відділу культури і туризму чітко визначенні пріоритети та 

основні напрямки діяльності закладів культури, метою яких є збереження 

національної культури як одного з найголовніших чинників самобутності 

української нації, забезпечення на території П’ятихатського району реалізації 

державної політики в галузі культури. 
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ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ НА 

П’ЯТИХАТЩИНІ 
Бібліотечна справа в нашому місті бере свій початок з 1909 року, коли 

при самодіяльному драматичному гуртку робітники залізничного вузла зібрали 

свою бібліотеку. 

Грізні події 1914 та 1917 років зруйнували перші паростки культури. Але 

знайшлися люди, які відродили добру справу. Серед них – вчитель Володимир 

Гагарін. У 1918 році він зібрав для робітників бібліотечку, яка стала центром 

читання для залізничників та їх родин. 

У 30-і роки бібліотека знаходилась у центрі міста П’ятихатки в 

невеличкому цегельному будинку. Завідуючою бібліотекою була Головіна 

Олександра Олексіївна. Разом з нею працювала бібліотекар Ольга Шинкаренко, 

яку разом із сім’єю в 1942 році було страчено фашистами за участь у підпільній 

організації. 

Після Великої Вітчизняної війни бібліотека знову розпочала свою роботу 

завдяки читачам, які зберегли книжковий фонд в грізні роки війни. У 1945 році 

розпочинає свою роботу бібліотека для дітей із фондом 500 екземплярів. На 

сьогодні дитяча бібліотека має 19000 примірників книжкового фонду; 

співпрацює з загальноосвітніми школами міста та району, є центром дитячого 

читання, обслуговує більше 2 тисяч читачів. 

Одна із перших директорів центральної бібліотеки Потьомкіна Ніна 

Спиридонівна згадувала, що в 1951 році фонд бібліотеки вже складав 7 тисяч 

примірників. Працювали вони удвох із бібліотекарем Лукашковою Клавдією 

Костянтинівною і щоденно обслуговували по 300 чоловік. 

У 60-ті роки бібліотека набирає сили, щорічно нею користуються 3 тисячі 

читачів. Постійно виділяються кошти на поповнення бібліотечного фонду. Вже 

у 1966 році фонд районної бібліотеки становить 60 тисяч екземплярів. Завідує в 

той час бібліотекою Курило Людмила Єфремівна. Разом зі своїми колегами 

Крамаренко Антоніною Федорівною, Фастовецькою Галиною Василівною, 
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Клюкай Валентиною Олександрівною щоденно відкривали читачам вікна у світ 

знань. 

У 1968 році бібліотека 

переходить у нове приміщення 

– новозбудований районний 

Будинок культури, в якому і 

розміщується і сьогодні. 

Завідує цим колективом 

Хузмієва Н.М.  

Цікаве і змістовне життя вирує в бібліотеці: проводяться цікаві зустрічі з 

письменниками і поетами (Ігор Пуппо, Микола Чхан). Бібліотека відкриває 

пункти видачі книг на підприємствах міста, охоплює читанням робітників 

ремонтно-механічного заводу, заводу пресів, швейної фабрики, птахорадгоспу 

„Ювілейний” та багатьох інших підприємств. Згодом районна бібліотека стає 

методичним центром і керує бібліотечною справою П’ятихатщини. Директором 

ЦБС стає Швець Світлана Григорівна, методистом – Івасенко Ніна Іванівна, 

завідує читальним залом Волокітіна Світлана Григорівна. 

З 50-х років починають 

відкривати двері сільські 

бібліотеки, які поступово стають 

центрами культури на селі. 

Однією із кращих бібліотек була  

Саксаганська сільська бібліотека. 

Указом Президії Верховної Ради 

України в 1976 році  завідуюча 

бібліотекою Монастирна Паша 

Іванівна нагороджена орденом „Знак Пошани”. 

Важливою віхою у розвитку бібліотечної справи стало об’єднання 

бібліотек району у централізовану бібліотечну систему з єдиним книжковим 

фондом. Це сталося у 1978 році.  
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Ось уже 30 років бібліотеки міста і села 

працюють разом: вчаться, обмінюються 

досвідом, разом проводять масові заходи, 

вітають ювілярів і виконують одну із 

найважливіших функцій – надають 

користувачам доступ до книги, інформують про 

досягнення світової науки та культури. 

Директором централізованої бібліотечної 

системи є Хомуха Тетяна Володимирівна (на 

фото праворуч), яка багато робить для розвитку 

бібліотечної справи в районі, вона прийняла 

керівництво ЦБС від Гавриленко Л.В. 

У районі налічується 29 бібліотек Міністерства культури, які 

підпорядковані відділу культури і туризму райдержадміністрації. У період з 1996 

по 1999 рік реорганізовано 9 сільських бібліотек. Сьогоднішні бібліотеки є 

центрами інформації, просвіти, дозвілля.  

За 2007 рік бібліотеки району відвідали 18667 користувачів, книговидача 

з різних галузей знань становить 351696 примірників.  
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Значна увага в бібліотеках приділяється роботі з дітьми та юнацькою 

категорією читачів, адже діти – наше майбутнє.  

Бібліотеки допомагають 

школярам у вивченні шкільної 

програми. Пріоритетними 

напрямками для дітей та молоді є 

краєзнавство, народознавство, 

вивчення української мови та 

літератури, історії нашої держави, 

екології. Приділяється значна увага здоровому способу життя.  

З питань краєзнавства, історії населених пунктів у кожній бібліотеці 

сформовані тематичні папки, ведуться літописи бібліотек та населених пунктів. 

Розроблена цільова бібліотечна програма „Моя земля – земля моїх 

батьків”. При бібліотеках працюють 16 клубів за інтересами для різних вікових 

категорій та за різними направленнями. Створені куточки „Влада інформує”, в 

яких зібрана інформація про роботу органів місцевої влади, депутатського 

корпусу та комісій, які діють при сільських радах. Бібліотека на селі – центр 

культури, а працівники – шановані, авторитетні люди.  

Проводиться робота з талановитими дітьми району. Віршовані твори дітей 

П’ятихатщини постійно друкуються у збірці „Ластів’ята”, яку видає обласна 

бібліотека для дітей.  

Працю 

бібліотекарів високо 

оцінила держава. З 

1998 року, згідно з 

Указом Президента 

України, відзначається 

Всеукраїнський день 

бібліотек.  
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П’ятихатський історико-

краєзнавчий музей 

П’ятихатський історико-краєзнавчий 

музей відкрито 28 грудня 1972 року. 

Ініціатором створення музею був 

Шевченко Іван Іванович – секретар райкому 

партії з ідеології. 

Він зібрав цінний матеріал з історії 

кожного населеного пункту.  

Завідуюча відділом культури 

Ткалик В.В. цю ініціативу підхопила і 

разом з працівниками відділу 

культури, районного Будинку 

культури Нікітченко Т.С., Бойко В.М., 

Рогач І.П., Курносовою С.Г. виїхали в 

село Троїцьке для збору експонатів. 

Серед експонатів музею цінними являються 

зуб мамонта, кам’яна сокира. 

Музей працював на громадських засадах, а 

після ремонту і оформлення експонатів йому 

присвоїли звання „народний” і виділили штатну одиницю. Першими 

директорами були: Карась Л.М., 

Карпенок Л.С., Малкова М.В., 

Половина І.М.  

Для розвитку і популяризації 

музею великий вклад внесли 

завідуючі відділом культури 

Нікітченко Т.С. і Поляк Т.П.  
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Зараз нараховується 1300 експонатів, які розташовані в 7 залах. У музеї 

проводяться екскурсії, пишуться реферати, працює гурток „Юні краєзнавці”, 

члени якого являються слухачами малої наукової академії. 

Очолює в даний час музей Тюріна Т.В. 

Музей є центром історії рідного краю, патріотичного і духовного 

виховання. Експонати, які зібрані в музеї є „живими” свідками минулого і 

сучасного нашого краю, відображають всі етапи розвитку П’ятихатщини. 
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Таланти твої, П’ятихатщино! 

П’ятихатський край багатий талановитими людьми. У районі знають 

Гайового М.М. – майстра народної творчості, різьбяра. 

Жовте – давнє козацьке село. 

Між боями тут жили, ростили дітей, 

орали землю та займалися різними 

видами мистецтва сподвижники 

Богдана Хмельницького. Одним з 

синів славного жовтянського роду є 

талановитий майстер – різьбяр 

Гайовий Микола Михайлович. 

У кожного школяра свій хист до науки: комусь математика дається легко, 

а комусь мова й література, хтось чекає з нетерпінням на урок фізкультури, а 

хтось на урок малювання, а у Жовтянській школі всі без винятку діти люблять 

відвідувати гурток різьбярів „Народний умілець”, який був створений у 

2003 році Гайовим Миколою Михайловичем. 

Кожна робота Гайового М.М. – це пильний погляд художньо обдарованої 

людини, яка вихоплює захоплюючі моменти життя, красу навколишнього світу. 

В них вкладається частина душі та творчості. 

Роботи майстра та його учнів неодноразово були представлені на 

районних, обласних виставках, а 

в 2007 році і на всеукраїнській 

виставці – ярмарку „Українське 

село запрошує” в с. Пирогів 

Київської області. Вони 

прикрашають не лише оселі 

жителів області, а й державні 

установи району. 

Виставка майстрів народної творчості завжди прикрашає всі наші свята і 

привертає увагу глядачів. 
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Молодь також залучається 

до цієї справи. При центрі 

учнівської молоді працює гурток 

з виготовлення виробів із 

соломки.  

На цьому фото ви бачите 

їхні роботи.  

 

Вишивальниці Бондаренко Алла Григорівна, Волощук Любов Василівна, 

Прохода Катерина Григорівна 

Рушники – одвічні обереги нашого народу. Вони супроводжують людину 

все життя – від народження і до останнього шляху. В українських народних 

обрядах рушники є символом злагоди, краси, достатку. 

Хлібом-сіллю на рушнику зустрічають шанованих гостей, рушники 

дарують на згадку друзям, їх стелять під ноги молодим, загортають 

новонароджених, використовують для оформлення приміщення. 

Вишитий рушник прирівнюють до пісні. Бо й справді, треба мати 

поетичну душу, аби чистими почуттями створювати диво. 

В Україні є рушники вигаптувані, вишиті хрестиком, гладдю, тамбурком, 

стіжком, мережені, полотняні, ситцеві, святкові і повсякденні. Через просту, а 

водночас геніальну систему знаків – квадратиків, хрестиків, вужиків 

розкривається ставлення нашого народу до таких філософських категорій, як 

всесвіт, життя на землі, народження і смерть, осмислення свого місця на землі 

та покликання.  

Як добре, що все те багатство передається народом від покоління до 

покоління. Кожна місцина має свій колорит і узори на рушниках, техніку 

виконання, кольори. 

П’ятихатський район славиться майстринями – вишивальницями. 

Справжнім знавцем цього мистецтва є Алла Григорівна Бондаренко з 

с. Пальмирівка П’ятихатського району. За фахом вона педагог, працює 
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директором неповної середньої школи невеличкого села, а за покликанням – 

творець, художник, митець. Її роботи – справжні шедеври. На рушниках 

„хрестики” та „стіжки” сплітаються 

в дивовижні узори, які 

супроводжуються словами Т.Г. 

Шевченка. Особливість робіт Алли 

Григорівни полягає в сюжетності 

зображення, глибокій змістовності і 

яскравості кольорових поєднань, 

що приваблюють погляд. Останнім 

часом все більше молодих захоплюються мистецтвом вишивання. При 

Пальмирівській школі існує гурток вишивання „Перлинка”. Тут опановують це 

мистецтво і хлопці, і дівчатка різного віку, а керує гуртком знову – таки 

Бондаренко А.Г.  

Не менш талановита в даному виді 

мистецтва жителька села Долинське 

П’ятихатського району Волощук Любов 

Василівна. 

Народилася вона на Львівщині у 

багатодітній селянській сім’ї. Вишивати вчила 

мати, вона прищепила любов до краси, до 

рідної землі. На її рушниках і дерево життя, і 

калинові китиці, і зозуля, яка кує довгі і 

щасливі літа, і роздуми про потойбічний світ, і 

квіти, що рясно цвітуть на українській землі. 

Кожна робота – це часточка душі Любов 

Василівни, мудрість і гідність трудового терпіння, винахідливість і розуміння 

краси. 



 203 

Процак Марія Іванівна – народна майстриня з села Холодіївка. Коли 

заходиш до будинку Катерини Григорівни Проходи, що живе в с. Чистопіль 

П’ятихатського району, ніби потрапляєш до музею. 

Тут – своєрідний віночок українських вишиванок. Грають багряні 

маки і ніжні троянди на подушках та скатертинах, а на рушниках горнеться 

лебідь до лебідки. 

Усе це створено вмілими руками невтомної трудівниці Катерини 

Григорівни. Господиня показала свої перші роботи і ті, що вишила недавно. 

Захоплюють і картини, в яких відтворено красу рідної землі. 

Майстриня з дитинства захоплюється рукоділлям і любов до нього пронесла 

крізь усе життя. Працювала увесь час на фермі дояркою, а зараз – на 

заслуженому відпочинку. 

Дома завжди 

знаходиться робота, а 

вільний від роботи час віддає 

улюбленій справі – 

вишиванню. У Катерини 

Григорівни добре серце і 

золоті руки. Та й як же 

інакше, адже вона 

багатодітна мати. П’ятеро дітей (троє доньок, двоє синів) зростила ця жінка. 

Має і тішиться онуками. Свою майстерність передає онучці Тетянці. 

Багато робіт К.Г. Проходи неодноразово знаходили місце на виставках 

„Народні умільці нашого села”, в сільській бібліотеці та клубі. Роботи Катерини 

Григорівни також були в районному Будинку культури на виставці з нагоди Дня 

Незалежності України, обласних та регіональних виставках. 

Катерина Григорівна на згадку подарувала свої роботи в Чистопільську 

школу: вишиті портрети Т.Г. Шевченка та рушник. У 2004 році до 190-річчя 

Кобзаря майстриня подарувала Чистопільській сільській бібліотеці вишиванку з 

портретом Т.Г. Шевченка та „Заповітом”. 
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Оберіг здоров’я 

Маленьким острівцем здорового способу життя, збереження й зміцнення 

здоров’я дітей і підлітків у нашому місті є дитячо-юнацька спортивна школа. 

У школі працюють 

досвідчені  й освічені тренери-

викладачі, справжні фанати й 

ентузіасти своєї справи на чолі з 

директором Невмержицьким О.В. 

Тренер з легкої атлетики, 

ветеран праці Полторикопка П.Д. 

сприяв у розвитку легкоатлетичного спорту, виховав цілу плеяду досвідчених 

спортсменів. Серед них: 

– спринтер, неодноразовий призер, переможець обласних і всеукраїнських 

змагань з бігу на 60, 100, 200 метрів, член збірної  Дніпропетровської області 

Шевченко Микита, який встановив рекорд України серед юнаків в естафеті 4 х 

100 м на першості України в червні 

цього року;  

– Шевченко Василь – 

легкоатлет, чемпіон СНД, бронзовий 

призер чемпіонату Європи з метання 

молота; 

– Іваненко Олександр – 

майстер спорту, срібний  призер чемпіонату СНД 1995 року, переможець 

Європейських матчевих зустрічей , неодноразовий переможець першостей і 

чемпіонатів України з легкої атлетики. Іваненко О.О., наслідуючи свого 

тренера, після здобуття вищої освіти також став викладачем у П’ятихатській 

ДЮСШ. Це його вихованець Кравченко Сергій, спортсмен з метання молота, 

який нещодавно виконав норматив майстра спорту, пройшовши відбір, взяв 

участь в чемпіонаті світу з легкої атлетики. 
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Тренер-викладач Гарбуз О.О. має чималі досягнення в підготовці юних 

футболістів. Його різновікові вихованці часто займають призові місця в 

чемпіонатах, першостях чи просто товариських зустрічах з футболу в районі та 

області.  

Молодий тренер Яременко Р.Л. з ентузіазмом ставиться до своєї справи, 

вміло підходить до підбору учнів для занять боксом, враховуючи специфіку 

цього виду спорту. 

Є в дитячо-юнацькій 

спортивній школі свої легенди і 

кумири. Це насамперед знаменитий 

футболіст, заслужений майстер 

спорту, чемпіон СРСР Вадим 

Євтушенко, вихованець заслуженого 

тренера України Нужного О.О. 

В. Євтушенко тривалий час працював за кордоном. Тепер він тренер збірної 

України з футболу. 

Видатний спортсмен-легкоатлет, наш земляк Денисенко П.І. став 

заслуженим майстром  спорту СРСР, 

заслуженим тренером СРСР, працював у 

Міністерстві народної освіти України. 

Серед знаменитих випускників 

ДЮСШ – чотириразова чемпіонка світу з 

боротьби самбо Буряк Світлана , а також 

майстри спорту з легкої атлетики 

Чернуха Олександр, Магда Віктор, майстер спорту з греблі на байдарці Земляна 

Олена. 

Викладач Дніпропетровського інституту фізкультури і спорту, який 

навчався і працював у П’ятихатській ДЮСШ, Малойван Ярослав – тренер 

параолімпійської збірної України з волейболу. У 2008 році він взяв участь в 

олімпіаді у Пекіні. 
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Багато талановитих дітей навчаються в ДЮСШ. Серед них Корабльов 

Кирило, Орлова Анастасія, Кулик Катерина – переможці і призери першості 

України з легкої атлетики. 

При ДЮСШ працює 

секція з волейболу. Ентузіасти 

часто беруть участь у 

змаганнях з цього виду спорту, 

захищаючи спортивну честь 

міста, району. 

На жаль, багато дітей і 

підлітків займаються фізкультурою лише на обов’язкових уроках у 

загальноосвітніх школах – три рази на тиждень, що недостатньо для 

нормального фізичного розвитку дитячого організму. Багатогодинне сидіння 

перед телевізором, за комп’ютером, а іноді й передчасне прагнення до 

„дорослого” життя не дозволяє підтримувати здоров’я наших дітей на 

належному рівні. А як відомо, недоліки й прогалини у фізичному розвитку, в 

здоров’ї дітей важко відновити, найчастіше негативні наслідки бувають 

незворотними. 

Зміцнення матеріально-технічної бази, тверда установка на посилення 

заходів з охорони здоров’я підростаючого покоління, широка агітаційна робота 

щодо необхідності активного заняття фізкультурою і спортом є пріоритетним 

завданням тренерсько-викладацького складу ДЮСШ. „Бережи здоров’я 

змолоду...” – не розхожа фраза, це девіз школи. Не всі стають спортсменами 

після закінчення ДЮСШ. Для цього потрібні особливі здібності, устремління, 

витривалість, неабиякі природні фізичні завдатки , але заняття фізкультурою 

потрібні всім. Бо це запорука здоров’я кожного і, врешті, всієї нації в цілому. 

„Ласкаво просимо до нашої ДЮСШ – оберегу здоров’я”, – запрошує 

директор ДЮСШ О.В. Невмержицький. 
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СФЕРА МИЛОСЕРДЯ 

       Ми нове покоління цієї держави 

       І головним життєвим завданням 

       Повинна бути єдина мета: 

       Зберегти нашу неньку – Україну 

       і її щасливе майбуття! 

 

Саме так можна сказати про службу соціального спрямування нашого 

району. Службою милосердя з самого початку називають відділення 

соціального обслуговування людей похилого віку. А витоки його сягають у 

1989 рік. Колектив новоствореного відділення, відкритого при райвідділі 

собезу, взяв на себе шляхетну, хоч і нелегку місію: допомагати стареньким, 

немічним, хворим у закупівлі продуктів, приготуванні їжі, завезенні вугілля, 

дрів, посадці і обробці городів та всього іншого, що ми називаємо нормальним 

людським життям. 

3 квітня 1998 року відділення соціальної допомоги вдома 

реорганізовується в територіальний центр соціального обслуговування 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. 

Директором територіального центру довгі роки працювала Лисяк Ніна 

Іванівна, яка вела службу милосердя з часу її створення. Ця жінка неспокійного 

серця і чуйної душі, згуртувала біля себе таких же, як сама, ентузіастів. Як 

зринали літа в осені, а 

жовтолист вкривався 

снігами зим, що 

спливали з весняними 

струмками, так все 

більше дякували 

підопічні соціальним 

працівникам.  

Випадкових людей 

серед 112 чоловік, які 
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нині в терцентрі реалізовують свої найкращі людські риси, немає. Дочками, 

матусями називають „своїх” соцпрацівників їхні підопічні. І шлють нехитрі 

листи до редакції районної газети зі щирими подяками людям, які щиро 

служать справі милосердя. 

Єдиної методики на виконання тієї чи іншої роботи при наданні послуг 

немає, аби лиш кінцевий результат задовільнив підопічного. 

У територіальному центрі вже стало доброю традицією урочисто 

проводити зі своїми сивими голубками і горличками свята до Дня Перемоги, 

Дня незалежності, Дня ветерана та інші заходи за чашкою чаю, з гарною піснею 

аматорів сцени району.  

Сьогодні тільки у відділенні соціальної допомоги вдома на 

обслуговуванні 88 чоловік перебуває 1679 пенсіонерів, інвалідів та одиноких 

непрацездатних громадян. 

Територіальний центр має змогу надавати автотранспортні послуги своїм 

підопічним, працює зі спонсорами та з підприємствами, організаціями, в яких  

раніше працювали пенсіонери. 

До сфери милосердя П’ятихатщини, безперечно, належить і управління 

праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
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Утворене воно було 14 лютого 2001 року після реорганізації органів 

соціального захисту населення. Першим його начальником був О.П. Сторчак, 

який заклав міцні підвалини служби, забезпечив чітку і злагоджену роботу 

колективу. 

Його наступницею стала досвідчений фахівець С.Г. Автухович, за якої 

значно зміцніла матеріальна база, розширилась сфера соціального впливу 

управління на населення району.  

В управлінні 34 держслужбовців нині забезпечують злагоджене 

функціонування 5 відділів та 2 секторів. 

Робота управління будується на тому, що громадяни можуть звернутися у 

будь-який час і отримати всю необхідну інформацію через інформатора-

координатора. Через управління праці всі вікові категорії населення можуть 

отримати різні види допомог. 

Так за 1 півріччя 2008 року 1127 громадян скористалися своїм правом на 

державну допомогу. Наприклад, тільки при народженні дитини виплачено 

належні кошти 219 чоловікам. 
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Управління опікується родинами, які за сприяння влади району створили 

2 будинки сімейного типу. 

У нашому районі 2890 сімей 

користується субсидією на 

відшкодування витрат для оплати 

житлово-комунальних послуг. А 

всього на обліку в управлінні 

праці і соціального захисту 

населення перебуває 28 178 

громадян пільгової категорії. 

Тільки в цьому році забезпечено засобами реабілітації 89 чоловік на суму 

67,9 тис. грн., надано матеріальну допомогу з місцевого бюджету відповідно до 

районних соціальних програм на суму 

32 350 грн. Ці кошти одержали більше 

3000 жителів району. 

Управління діяльно працює над 

всіма питаннями, що входять до його 

компетенції. 

З почуттям високої 

відповідальності сумлінно виконують 

свої обов’язки 36 працівників управління. Чуйні, щирі, небайдужі до чужої 

біди, всі вони заслуговують шани і вдячності від людей. До того ж, кожен 

спеціаліст управління – висококласний фахівець. 

Ветеранами служби по праву 

вважаються Малахай Н.П., Осауленко Л.В., 

Кулікова Т.Т., Марченко І.П., Могила Л.С.  

Молоді, але міцні пагони пускають 

від дерева досвіду старших колег 

Онуфрієнко Т.О., Десятерик О.В., 

Москалець С.С., Євтушенко О.В., 
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Ромашко М.А., Омельчук О.А., Соколовська Т.П., Короткова П.І.  

 

Очолює управління праці і 

соціального захисту населення 

мудра, виважена, енергійна жінка 

Волинець Валентина Петрівна, яка 

не таїть в собі набутий досвід, а 

застосовує його в своїй роботі.  
 

ДОБРОБУТ ПЕНСІОНЕРІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇХНЬОЇ РОБОТИ 

Цю статну красиву жінку сьогодні побачити в центрі П’ятихаток можна 

нечасто. Вона, як сама зізналась одного разу, відправила себе на заслужений 

відпочинок. 

Поліна Іванівна Митник не втримується, щоб не поглянути вгору, коли 

проходить мимо триповерхової будівлі райсільгоспуправління. Онде вони, 

заґратовані вікна на третьому... 

Цілий поверх займає нині управління Пенсійного фонду України в 

нашому районі. У кожному кабінеті затишок, комп’ютери, всі умови для 

роботи. А в далекому січні 1992 року у них з Вірою Іванівною Жуковою був 

один кабінетик на двох. 

Саме Поліна Іванівна, створювала колектив, своїм власним досвідом 

прокладала шлях до позитивних зрушень і перетворень, пропрацювавши на 

посаді керівника 

11 років. 

Колектив 

розпочинався з 

двох чоловік, а 

зараз налічує 34. 

З 2002 року 

управління 
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очолила Варава Вікторія Олександрівна, яка керує ним і по теперішній час. 

Вікторія Олександрівна – молодий, енергійний керівник, який усвідомлює 

незаперечність і визначальність важливого фактору: об’єднавши знання, досвід, 

вміння і мудрість, організаторські здібності колективу, можна вирішити 

найскладніші питання сьогодення. А сьогодні управління здійснює увесь цикл 

пенсійного забезпечення: проводить збирання, акумуляцію та облік страхових 

внесків, обслуговує пенсіонерів з питань призначення та виплати пенсій, 

здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веде 

персоніфікований облік 

відомостей про застрахованих 

осіб, надає консультації та 

роз’яснює правові аспекти 

пенсійного забезпечення, 

проводить інформування 

населення про хід пенсійної 

реформи. 

Покладені ці обов’язки на п’ять відділів управління, які очолюють 

досвідчені фахівці: Радвінецька Раїса Дмитрівна, Корнієнко Ірина Михайлівна, 

Чорноус Катерина Михайлівна, Желєзняк Катерина Олександрівна, Каюн 

Тетяна Іванівна. Більше 10-ти років сумлінно трудяться в управлінні 

Пенсійного фонду Черкесова Наталія Миколаївна, Гущина Олена Миколаївна, 

Якимчук Ірина Леонтіївна, Пухальська Наталія Олександрівна, Кабанова 

Наталія Володимирівна.  

Щомісяця чекають на свою 

„зарплату” 13960 пенсіонерів 

П’ятихатщини. Вони знають, що 

листоноша обов’язково принесе 

пенсію або її можна буде одержати 

в банку. І, мабуть, мало хто 

замислюється, що це результат 
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безупинної роботи колективу управління Пенсійного фонду України в районі. 

Протягом шести місяців 2008 року до громадської приймальні 

Пенсійного фонду звернулись 2853 громадяни. Прийнято 306 документів для 

призначення пенсій, всі відпрацьовані, проведено перерахунок пенсій з 

наданням додаткових документів 895 пенсіонерам. 

– З усіх питань, які 

виникають у наших 

підопічних, – говорить 

голова районної ради 

ветеранів М.В. Пономаренко  

(на фото ліворуч), – ми 

завжди отримуємо вичерпну 

інформацію у керівника 

(Варава В.О. – на фото у центрі) чи спеціалістів управління Пенсійного фонду. 

Вони ніколи не відмовляються від зустрічей з людьми похилого віку, самі 

виїжджають на села, вітають своїх пенсіонерів із солідними ювілеями. 

Робота управління Пенсійного фонду є чіткою, якісною, відповідає 

вимогам часу завдяки людям, що її виконують. Це справжні фахівці, чиї 

інтелектуальні здібності, організаторські навички, емоційний запал віддані на 

захист сьогоднішніх і майбутніх пенсіонерів. 

ТУТ РОБОТОЮ ВАС ЗАБЕЗПЕЧАТЬ 

5 квітня 1991року була створена Служба зайнятості на П’ятихатщині. За 

цей час змінювалася ситуація на ринку праці, але незмінним залишилося 

основне завдання служби – сприяння працевлаштуванню людини. 

Служба зайнятості сьогодні – це дієва і сучасна соціальна система, яка 

постійно дбає про вдосконалення своєї роботи з надання якісних послуг 

населенню щодо пошуку роботи та забезпеченням кадрів для роботодавців. 

П’ятихатський районний центр зайнятості очолює Пірогова Раїса 

Олександрівна – компетентний вимогливий керівник. Людина з доброю душею 

і щирим серцем. Вона керує центром зайнятості з початку його створення.  
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Все розпочиналося з двох працівників, які тіснилися у невеличкому 

приміщенні. На обліку в той час перебувало 8 безробітних, а всі справи 

зберігалися в одній теці. 

Починати довелося з нуля, не було належного приміщення, меблів, але 

було основне – бажання працювати.  

На той час центри зайнятості не мали єдиного державного стандарту 

щодо ведення прийому клієнтів, оформлення необхідних документів – 

співробітники центрів зайнятості працювали на власний розсуд, чіткого 

розподілу між спеціалістами не існувало. Не дивно, що у центрах нерідко 

виникали величезні черги. Починаючи з 2000 року всі центри зайнятості 

України при наданні послуг шукачам роботи і роботодавцям користуються 

Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення. 

Нині у районному 

центрі зайнятості функціонує 

4 відділи: надання соціальних 

послуг, активної підтримки 

безробітних, взаємодії з 

роботодавцями, 

бухгалтерського обліку. 

Дружний колектив з 

25 спеціалістів забезпечує їх 

роботу.  

Спеціалісти центру зайнятості спрямовують усі зусилля на поліпшення 

становища безробітних, підвищення їхньої трудової мобільності та ефективне 

працевлаштування. Серед них – організація оплачуваних громадських робіт, 

створення дотаційних робочих місць на підприємствах, надання одноразових 

виплат по безробіттю для започаткування власної справи, підбір кадрів на 

замовлення роботодавців. Цінність цих послуг полягає в тому, що вони 

охоплюють велику кількість незайнятого населення і сприяють поліпшенню та 

благоустрою нашого району. 



 215 

На 1 серпня 2008 року послугами служби скористалися 1464 незайнятих 

громадян, 824 працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця, з них 

37 осіб отримали фінансову підтримку на розвиток підприємницької діяльності 

та 52 особи працевлаштовані на дотаційні робочі місця. 141 громадян здобули 

нову професію чи підвищили 

кваліфікацію, 535 безробітних 

взяли участь у громадських 

роботах. 

І це справді найвищий 

показник серед районів 

Дніпропетровської області. 

Хочеться відмітити 

ветеранів П’ятихатського 

районного центру зайнятості: 

Груданова Неля Іванівна – колишній начальник відділу по роботі з 

роботодавцями, Савчук Людмила Захарівна пропрацювала головним 

бухгалтером та начальником відділу бухгалтерського обліку. 

Матченко Ангеліна Романівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з 

роботодавцями, Головко Валентина Іванівна – заступник начальника відділу 

надання соціальних послуг, Дрімко Володимир Федорович – начальник відділу 

активної підтримки безробітних та інші. 

Раїса Олександрівна Пірогова – ініціативна, творча людина, яка володіє 

глибокими, міцними і всебічними знаннями, користується великою повагою як 

у колективі, в місцевих органах влади і серед жителів району. Вона вболіває за 

долю кожного безробітного, чужий біль сприймає, як свій. До неї завжди йдуть 

за порадою і підтримкою, бо знають: уважно вислухає і обов’язково допоможе. 
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НА МОЛОДІЖНОМУ МЕРИДІАНІ 

Реалізацією державної молодіжної політики на П’ятихатщині займається 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді. Діє ця структура з 

1997 року, і за час, що минув, 

істотно зросла її значимість, 

розширились функції та 

повноваження. Очолила цю 

службу молода енергійна 

Борець Олена Володимирівна.  

Дитинство – це незабутня пора в житті кожної людини. Безтурботні 

радісні дні, щасливі шкільні роки, перше кохання, перші успіхи та невдачі, 

перші відкриття, незабутні хвилини та враження на все життя. Небо, море, 

простір, земля, дерева, сонце – це все залишається людині як пам’ять 

щасливого дитинства.  

Та чи кожна дитина може пізнати цю родзинку радості? Чи кожні батьки 

можуть порадіти за щасливе життя своєї дитини? 

Багато хто з дітей та молодих людей позбавлені можливості вести 

повноцінне життя внаслідок вад фізичного розвитку. 

На жаль, у м. П’ятихатках таж є люди, які кожної хвилини потребують 

нашої допомоги, це: 65 дітей-інвалідів до 18 років; інвалідів 1 групи – 

5 чоловік; інвалідів II групи – 37 чоловік; інвалідів III групи – 57 чоловік; 

інвалідів дитинства – 19 чоловік. 

Кожного року, 3 грудня, в нашій країні відзначається Міжнародний день 

інвалідів. День, присвячений людям з вадами здоров’я. Тож і цього року 

директором П’ятихатським районним центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді (О. Борець) була проведена соціальна акція „Я такий, як і ти” 

для дітей з фізичними обмеженнями. 
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На цьому заході панувала щира, дружня атмосфера. Олена 

Володимирівна звернулася по дітей-інвалідів та  побажала їм міцного здоров’я 

у їхньому нелегкому, але все ж безтурботному дитячому житті. 

Учні порадували присутніх чудовими піснями, гарними танцями. Потім 

Борець О.В. вручила кожній дитині-інваліду подарунок з солодощами. 

Працівниками П’ятихатського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді було зроблено виїзд до Саксаганської школи-інтернату, де 

організовано солодкий стіл, під час якого дітям вручено фрукти та солодощі. 

Вихованці школи мистецтв підготували концертно-розважальну програму для 

дітей-інвалідів, які навчаються в 

Саксаганській спеціалізованій 

загальноосвітній школі-

інтернаті. 

Кожна дитина отримала 

маленький промінчик радості 

від врученого їй подарунка. 

Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді сьогодні об’єднує 2 спеціалізовані служби, які 

займаються відповідно соціальною підтримкою сімей та здійснюють 

консультативні функції соціальної роботи в селах району.   

Консультативний пункт служби соціальної підтримки сімей працює й при 

жіночій консультації центральної районної лікарні з метою запобігання 

ранньому соціальному сирітству та підготовки матерів до народження дитини. 

У своїй діяльності центр соціальних служб використовує кошти 

обласного ЦСССДМ та асигнування з місцевого бюджету відповідно до своїх 

програм і заходів. Діти-інваліди, діти-сироти, діти з багатодітних  

малозабезпечених сімей та інші гостро потребуючі дякують працівникам 

служби постійну увагу та допомогу. 
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Щовесни і щоосені у райвійськкоматі проводяться зустрічі з 

допризовниками. Їм роз’яснюють права військовослужбовців строкової служби, 

читають лекції-бесіди щодо попередження таких негативних явищ, як 

захворювання на ВІЛ/СНІД, венеричні захворювання, алкоголізм, наркоманія.  

Спеціалісти 

центру займаються 

створенням та 

соціальним супроводом 

прийомних сімей і 

дитячих будинків 

сімейного типу в 

нашому районі. 

Вже стало доброю 

традицією проведення соціальних акцій „Привіт, малюк”, „Злагода в сім’ї – 

добробут у державі” та багатьох інших „круглих столів” з прийомними сім’ями, 

під час яких вручаються подарунки. Щоразу ці заходи викликають хвилювання, 

сповнюють душі людей, зігрітих державним теплом і щирістю, вірою в добро й 

милосердя. 

А які прекрасні вечори до Дня молоді готують працівники ЦСССДМ 

спільно з відділом сім’ї і молоді райдержадміністрації. Бо працюють в Центрі 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді справжні ентузіасти, фахівці.  

У 2005-2006 роках розпочали роботу центри у Виноградівській, Богдано-

Надеждівській, Саврівській; 

Зорянсьській, Лихівській, 

Грушуватський сільських 

радах. Торік Лозуватська, 

Саївська сільські та 

Вишнівська селищна ради 

також відкрили двері для 

центрів соціальних служб для 
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сім’ї, дітей та молоді. Злагоджена робота, яку щоразу високо оцінюють в 

області, принесла визнання. Там саме П’ятихатському РЦССДМ у липні 2006 

року за підтримки обласних структур довірено було відкрити Службу роботи з 

ін’єкційними споживачами наркотиків, яка діє на базі центральної районної 

лікарні. Телефоном „Довіри” вже скористалися понад 100 чоловік. Звертаються 

до служби і батьки та рідні наркозалежних, яким надається різнобічна 

допомога. 

Центр соціальних служб та створена служба опікуються реабілітаційним 

центром у Цівках, що недалеко 

від райцентру. 7 років тому у 

майже покинутому населеному 

пункті було придбано маленьку 

хату. Тієї весни там оселилися 

п’ятеро приїжджих і почали 

працювати на землі. А стежину 

до зцілення цих людей проклав 

тоді колишній наркозалежний п’ятихатець Олександр Руденко.  

...Обробили город, почистили від бур’яну, засадили овочами. 

Більше 80 колишніх наркоманів, пройшовши курс реабілітації в Цівках, 

сьогодні працюють, мають сім’ї, – розповідає Олександр Руденко. – Багатьом з 

них ми допомогли з працевлаштуванням, з оформленням документів. 

Засновник реабілітаційного центру дякує за турботу і практичну 

допомогу працівникам П’ятихатського ЦСССДМ та його керівництву. 

У службі існує також група взаємодопомоги, основною метою якої є 

інтеграція і ресоціалізація наркозалежних клієнтів, шляхом реалізації та 

розвитку їхнього потенціалу. 

З початку створення колектив РЦСССДМ очолює молода, здібна, здатна 

повести за собою, переконати таких же молодих, наймолодший депутат 

районної ради, енергійна, відповідальна, вимоглива і чуйна водночас Борець 

(Чепурко) Олена Володимирівна. 
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Нещодавно Олена Володимирівна стала мамою. На цьогорічне свято 

Молоді прийшла разом з донечкою. Нехай щастить вам, молоді.  

Нинішній рік – рік 

усиновлення та опіки в Україні. І 

оголошено його Президентом 

В.А. Ющенком не випадково. Це 

стало можливим завдяки таким 

людям, як Тетяна Іванівна 

Громадюк. Ця жінка, як і сотні 

інших в нашій державі, довела, 

що милосердя і співчуття – 

категорії вічні і безмірні у своїх проявах. 

Кожна дитина має право на виховання в сімейному оточенні, незалежно 

від того, може її біологічна родина забезпечити нормальні умови життя та 

виховання, чи ні і чи здатні батьки належним чином виконувати свої обов’язки. 

Щодо дітей, які за певних сімейних обставин залишилися без батьківського 

піклування, то обов’язок забезпечити їх розвиток та виховання бере на себе 

держава. 

У 2006 році у державній політиці щодо захисту прав дитини відбулися 

кардинальні зміни. Указ Президента України „Про першочергові заходи щодо 

захисту прав дітей” дав старт реформі системи опіки дітей та піклування про 

них. Метою реформи є створення умов для реалізації права кожної дитини на 

виховання в сім’ї або сімейному оточенні. 

Першою ластівочкою щодо створення в районі прийомних сімей була 

сім’я Шашко Олени Володимирівни та Шашка Миколи Федоровича, які у 

жовтні 2006 року взяли на спільне проживання та виховання у свою сім’ю 2-х 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Ідею підтримали сім’ї Бутенків 

Наталії Леонідівни та Володимира Григоровича, Устимчуків Тетяни 

Миколаївни та Миколи Миколайовича, Хрустальової Олени Миколаївни, 

Глухівської Вікторії Миколаївни, Заворотинської Євгенії Василівни та Галагана 
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Миколи Олексійовича, які у 2007 році на базі своїх родин створили прийомні 

сім’ї. А на сьогодні в районі уже 8 прийомних сімей, в які влаштовано 17 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Функціонують 2 дитячі 

будинки сімейного типу. 

Першою родиною, яка створила 

дитячий будинок сімейного типу, було 

подружжя Швець Олени Віталіївни та 

Олександра Вікторовича. За сприянням 

П’ятихатської районної державної 

адміністрації цій родині було придбано 

великий затишний будинок. Так з грудня 2007 року у П’ятихатському районі 

почав функціонувати перший дитячий будинок сімейного типу, де зараз 

виховується двоє рідних та п’ятеро дітей-вихованців. А у травні 2008 року сім’я 

Заворотинської Євгенії Василівни та Галагана Миколи Олексійовича вирішили 

дати притулок і проживання більшій кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. І, маючи 2-х прийомних дітей, на базі прийомної 

сім’ї створили ДБСТ на власній житловій площі, в якому зараз виховується 

п’ятеро дітей-вихованців. 

Раніше діюча система закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, – будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати – 

не дозволяє створити для кожної дитини позитивну, родинну атмосферу, належні 

побутові умови, підготовку вихованців до самостійного життя в суспільстві 

(вибору професії, готовність до шлюбу, організації побуту, дозвілля, спілкування). 

А у дітей, які влаштовані до прийомних сімей та до ДБСТ, формування 

особистості відбувається у природних умовах і вплив прийомних батьків та 

батьків-вихователів на світогляд дитини виконує домінуючу роль. 

Оцих дітей, що виросли раптово,  

Благослови в дорогу, білий світе, 

Не пошкодуй їм цвіту і любові, 

Не дай серцям їх юним зачерствіти. 
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Державний архів 

Державний архів – це установа, яка забезпечує формування НАФ, облік, 

зберігання його документів та використання їх інформації. 

До 2000 року архівний відділ комплектувався документами 

національного архівного фонду (НАФ). 

НАФ – це сукупність архівних документів, що відображають історію 

духовного і матеріального життя українського народу та інших народів, що 

мають культурну цінність і є надбанням української нації. 

Державний районний архів було створено в 1931 році. Він відновив свою 

діяльність 3 жовтня 1943 року – після звільнення району від фашистських 

загарбників. Це був відділ при районному відділі міліції, його очолював Швець. 

До кінця 50-х років ця установа не мала ні приміщення, ні завідуючого. У 

1958 році Бабенко Лідія Іванівна очолила цю структуру.  

У 1971 році для архіву було виділено приміщення. На той час в установі 

зберігалося 143 фонди організацій 

списку № 1. Це документи НАФ, 

якими комплектувався архів 

(матеріали райвиконкому, 

міськвиконкому, селищних сільських 

рад, колгоспів, радгоспів, закладів 

освіти, культури, лікарні, відділів 

райвиконкому, організацій та 

підприємств  району). 

У 1976 році при районному архіві була організована госпрозрахункова 

група з впорядкування документів в організаціях району. У ній працювали Дука 

Зінаїда Яківна та Перехрест Галина Олексіївна. З 1983 року в архіві почала 

працювати Бруслик Галина Володимирівна, спеціаліст з великим досвідом 

роботи, відповідальна й добросовісна. 

 У 1983 році за розвиток архівної справи в П’ятихатському районі архів 

був нагороджений вимпелом, Почесною грамотою архівного відділу 
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облвиконкому та обкому профспілки працівників держустанов. Завідуюча 

архівом нагороджена безкоштовною туристичною путівкою у місто Москву.  

 З березня 1989 року у зв’язку з виходом на пенсію Бабенко Л.І. архів 

очолила Чепурко В. П. 

 У 1997 році, примножуючи досвід роботи в розвитку архівної справи, 

архівний відділ став переможцем всеукраїнського громадського огляду стану 

схоронності документів національного архівного фонду серед архівних установ 

Дніпропетровської області. 

 До 2000 року архівний відділ комплектувався документами НАФ і 

налічував 84 фонди справ 6615. 

 З 2000 року у зв’язку з реорганізацією колишніх КСП та ліквідацією 

організацій та підприємств району архівний відділ почав приймати документи з 

особового складу для видачі довідок соціально-правового характеру і 

підтвердження трудового стажу та заробітної плати. На сьогодні прийнято 

44 фонди справ 10916. 

Архіви існують для того, щоб документи, які зберігаються в відділі, 

служили людям, ставали щасливою долею у майбутньому.   

 

Начальник архівного відділу П’ятихатської райдержадміністрації Чепурко В.П. 
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ПОЕТИ РІДНОГО КРАЮ 

Не кожна людина може писати вірші, бо дар Божий не всім дається. Але 

наша П’ятихатщина багата на обдарованих, талановитих людей. 

ПАВЛО ПАВЛОВИЧ КОЗИНЕЦЬ 

Фронтовик Павло Козинець свій трудовий шлях розпочав у 1945 році 

вчителем Зорянської семирічної школи, одночасно навчався у Херсонському 

педагогічному інституті. Учні  чудувались із посріблених скронь 21-річного 

вчителя. То дими згарищ і пил доріг війни, яку пройшов з 1943 по переможний 

45-й, припорошили буйну чуприну. А ордени Червоної Зірки і Слави, медалі 

свідчили про мужність солдатську. 

Після закінчення інституту працював Павло Павлович вчителем історії 

Нерудстальської середньої школи. А з 1963 року і до самої передчасної смерті в 

червні 1982-го – директором місцевої школи робітничої молоді. 

У районі його знали ще й як лектора товариства „Знання”, постійного 

дописувача районної газети „Ударний фронт”. 

Неодноразово радував читачів своїми поетичними доробками. Його Муза 

була водночас ніжною і ліричною, гротескною і смішною, високопатріотичною 

і громадянською. 

СПОМИНАЄТЬСЯ МЕНІ... 

Крізь роки і тумани сині  

Споминається мені, 

Як фашиста ми громили 

На Вітчизняній війні. 

Дощ свинцевий з кулеметів 

Поливав нас, та не вбив, 

Бо хотіли край наш стерти 

Й повернути нас в рабів. 

На війні всього буває: 

Смерть, як коршун, хижий птах, 

Кращих друзів забирає, 

Як згадаєш – бере жах. 

Мати молиться за сина: 

– Упаси і пронеси! 

А як спить уже в могилі, - 

Хоч на хвильку воскреси! 
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Крізь роки й тумани сині 

Повертаються ті дні, 

Як фашиста ми громили, 

Як ми друзів хоронили 

На Вітчизняній війні. 

 

Юні друзі! Діти рідні, 

Йдіть до сонячних вершин, 

Будьте часу свого гідні, 

Добрі й чуйні, як один. 

 

Не обходьте ветеранів, 

Всіх учасників війни! 

Хай діди на першім плані, 

Будуть в пам’яті завжди! 

 

Вони кували перемогу 

І на фронті, і в тилу. 

Уступайте їм дорогу, 

Вчіться правді і добру. 

 

Любіть, діти, рідну школу, 

Поважайте вчителів. 

Де б не кинула вас доля, –  

Слід лишайте на землі. 

                                                                   Павло Козинець 

ВОЛОДИМИР ДІДЕНКО 

Ім’я Володимира Борисовича Діденка в нашому районі добре відоме. 

Його щиру та щедру душу досі несуть над нами сиві журавлі, вірші, залишені у 

спадок нам, землякам. Людина нелегкої життєвої долі, але мужнього характеру, 

інвалід з дитинства В.Б. Діденко ніколи себе таким не вважав. Навпаки, таких 

незламних оптимістів як цей худорлявий чоловік, ще треба було пошукати. 

Працюючи бібліотекарем в Нерудстальській середній школі, і учнів, і вчителів 

заряджав невгасимою енергією, силою духу і волею до життя. 

А ще він мав джерельної чистоти талант до поетичного слова. Талант з 

криничних глибин народності, що давав Володимиру Борисовичу снагу до ліри, 

з якої черпав свої чудові вірші. 
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Шанувальники поезії, читачі районної газети „Ударний фронт” 

зачитувалися його тонкою лірикою, віршами патріотичного звучання. 

У 1986 році на честь 100-річчя П’ятихаток в оголошеному творчому 

конкурсі позаштатних авторів „районки” Володимир Борисович Діденко 

вийшов одним з переможців за цикл віршів „Слався, рідне місто”. Довгий час 

був членом літературної студії „Джерело” при газеті „Ударний фронт”. Про 

його творчість розповідали обласне радіо та газети Дніпропетровщини. 

Мамин сад 

Мамо, мамо! Вже бузкові грона 

Засиніли в нашому саду... 

Простягни натруджені долоні 

І зігрій мене й мою журбу. 

Вже і вишня в ягодах червоних, 

Мов на святі – строгі й чепурні... 

Нахили до мене сиві скроні, 

Щоб тепліш було тобі й мені. 

Щоб згадалося дитинство босе,  

Буйний злет зелених ще думок... 

Я любив торкати твої коси, 

Що плела ти, наче той вінок. 

Помарнів наш сад, колись щасливий. 

Постарів від забуття бузок, 

Замість нього – трійко щебетливих 

Твоїх внуків, а моїх діток. 

Я у снах цілую твої руки. 

Твоє серце у моїм живе. 

І як сад новий, твої онуки, – 

Твоя кров й продовження твоє. 

                     1974р. 

ВАСИЛЬ ПАЛАГУТІН 

Василь Іванович Палагутін, відомий у районі журналіст, вніс значний 

вклад у розвиток районної газети, якій віддав більше двох десятиріч свого 

життя. 

Його насичені, тематично витримані, професійно написані фейлетони, 

статті, кореспонденції, репортажі (та й який жанр йому був непідвладний!) 

завжди привертали увагу читачів „Ударного фронту”, за тим „Злагоди”. 
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Його творча полум’яна всебічно обдарована натура не обмежувалась 

висококласною журналістикою. Будь-які теми чи події, які зачіпали струни 

його душі, лягали на папір рядками віршів. Поетичний дар В.І. Палагутіна 

поєднував у собі непідробну любов до рідного краю, до його працьовитих 

людей – хліборобів, залізничників, робітників, інтелігентів. Його надихали 

щирі почуття вірного сина П’ятихатщини, обов’язок громадянина і патріота. 

Василь Іванович рано зостався без батька, зраненого війною. Спізнав 

повоєнних і голоду, і холоду, хоч матуся працювала й удень, і вночі, аби 

лишень підняти сина. І він старався вчитись, щоб рідненька пишалась ним. 

Закінчив Київський держуніверситет, став журналістом. Але це було 

згодом. До цього працював на будовах Казахстану, розвивав свій хист 

художника, працюючи оформлювачем інтер’єрів. 

Найповніше розкривався талант Василя Палагутіна на журналістській та 

поетичній ниві. Сторінки „Патріот”, „Літературна сторінка”, „Юність”, які вів, 

не залишали байдужими читачів різного віку. 

Він вів літературну студію „Джерело” при „районці”, плекав молоді 

пагінці поетичного слова. У 2002 – 2004 роках В. Палагутін брав участь у 

підготовці збірок „Ластів’ята”, виступав перед юними початківцями, ділився з 

ними секретами поетичної майстерності. 

Василю Івановичу так і не вдалося випустити книгу своїх поезій. 

Передчасна смерть на 56-му році життя обірвала політ його мрій, вибила з рук 

гостре перо, яким водило його небайдуже серце. 

Добра вам зичу, п’ятихатці 
 

Ось рік новий вже свій розбіг почав, 

Своїм приходом надихнув планету. 

Так хочеться, аби і він вінчав 

Ще хоч єдину сходинку до злету. 
 

Попереду у нас багацько справ 

Для розбудови з краю і до краю. 

Вважаю, кожен з нас запам’ятав: 

Надія ж бо останньою вмирає. 
 

Тож віриться, що день отой прийде, 

Коли Вкраїна славу знов здобуде. 



 228 

І жаданий отой наш час гряде, 

Коли заможно будуть жити люди. 
 

Коли не сором буде нам усім 

Хороших друзів в гості запросити. 

І сісти за гостинний, щедрий стіл, 

І повний келих щедроти налити. 
 

Бажаю від душі усім добра 

У нашій рідній неньці – Україні: 

Щоб доля наша пишно розцвіла 

І радувала нас вона щоднини. 
 

Аби повік в життєвому куті  

Не знали ми ні горя, ні розлуки, 

Щоб радували всіх нас у житті 

Благополуччям діти і онуки. 
 

Вам щедрий вечір, щедра доля, 

Любі п’ятихатці, друзі і знайомі! 

Щоб цвіла надія, щоб росло у полі, 

Щоб заможно ми жили в нашому районі. 

Поетичну естафету підхопило молоде покоління: Білик Віктор, Сіренко 

Ірина, Мартинюк Юля, Купа Юля, 

Головко Альона. Їх вірші увійшли 

до другої збірочки „Ластів’ята”, яка 

вийшла в 2002 році в місті 

Дніпропетровську. 

Третя збірка „Ластів’ята” 

вийшла в 2006 році. До неї увійшли 

вірші Антонюк Ірини і Радіонової Крістіни з села Долинське, Мартинюк Юлі і 

Ожиховської Ірини з м. П’ятихаток, 

Кураш Сніжани з села Богдано-

Надеждівки. 

Готується до друку четверта 

збірка „Ластів’ята”, до якої теж 

увійдуть вірші наших дітей. 
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ТУТ ВСЕ ТВОЄ 

Тут все твоє, все рідне і знайоме: 

Зелений парк, малий сусід Тарас… 

Старе шосе і стежечка додому, 

Якою біг до школи ти не раз. 

 Тут все твоє. Ти знаєш це від мами. 

 І хоч її життя без нагород, 

 Вона своїми ніжними руками 

 Бере халат й спішить на хлібзавод! 

Тут все твоє! Ти чув про це без тата, 

Коли удвох йшли через міст. 

„Таких синів на світі небагато!” – 

всміхався радо юний машиніст. 

 Тут все твоє. І потяг, що на в’їзді, 

 Шануєш до глибин душі, до дна! 

 Ще й пам’ятники воїнам у місті, 

 Яких взяла нещадна та війна… 

Тут все твоє, і у музичну школу 

Тебе бабуся за руку вела. 

Береш баян, всідаєшся додолу, 

І оживуть мелодія й слова. 

 Тут все твоє, прекрасне і не дуже… 

 Завод стоїть. Таке воно буття. 

 Батьків нема – стареньких світ подужав. 

 Проблеми є, але таке життя… 

Тут все твоє, і очі помутнілі 

Шалено вірять у високий зліт! 

Налагодять життя розумні й смілі, 

І П’ятихаткам вже 120 літ! 

 Тут все твоє, в душі твоїй – ЛЮДИНА. 

 Ти тільки вір! Лиш віри не втрачай! 

 В сім’ї великій України 

 Твоя родина – П’ятихатський край!            Богданова Ірина, м. П’ятихатки 
 

Славетному місту П’ятихатки 
 

Моя любов до міста рідного-безмежна, 

Бо це – моя земля, мій спогад невмирущий,  

Думками лину в майбуття,  

Не забуваючи той спогад: моє дитинство – цвіт життя. 

 

В долонях грудочку землі  

Я шанобливо підіймаю. 

Про віковічний символ слави  

Я в серці пісню зберігаю. 
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Душа моя вогнем палає, 

Згадавши рок тої війни, 

Яка безжалісно вбивала  

Синів священної землі. 

 

Я  погляд свій спрямую в небо, 

Скажу я „НІ” розрусі назавжди,  

Адже надії голуб сизокрилий 

Кружляє простором душі.                            Олеся Кучугура, м. П’ятихатки 

 

Мой город 

Мой город живой,  он – настоящий,  

Затерянный в мире других городов. 

Он маленький, все же он, далью манящий, 

Заменит мне тысячу звездных миров. 

 

Зеленые парки, дома, магазины… 

И вьются, как змеи, дороги везде. 

И люди приветливы в городе ныне,  

Таких вы людей не найдете нигде. 

 

Вы мне возразите – я спорить не буду: 

Конечно, для каждого счастье свое: 

Но знаю я точно: люблю без оглядки 

Свой город, который зовут Пятихатки.               Скигар Юлия 

 

П’ятихатський район – хліборобський, 

Всі про це знають, 

А коли в місто хто в’їжджає, 

Його паровоз щиро вітає. 

 

Тут і квіти розквітають, 

А роси землю умивають, 

І зветься рідна ця земля – 

П’ятихатщина моя. 

 

Люблю я П’ятихатщину свою 

І залізницю, степ і поле, 

Земля моя ріднесенька, 

Як мати дорогесенька.                                        Гульченко Катя, сел. Лихівка 
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Профспілки – гарант захисту трудових колективів 

У м. П’ятихатках працює 6 райкомів профспілки:  

– райком профспілки медичних працівників довгі роки очолювала Ланіна 

Марія Федосіївна, яка активно працювала і користувалася великою повагою не 

лише серед медичних працівників, а й серед населення району. А ще її знають 

як активну учасницю художньої самодіяльності районного Будинку культури. 

Жоден концерт не проходив без її участі. Її чарівний голос радував наших 

жителів. Зараз цю профспілку очолює Заткальницька Тетяна Олегівна – педіатр 

центральної районної лікарні; 

– райком профспілки працівників державних установ очолює Прокопенко 

Людмила Петрівна. Її енергія, наполегливість є прикладом для всіх державних 

службовців. Вона вирішує багато соціальних проблем, дбає про кожного члена 

профспілки. А перейняла Людмила Петрівна профспілкову естафету від 

Маслова Миколи Олександровича, який більше 20 років віддав цій роботі; 

– профспілкова організація працівників залізничного вузла – одна з 

найбільших. Очолює її Шиян Олександр Іванович, який довгі роки працював у 

райкомі Компартії України і його життєвий досвід допомагає в роботі; 

– райком профспілки працівників культури очолює Божкова Інна 

Станіславівна, яка зуміла налагодити роботу і підняти авторитет працівників 

культури; 

– один з найбільших райкомів профспілки – це райком профспілки 

працівників агропромислового комплексу, який очолює Шевченко Микола 

Акакійович. Він опікується проблемами села, умовами праці аграріїв, 

дотриманням техніки безпеки і сприяє поліпшенню умов життя членів 

профспілки. 

Нижче ми друкуємо нарис про роботу райкому профспілки працівників 

освіти, який очолює Малоок Анатолій Якович. 

П’ятихатська районна організація профспілки працівників освіти і науки 

України об’єднує близько 1200 членів профспілки в 53 первинних 

профспілкових організаціях і є однією з найбільших профспілкових організацій 
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району. Її остаточна структура сформована в кінці 50-х – на початку 60-х років 

ХХ століття, коли у зв’язку з набуттям статусу міста Жовтоводські первинні 

організації утворили свою міську організацію. Після ліквідації Лихівського 

району та Лихівської районної організації профспілки працівників установ 

освіти до П’ятихатської районної організації працівників освіти перейшли 

первинні профспілкові організації установ освіти так званої „Лихівської зони”. 

У кожний історичний проміжок часу змінювалася не лише структура 

нашої районної первинної організації, але й форми, методи, стратегія і тактика 

роботи виборних органів. Особливо суттєво вони змінилися в освітянській 

профспілці на початку 90-х років минулого століття. Розвал СРСР, становлення 

України як незалежної держави, порушення прав працівників на гідну оплату 

праці змусили нашу профспілку вважати своїм першочерговим завданням 

захист соціально-економічних прав громадян, застосовуючи при цьому всі 

законні способи і методи боротьби. 

Так, у травні 1992 року наша районна первинна організація, підтримуючи 

рішення страйкового комітету при Дніпропетровській організації профспілки 

працівників освіти і науки України щодо проведення обласного страйку 

освітян, провела одноденний страйк та інші акції протесту проти різкого 

підвищення цін та зниження рівня життя. Підготовка до проведення в грудні 

1996 року змусила керівництво району виконати головну нашу вимогу – 

погасити 3-місячну заборгованість з виплати заробітної плати. 

З 1993 року по 2002 роки щорічно, а то й по декілька разів на рік, 

представники профспілки освітян району, захищаючи права працівників брали 

участь в пікетуваннях Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, 

Секретаріату Президента, в напружених переговорах з високопосадовцями. 

Звичайно, і урядовці, і політичні сили представлені у Верховній Раді, йшли на 

виконання наших вимог. 

Наприклад, досі освітяни району отримують заборговані їм за 1997 – 

2002 роки кошти за вислугу років, оздоровлення, комунальні послуги. Це була 
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одна з вимог профспілки працівників освіти України на рубежі століть, ця 

боротьба тривала майже 5 років. 

На сьогодні ситуація із виконанням урядом та місцевими органами влади 

Законів України, які гарантують працівникам освіти їх соціально-економічні 

права, стабілізувалася: періодично підвищується і вчасно виплачується 

зарплата та інші види доплат, районна влада докладає значних зусиль для 

зміцнення матеріальної бази установ освіти, покращення умов праці освітян. 

Додаткові права та гарантії працівників освіти зафіксовані в укладених 

первинними профспілковими організаціями колдоговорах  з адміністраціями 

установ освіти. Районна профспілкова організація працівників освіти здійснює 

контроль за їх виконанням. 

То чому ж в школах катастрофічно не вистачає молодих вчителів? Чому 

замість необхідних 30 молодих спеціалістів у район прибуває 3-4, з яких до 

кінця навчального року залишаються одиниці? Відповіді на ці запитання знає 

будь яка пересічна людина: за останній час значно змінилося в негативну 

сторону ставлення суспільства, держави до вчителя, його проблем, що суттєво 

вплинуло на престиж учительської праці. Рівень нервового, емоційного 

напруження, які зазнає вчитель під час проведення уроку чи виховного заходу, 

зовсім не співвідноситься з рівнем оплати праці педагогічних працівників. 

Вчитель на сьогодні отримує вдвічі меншу зарплату, ніж це визначено Законом 

України „Про освіту”. Держава фактично забрала у педагогів цілий ряд пільг, 

компенсацій. 

Ці обставини визначають і будуть визначати тактику і стратегію дій як 

освітянської профспілки вцілому, так і нашої районної організації профспілки 

працівників освіти і науки України на найближчий час. 
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Комсомол 

„Комсомол не просто возраст – комсомол моя судьба”, – так говорять 

Малоок О.Я., Пірогова Р.О., Булава В.А. – колишні секретарі П’ятихатського 

районного комітету. 

Історія П’ятихатського району тісно переплітається з історією 

наймасовішої  молодіжної організації СРСР – Всесоюзної Ленінської 

Комуністичної Спілки Молоді (ВЛКСМ), яка відіграла значну роль у 

комуністичному вихованні радянської молоді. Сьогодні, коли пройшло 16 років 

з часу заборони цієї організації, політичні сили по-різному оцінюють діяльність 

ВЛКСМ. Але навіть найзапекліші критики цієї багатомільйонної молодіжної 

організації не зможуть заперечити той факт, що за майже два десятиліття 

незалежності України не вдалося створити таку ж впливову молодіжну 

організацію, як ВЛКСМ. 

У П’ятихатському районі діяло понад 100 первинних комсомольських 

організацій, де на обліку 

перебувало близько 7 тисяч 

членів ВЛКСМ. Керівництво 

районною організацією 

ВЛКСМ здійснював 

районний комітет комсомолу 

(РК). У його штаті 

знаходилось 3 секретарі, 2 

завідуючих відділами та 2 інструктори, які несли повну відповідальність за стан 

справ у комсомольських організаціях району. 

Головна складність в організації комсомольської роботи полягала в тому, 

що комсомольські активісти в первинних комсомольських організаціях 

виконували свої доручення на громадських засадах у вільний від основної 

роботи час. Тому першочерговим завданням, яке стояло перед працівниками РК 

комсомолу, було навчання комсомольського активу району. Отримані на цих 

навчаннях знання, практична робота у виборних комсомольських органах 
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давали комсомольським активістам неоціненний життєвий досвід, уміння 

працювати з колективом людей, ставало їм в нагоді в подальшому житті.  

Значне місце в роботі районної комсомольської організації в 80-х роках 

минулого століття займала робота по залученню молоді до соціалістичного 

змагання за виконання і перевиконання планових завдань на виробництві. З 

цією метою створювалися комсомольсько-молодіжні колективи, екіпажі, зміни, 

періодично підбивались підсумки змагання, а переможці нагороджувались 

цінними подарунками, заносилися до районної Книги пошани, 

фотографувались на районну Дошку пошани, отримували путівки в молодіжні 

будинки відпочинку та за кордон.  

Завжди були попереду, ставали переможцями в цьому змаганні 

комсомольсько-молодіжні колективи ШЧ-7, станції П’ятихатки, швейної 

фабрики (швачка К. Широкопояс), комбайнер П. Бортников, трактористи 

Ю. Слободенюк і В. Білик, свинарка В. Сай, і багато-багато інших передовиків-

комсомольців. 

На початку 80-х років ХХ століття керівництво КПРС ставило перед 

ВЛКСМ завдання займатись конкретними справами, в тому числі необхідно було, 

щоб комсомол взяв шефство над селом, сприяв відродженню віддалених сіл. 

На бюро П’ятихатського 

РК комсомолу було прийнято 

рішення про взяття районною 

комсомольською організацією 

шефства над найвіддаленішим 

селом району-селом 

Миколаївка.  

РК Компартії України 

підтримав клопотання першого секретаря РК комсомолу В.Грищенка про 

обрання головою колгоспу ім. Свердлова секретаря комсомольської організації 

колгоспу ім. Ульянова В. Чугука. Крім того, В. Грищенко та В. Чугук 

заручилися підтримкою секретарів Дніпропетровського обласного комітету 
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комсомолу О. Федосєєва та І. Кириленка, начальника Дніпропетровського 

обласного сільгоспуправління П. Лазаренка. За декілька років у селі виросло 

біля десяти сучасних будинків для молодих спеціалістів, дитсадок, 

фельдшерсько-акушерський пункт. 

Наступному складу РК комсомолу (секретарі І. Білий, О. Сокіл, 

О. Гиренко, В. Булава) вдалося побудувати і здати в експлуатацію 60-ти 

квартирний молодіжний житловий кооператив. 

На особливому контролі РК комсомолу стояло питання роботи з 

підлітками, особливо з тими, які були схильні до правопорушень. За підлітками, 

які стояли на обліку в дитячій кімнаті міліції, були закріплені шефи з числа 

комсомольських активістів. 

При РК комсомолу діяв оперативний комсомольський загін дружинників, 

члени якого наводили порядок на вулицях міста, на дискотеках, в 

Саксаганському СПТУ-77. 

Великий інтерес у молоді викликали спортивні змагання, які проводилися 

за ініціативою РК комсомолу. „Шкіряний м’яч”, ”Старти надій”, хокейні 

змагання та інші спортивні ігри залучали до участі в спорті тисячі юних 

спортсменів. Традиційно РК комсомолу організовував конкурси художньої 

самодіяльності молодих виконавців. У 1983 році переможцем такого конкурсу 

став вокально-інструментальний ансамбль райсільгосптехніки, а його соліст 

О. Горохов, ставши лауреатом обласного конкурсу молодих виконавців, був 

запрошений взяти участь у Всесоюзному конкурсі молодих виконавців, 

проходив у м. Дніпропетровську. 

„Березы, русские березы…”, виконані О. Гороховим на цьому конкурсі у 

супроводі симфонічного оркестру під керівництвом заслуженого артиста СРСР 

Юрія Силантьєва, принесли Олександру не лише звання лауреата, Почесну 

грамоту, вручену О. Пахмутовою та Добронравовим, але й визнання його 

таланту, запрошення навчатися в Одеську консерваторію.  

Комсомол П’ятихатщини пройшов славний шлях. У різні часи його 

очолювали відомі особистості Гонтовий А.І., Грищенко В.І., Шевченко М.А., 
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Малоок А.Я., Пірогова Р.О., Білий І.М., Булава В.А. Зараз всі вони обіймають 

високі державні, господарські та громадські посади. 

Район одним з перших в області запровадив акцію „Іменні поля”. 

Кожному полю було присвоєно ім’я видатної людини району. На цих полях 

комсомольсько-молодіжні екіпажі змагалися за високі врожаї, за право бути 

найкращими в районі та області. 

У багатьох населених пунктах району, на залізниці, організаціях та 

підприємствах міста діяв „Комсомольський прожектор”. Були облаштовані 

агітаційно-пропагандистські дошки, в яких критикувалися негаразди в районі, 

висміювалися ледарі та п’яниці. „Комсомольський прожектор” був дуже дієвим 

у вирішенні багатьох соціально-економічних та суспільних проблем району. 

Комсомольці П’ятихатщини залишили по собі хорошу пам’ять тим, що з 

їхньою допомогою побудовані такі пам’ятники як „літак”, воїнам-

інтернаціоналістам, „паровоз”, меморіал (танк). 

Це лише невеликі штришки великої роботи, яка проводилася районною 

комсомольською організацією по вихованню молоді, залученню її до 

суспільного життя нашого району. 
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Вогонь піонерських ватр 

Незабутні роки дитинства, юності ... 

Як швидко вони промайнули, і лише в спогадах живе ця прекрасна пора. 

Мабуть, кожний з нас згадує шкільні роки з любов’ю і хвилюванням. 

Шкода, що не так часто ми повертаємося в дитинство, і лише при зустрічі 

з однокласниками замислюєшся, як швидко плине час. І тоді подумки 

перегортаєш сторінки своєї біографії і зупиняєшся саме на шкільній сторінці. А 

далі не хочеться листати, бо то були роки безтурботного, безхмарного, 

щасливого дитинства і юності. Хоч жили ми тоді всі однаково, не багато, в 

школі були всі рівні і об’єднувала нас любов до знань, до пізнання прекрасного. 

– Ось і моє дитинство припало на післявоєнні роки, тяжкі, голодні, але 

веселі і радісні. У нас у всіх був оптимізм, надія на краще, впевненість у 

завтрашньому дні, – пригадує Тамара Степанівна Нікітченко. – Ходили ми до 

школи тоді всі в шкільній формі: коричневі шерстяні плаття і фартушки – на 

кожен день темні, а на свята – білі, накрохмалені, з мереживом і обов’язково 

банти. 

Не тільки я, а багато жалкують, що тепер так не одягають школярів. З 

радістю була на останніх дзвінках у своїх онучок, Каті і Тані, в 

Дніпропетровську і приємно була вражена, що вони з року в рік передають 

випускникам шкільну форму, оті коричневі плаття з білими фартухами і 

величезними бантами, й одягають їх на останній дзвінок. Які вони були красиві 

в цій формі! Можливо, це ностальгія, а можливо, і дійсно то була найкраща 

шкільна форма, – продовжує розповідь колишня заввідділу культури 

П’ятихатського райвиконкому, згодом завідуюча відділом агітації і пропаганди 

райкому партії, людина великого життєвого і трудового досвіду. Ця розповідь 

Тамари Степанівни – ніби біографія цілого покоління, тож читаймо її, цю 

біографію. 

Моя мама, Катерина Василівна, закінчила педагогічне училище і за 

направленням працювала вчителем молодших класів у Холодіївській школі. Та 

недовго їй довелося виховувати дітей, бо війна забрала її життя.  
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Але її справу продовжує моя донька Наталочка, яка закінчила 

Дніпропетровській університет, історичний факультет. Історію кожен трактує 

по-своєму, тому перекваліфікувалась і, закінчивши курси, працює вчителем 

молодших класів. Уже випустила не одне покоління. Її знають, люблять у 

своєму мікрорайоні Дніпропетровська, і коли набирає перший клас, то батьки 

просять, щоб діти попали в клас до Наталії Петрівни. Я цим пишаюсь, бо у мене 

було бажання продовжити мамину справу. Та доля розпорядилась по-своєму. Я 

стала працівником культури і майже 30 років свого життя віддала цій справі. 

Але декілька років я теж працювала старшою піонервожатою в середній 

школі № 1 і в піонерському таборі „Орлятко”. 

Я вдячна долі, що мені довелось працювати в школі з мудрими людьми – 

завідуючим відділом освіти Пономаренком В.М. і директором школи 

Романцем І.І. 

Це були відомі і шановані люди не тільки в районі, області, а й у всій 

Україні. Вони залишили добрий слід на освітянській ниві. 

Пам’ятаю свої перші дні роботи у школі. Піонерська кімната знаходилася 

в одноповерховому корпусі, де навчалися 4 – 7 класи. На перервах – шум, гам, 

крики, біганина. І коли я приходила додому, то той гамір звучав у голові. Це 

можна порівняти хіба що з таким явищем, коли приїздиш до моря, цілий день 

купаєшся, а ввечері на ліжку тебе гойдають хвилі.  

Але такий стан був недовгим. Через 

тиждень я вже не чула крику, не боялась 

ходити коридором, поринула в піонерське 

життя, в цікаві справи. Оформили кімнату 

інтернаціональної дружби, залучила актив, 

почалося листування з піонерами багатьох 

країн. Піонерські лінійки проходили 

цікаво. Ми читали листи з усіх кінців Радянського Союзу, збирали металобрухт, 

макулатуру, організовували екскурсії, походи, збирали квіти, трави, плоди, 

життя було таке бурхливе, цікаве. 
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Найтісніший був у нас зв’язок з піонерами Удмуртії . Ми писали листи, 

висилали їм посилки з нашими дарами, а вони присилали нам кедрові горіхи. 

Це ми тепер можемо придбати все в магазинах, а тоді, в 70-х роках ми знали, 

що є такі горішки, а не бачили. І яка ж була радість, коли на лінійці кожен 

піонер отримував пакетик цих кедрових горішків. 

По школі оголосили конкурс на кращий клас (по навчанню, активності), і 

переможцю надавалося право поїхати в гості до школярів  Удмуртії. Перемогу 

здобув 7-А клас, (керівник Меланія Олексіївна Цехова).  

І ось на зимові канікули ми зібрались їхати. Хоч їхали поїздом не одну 

добу, але було так весело, що ми і не відчули, як доїхали до Іжевська. Там нас 

зустріли і вантажною машиною, в кузові при великому морозі, по 

прогорнутому в снігових заметах тунелю везли 60 км до школи. Видали нам 

ковдри, і ми зробили таке велике шатро, щоб дихати всім разом і не замерзнути. 

Приїхали вночі, але в школі нас чекали всі діти, всі вчителі і жителі села. Нас 

розмістили по хатах, а вранці – піонерська лінійка, рапорти, розповідь, 

знайомства. 

Звичайно, ми привезли свої нехитрі подарунки, а нам мешканці села від 

щирого серця дарували гриби, ягоди, горіхи, 

приносили в школу їжу. Найбільше 

запам’яталася квашена капуста з ягодами і 

гриби солоні, мариновані – різних сортів. Ми з 

новими друзями ходили в ліс, каталися на 

лижах. Тиждень пролетів як один день. 

Проводжало нас все село. А потім, влітку, друзі 

з Удмуртії приїхали до нас у П’ятихатки (на 

фото дві вожаті ліворуч з Удмуртії праворуч з 

П’ятихаток). Ми їх теж гарно зустріли, 

частували, дарували гостинці. Про ту нашу поїздку писала газета „Піонерська 

Правда” – центральний орган Всесоюзної піонерської організації.  
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Ще один спогад. 

У районі сталася велика подія: відкрили Саксаганський піонерський табір 

„Орлятко”. Мені запропонували на всі 3 зміни попрацювати старшою 

піонервожатою. Я погодилася і до цих пір згадую з любов’ю ті часи: ранковий 

підйом під горн, лінійка, конкурси, рибалка, виготовлення виробів із шишок і 

гербаріїв, піонерські пісні, девізи, „речёвки” … А які незабутні піонерські 

вогнища… 

І коли я дивилась відкриття зміни в таборі цього року, раділа, що 

більшість піонерських атрибутів залишилась.  

Наразі  в школі намагаються щось створити на зразок піонерії , але, 

мабуть, краще, ніж тоді було, не придумати. Я вважаю, (а зі мною погодяться 

мої однолітки і всі, кому довелося носити піонерський галстук і жити в ті 

прекрасні, незабутні часи), що це були кращі роки. Ми щасливі, бо довелося 

бути учасниками непересічних подій і цікавої епохи. 

Згадую, коли мене приймали в піонери у восьмирічній школі. Яка це була 

подія! Її приурочували до Дня народження В.І. Леніна, 22 квітня. Тоді асфальту 

в П’ятихатках не було. Добирались до школи в чобітках, які ще й протікали, але 

яка це була радість повернутись додому з червоним галстуком. Ми намагались 

краще навчатись, бо хто кращий був, того першого приймали в піонери. 

Галстук прасували щодня, не забували його носити. Пам’ятали вірш: „Как 

оденешь галстук – береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного”.  

Коли вже я працювала 

вожатою, то приймали до лав 

піонерської організації в 

районному Будинку культури. 

Запрошувалися діти, 

піднімалися на сцену. Кожний 

тримав на руці галстук, а ми 

його їм пов’язували. Це було 

так урочисто, так святково!  
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Піонерів вітали представники райкому партії і комсомолу , завжди на цих 

святах були присутніми завідуючий райвно Пономаренко В.М. і директор 

школи Романець І.І. Який же був сором тому, кого не приймали в піонери через 

погану успішність чи поведінку.  

Носити галстук було справжньою гордістю. Дітям сьогоднішнього 

покоління це буде здаватися смішним, бо, на жаль, втрачено цінності, якими  в 

той час пишались ми. Перекроїли історію, В.Леніна зробили майже ворогом, а 

для нас це був геній, кумир, святиня. 

Ціла плеяда піонерів-героїв віддали своє юне життя за ідеали Жовтня у 

Велику Вітчизняну. А комсомольці, які виходили з піонерії… Скільки славних 

сторінок в історію вони вписали. Нині окремі історики повністю викреслюють 

ці сторінки. Але ж були герої (це факт), і діти на них рівнялися, хотіли бути 

схожими.  

То ж навіщо відбирати святиню і натомість культивувати те, що 

показують сьогодні по телебаченню нашим дітям: жорстокість, зло, насилля, 

вбивства, рекет, підлість… Навіть мультфільми – це якийсь жах. 

Чому навчиться нинішнє молоде покоління? Коли єдиною цінністю є 

„зелений кумир” – долар. Діти стають байдужими, не помічають чужого горя. 

Це тема дуже серйозна.  

Багато хорошого у нашої молоді, якій випало жити у вік комп’ютерів, 

мобільних телефонів. Більшість серед них розумні, хороші діти. Але не слід 

відлучати їх від справжніх людських цінностей.  

У той час була дійова система виховання: жовтенята, піонери, комсомол, 

партія. Головне у ті часи була добра позитивна мораль, впевненість, 

цілеспрямованість. А які прекрасні пісні про піонерів, комсомол і досі бринять 

у наших серцях. Світло піонерських ватр зігріває їх і живить. Хотілось би, щоб і 

онуки черпали прекрасний вогонь нашого піонерського запалу.  



 243 

СОНЯЧНЕ МІСТО ДИТИНСТВА 

І це зовсім не перебільшення, бо йдеться про дитячий оздоровчий табір 

„Орлятко”.  

Ми, п’ятихатці, пишаємося, що в нашому районі є справжня дитяча 

здравниця, яка близько чотирьох десятиліть тому заявила про себе гучним 

піонерським „Ура” і покликом горна. 

Це було ніби вчора: перша ватра, перша лінійка, перша пісня і ... 

прекрасні спогади на ціле життя. 

У 1970-му році загальні збори уповноважених від колгоспів прийняли 

мудре рішення: створити міжколгоспний піонерський табір „Орлятко”. І на 

площі 3,2 га у мальовничому Грушуватському заповіднику розкинулось 

білокам’яне містечко. 

Завирувало тоді життя в таборі. Справжнім орлятком з кожним роком 

зростав він, розправляв крила. Слава про перлину Саксаганського лісу швидко 

полинула Дніпропетровщиною, досягла й  інших областей України. 
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Насамперед, у цьому була заслуга їх, перших. За 8 років табір „Орлятко” 

міцно став на крило. 

З 1978 по 1982 роки надійну естафету ніс директор Лучко Н.А. 

На долю Світлани Станіславівни Чичковської випало найдовше і чи не 

найважче керівництво табором. Майже 17 років, включаючи початок і середину 

90-х, коли з перебудовою і незалежністю прийшла руйнація кращих надбань 

радянського періоду, занепад культурних і духовних цінностей, 

С.С. Чичковська впевнено тримала кермо корабля під назвою „Орлятко”. 

Насамперед, завдяки її наполегливості, вмінню працювати в надзвичайних 

умовах, вдумливому підходу до підбору кадрів і самовідданості, вдалося  

„Орлятко” зберегти з усіма його надбаннями. 

„Світлана Станіславівна ніби уособлювала собою своє ім’я, – пригадує 

колишній голова районної ради і райдержадміністрації В.М. Сторожко. – 

Світла, сонячна була особистість. Не боялася сказати правду у вічі, в тому числі 

й начальству, володіла магічним даром переконання, – обличчя В’ячеслава 

Михайловича зоріє. – Мабуть, через це шанували її голови колгоспів і 

допомагали в усьому: ремонті, харчуванні. 

Звісно, що й ми, влада, дивлячись, як переймається турботами табору 

директор, йшли їй назустріч, підтримували”. 

Таким ж якостями, як і її 

попередниця, наділена Любов 

Миколаївна Литвин, нинішня 

директорка ДОТ „Орлятко”. Вона не 

розгубилась у той час, коли один за 

одним позакривались споріднені 

табори в областях України. Перевела 

„Орлятко” під егіду Дніпропетровського обласного управління оздоровчих 

таборів. Проте попри всі зусилля ціна путівок зростала, більшість батьків 

відправляла за такі гроші дітей до моря. 
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Та й з роками дитяче містечко потребувало оновлення, давно про басейн 

нагадувала тільки назва. 

„Коштів катастрофічно не вистачало”, – Любов Миколаївна Литвин, якій 

не відмовиш в ентузіазмі та оптимізмі, з болем пригадує свої поїздки в район, 

стояння під кабінетами з простягнутою рукою  (було й таке!). 

„У 2006 році голова районної ради Надія Степанівна Алексєєва, 

ознайомившись зі справами в містечку дитинства, – продовжує Л.М. Литвин, – 

порадила нам готувати документацію на прийняття ДОТ „Орлятко” в районну 

комунальну власність. І от 

у січні 2007 року таке 

рішення П’ятихатською 

районною радою було 

прийняте. 

Чи не вперше за 

попередні роки ДОТ 

„Орлятко” в 2007-му 

просто переповнював гомін 

і сміх дітвори. Ще б пак! 

Замість 120 дітей друга зміна прийняла 153!  

У зв’язку з цим під егідою районної ради довелося терміново виконати 

ремонтні роботи у ще одному спальному корпусі. Як це було завжди у найважчі 

моменти, так і тепер „Орлятку” допомогло ВАТ „П’ятихатський елеватор” 

(Подать А.І.). 

Сприяло такому напливу (на радість персоналу табору) значне 

здешевлення путівок для батьків за рахунок коштів місцевого (для жителів 

району) та державного (для працівників АПК) бюджетів. А ще – кропітка 

робота, проведена районною владою”. 

І живе, променіє сонячне містечко дитинства.  

Мальовничі доріжки, що простягнулись серед дерев та квітів, ведуть до 

спортивного комплексу, басейну (завдяки підтримці райради та спонсорів він з 
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минулого літа радує дітвору). Тут і кабінки для перевдягання, навіси, душові. І 

водичка підведена. Смачна вона в артезіанській свердловині. 

„Цьогоріч ми значно обновили матеріально-технічну базу ДОТ 

„Орлятко”, поліпшили умови для відпочинку дітей, – в очах голови районної 

ради Н.С. Алексєєвої загоряється ледь вловима іскорка”. „Зайдіть сьогодні в 

спальні корпуси – ви їх не впізнаєте, такі вони ошатні стали. – відзначає далі 

Надія Степанівна. – Турбота депутатського корпусу та районної влади про 

оздоровлення та виховання нашої молодшої зміни – найперша”. 

Один з корпусів взагалі настільки змінився, що ніби вчора вийшов з-під 

руки будівельника та дизайнера. Новенькі ліжка, тумбочки, м’які килими на 

підлозі, тюль, портьєри, що ока не відірвеш, – настільки вдало підібрано, аж 

диву даєшся. 

Голова районної ради особисто керувала цими чудовими метаморфозами, 

материнським зором та серцем зігріваючи все довкола. Дуже хотілося створити 

здоровий естетичний 

відпочинок для дітвори 

нашого та сусідніх 

районів області. І 

вдалося на славу.  

Уже стало 

престижним потрапити 

на відпочинок в 

„Орлятко” для дітей 

Дніпродзержинська, 

Запоріжжя, Кривого Рогу. Оздоровлюються тут за рахунок місцевого бюджету 

й діти-інваліди та діти-сироти, хлопчики й дівчатка інших пільгових категорій. 

У кожній зміні проводяться спартакіади табору та фестивалі дитячої 

творчості.  

Естафети, походи по визначних пам’ятках Грушуватського заповідника, 

участь у різноманітних гуртках, цілющий лісовий клімат заряджають не тільки 
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здоров’ям, але й незабутніми враженнями. Не дивно, що деякі батьки купують 

путівки на всі зміни одразу.  

Діти живуть по 6-8 

чоловік в палатах опоряджених 

спальних корпусів. П’ять разів 

на день сповнюють гамором 

простору і світлу їдальню за 

смачними ситними справами. 

Літній клуб на 160 місць 

також не застоюється в тиші. Тут танцюють, співають, проводять ігри та 

вистави. 

Можна ще багато 

писати про сонячне 

містечко дитинства ДОТ 

„Орлятко”. Та треба тут 

побувати, щоб один раз 

побачити навіч, 

наскільки в нашому 

районі влада турбується 

про майбутнє України – 

дітвору П’ятихатщини. 

„Я щиро вдячна Надії Степанівні Алексєєвій, районній раді і 

райдержадміністрації, райкому профспілки працівників АПК (М.А. Шевченко), 

що вони постійно турбуються про нашу таку специфічну, таку світлу і 

прекрасну країну з крилатою назвою „Орлятко”, – говорить Л.М. Литвин. – А 

ми, вожаті та вихователі (всі досвідчені й кваліфіковані педагоги) з радістю 

працюємо, окрилені непідробною чуйною підтримкою”. 



 248 

ВІДРОДЖЕННЯ СВЯТИНЬ 

Нещодавно в Києві та інших 

українських містах широко було 

відзначено 1020-річницю Хрещення Русі. 

Президент України В.А. Ющенко 

підкреслив, наскільки важливе значення 

тоді, у 988 році, мало для Київської  Русі 

прийняття християнства. Князь 

Володимир-Хреститель усвідомив, що 

язичництво, розрізненість у поклоніннях 

фетишам, не приведуть до консолідації 

народу, піднесення його культури і 

духовності. 

Хрещення Русі стало важливим кроком до об’єднання націй, до 

прогресивних форм подальшого розвитку української державності. З’явилась і 

укріпилась єдина віра, з якою новий сплеск отримали традиції, побут, а з 

будівництвом Києво-Печерської Лаври, Софіївського собору та інших храмів 

з’явились святині і обереги культурних і духовних надбань Київської Русі. 

На жаль, період після 1917 року став періодом руйнації віри і святинь, 

прийшла влада, як казали люди, Антихриста. 

Через 70 років стало зрозумілим, що віру – вбити не можна. Як не можна 

викоренити традиції, культуру, знівелювати свідомість народу, закладену його 

менталітетом.  

Вже в 1989 році на північній стороні П’ятихаток у колишньому 

приміщенні церкви, що за часів більшовизму було пристосоване під винно-

горілчаний магазин (яке святотатство!), починаються богослужіння. Громада 

власними силами опоряджує приміщення, допомагає Дніпропетровська єпархія 

і надсилає на роботу батюшку отця Георгія. Церква святителя Миколая діє і 

дотепер. Та місту потрібен був справжній храм, який би став його окрасою і 

згуртував усіх п’ятихатців.  
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На початку 90-х з ініціативи тодішнього голови райдержадміністрації і 

районної ради В.М. Сторожка починається рух до відродження втрачених за часи 

компартійної влади святинь. Оголошується збір коштів на будівництво храму в 

райцентрі. Першим відгукнувся приватний підприємець Володимир Козир. На 

пожертвувані ним кошти в центрі нашого міста закладається фундамент 

майбутнього Свято-Троїцького храму. Збираються пожертвування громадян. 

Підключаються до цієї шляхетної справи і колективи 

сільськогосподарських та промислових підприємств. В’ячеслав Михайлович 

Сторожко звертається за спонсорською допомогою до земляків-вихідців  з 

району В.П. Гриценка (директор заводу „Арсенал”), Г.Л. Зарівняка (директор 

театрально-гастрольного центру в Москві), в Ленінград та інші міста. 

Спільними зусиллями постав у П’ятихатках величезний Храм Святої 

Троїці. Імена В.М. Сторожка та В.І. Козиря вписані у пам’ятну гранітну дошку, 

що святинею знаходиться в храмі. 

Естафету п’ятихатців підхоплює дирекція Ерастівського аграрного 

технікуму імені Е. Бродського (В.П. Король). У 1997 році закладається 

фундамент, а через два роки до 100-ліття технікуму неподалік його урочисто 

відкривається Храм святого Василя. У відкритті бере участь владика 

Дніпропетровський і Криворізький, який вручає медалі церкви керівникам КСП 

„Лозуватське”, Ерастівської дослідної станції, деяких промислових та 

сільськогосподарських підприємств за активну участь у будівництві Храму, 

наданні матеріальної допомоги. 

Сьогодні висока духовність, прагнення людей прилучитися до втрачених 

колись християнських цінностей сприяють тому, що відкриваються і діють 

церкви в селах Миколаївка, Лихівка, Саксагань, Троїцьке, Жовте. Їх 

споруджено і облаштовано на пожертвування приватних підприємців, 

фермерів, громадян, керівників агроформувань. 

Без віри немає духовності, без віри немає народу. Віра єднає, віра 

окриляє, віра у високі християнські ідеали робить нас мудрішими, добрішими, 

надихає на звершення в ім’я України. 
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ЛІТОПИСЕЦЬ П’ЯТИХАТЩИНИ 

 У жовтні 2005 року наша районна громадсько-інформаційна газета 

„Злагода” відзначила своє 75 – річчя. Колектив редакції щиро вітали керівники 

району, народний депутат Колісник М.Д., депутат обласної ради Антонов О.В., 

голова президії обласної організації  Національної Спілки журналістів України, 

наша землячка Зарайська С.П. Редактор газети Заболотських Л.Л. коротко 

ознайомила гостей, ветеранів журналістики, представників громадськості з 

історією становлення і розвитку „районки”. 

 „Не забуду осені 1930 року. Тоді до нас, учнів четвертого класу  

Чистопільської семирічки, вчитель приніс примірник районної газети 

„Колективіст”, перший номер якої „побачив світ” 10 жовтня того року. Назва 

газети цілком відповідала періоду, бо саме в той час набирала розвитку 

колективізація на селі. Всім класом обговорювали події в районі, висвітлені на 

шпальтах… У газеті йшлося не тільки про виробничі діла, але й про діяльність 

партійних та комсомольських осередків, про життя шкіл, роботу клубів та хат – 

читалень. Газету підписував її перший редактор Й. Гончаренко (невдовзі був 

репресований)”, – згадує Д. Корнієнко. 

 Тоді учень Дмитро Корнієнко і уявити собі не міг, що сам очолить 

редакційний колектив. На той час газета вже зватиметься „Радянський патріот”. 

Але до цього ще буде далеко. 

 Шуміли хлібами, перекочувались ковилою й перегортались сторінка за 

сторінкою літа. Життя підказувало все нові й нові теми. Функцію 

„Колективіста” газета виконала. У січні 1939 року четвертий номер „районки” 

виходить вже під назвою „Більшовик”. Кожен номер рядок до рядка пишуть 

робітничі і селянські кореспонденти, яких редакція активно залучала до роботи. 

У самій редакції панувала творча доброзичлива атмосфера. Літпрацівники за 

відсутністю паперу писали тоді на обрізках, переважно стрічках 4 – 5 см 

завширшки. Матеріали жартома міряли на метри. 

 У 1940 році за плідну роботу з комуністичного виховання трудящих, 

мобілізації їх на успішне виконання завдань радянського будівництва районна 
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газета стала учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки в Москві. 

Редактора газети Василя Васильовича Кодріна було нагороджено малою 

срібною медаллю. 

 З початком Великої Вітчизняної газета стає полум’яним борцем, 

патріотом, кличе на бій з ворогом земляків. Та вже 27 липня 1941 року під 

гарматну канонаду виходить останній номер „Більшовика”. Заступник 

редактора Павло Степанович Грищенко з хвилюванням зачинив двері редакції і 

пішов услід за возами з майном редакції та шрифтами друкарні… 

 На полі бою полягли І. Герайський, В.В. Кодрін, Іван Аришака, який після 

возз’єднання Західної і Східної України був направлений в Ужгород і редагував 

там газету. Не діждалися рідні з фронту друкаря Мирона Теплицького, був тяжко 

поранений під Сталінградом Іван Прокопенко (по війні він деякий час працював у 

Західній Україні, згодом – у Дніпропетровській обласній газеті „Зоря”). 

 Одразу після звільнення П’ятихатщини від фашистів у жовтні 1943-го, 

газета повертається в райцентр і редакція починає діяти. У 1944 році газета 

змінює назву на „Радянський патріот”. Її редактором став колишній учень 

Чистопільської школи Дмитро Антонович Корнієнко.  

 А згодом естафету від нього прийняв Микола Савич Дерев’янко. Про 

нього колишня заввідділом партійного життя газети Олена Григорівна 

Максимова згадувала: „Це була чуйна людина, добрий наставник, енергійний 

працівник. Траплялося, що до пізньої ночі сидить редактор в кабінеті і, 

підписавши до друку номер, вже планує наступний. І ми, його колеги, поруч. Та 

й писати доводилось здебільшого вночі. Адже транспорту в редакції не було. 

Добереться кореспондент у колгосп, цілий день там пробуде, а вночі пише, бо 

вранці вже треба здавати матеріали в набор”. 

 На той час активними дописувачами до газети вже були: голова колгоспу 

„Світло Жовтня” Т.Г. Ткалик, вчитель Нерудстальської школи П.П. Козинець, 

бібліотекар цієї школи поет В.Б. Діденко, головний агроном районного сільгосп 

відділу П.Т. Бугай та інші. 
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Леонід Гаврилович Мотуз стає редактором у пам’ятному 53-му. На той 

час старенький мотоцикл та велосипед становлять транспорт редакції. Сам 

редактор віддавав перевагу велосипеду. 

Плин історії не спинити. Йшли роки, а з ними зростали і майстерність 

працівників, і авторитет газети. Редакція тричі бере участь у Всесоюзній  

сільськогосподарській виставці, а редактора в 1954, 1956 і 1957 роках 

нагороджують бронзовою медаллю ВДНГ. 

З 1961 року газета виходить під новою назвою, відбиваючи дух того часу: 

„Ударний фронт”. Це був 

клич нової доби. Але 

незмінним зостається 

девіз журналістів та 

робсількорів: „Бути 

завжди на передньому 

краї”. Висока 

відповідальність 

літописців часу додає 

натхнення в творчості.  

Хорошою опорною для редакції є члени сількорівських постів на місцях. 

Це – Микола Васильович Мороз з колгоспу „Победа”, Людмила Василівна 

Голядинець з „40 – річчя Жовтня”, Іван Миколайович Шкута, Тамара 

Миколаївна Кісточка (колгоспи ім. Чапаєва та ім. Свердлова), начальник 

інспекції Держстраху Борис Петрович Хворостянський, члени громадської 

приймальні „Ударного фронту” Віктор Григорович Карпенко, Петро 

Олексійович Кравцов, Микола Петрович Соколенко, Павло Іванович Верболоз, 

Євстафій Іванович Касьяненко, Олександр Данилович Теренюк, Володимир 

Васильович Бурилов, Федір Іванович Тараненко. 

Партійне та комсомольське життя, новини культури тощо висвітлюють у 

своїх кореспонденціях Іван Іванович Шевченко, Анатолій Іванович та Лідія 

Михайлівна Карась, Василь Васильович Давидов, Микола Акакійович 
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Шевченко, Тамара Степанівна Нікітченко, Віра Василівна Ткалик та багато 

інших. 

Окрасою сторінок газети є вже на той час фотознімки та етюди Миколи 

Степановича Ковбаси, вчителя з села Троїцьке.  

У колективі редакції з 1953 року по 2000 рік працював нинішній ветеран, 

член Національної Спілки журналістів України Володимир Харитонович 

Царенко. Він і сьогодні активний, перо його гостре. 

Цікаві публікації з історії ріднокраю і газети знаходять відгук не тільки у 

читачів „районки”, але й обласної „Зорі”, Верхньодніпровського 

„Придніпровського комунара.” 

Володимир Харитонович 

працював з редакторами: 

М.Х. Плохим, А.А. Бесарабом, 

М.Г. Банним, П.А. Заплавою, 

В.Г. Плічком, В.М. Булавою.  

Він пишається, що його 

колегами у свій час були 

чудові журналісти: Валентина 

Олександрівна Клюкай, Борис Олександрович Доманський, Валентина 

Йосипівна Циганюк, Василь Іванович Палагутін, Іван Іванович Шевченко, 

Леонід Григорович Шуба, Марія Михайлівна Решетняк, Григорій Терентійович 

Кукуруз та інші. 

Навіки золотими літерами і знімками (газета без знімків, що будинок без 

вікон) вписав своє ім’я в історію „районки” Матвій Абрамович Ровінський. Це 

був невгамовний, щирий душею, залюблений у свою справу фахівець. Ніхто не 

знає, скільки болю переніс він, інвалід, бо ніколи не скаржився, а йшов з усіма 

від ферми до ферми, від бригади до току, від об’єкту до об’єкту. І жодного разу 

не зривався графік виходу газети через невчасно поданий знімок. 

З ім’ям В’ячеслава Миколайовича Булави „районку” пов’язують 13 років 

під його керівництвом. А ще те, що саме він запропонував змінити назву 
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„Ударний фронт” на незаморену ідеологічними путами „Злагода” (з 8 березня 

1992 року газета носить цю назву). Талановитий журналіст, знаний не лише в 

районі, але й в Україні, В.М. Булава виховав за 13 років роботи багатьох молодих 

журналістів. Серед них: Алла Василівна Романюха, Віктор Миколайович Паленко 

(нині – редактор районної газети на Полтавщині), Іван Миколайович Половина, 

Любов Миколаївна Заболотських. Його донька, Олена В’ячеславівна, гідно 

продовжує журналістську стезю батька в обласній газеті „Зоря”.  

З 1996 року колектив редакції очолює 

Заболотських Любов Леонідівна. Сьогодні 

редакція має необхідне комп’ютерне обладнання, 

електронну пошту. Газета залишається трибуном і 

виразником інтересів своїх читачів, як і раніше 

розповідає про події в районі, висвітлює 

діяльність влади щодо утвердження 

демократичних цінностей, розвитку району, 

підвищення добробуту громадян.  
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Популярними в газеті є рубрики „Твої люди, П’ятихатщино”, „Місцеве 

самоврядування в дзеркалі реформ”, „Ради за роботою”, „Молодь і 

суспільство”, „Слово має депутат”, „Рідне місто моє” та багато інших. 

Протягом всієї історії розвитку районної газети її підтримували і нині 

підтримують засновники. Газетярі пам’ятають турботу В.Д. Сербіна, 

М.О. Кулакова, В.О. Довгаля, В.М. Сторожка (нині – депутат районної ради, 

активний дописувач газети), Р.Г. Галаган (депутат районної ради, нині – 

виконуюча обов’язки голови райдержадміністрації). Газетярі дякують за 

підтримку і постійну увагу до своїх проблем голові районної ради 

Н.С. Алексєєвій. 

Нині до газети активно дописують депутати районної ради В.М. Сторожко, 

В.І. Корнієнко, члени ради ветеранів Д.О. Москаленко, В.В. Давидов, 

М.П. Чернишенко, учні Вишнівської середньої школи – члени гуртка „Юний 

натураліст” (керівник – І.В. Ісаєнко) та вчителі й учні шкіл району. 

Газета є комунальним засобом масової інформації, заснованим районною 

радою. Редакція активно співпрацює з усіма службами, управліннями та 

відділами районної ради та райдержадміністрації. Газета неодноразово 

нагороджувалася грамотами та дипломами за участь в обласних конкурсах з 

патріотичного виховання та історико-краєзнавчої роботи. 
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„Досвітні вогні” в П’ятихатках 

Комунальне підприємство „Телерадіостудія „Досвітні вогні” було 

започатковане 16 квітня 1997 року розпорядженням голови РДА (на той час 

Сторожка В.М.). Засновниками студії виступили П’ятихатська міська рада 

(міський голова Заїко М.О.) та районна рада (голова районної ради Ткач В.С.). 

 Ініціатором створення студії та її назви був перший головний редактор, 

журналіст Кукуруз Г.Т. З 6 січня 1999 року розпочинається розбудова 

телерадіостудії: не маючи власного обладнання і навіть відеокамери, 

працівники готували телепередачі, які транслювала телестудія „Взгляд” 

(працює в районі понад 15 років під керівництвом Подоброго О.К.).  

 Працювали на студії справжні ентузіасти своєї справи: кореспондент 

Романюха А.В., оператори Сорочинський П.Й., Гаврюшин В.В., бухгалтер 

Гончаренко Н.А. Завдяки допомозі засновників, спонсорів, депутата Верховної 

Ради Колісника М.Д., депутата обласної ради Сербіна В.В. поступово було 

обладнано студію найнеобхіднішим. Чималі кошти надала районна та міська 

рада для придбання підсилювача і модулятора, супутникових антен. Це були 

перші, але важливі заходи для створення власних програм і передач, трансляції 

їх у телеефірі. 

 У 2002 році головним редактором ТРС було затверджено 

Нестеренко Т.Б., яка продовжила кроки своїх попередників. Було отримано 

Ліцензію Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, виготовлено 

логотип „ДВ”. 

 1 лютого 2002року „Досвітні вогні” вийшли в телеефір на власній 

апаратурі та на власному 23 телеканалі. Відтоді 1 лютого стало для працівників 

визначальним днем, коли розпочався  новий етап їх розвитку як професіоналів. 

 Для створення телепередач доводилося „туди-сюди” переганяти касети, 

щось вирізати, щось дописувати, комп’ютера не було, попереду було багато 

невирішених питань, але крок вперед вже зроблено. 

 З призначенням на посаду керівника ТРС Олефір Т.О. відбулись 

позитивні зрушення: було придбано за власні кошти міні-студію (комп’ютер), 
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сучасну професійну цифрову відеокамеру, комп’ютер для фінансових операцій, 

DVD-програвачі та інше необхідне обладнання.  

 Сьогодні студія має можливості для зйомок, монтажу, виготовлення 

відеофільмів, кліпів та реклами. Зібрано значний архівний матеріал з життя 

міста та району. 

 Злагоджена робота колективу залежить від кожного працівника. Перші 

професійні кроки на студії зробила кореспондент Журавська Т.М., яка сьогодні 

працює у Києві. Як завжди поза кадром  завідуюча фінансовим відділом, від 

якої в повній мірі залежить фінансовий стан ТРС, Сай Н.Я. Після перерви 

повернувся на студію відповідальний редактор Гаврюшин В.В., який підготував 

молодих операторів: Рапацького О.А. та Завадовського Д.І. Творчо працює над 

створенням телерадіопередач завідуюча відділом телерадіомовлення 

Іванова О.О.  

 Як завжди колектив у творчому пошуку, на вістрі подій життя міста та 

району. Тож не гасніть, „Досвітні вогні”, а несіть людям інформацію і надію.  
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Хроніка подій П’ятихатщини  

за часів незалежності України (1991-2008рр.) 

Рік 1991 

Проголошено незалежність України. Початок перебудови. Райвиконком 

очолював Сторожко В’ячеслав Михайлович. Утворено Пенсійний фонд 

України. Введено в дію першу чергу цегельного заводу в селі Красноіванівка. 

Районному історико-краєзнавчому музею присвоєно звання „народний”.  

Рік 1992 

Представником Президента України в П’ятихатському районі призначено 

Садового Івана Борисовича. Створено районну службу зайнятості. 

Рік 1994 

Перші вибори до районної ради, головою обрано Сторожка В’ячеслава 

Михайловича. Створено товариство „Нерудпром”. Введено в експлуатацію 

цегельний завод. 

Рік 1995 

Введено в дію Миколаївську СШ на вісімдесят учнівських місць. 

Відкрито нову ремонтно-експлуатаційну базу електричних мереж. Вийшов з 

друку 10-тисячний номер газети „Злагода”. У дитячій школі мистецтв 

засновано  „Шоу-групу „Клас”. 

Рік 1996 

110-річниця заснування міста П’ятихатки. Закладено фундамент 

Благовіщенського храму. 

Рік 1997 

Відкрито районний центр у справах молоді. Район посів 4-е місце в 

області, зібравши по 29,5 ц ранніх зернових з одного гектара. 

Ювілеї відсвяткували: 

дитячий садок №3 „Малятко” – 25 років;  

П’ятихатська районна організація ветеранів війни і праці – 10 років; 

дитячий садок ім. Н.К. Крупської – 50 років; 
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дитячий садок „Сонечко” – 60 років; 

історико-краєзнавчий музей – 25 років; 

перша літургія в Благовіщенському храмі. 

Рік 1998 

Вибори до районної ради. Головою обрано Ткача Віктора Семеновича, 

головою РДА призначено Андрієнка Станіслава Дмитровича. 

Створено територіальний центр соціальної допомоги. Вийшла книга 

„П’ятихатські самоцвіти” під редакцією В’ячеслава Сторожка та Григорія 

Руденка, де зібрано розповіді про 227 наших земляків. У селі 

Жовтоолександрівка відкрито пам’ятник на честь 350-річниці перемоги військ 

Богдана Хмельницького над польською шляхтою.  

Ювілеї відзначили: 

станція П’ятихатки – 100 років; 

П’ятихатський елеватор – 70 років. 

Рік 1999 

Головою РДА призначено Чуба Валентина Тимофійовича. Святкування 

100-річчя Ерастівського сільськогосподарського технікуму. Встановлено 

погруддя Ерасту Бродському. Освячено Свято-Благовіщенський храм. Створено 

ТОВ „Комісарівка”. Відкрито новий шляхопровід на трасі Київ-Луганськ-

Ізварине. 

Рік 2000 

Введено в дію нову АТС та автоматично – цифрову станцію. 

Рік 2001 

Відкрито нове приміщення районного центру зайнятості. Створено 

відділення Пенсійного фонду України. 

Рік 2002 

Відзначення 70-річчя області, 200-річчя Катеринославської губернії. 

Вибори до Верховної Ради України, народними депутатами від наших виборчих 

округів обрано Колісника Миколу Дмитровича, Касьяненка Олександра 

Володимировича. Відбулися вибори до районної, міської та місцевих рад. 
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Головою районної ради обрано Галаган Раїсу Григорівну. Головою РДА 

призначено Петрушака Володимира Ярославовича. Введено в експлуатацію 

нове приміщення пожежної частини. Вперше на власному 23 каналі вийшла в 

ефір ТРС „Досвітні вогні”. Будівництво залізничного мосту сполучення 

П’ятихатки-Вишневе. Будівництво свердловини та водопровідних мереж 

смт. Лихівка. Газифікація населених пунктів: смт. Лихівка, с. Вільне, 

с. Долинське. 

Ювілеї відзначили: 

Саксаганське СПТУ-77 – 125 років; 

хор ветеранів – 25 років; 

Долинська бібліотека – 50 років; 

історико- краєзнавчий музей – 30 років. 

Рік 2003 

Реконструкція покрівлі основного корпусу центральної районної лікарні 

та капітальний ремонт інфекційного відділення. Введено в дію 1,5 км 

газопроводу в смт. Лихівка. 

Вперше в районі відзначено День державної служби. Через П’ятихатки 

прослідував швидкісний потяг „Столичний експрес” сполученням 

„Дніпропетровськ – Київ”.  

Проведено реконструкцію станції П’ятихатки. У районному Будинку 

культури відбувся перший конкурс  юних талантів „Різдвяна зірка”. Газифікація 

шкільних котелень с. Долинське, с. Жовтоолександрівка, с. Івашинівка. 

Ювілеї відзначили: 

80-річчя утворення району; 

село Саксагань – 265 років; 

Придніпровська залізниця – 130 років; 

Рік 2004 

17 сесією районної ради ХХІV скликання затверджено районну символіку: 

Герб та Прапор. Вибори Президента України. Відзначення 60-річчя визволення 

України від фашистських загарбників. На станції П’ятихатки встановлено пульт – 
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маніпулятор та виносне табло. Відкрито пам’ятний знак землякам – ліквідаторам 

на Чорнобильській АС. Введено в експлуатацію пожежне депо. Розпочато 

реконструкцію насосно-фільтрувальної станції с. Нерудсталь. Розпочато 

газифікацію с. Терно-Лозуватки та с. Саксагань. 

Рік 2005 

Святкування 60-річчя Великої Перемоги. Головою РДА призначено 

Жарова Олександра Миколайовича. Введено в дію підприємства: ТОВ 

„Нерудпром” та „П’ятихатський маслозавод”. У селищі Лихівка закладено парк 

на честь 60-річчя Перемоги. Зорянська та Вишнівська СШ отримали шкільні 

автобуси, придбано новий флюорограф для ЦРЛ (за сприянням народного 

депутата Колісника М.Д.) Відбулася зустріч випускників 1955року у СШ №1 

ім. С.М. Кірова та 1950року у Ерастівському аграрному технікумі за участю 

академіка Шевелухи В.С. 

Розпочата газифікація сіл Красноіванівка та Грушуватка. Завершено 

будівництво водомереж смт. Вишневе. Продовжується газифікація 

смт. Вишневе та с. Саксагань. 

Ювілеї відзначили: 

районна газета „Злагода” – 75 років; 

Чистопільська НСШ – 100 років; 

Районна дитяча бібліотека – 60 років. 

Рік 2006 

Вибори до Верховної Ради України, обласних, районних, міських і 

місцевих рад. Головою районної ради обрано Алексєєву Надію Степанівну. 

П’ятихатки відзначили  120-річний ювілей. Реконструйовано водогінну мережу 

в місті, відкрито автозаправну станцію. В Ерастівському технікумі відбулася 

зустріч з онуком Ераста Бродського – Ерастом Бикоффим. Пущено газ у селах 

Савро, Саксагань, газифіковано Лозуватську СШ. Відкрито нове поштове 

відділення в селищі Лихівка, Біленщинська СШ отримала шкільний автобус. 

Відновлено роботу маслозаводу. 

Ювілеї відзначили: 
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село Комісарівка – 250 років; 

село Троїцьке – 200 років; 

Пальмирівська НСШ – 100 років; 

центральна районна бібліотека – 75 років . 

Рік 2007 

Рік 75-річчя Дніпропетровської області.  

Відкрито ВО „Ветеран”, нове приміщення відділення „Приватбанку”. 

Проведено газифікацію села Терно-Лозуватка, Комунарівської ЗОШ, розпочато 

реконструкцію ЦРЛ. Здійснено комп’ютеризацію усіх шкіл району. Створено 

перший дитячий будинок сімейного типу. Районній організації ветеранів війни і 

праці вручено копію Прапора Перемоги.  

Ювілеї відзначили: 

Ерастівська дільнична лікарня – 100 років; 

Комунарівська ЗШ – 75 років; 

П’ятихатська районна дитяча школа мистецтв – 50 років. 

Рік 2008 

Рік 85-річчя району, 70-річчя міста, 65-річчя звільнення району від 

фашистських загарбників, 80 років елеватору. Газифіковано Жовтянську, 

Саївську, Нерудстальську ЗШ, пуск газу в с. Красноіванівка. Вперше проведено 

Всеукраїнський конкурс „Кращий державний службовець”. Проведено 

районний конкурс з благоустрою населених пунктів району (переможцем 

визнано Виноградівську сільську раду). Відбувся районний фестиваль „Світло 

вічного вогню” та обласний семінар – практикум освітян. Створено дитячий 

будинок сімейного типу Заворотинською Є.В. та дві прийомні сім’ї. Вперше 

відбулося засідання круглого столу з матерями та дітьми прийомних сімей. В 

Ерастівському аграрному технікумі відбулася зустріч з випускником 1950 року 

академіком Шевелухою В.С. Відбулися урочистості та козацькі розваги з 

нагоди 360-річниці Жовтоводської битви в с. Жовтоолександрівка. 

Ювілеї відзначили:  

П’ятихатський контрольно-ревізійний відділ – 15 років. 
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ВЛАДА НАРОДНА 

Суспільний розвиток сьогодні немислимий без піднесення ролі самоврядних 

громад, реалізації права людини впливати на розв’язання проблем рідного краю. З 

часу проголошення незалежності України та прийняття Конституції держави 

місцеве самоврядування стало одним з провідних інститутів демократії, тому що 

місцева влада найбільш наближена до людей. Саме на ній лежить відповідальність 

за нормальну життєдіяльність населених пунктів. 

Люди зі своїми 

болями, проблемами, 

труднощами йдуть до 

місцевих рад, щоб отримати 

допомогу та підтримку. Над 

вирішенням усіх нагальних 

проблем і працюють у 

співдружності обласна, 

районна та місцеві ради. 
 

Сьогодні місцеве самоврядування в районі представляють районна рада, 

міська, дві селищних та шістнадцять сільських рад. 

Депутатський корпус районної ради складається з 46 депутатів від 9 

партій і блоків, які представляють різні політичні сили. Як сказала голова 

районної ради Надія Степанівна Алексєєва: „Першочергове завдання для мене – 

згуртувати всіх у єдину партію – партію п’ятихатців. Партію, що має спільні 

інтереси і відповідальність перед виборцями, партію, яка працює на благо 

всього нашого району”. 

Очоливши та згуртувавши депутатський корпус районної ради, Надія 

Степанівна по-мудрому підходить до розв’язання будь-якої проблеми, бо разом 

з тим, що вона господарник, довелося сьогодні стати ще й політиком. „Нас так 

виховували, – говорить Н.С. Алексєєва, – що я не вірю в Бога у примітивному 

розумінні. Тобто я вірю в те, що існує якась сила, що утримує світ у певній 
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гармонії, вірю, що існує закон покарання за зло, але не той, який придумали 

люди і застосовують його у масових масштабах. Це призведе до самознищення. 

А зовсім інший: „Якою мірою судите інших, такою і вас судитимуть...” 

Вважаю, що біблейські заповіді – це єдино вірний моральний кодекс, 

виконуючи який, люди позбудуться зла”.  

У своїй діяльності голова районної ради особливу увагу приділяє 

ветеранам Великої Вітчизняної війни та праці, тісно співпрацює з районною 

ветеранською організацією, в чому знаходить підтримку депутатів районної 

ради Пономаренка М.В., Синього П.І., Воронченка В.В., Корнієнка В.І., 

Сулима М.М., Варави В.О. 

Депутати не стоять осторонь від вирішення нагальних проблем району, 

беруть на себе відповідальність за прийняття рішень, спрямованих на 

забезпечення сталого розвитку територій, на безперебійну роботу шкіл, 

лікарень, амбулаторій та інших установ району. Так у п’ятому скликанні, за 

період з 2006 по 2008 рік, було проведено капітальний ремонт покрівель 
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Виноградівської, Лозуватської, Лихівської, Саксаганської, Вільнівської шкіл та 

Долинського Будинку культури. Проведено газифікацію Жовтянської, 

Саївської, Лозуватської, Нерудстальської, Комунарівської шкіл. Забезпечено 

безперебійне водопостачання всіх шкіл району.  

Два роки – невеликий термін. А зроблено багато: капітально 

відремонтовано П’ятихатську центральну районну лікарню (дитяче, хірургічне 

та терапевтичне відділення, зроблено капітальний ремонт системи опалення, 

системи холодного та гарячого водопостачання, реконструкція теплотраси 

ЦРЛ, капітальний ремонт кабінету „Довіра” – і цей перелік є неповним...). 

Належне функціонування закладів культури теж знаходиться в полі зору 

голови районної ради та депутатів: відремонтовано Комісарівський, 

Мар’янівський, Саврівський сільські заклади культури та РБК. Не забувають 

депутати і про минуле: велика увага приділяється ремонту пам’ятників та 

братських могил на території району. 

Депутатський корпус районної ради співпрацює з виконавчою владою, 

п’ятеро працівників якої є депутатами районної ради (Галаган Р.Г., Жаров О.М., 

Заєць Л.О., Мартинюк Л.В., Ткач В.С.). Спільно вирішуються питання 

прийняття районних програм, організація їх виконання, здійснення 

фінансування. 

Жаров О.М. принципово підходив до вирішення спільних проблем щодо 

розвитку району та об’єктів соціально-культурного призначення. 

Великий досвід роботи в органах виконавчої влади і місцевого 

самоврядування має Галаган Р.Г. За час роботи в органах влади вона внесла 

значний вклад у розвиток району, наполегливо та продуктивно працювала над 

втіленням у життя соціально-економічних реформ, вирішенням питань 

ефективного використання комунальної власності, формування бюджетної 

політики району.  

Заступник голови районної ради і депутат багатьох скликань 

Чепурко В.В. понад 25 років працює у владних структурах, досконало знає 

роботу виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Його 
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принциповість та діловий підхід до кожної справи – запорука подальшого 

успіху. Всім, хто звертається до нього, Володимир Володимирович надасть 

слушну пораду і допоможе. Компетентне знання діяльності установ, 

підприємств, закладів допомагає йому приймати правильні рішення. Разом з 

депутатським корпусом постійно домагається ефективного використання 

бюджетних коштів. 

У районній раді працює згуртований і дружний колектив, який 

співпрацює з депутатським корпусом, головами місцевих рад, керівниками 

комунальних закладів, організацій та підприємств. Очолює апарат районної 

ради керуюча справами Прокопенко Людмила Петрівна, яка понад 10 років 

працює в органах місцевого самоврядування. Вона здібний, наполегливий і 

вимогливий керівник, вміє оперативно розв’язувати поставлені завдання. Цього 

ж вимагає і від підлеглих.  

Працівники виконавчого апарату ради свою роботу спрямовують на 

зміцнення авторитету місцевого самоврядування та позитивне вирішення всіх 

питань, з якими звертаються жителі району, їхня робота – це служіння людям. 
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Добра традиція є в районній раді – проведення виїзних семінарів – 

навчань за участю голів місцевих рад, голів постійних депутатських комісій, 

керівників установ та організацій.  

Така форма роботи дає змогу зробити аналіз діяльності відповідної 

місцевої ради, намітити шляхи вирішення соціальних питань, покращення 

життєзабезпечення відповідних територіальних громад. 

Професійно та відповідально депутати вирішують соціально-економічні 

та громадсько-політичні проблеми. 

Активно працюють голови постійних депутатських комісій:  

Мартинюк Л.В., Кругленко В.П., Сторожко В.М., Пруненко А.П., Ізотов А.П., 

Супрунов А.І.  

Багато уваги своїм виборцям та вирішенню їх проблем приділяють 

Харамаз С.М., Мельник Н.В., Гудим І.І., Легкошерст В.В., Єрмак С.М., 

Огій С.В., Заярний С.М., Кошик Н.В., Літвінова О.М., Сівочка В.В., 

Борець О.В., Петруша С.П.  

 Враховуючи, що наш район сільськогосподарський, доводиться 

вирішувати питання земельних відносин, екології, розвитку аграрного сектору, 

а головне – здійснення контролю за використанням земельних та майнових 

паїв, розрахунків з пайовиками. У цьому допомагають депутати Ткач В.С., 

Сторожко В.М., Крамаренко В.С., Січовий В.А., Ісаєв Г.М., Хіманіч С.М. 

 Відповідно до їх пропозицій у районі була розглянута, відпрацьована та 

прийнята Програма розвитку земельних відносин на 2006-2010 роки. 

 Важливим напрямком діяльності районної ради є створення необхідних 

умов та зміцнення матеріальної бази закладів охорони здоров’я, освіти та 

культури. 

 Так, на розвиток медичної галузі були виділені кошти з районного 

бюджету. Депутати районної ради одностайно підтримали таке рішення. Ці 

кошти направлені на реконструкцію центральної районної лікарні. 
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 Депутати районної ради – лікарі Дрімко Н.О., Кругленко В.П., Заєць Л.О., 

Шахман А.Ф. – контролюють виконання прийнятих програм та опікуються 

уважним ставленням лікарів до хворих. 

 Депутатським корпусом районної ради постійно приділяється велика 

увага вихованню підростаючого покоління, створенню необхідних умов для 

навчання. Депутати Барабаш М.Ф., Мартюк З.М., Малкова Н.В., Мельник Р.Г., 

Немченко А.М., Синій П.І., Святенко В.Д., Біла В.В. з відповідальністю 

ставляться до виконання прийнятих освітянських програм. 

У районі ще багато невирішених питань, і голова районної ради спільно з 

депутатами ставлять собі за мету зміцнити матеріальну базу закладів культури, 

спорту, дитячих дошкільних навчальних закладів. 

Значну роль у місцевому самоврядуванні відіграють голови місцевих рад, 

яким притаманні сумлінність, висока відповідальність і наполегливість у 

досягненні тієї мети, яка вплине на розквіт та добробут громади. 

Це – Горб Т.І., Колєснік О.В., Мовчан О.М., Омельянченко М.А., 

Малоок О.В., Піцик М.І., Колеснікова Л.В., Фальченко М.І., Бальвас Т.О., 
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Куценко Т.Д., Яхновець Л.В., Боронило О.С., Свистун Л.Ю., Щербак Л.П., 

Карвацький А.К., Шуть В.О., Страшко В.М., Шелестов Б.М., Парєха Л.І. 

 Їх активна життєва позиція, уміння організувати роботу постійних 

депутатських комісій, співпраця з керівниками підприємств та організацій усіх 

форм власності дає змогу вирішувати питання життєдіяльності та соціально - 

економічного розвитку громади. 

Ветерани місцевого самоврядування... Саме їх досвід, неспокій і щире 

вболівання за долю району заклали міцне підґрунтя у розвиток місцевого 

самоврядування. Любов Іванівна Шкода, людина знана й шанована в районі,  з 

великим хвилюванням сприйняла прохання поділитися спогадами з нагоди 

ювілею нашого району. 

Історію творили люди й руки працьовиті 

(спогади ветерана органів місцевого самоврядування Л. Шкоди) 

„П’ятихатський район – це моя рідна земля, моя батьківщина, де 

народилась у селі Веселий Поділ в сім’ї робітника. П’ятихатщині на той час 

було тільки 17... 

Сівши за спогади, ніби кадри кінохроніки пропустила в збуреній уяві 

важке сирітське дитинство (прах мого тата Потоцького Івана Петровича з 

лютого 1943 року покоїться в одній з братських могил Краснодарського краю), 

натруджені руки матусі Агафії Федорівни, яка з ранку до ночі працювала в 

колгоспі, щоб виконати наказ чоловіка: вивчити дочку на інженера. 

І я ним стала – інженером дитячих душ. В уяві – Олександрійське 

педучилище, я зовсім юна завідуюча Маріампольським дитячим садком на 

Кіровоградщині... 

В 1960-му разом з чоловіком Шкодою Володимиром Григоровичем переїздимо 

до П’ятихаток. У новому дитсадку ім. Крупської працюю вихователькою, затим 

до 1969 року – інспектором районного відділу освіти, де пройшла свої перші 

„університети” під керівництвом незабутнього В.М. Пономаренка.  

Заочно закінчила Київський педагогічний інститут ім. О.М. Горького.  
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І ось рубіжний у моїй долі березень 1969 року, коли мене обрали секретарем 

виконкому районної ради. Робота була напруженою, але цікавою, я бачила її 

результати, бачила вдячні очі людей, задля яких горіла бажанням, з’ясовувала 

всі тонкощі покладених на мене обов’язків.  

І так, чверть віку, 25 років, я пліч-о-пліч працювала з людьми, які 

безпосередньо впливали на розвиток, примножували досягнення 

П’ятихатщини, керували районом, очолювали трудові колективи промислових 

підприємств і залізничного вузла, колгоспів, установ, організацій. 

І я щаслива, що якраз в цей час наш район досягає найбільшого розквіту. 

У сільгоспвиробництві впроваджуються нові технології, зводяться величні 

комплекси по виробництву м’яса птиці (П’ятихатська птахофабрика), 

яловичини (колгосп ім. ХХІІ партз’їзду), свинини (колгосп „Дружба”), яєць 

(колгоспи ім. Ватутіна, ім. Енгельса) та інше. 

Будувались та вводились в дію нові школи, дитячі садки, клуби, лікарні, 

ФАПи, аптеки, елеватор, завод пресів, Будинок побуту, районний будинок 

культури, адміністративні приміщення. Всього і не перелічиш.  

Радували й дорідні врожаї сільгоспкультур.  

Що ще було ознакою того часу, так це непідробне бажання людей 

працювати, трудове піднесення, ентузіазм у творчому змаганні на всіх ділянках 

виробництва. Трудівники були впевнені у завтрашньому дні. 

Один яскравий штрих. Затримка зарплати в колгоспі на 2-3 дні була 

надзвичайною подією районного масштабу. 

Троє Героїв Соціалістичної Праці – Ю.Т. Шаповал, А.А. Пилипейко, 

І.К. Пех, двічі кавалер ордена Леніна І.Х. Даниш, сотні трудівників, 

нагороджених орденами і медалями за натхнений самовідданий труд, 

прославили наш район на всю область. 

Місцеві ради району завжди були організаторами виконання 

народногосподарських планів і зобов’язань, а також соціального розвитку, а 

саме: газифікації, благоустрою і озеленення населених пунктів, будівництва та 
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ремонту доріг, розвитку соціально-побутової і культурної сфери, 

промисловості, сільськогосподарського виробництва. 

Чільне місце займала організаційно-масова робота, яка не вимірювалася 

тоннами, метрами чи іншими мірками, але вимагала самозреченості, віддачі 

всіх сил, знань, енергії, вимірювалась нашою доброзичливістю, порядністю, 

чуйністю. Для цього треба було вірити в успіх, вміти і бажати працювати, 

любити і цінувати людей – основний і неоціненний наш скарб. 

Пригадалось, як ще в перші роки моєї роботи прийшла до мене на прийом 

літня жінка з села. Поклала руки на стіл і почала розказувати суть своєї 

проблеми. А я прикипіла поглядом до тих, як скибки чорного окрайця, долонь: і 

мама, моя робітниця, постала переді мною. З такими ж від землі потрісканими 

руками з набухлими венами. 

Нема нічого святішого, як люди, що творять багатства земні. 

І я назавжди прониклася такою відповідальністю за долю цих людей, яка 

ніколи не давала можливості переступити межу недозволеного, після якої, як 

кажуть, море по коліно.  

Я з великою шанобою і глибокою вдячністю згадую сьогодні Віктора 

Дмитровича Сербіна, який повірив у мене і рекомендував на посаду секретаря 

райвиконкому, був для нас усіх прикладом служіння людям. Син його, депутат 

обласної ради Володимир Вікторович Сербін, є гідним продовжувачем справ 

батька, прикладом служіння людям. 

З почуттям виконаного обов’язку хочу згадати добрим, щирим словом 

вдячності всіх своїх голів, заступників голів, завідуючих відділами 

райвиконкому, з якими довелось працювати, за їх розуміння, вчасно 

підставлене плече в моїй нелегкій роботі; на превеликий жаль, багатьох з них 

немає разом з нами, але залишилися їх рідні, близькі, друзі, знайомі. Хай 

знають, що для розбудови нашого району вони віддали часточку себе, тому хай 

ніколи не згине пам’ять про них. 

Нехай пробачать мені читачі, може, задовгим вийде перелік імен, але вони 

того гідні. Назавжди в моїй душі і в пам’яті Д.Т. Квак, І.С. Палієнко, 
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М.О. Кулаков, А.А. Іванов. Нехай Бог дарує довгі літа М.Г. Сухому, 

М.І. Ільницькому, В.М. Сторожку, В.О. Довгалю (був головою районної ради на 

громадських засадах, я – заступником голови районної ради). 

Пам’ятними для мене є 1992-1994 роки, коли я спільно працювала з 

І.Б. Садовим (представник Президента в районі). Це був нелегкий час 

становлення незалежності України, розвитку кризових явищ у районі. Я вдячна 

Івану Борисовичу за взаєморозуміння та підтримку. 

Влади ми не ділили, не намагалися довести вищість чи меншість когось із 

нас, а разом робили одну важливу справу – забезпечувати стабільність у районі. 

Найкращі спогади залишились у мене про спільну працю із заступниками 

голів: В.В. Підгірським, Б.І. Швецем, М.А. Шевченком, В.В. Бондаренком, 

І.А. Поліщуком, О.М. Жаровим та іншими. 

Не можу не згадати завідуючих відділами райвиконкому, які брали 

безпосередню участь у становленні району в ті роки, а деякі працюють і 

сьогодні. Це – В.М. Пономаренко, І.Г. Кавун, Г.Р. Зима, В.В. Власова, 
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А.П. Давидовський, М.Ф. Ужва, О.М. Решетка, В.М. Короткий, В.В. Ткалик, 

Т.С. Нікітченко, П.Т. Бугай, В.П. Король, В.С. Крамаренко, О.П. Гармаш, 

М.Г. Мовчан, О.О. Гунько, Г.К. Гнатюк, М.П. Білий, М.І. Шапран, В.Т. Лучко, 

М.В. Остроущенко, В.С. Іваніна, А.М. Присяжний, С.І. Козлов, І.Я. Ткаченко, 

М.В. Пономаренко. 

Я не забуваю моїх рідних завідуючих загальним відділом райвиконкому 

Н.Д. Березу та А.І. Соловей. Це ж ви забезпечували високоякісну роботу з 

документами.  

Своєю добросовісною працею, щирим ставленням до людей забезпечили 

авторитет райвідділу записів (нині – реєстрації) актів громадянського стану по 

впровадженню нових свят і обрядів його завідуючі в різні роки Г.С. Єрмак, 

Р.Г. Галаган та нинішня заввідділу В.А. Рогач.  

Завідуюча районним архівом Л.І. Бабенко внесла великий вклад у розвиток 

архівної справи П’ятихатщини. Велика заслуга цієї неспокійної жінки в 

оформленні та належному зберіганні архіву. 

 З теплотою згадую колишніх працівників районної ради І.І. Шевченка та 

А.А. Іванова. 

 Вдячна за співпрацю Н.М. Бойко, а також висловлюю велике спасибі 

В.М. Могилко, Л.С. Жаровій, Н.Й. Клоповій, М.І. Кривонос, Л.В. Сидоровій, 

В.І. Гришпаку, О.В. Варичу. 

 Особлива розмова про голів місцевих рад, які багато років очолювали 

виконкоми і залишили добрий слід на землі П’ятихатщини. Це, насамперед, 

Валентина Андріївна Дубяга – колишня голова Троїцької сільської ради. Всю 

свою кипучу енергію ця жінка віддавала роботі на поліпшення добробуту 

земляків, дбала про раціональне використання землі, дострокове виконання 

фінансових зобов’язань, завдань з продажу державі продукції рільництва і 

тваринництва, благоустрій населених пунктів. 

 Рівні та чисті вулиці, охайні будинки в населених пунктах сільради, які 

потопали в зелені садків і мереживі квітів, визначали напружену роботу 

сільради по соціальному розвитку. 
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 Багато об’єктів були збудовані всією громадою на заклик сільвиконкому. 

Тож робота В.А. Дубяги була високо оцінена не тільки людьми, але й 

державою. Валентину Андріївну було нагороджено орденом Леніна. 

 Великий вклад у розвиток території Лозуватської сільської ради вніс 

М.І. Малоок. За підсумками змагання рада завжди займала призові місця. 

 Розпочату справу з благоустрою населених пунктів продовжив 

Володимир Іванович Косьмін. Жителі села Лозуватка і досі завдячують йому за 

прокладений водогін. 

 Газифікація села Липове – це заслуга В.Я. Торяника (Біленщинська с/р). 

 Будівництво ретранслятора в селищі Лихівка на рахунку колишнього 

голови місцевої ради П.К. Трикаші. А газифікація і благоустрій цього селища 

стали можливими лише завдяки наполегливості і пробивному характерові 

наступниці Петра Купріяновича Н.І. Кучеренко. 

 Не кожен чоловік міг упоратися з таким специфічним обсягом робіт; 

Надія Іванівна вміла відкривати двері і в районних, і в обласних інстанціях. І 

добивалась реальних результатів. Бо допомагають тим, хто хоче і робить, а не 

чекає допомоги, склавши руки. 

 Ольга Лукашівна Левковська багато зусиль доклала для забезпечення 

культурного, торгівельного обслуговування жителів селища Мирне, будучи 

головою Богдано-Надеждівської сільської ради. Багато зробили й голови цієї 

ради В.М. Половий і С.Ф. Колісник. 

 Багато добрих справ і на рахунку колишніх голів місцевих рад: 

Комісарівської – Л. П. Васик, Мар’янівської – В.В. Холод, Г.О. Похила, 

А.Ф. Кошеленка, К.М. Ревук; Грушуватської (Красноіванівської) – І.Й. Орла, 

М.А. Козаченка, А.Г. Литвина, В.С. Басса; Івашинівської – В.М. Антоненка, 

В.В. Бондарова; Пальмирівської: А.І. Дідка, В.М. Данилка, І.М. Акименка; 

Жовтянської – Боклага М.Я., Медведчука М.Л., Капіцина В.П., 

Яблонського В.М.; Троїцької – Г.П. Білан, Т.М. Кісточки; Холодіївської – 

Дробота Я.Т., Н.М. Мороз, П.Т. Браги, Л.В. Самарець; Саксаганської – 
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Зайцева М.П., Тарасенка І.Д., М.Ф. Мойсеєнка, В.Г. Калини; Саврівської – 

С.М. Коцюбана, Л.С. Євдокимової. 

 Відрадно, що закладені цими небайдужими людьми й керівниками 

традиції досі продовжують теперішні сільські голови О.В. Малоок, М.І. Піцик, 

М.А. Омельянченко, яких неодноразово обирала громада. 

 Особливо великим хвилюванням і задоволенням сповнюється серце за 

колишніх секретарів виконкомів, які сьогодні вже працюють сільськими 

головами: Л.В. Яхновець (Саївська с/р), Л.П. Щербак (Холодіївська с/р). 

 Найтепліші слова вдячності висловлюю колишнім секретарям виконкомів 

за їх старанність, витримку, тактовність, уміння справлятися з величезним 

обсягом роботи. Ці імена для мене завжди будуть незабутні: Н.О. Мушерцова 

(Лозуватська с/р), Г.Є. Чернишенко, Г.Ф. Білоус (Вишнівська сел./р), 

В.О. Малахова (Саксаганська с/р), М.Г. Нікітченко (Микола Григорович – один 

з не багатьох чоловіків, що працювали на цій посаді), Л.І. Цибуленко 

(Холодіївська с/р), Л.К. Перерва (Жовтянська с/р), К.Г. Король та О.В. Білокрис 

(Комісарівська с/р), Г.В. Колодчук (Зорянська с/р). М.Л. Якушенко та 

В.Д. Кокошко (Пальмирівська с/р), Ю.І. Тищенко (Б-Надеждівська с/р), 

Т.А. Кривцун (Біленщинська с/р), Микола Зіновійович Мороз, Н.І. Гегедош 

(Лихівська сел/р), М.С. Скляр (Троїцька сільрада), В.М. Дорохова 

(Красноіванівська с/р), Є.М. Манмер, Г. О. Бесараб (міськрада). 

 Найкращі побажання шлю теперішнім секретарям виконкомів і бажаю 

примноження досягнутих вашими попередниками успіхів. Особливих слів 

заслуговують Н.К. Негода, В.А. Назаренко, Л.Д. Трикаша, Н.О. Плахотня. 

 Я вдячна долі, що подарувала мені співпрацю з депутатами районної ради 

різних скликань: В.С. Чорним, В.М. Половим, Г.І. Галамагою, В.І. Клоповим, 

Г.Г. Скоробагатським, Т.П. Грунською, В.В. Сташенко, П.Н. Максимчуком, 

В.В. Ракитським, А.М. Немченком, І.Є. Квашею, Л.І. Євдокимовим, 

В.І. Стрєльцовим, А.В. Жуковським, В.Л. Гуглею, Л.Г. Гладковим, 

О.С. Боронилом, А.А. Вороненком, О.С. Матюком, В.С. Бассом, 
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В.М. Соломкою, Р.І. Саламахою, І.І. Куликом, А.В. Прокопчиком та багатьма 

іншими.  

 Велика плеяда керівників сільгосппідприємств, промисловості та всіх 

сфер життя району залишила помітний слід у моєму житті. Їх дуже багато, і 

всіх хотілося б назвати. Але, на жаль, це просто неможливо. І все ж хоч деяких 

з них я назву. Це: Гулий М.М., Акименко І.М., Акименко В.С., Горб М.І., 

Книш Л.М., Назарик Я.М., Даниш І.Х., Семенов Ж.П., Кучеренко В.Ф., 

Бабенко І.Д., Троценко М.Ф. та їх молодші наступники на постах керівників 

колгоспів та сільгосппідприємств. 

 Завжди було приємно працювати зі Склярем М.М., Бреусом Б.Г., 

Дяченком О.А., Доценком М.М., Булавою В.М., Роєнко Л.С., Бєляєвою В.М., 

Воронцем В.Т., Красніковою Т.П., Настичем Г.І., Демчиком М.С., Стогній Л.Г., 

Алексєєвою Н.С., Хохловою В.О., Василенком І.В., Митник П.І., 

Тарасенком В.М., Тимченко Р.П., Ісаєнко Л.А., Невмержицьким В.К., 

Куліш Л.С., Рибаловою Р.М., Матюк Т.С., Булавкою С.Д., Аламахою К.Г., 

Жмирко В.А., Бондарем Ю.О., Овсійком Г.Т., Бєляєвим М.І., Бабичем Т.К., 

Шахман Л.С., Романенко (нині Святенко) В.Д., Соловеєм С.П. та багатьма – 

багатьма іншими керівниками підприємств, установ й організацій району. 

 Сердечно прошу вибачення у тих, кого не змогла назвати через брак 

місця. Я всіх вас пам’ятаю і люблю! 

 Життя продовжується… Час і роки вирвали з наших рядів багатьох 

славних трудівників, не щадять і нас, нинішніх. 

 Як добру пісню пригадую той період, коли я, сповнена енергії і наснаги, 

коли віддавала всі зусилля на розвиток і розквіт рідної П’ятихатщини, вела 

активну громадську роботу. Неодноразово обиралась секретарем первинної 

парторганізації, була політінформатором, понад 5 років очолювала районну раду 

жінок. У 104 жіночих радах, створених на підприємствах, установах, колгоспах, 

радгоспах та за місцем проживання працювало більше 600 активісток. 

 Особливо відзначалися своєю дієвою роботою жіночі ради радгоспу 

„Зелений яр” (В.В. Биковець), П’ятихатської птахофабрики (Н.О. Огій), 
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комбінату громадського харчування (В.І. Чайка) та інші. Проводилися дуже 

цікаві заходи з солдатськими вдовами, матерями, проводилася робота з 

багатодітними сім’ями та матусями, тощо. 

 У мене й сьогодні не вистачає вільного часу. Але я не журюся цим, а 

радію. Поки потрібна комусь, значить живу. Люблю вечорами вишивати, шити, 

в’язати, а влітку кохаюсь у квітах: це моє хобі, друге життя. Багато часу із 

задоволенням віддаю онукам”. 

Л.І. Шкода 

 Позитивні зміни на краще націлюють працівників місцевого 

самоврядування на подальшу плідну роботу. Проблем ще багато, але якщо ми 

всі разом будемо працювати над їх вирішенням, то життєзабезпечення наших 

громадян буде поліпшуватися. 
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П’ЯТИХАТСЬКА МІСЬКА РАДА 

Сьогодні місто П’ятихатки – це 

сучасне місто та районний центр 

П’ятихатського району, яке своїм 

народженням і життям в першу чергу 

завдячує залізничному вузлу, до якого 

входять: станція П’ятихатки, 

локомотивне депо, вагонне депо, 

дистанція колії (ПЧ-11), дистанція 

сигналізації та зв’язку (ШЧ-7), колійна 

машина станція – 237. 

Нині в м. П’ятихатки діють: ВАТ 

„П’ятихатський елеватор” (директор 

Подать А.І.), П’ятихатський райавтодор 

(начальник Бондаренко В.В.), ВАТ 

„П’ятихатський ремонтно-механічний 

завод”, П’ятихатська дільниця газового господарства (начальник Шелар М.Т.), 

ТОВ „П’ятихатський маслозавод”, П’ятихатський вузол поштового зв’язку 

(начальник Кіріченко Д.Б.), дільниця „Укртелекому” (начальник Шиян К.В.), КП 

„П’ятихатський водоканал” (директор Головченко Н.Г.), П’ятихатська ЖЕК-2 

(начальник Плахотній В.І.), ДП „Дніпротеплоенерго П’ятихаткитеплоенерго” 

(начальник Мороз В.А.), КП „Побут” (директор Стогній Л.Г.), КП „Асторія” 

(директор Саламаха Р.І.), центральна 

районна лікарня (головний лікар 

Орєхов Ф.І.), вузлова лікарня 

ст. П’ятихатки (головний лікар 

Шахман Л.С.), пожежна частина 

(начальник Скороходов С.А.), 

територія якої ось уже не один  рік є 

прикладом з благоустрою та санітарного стану. 
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Діють чотири відділення банків: „Приватбанку” (керуюча 

Краснікова Т.П.), „Райффайзен Банк Аваль” (керуюча Барабаш В.Г.), 

„Правексбанку”, „Експресбанку”.  

До послуг юних п’ятихатців три загальноосвітні школи, п’ять дитячих 

ясел-садків, центр учнівської 

молоді, дитяча школа мистецтв, 

дитяча юнацько-спортивна 

школа, дитяча бібліотека та 

бібліотека для дорослих. Також 

для всіх мешканців міста діють 

Будинок культури та історико-

краєзнавчий музей.  

У місті діє 104 об’єкти торгівлі та сфери послуг. „Новітня хвиля” – саме 

так можна висловитись про подвижників малого і середнього бізнесу в нашому 

місті, що зароджується вже на початку 90-х. Відкриваються в райцентрі 

магазини „Дельфін”, „Хороший”, згодом „Лідія”, „Лада”, ресторан „Престиж”. 

Комбінат побутового обслуговування реформується в КП „Побут”. 

З’являються колективні підприємства з надання перукарських та інших 

побутових послуг. 

Сім’я Мальшакових Наталії Миколаївни та Олексія Аркадійовича, маючи 

значний досвід роботи в сфері послуг, зберігають також частину колишнього 

комбінату побутового обслуговування та відкривають свій магазин. І сьогодні 

їх цех з пошиття одягу та іншої продукції користується попитом серед 

населення міста та району. Майорять у місті на свята прапори, пошиті руками 

майстринь з цеху Н. Мальшакової, радує дітвору та дорослих гарне оздоблення 

вікон у їдальні оздоровчого табору „Орлятко”. 

Як і багато років тому колективне підприємство „Глорія” продовжує 

працювати і радувати своїх клієнтів стильними зачісками й модним манікюром. 

Нелегко йому було вижити у 90-х роках, коли розпадався комбінат побутових 

послуг, а малі підприємства втрачати свою рентабельність. Саме тоді директор 



 280 

комбінату Л.Г. Стогній запропонувала перукарям приватизувати „Глорію”. І 

працівники зважилися зробити крок у своє невідоме майбутнє. Відтоді вже 

14 років у колективному підприємстві „Глорія” всі знаходяться на рівних 

правах і самостійно ведуть своє господарство.  

„Ми не від кого не залежимо, – розповідає директор КП „Глорія” 

Т.В. Бігун, – і цим дуже задоволені. Хоч, як і всі інші підприємства, мусимо 

сплачувати за газ, електроенергію, податки, зате знаємо, куди йдуть власноруч 

зароблені гроші й на що їх ще необхідно витратити.” 

Як і колись у жіночому залі трудяться відомі у П’ятихатках перукарі: 

Козаченко Наталія Іванівна, Чемерис Олена Миколаївна, Марущак Світлана 

Леонідівна, Бігун Тетяна Володимирівна. Клієнтам пропонують стрижку, 

фарбування й хімічну завивку волосся, зачіски для наречених і випускниць. А 

ще „Глорія” розширила сферу послуг. Тут приватний підприємець Баранова 

Анна Сергіївна надає послуги манікюру. 

Чоловічий зал обслуговують Якова Наталія Павлівна, Піддубна Людмила 

Іванівна, Деркач Лариса Володимирівна, Черненко Віра Антонівна. Поки що 

перебуває у декретній відпустці Бурковська Наталія Анатоліївна, а бухгалтером 

вже більше п’яти років працює Погрібняк Людмила Іванівна. 

Останнім часом гарні бетоновані паркани все більше прикрашають 

садиби п’ятихатців та жителів навколишніх сіл. І не тільки клієнти з нашого 

району ось уже три роки поспіль їдуть замовляти такі паркани до П’ятихаток. Є 

замовники у ПП „Малоок” навіть з Кривого Рога, не говорячи вже про 

Вільногірськ та Жовті Води. 

У цьому приватному підприємстві виготовляють також художню плитку 

для доріжок, тротуарів, майданчиків. Підходи майже до всіх магазинів нашого 

міста прикрашає така плитка. За зниженою ціною, йдучи назустріч 

міськвиконкому, керівник ПП „Малоок” Олег Володимирович Малоок 

реалізовував плитку для впорядкування території навколо братської могили 

полеглих у Великій Вітчизняній війні у міському парку. 
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Ще якихось 12-14 років тому брати Олег і Руслан Малооки тільки 

розпочинали свою справу. Щоб напрацювати необхідний стартовий капітал, 

довелося добре побігати. „Човникування” до Польщі у пошуках товару, який 

тоді мав попит серед населення (телевізори, холодильники, інша побутова 

електротехніка) давалась нелегко. Потрібні були велике бажання, 

наполегливість, везіння, врешті-решт. 

Можливо, перші два фактори й допомагали братам у тому, що фортуна 

сприяла їм. У 2000 році відкрили перший продуктовий магазин „Лідія” (Руслан 

Малоок), а Олег вирішив зайнятись виробництвом. Оформив оренду, а згодом 

викупив двір гаражів районної санепідемстанції, де налагодив виробництво 

парканів і плитки. Потім став робити урни для сміття, люки з бетону. 

Сьогодні ПП „Малоок” забезпечує робочими місцями чимало молодих 

людей, яким платять гідну зарплату. Працівники відзначають чуйність і 

турботу свого керівника, Олега Володимировича, який наразі є і членом 

виконавчого комітету П’ятихатського міської ради. Багато роблять підприємці 

брати Малооки Руслан та Олег для рідного міста. Це і благодійні внески, і 

допомога матеріалами установам і організаціям. 

Олег Володимирович має цілу папку з подяками та грамотами, з гордістю 

говорить про одержані нагороди. Щороку брати Малооки відзначають День 

Незалежності України і вважають, що Акт проголошення незалежності поклав 

початок тим процесам, які гальмувалися за радянської системи. 

„Сьогодні у кожного громадянина України є можливість розкрити себе у 

малому й середньому бізнесі, аби тільки було бажання, – говорить О. Малоок. – 

Ми з братом були одними з перших у П’ятихатках, хто зареєстрував своє 

приватне підприємство. Це було вже в далекому 1993-му.” Тоді їх почин зазнав 

стільки бюрократичних рогаток, що й досі О. Малоок скрушно хитає головою. 

Чому не зупинились на одних магазинах (їх уже декілька)? Тому що 

Олегові не давало спокою побачене в Польщі, досконало ним там вивчене 

виробництво плитки і парканів. Сам інженер-будівельник, він не міг 



 282 

залишитися байдужим до такої справи. Хоч на початку були побоювання, що 

діло „не вигорить”, але взявся. 

І вийшло! Сьогодні, як уже говорилося вище, все ошатнішими стають 

оселі громадян, двори і території підприємств, установ і організацій. Справа 

пішла так, що в 2006 році вони з братом заснували власну будівельну фірму 

„Рос Плюс М”, яка надає населенню послуги зі встановлення парканів, 

укладення плитки, виконує інші роботи. 

У 2006 році фірма отримала перше серйозне замовлення від 

„Приватбанку”: облаштувати придбане банком приміщення кінотеатру 

„Ударник”. Торік банк справив новосілля.  

Сам О.В. Малоок за потреби теж працює нарівні з робітниками, 

організовує їм змістовний відпочинок. І на базі ПП „Малоок”, і в магазинах 

„Лідія” та „Лідія-2” відчувається робочий настрій, бажання догодити клієнтам. 

Дійсно, побільше б таких підприємців нашому місту, району, Україні ! 

Сьогодні Любов Федорівна Лєсняк – визнаний підприємець, людина 

авторитетна в нашому місті. Недаремно є депутатом П’ятихатської міської 

ради, де лобіює інтереси 

приватного бізнесу. 

ПП „Лєсняк” – це, 

насамперед, ошатні на 

вигляд як зовні так і з 

середини магазини, які є 

окрасою нашого міста. 

Магазин „Домострой”, 

ставши до ладу два роки тому, вже здобув популярність серед забудовників і тих, 

хто почав ремонти. „Знахідка” та „Дитяча знахідка” пропонують галантерею, 

парфумерію, ювелірні прикраси, одяг та взуття, платтячка й штанці для малечі. 

„Дитячий світ” пропонує іграшки на будь-який смак, дитячі канцтовари і 

подарункову групу. Магазини „1000 дрібниць”, „Новий”, „Кристал”, 



 283 

„Господарська „Знахідка” є зразками благоустрою та пропонують посуд, 

електротовари, господарчі товари та інше. 

У робочому кабінеті, де Любов Федорівну важко застати, на почесному 

місці красива сувенірна ваза і Подяка приватному підприємцю Лєсняк Л.Ф. „За 

сумлінну творчу працю, особистий внесок у справу економічного розвитку 

району, активну участь у вирішенні соціальних питань та з нагоди 16-ї річниці 

від дня створення центру зайнятості” та Диплом міського голови з нагоди 120-

річчя міста. 

„Мені здається, що я все життя займалася торгівлею, – говорить Любов 

Федорівна. – У 1978 – році закінчила Дніпродзержинський технікум радянської 

торгівлі. Вийшла заміж за військового. Працювала за спеціальністю в Молдавії, 

де служив чоловік”. 

У 1994 році сім’я Лєсняків переїхали до рідних серцю Любові Федорівни 

П’ятихаток. Тут вона стає до роботи в магазині „Джерело”, працює та вчиться у 

незабутньої Надії Барахти підприємливості, вмінню вести свою справу. І не 

один раз замислюється про відкриття власної. 

За 8 років завдяки наполегливості, багаторічному досвіду в торгівельній 

мережі, підприємливості, вдумливому підходу до бізнес-плану, до відкритої справи 

ПП „Лєсняк” досягла вражаючих результатів: відкрито 8 магазинів і, як писалось 

вище, товари мають попит у покупців, а підприємці – відомі у місті люди. 

Лєсняки утримують більше 50 робочих місць, регулярно виплачують 

робітникам заробітну плату, забезпечують повний соціальний пакет. Немає  

претензій до приватних підприємців і у податковій інспекції: податки 

сплачуються регулярно. 

Любов Федорівна Лєсняк нині є депутатом міської ради, її турбують 

питання недосконалості законодавства про підприємництво та малий бізнес, 

проблеми міської влади. Не було такого заходу чи акції в П’ятихатках , куди б 

не спрямувала спонсорську матеріальну допомогу Любов Федорівна Лєсняк. 

Нашим П’ятихаткам повезло, що є серед нас такі подвижники малого бізнесу. 
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Хочеться відзначити торгівельні об’єкти і приватних підприємців 

Міщенко Н.Г., Шрамко Л.М., Шрамко О.В., Біляєв С.Ю., Страшко О.А., 

Юхимець Т.Т., Кислий С.В., Перегуда В.С., Настека О.М, Кабак Л.І. та магазин 

„АТБ”, який визнано кращим торгівельним закладом міста продовольчої групи.  

ІСТОРІЯ 

У 1938 році селище П’ятихатки одержало статус міста. На жаль, ми  не 

знаємо (архіви не збереглись), хто був першим головою міськвиконкому. 

Достеменно архіви про це не  свідчать. Але вже в 1948 році (майже одразу по 

війні) і до березня 1953 року міськвиконком очолював Вергун С. (так в 

архівах). Місто в цей період відбудовувалося, заліковувало рани війни. 

З березня 1953 по березень 1957 року головою міськвиконкому працював 

Савченко Георгій Митрофанович. Його наступником став і до червня 1964 року 

успішно працював невтомний Касьяненко Євстафій Іванович, якому місто 

зобов’язане заасфальтованими  вулицями Олександрійською, Театральною 

(нині Мірошниченка), багатьма новобудовами. 

5 років – з червня 1964 по березень 1969 – турботи по розвитку міста 

лежали на плечах тодішнього голови виконкому міськради Петрова Миколи 

Хомича. 

Його естафету прийняв і до червня 1975 року очолював міську раду 

Седлер Іван Іванович. 

У червні 1975 року сесія міськради обирає своїм головою молодого 

випускника ВПШ Шевченка Миколу Акакійовича. Та згодом, у грудні 1976-го, 

оцінивши організаторські здібності, його забирають на роботу в райвиконком. 

Деякий час обов’язки голови міста виконує Седлер І.І. У квітні 1977 року цю 

посаду обіймає Підгірський Володимир Дмитрович. Передчасна смерть у травні 

1980 року забирає його на зльоті діяльності. Сесія міськради обирає головою 

Давидова Василя Васильовича, який і працює до вересня 1983 року. 

З 1983 року і до червня 1994 року головою міськради незмінно був Міка 

Олександр Володимирович. Молодий, енергійний, він забезпечив підготовку 

П’ятихаток до 100-річчя з дня заснування, багато сил і енергії віддавав для 
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забезпечення виконання планів підприємствами міста, покращення його 

соціально-економічного становища. 

У 1994 році в незалежній Україні відбуваються вибори міських голів. На 

альтернативній основі у червні 1994 року перемогу здобув Шевченко Микола 

Акакійович. Йому дістався досить складний час, коли криза перехідного 

періоду охопила всю Україну, що негативно позначилось і на місцях. 

З квітня 1998 року по березень 2002 року міськраду очолював Заїко Микола 

Олександрович, в роки діяльності якого міськрада переходить у нове приміщення, 

розширюється апарат міськвиконкому, що дає можливість краще займатися 

відповідними галузями життєдіяльності міста. 

2 роки міським головою працював Шапран Микола Іванович. З 2004 року 

виконував обов’язки, а в березні 2006 року обраний нині діючий голова міста 

Мовчан Олег Миколайович. За останні роки покращився благоустрій міста, 

водопостачання, стан доріг та освітлення, збережено мережу дошкільних 

навчальних закладів (тільки у 2008 році відкрито 3 додаткових групи в дитячих 

яслах-садках міста № 2, № 3 та №6). 

Уже 27 рік жителі міста висловлюють довіру і обирають депутатом міської 

ради, а депутати – секретарем міської ради Плахотню Наталію Олександрівну, яка 

з 1982 року ось уже восьме 

скликання працює на цій 

посаді. Її життєвий та 

професійний досвід дає 

змогу спрямовувати роботу 

як депутатського корпусу, 

виконавчого комітету, так і 

апарату міськвиконкому на 

більш повне задоволення запитів та потреб жителів міста. 

Депутатський корпус міської ради – це 30 представників від 

10 політичних партій, які ось уже протягом майже трьох років працюють 

стабільно і злагоджено, незважаючи на свої політичні уподобання. Активно 
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працюють голови постійних депутатських комісій: з питань планування 

бюджету та фінансування – Стогній Л.Г., з питань благоустрою екології та 

земельних питань – Дем’янчук В.М., з питань соціальної сфери та комунальної 

власності – Головченко Н.Г. Не стоять осторонь вирішення будь-яких міських 

проблем депутати – залізничники Баранов В.П., Жаріков В.М., 

Зубчинська О.Д., Груценко Ю.І., Кисла Н.І., Сухонос Л.М.. Четверте скликання 

є депутатом міської ради завідуюча дитячими-яслами садком № 1 Жилка Л.Г., 

яка активно відстоює на сесіях міської ради інтереси дитячих дошкільних 

закладів, що фінансуються з міського бюджету. Своїм життєвим та 

професійним досвідом діляться депутати – пенсіонери Карась Л.М., 

Мовчан М.Г., Чернега, Перерва Л.І., Воронець В.Т. Прикладом роботи з 

виборцями є депутат Карась Лідія Михайлівна, яка опікується проблемами 

жителів свого виборчого округу, докладає максимум зусиль для їх вирішення, 

за що люди їй дуже вдячні.  

Активність і принциповість при розгляді і вирішенні важливих питань 

життєдіяльності міста проявляють депутати Заїко М.О., Романюха С.Г., 

Огнєрубова Л.Г., Руденко С.В., Безрідній О.М. З таким депутатським корпусом 

– людьми не байдужими до тих, хто і як живе поруч – наше місто має майбутнє.  

З відповідальністю ставляться до виконання своїх обов’язків члени 

виконавчого комітету міської ради: почесний громадянин міста Сторожко В.М., 

директор П’ятихатської філії ВАТ „Дніпронафтопродукт” Волинець В.Я., 

начальник фінансового управління райдержадміністрації Тахмазова Л.Г., 

депутат районної ради Корнієнко В.І., які вже не один рік поєднують виконання 

своїх професійних обов’язків з громадськими обов’язками членів 

міськвиконкому. Разом з ними також активно працюють і члени 

міськвиконкому, які вперше почали працювати в нинішньому складі. Це 

заступник районного військового комісара Кузьменко Ю.В., завідуюча 

дитячими яслами-садком № 6 Симоненко Л.М., директор райкоопзаготпрому 

Гуленко Л.П. 
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Апарат міськвиконкому складається з 21 працівника, з яких 16 – 

спеціалісти-посадові особи місцевого самоврядування. Всі працівники 

міськвиконкому – принципові і відповідальні фахівці. 

З 2006 року заступником міського голови з питань виконавчої діяльності 

працює Мартинюк А.В., більше 20 років працюють у міськвиконкомі головний 

бухгалтер Дехта В.М., землевпорядник Казначей О.М., бухгалтер 

Доброгорська Т.К., понад 15 років працюють спеціалісти Бєсєда Т.Д. та 

Нікітіна Л.С., бухгалтер Павлова В.М., секретар керівника Кісенко С.А. Маючи 

фахову підготовку, молоді працівники переймають їх досвід роботи. Тому, 

звернувшись до міськвиконкому, мешканці міста завжди отримують належну 

інформацію та консультацію з питань, які їх цікавлять. І, виходячи з 

можливостей, працівники міськвиконкому вживають всіх заходів для 

задоволення потреб наших жителів. 
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ВИШНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Селище Вишневе (до 1961 року – 

Ерастівка) – селище міського типу, 

центр селищної ради, розташоване біля 

станції Желєзнякове (до 1966 року – 

Ерастівка) Придніпровської залізниці, 

за 20 км від районного центру. 

Населення – 2920 чоловік. 

 На території селища Вишневого розташовані Ерастівська дослідна 

станція, Ерастівське кар’єроуправління, Ерастівський державний аграрний 

технікум ім. Е.К. Бродського, метеорологічна станція, хлібоприймальний пункт 

„Заготзерно”, Вишнівський пункт газового господарства, Вишнівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Вишівське відділення поштового зв’язку, 

Вишнівський дошкільний навчальний заклад „Ромашка”, філія Жовтоводсько – 

П’ятихатського відділення „Ощадбанку”. 

 Ерастівська дослідна станція інституту зернового господарства УААН 

заснована при Верхньодніпровській нижчій сільськогосподарській школі у 

1899 році, станція була єдиною дослідною установою в губернії до Великої 

Жовтневої соціалістичної революції. 

 З 1933 по 1956 роки Ерастівське дослідне поле стало експериментальною 

базою Українського науково-дослідного інституту зернового господарства. За 

успішні наукові дослідження Ерастівське дослідне поле брало участь у 

Всесоюзній сільськогосподарській виставці 1939 – 1941 рр. 

 У післявоєнні роки тут було проведено велику роботу з вирощування 

елітного насіння зернових та зернобобових культур для господарств 

Дніпропетровської області. 

 З 1956 р. Ерастівське дослідне поле перетворене на дослідну станцію – 

базу Всесоюзного науково – дослідного інституту кукурудзи. 
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 Про Ерастівський технікум імені Е.К. Бродського Дніпропетровського 

аграрного університету, ми вже розповідали на сторінках нашої книги, тож 

нагадаємо лише основні віхи його становлення. 

 Заклад заснований у 1899 році місцевим землевласником Е.К.Бродським  

для підготовки агрономів. 

 У період 1899 – 1911 рр. – нижча сільськогосподарська школа „Росія”. 

 У період 1911 – 1918 рр. – середнє училище землеробства 

ім. Е.К. Бродського Катеринославського губернського земства. 

 1918 – 1929 рр. – технікум на правах вузу. 

 1929 – 1931 рр. – Криворізький інститут зернових культур. 

 1931 – 1987 рр. – технікум для підготовки молодших спеціалістів. 

 1987 – 1998 рр. – радгосп – технікум ім. С.М. Кірова. 

 1998 – 2003 рр. – державний 

аграрний технікум ім. Е.К. Бродського. 

 З 2003 року – Ерастівський 

технікум ім. Е.К. Бродського став 

підрозділом Дніпропетровського ДАУ 

без права юридичної особи. 

 У 1987 році проведено 

реконструкцію і благоустрій території технікуму. У цьому ж році було 

побудовано Меморіал 

загиблим воїнам, який 

сьогодні дбайливо 

доглядають студенти 

технікуму. У братській 

могилі захоронено 148 

солдатів і офіцерів, серед 

них – Герой Радянського 

Союзу І.А. Звьоздін. 

Тривалий час працювали 
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директорами М.Ю. Круть, Ф.К. Плюснін, В.Ю. Кошман, П.Т. Бугай, 

А.Ю. Литвиненко, В.П. Король. 

 У технікумі – 16 кабінетів, 18 лабораторій, спорткомплекс, бібліотека з 

книжковим фондом – 60 тис. примірників, гуртожиток на 450 місць, їдальня на 

120 місць, читальний зал на 100 місць. 

 З легкої руки колишнього 

директора технікуму В.П.Короля у 

селищі споруджено церкву. Цей 2001-

й православний храм України носить 

ім’я Святого Василя Великого. 

Святиня єднає людей із Богом. 

 На території ради діє 

Ерастівське кар’єроуправління державного підприємства „Управління 

промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту 

України.” 

 Ерастівське родовище граніту відоме з давніх часів. Як твердять 

старожили, його розробка почалася у 1910 році. 

 У 1934 році проведена перша геологічна розвідка. Остання розвідка  

відбулася у 1987 році. Вона охопила діючий кар’єр і прилеглу до нього західну 

площу. Тут діє Ерастівський щебеневий завод. Востаннє його реконструйовано 

у 1971 – 1972 роках. Тоді проектна потужність була визначена в обсязі 225 

тисяч кубометрів щебеню на рік. 

Розташована на території селища метеорологічна станція „Комісарівка”, 

заснована в 1900 році. Велика заслуга в організації метеорологічних 

спостережень належить Е.К. Бродському. Першим начальником станції був 

Н.Н. Маліновський. З 1924 – 1935 рр. станцією керував Я.Я. Матуз. 1936 р. і під 

час війни – С.М. Составський. Після війни начальником станції працював 

В.С. Кулик. З 1950 – 1978 рр. – М.К. Бєлоус. Останні 24 роки начальником 

станції працював Малоок К.І. Наразі тут працює 7 чол. метеорологічна станція 

„Комісарівка” є однією зі станцій міжнародного значення. Спостереження 
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проводяться цілодобово, через кожні три години результати досліджень 

передаються в Український Гідрометцентр та в обласний центр по 

гідрометеорології. 

 Результати метереологічних і агрометеорологічних спостережень 

використовують спеціалісти сільського господарства. 

 Начальнику станції Малооку К.І. присвоєно звання „Почесний працівник 

гідрометслужби України”. 

 На території селища Вишневе функціонує Ерастівська дільнична лікарня. 

Лікарня надає медичну допомогу жителям трьох селищних рад: Вишнівської, 

Комісарівської, Лозуватської. У 

селищі діє також фельдшерський 

пункт, два дитячих садки, 

Вишнівський будинок культури. 

Учасники художньої 

самодіяльності беруть участь у 

районних конкурсах. 

 Вишнівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів збудована в 1964 році. 

 З 1976 по 1986 її очолював Корнієнко Василь Олексійович. Під час його 

керівництва школа була однією з кращих у районі. Василь Олексійович умів 

створити творчу невимушену атмосферу у педагогічному колективі і серед 

дітей. Ніколи не цурався громадської роботи. Встигав бути членом виконкому 

селищної ради, директором, політінформатором. 

 У даний час школу очолює Зима Григорій Родіонович. Для нього 

найголовніше в житті – це вихованість та висока успішність школярів.  

 Сьогодні територіальну громаду очолює молодий, енергійний селищний 

голова Колісник Олександр Васильович, який щодня турбується про соціально-

економічний розвиток території, дбає про добробут своїх односельців, має 

підтримку депутатів. 
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ЛИХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Лихівська селищна рада 

розташована на півночі П’ятихатського 

району Дніпропетровської області. До її 

складу входять три населені пункти. 

селище Лихівка, села Комунарівка і 

Степне. Населення селищної ради 

станом на 01.01.2008 р. складає 2 810 

жителів. Із них в смт. Лихівка проживає 

2185 чоловік, в с. Комунарівка – 576 чоловік, а в с. Степне – 49 чоловік. 

Загальна площа території селищної ради становить 14 667,9 га. 

 Центром Лихівської селищної 

ради є селище міського типу Лихівка, 

що розташоване на річці Омельник за 

50 км від районного центру і за 27 км 

від залізничної станції Вільні Хутори. 

Як свідчать писемні джерела, близько 

1740 року на цій території виникло 

одне з давніх запорізьких поселень. 

Спершу воно називалось слободою Омельником – за місцем розташування. 

Запорізька старшина мала на річці Омельнику свої кутки, зимівники, хутори з 

багатьма землянками і мазанками. На початку 1750 року до слободи переїхало 

кілька сімей з полтавського Омельника та Кобеляк. У 1754 році тут відкрили 

церкву. Слобода розрослася, згодом її назвали Лихівкою. 

 Про походження цієї назви є багато легенд. Найбільш поширена така. У 

давнину береги Омельника були крутими, високими, а долина – густо порослою 

дібровами. Посеред річки, де тепер центр селища, був піщаний острів. Тут 

оселився кріпак – втікач, що став вільним козаком. Прозивали його Лихим, чи 

Лихачем. Козак Лихий (за писемним свідченням – запорожець Лишевський) 

приймав до себе тих, хто тікав від кріпацтва. Втікачі знаходили притулок у 
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густих дібровах, глибоких байраках, осідали на ніким не зайнятих землях. До 

1764 року Лихівка входила до складу Кодацької паланки. З ліквідацією 

козацького устрою слобода була оголошена державною і ввійшла до складу 

Єлисаветградської провінції Новоросійської губернії. 

 До 1780 року населення слободи збільшилося вчетверо, головним чином 

за рахунок втікачів з українських земель, що перебували під владою Польщі. 

Ще задовго до реформи 1861 року Лихівка стала значним торговельним 

центром. Вже в 1828 році тут відбулося 4 ярмарки. Торгували хлібом, худобою, 

тощо. Пізніше в Лихівці щороку 06 серпня відбувався так званий 

Преображенський ярмарок. Проведення ярмарків сприяло економічному 

зміцненню села. 

 Реформа 1861 року сприяла розвитку капіталізму в сільському 

господарстві. Більшість селян залишалась малоземельною і безземельною. 

Тому цілком закономірно, що під впливом революційних подій у 

Катеринославі, Кам’янському, Кривому Розі, Веселих Тернах влітку 1905 року 

сталися заворушення і в Лихівській волості.  

 28 червня 1905 року губернатор доповідав департаменту поліції: „У 

першій половині травня цього року в маєтках дворянина Харченка і вдови 

дійсного статського радника Шубіної Поздєєвої селяни Лихівки кількістю 

близько 80 чол. провадили самовільну потраву і на вимогу об’їжджчиків 

економії не робити цього відповідали погрозами. Призвідниками цих виступів 

були С. Чорнобривець та М. Перець. Лихівський селянин С.Ф. Лан брав участь 

у розгромі економії купця Рибки”. 

 Для придушення селянських виступів до Лихівки прибув з 

Верхньодніпровська загін козаків. Жителів зігнали до волосної управи і 

змусили стояти на колінах у снігу доти, поки били нагаями найактивніших 

учасників революційних подій. Однак революційні настрої в селі наростали. 

Жахлива експлуатація, злидні і темрява – ось доля трудового населення 

дореволюційної Лихівки.  
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 Перший фельдшерський пункт у Лихівці виник в останній чверті 

XІX століття. У ньому 

працював один фельдшер, 

який обслуговував хворих 

усіх навколишніх сіл. У 

1910 році у селі відкрили 

амбулаторію. Тільки в 

1913 році збудували 

стаціонарну лікарню на 

10 ліжок. Лихівська лікарська 

дільниця обслуговувала 28 населених пунктів з населенням 21 710 чоловік.  

 Більшість жителів селища була неписьменною. Першу школу тут 

відкрили  в 1848 році. А вже напередодні першої світової війни в Лихівці 

працювало три церковнопарафіяльні школи.  

 Після перемоги буржуазно-демократичної революції у лютому 1917 року 

населення Лихівки дедалі більше включалось у політичну боротьбу. Але 

спершу владу в селі захопили прибічники Тимчасового уряду. Громадський 

комітет очолив есер Білявський, який працював у місцевому комерційному 

банку. 

 Після перемоги Жовтневої революції в селі посилюється боротьба за 

встановлення Радянської влади. У січні 1918 року на сільському сході було 

обрано трьох депутатів – О.П. Петренка, С.Х. Борця та І.Л. Мороза. У січні 

цього ж року селяни обрали першу Раду робітничих, селянських та солдатських 

депутатів у складі 72 чоловік. 

 Створили бойову дружину. Коли австро-німецькі війська в березні 1918 

року окупували Катеринославщину, активісти села пішли до партизанського 

загону, що базувався у Чернечому лісі, за 10 км від селища.  

 У червні 1918 року в Лихівку ввійшов великий каральний загін німецьких 

військ. Окупанти поставили в центрі селища шибеницю і почали розправлятися 

з прихильниками Радянської влади. До їх рук потрапили члени бойової 



 295 

дружини Д.О. Білецький, Ф.К. Біленкол, І.І. Романовський, Т.П. Заломій, 

А.П. Деркач та інші – всього 25 чоловік. Кати вивезли їх до Мишуриного Рога і 

там, у дніпровських плавнях, розстріляли.  

 Наприкінці 1918 року, коли німецьких окупантів було вигнано з України, 

в селі було встановлено Радянську владу. 

 Саме в Лихівці Верхньодніпровська повстанська бригада розгромила 

банду петлюрівського отамана Котика. Тут відбувся запеклий бій. 

Петлюрівська банда була знищена, а самого отамана Котика партизани 

захопили в полон і за рішенням військової ради бригади розстріляли. 

 У грудні 1919 року в Лихівці остаточно утвердилася Радянська влада.  

 У 1925 році в селі працювала бібліотека, хата-читальня, клуб, школи, 

сільбуд. 

 У 1921 році було створено перший колектив „Свобода”, в 1924 році –

„Поміч”, 1928 році – „Почин”. Лихівка стала районним центром. У 1933 році 

тут діяли п’ять колективних господарств: „Червоний шлях”, „Червоний боєць”, 

ім. Войкова, „Червоний прапор”, „Почин”. У 1932 році засновано МТС.  

 Напередодні Великої Вітчизняної війни лихівські колгоспи нагромадили 

чималий досвід господарювання, добилися високої продуктивності праці. 

Артілі ім. Войкова і „Червоний шлях” стали учасниками Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки. Наступного року до Книги пошани виставки 

були занесені також товарні ферми колгоспів „Почин” та „Червоний боєць”. 

 Підвищувався й добробут населення. Споруджувалися нові будинки. 

Центр селища радіофікували й електрифікували. У Лихівці працювали 

стаціонарна лікарня, амбулаторія, чотири школи. 

 Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, на фронт пішло понад 

1400 чоловік. 

 З 17 серпня 1941 року по 17 жовтня 1943 року село було окуповане 

фашистськими загарбниками. Близько 400 жителів селища було забрано в 

рабство до фашистської Німеччини. 
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 Але ні насилля, ні терор не зламали волю лихівців. Час від часу 

з’являлися листівки, в яких повідомлялося про події на фронтах. Їх поширював 

учитель Г.М. Кривуля, якого потім фашисти схопили і стратили. 

 Багато жителів Лихівки самовіддано воювали на фронтах Великої 

Вітчизняної війни. Серед них І.П. Шаров, П.Х. Мороз, В.К. Свистун, І.О. Брага, 

О.Г. Михальков, О.К. Одновол, І.Г. Борець. 

 Указом Президії Верховної Ради СРСР 23-річному жителю Лихівки 

Солдатенкову В.Г. за виявлену ним хоробрість під час форсування Дніпра у 

вересні 1943 року присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

 Відразу після визволення села від фашистських окупантів у Лихівці 

відновлюється діяльність сільської ради. Лихівчани почали відбудовувати рідне 

селище. Допомагали їм робітники промислових підприємств. Коли ж 

розпочалося будівництво машинобудівного заводу в Дніпропетровську, 

колгоспи Лихівки направили туди 12 чоловік.  

 Ентузіазм колгоспників, допомога з боку держави кредитами, насінням, 

братерська підтримка робітничого класу – все це сприяло успішній відбудові 

зруйнованих господарств. Артілі міцніли. У 1950 році артілі „Почин”, 

„Червоний боєць” та „Червоний шлях” об’єдналися в колгосп ім. Суворова. 

Господарства „Червоний прапор”, ім. Войкова утворили колгосп ім. Кутузова, 

який згодом було перетворено на радгосп „Комунар”. 

 Рішенням Дніпропетровського облвиконкому від 24 жовтня 1957 року 

село Лихівка віднесено до категорії селищ міського типу. 

 У 1959 році в селищі став до ладу державний млин. У новому 

триповерховому будинку працює масло-сирзавод. У Лихівці розмістилась 

міжколгоспна інкубаторна станція. У селищі працює 10 магазинів, 

розширюється мережа об’єктів громадського харчування.  

 Шосейна дорога, будівництво якої закінчено в 1963 році, з’єднала селище 

з Вільногірськом та з П’ятихатками. Центр Лихівки засфальтовано, прокладено 

водопровід. Через річку Омельник споруджено залізобетонний міст. У 
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1965 році збудоване нове хірургічне відділення Лихівської лікарні. У 

післявоєнні роки в Лихівці спорудили понад 400 нових житлових будинків. 

 Чималих успіхів досягнуто в розвитку народної освіти і культури. Велика 

робота учителів з виховання підростаючого покоління відзначена урядом. 

Орденами Радянського Союзу нагороджені Настека Домаха Якимівна, Лісняк 

Кузьма Терентійович, Малежик Євгенія Кіндратівна. Переважна більшість 

лихівської інтелігенції закінчили місцеву середню школу.  

 У Лихівці народився Олександр Альфонсович Гроссгейм (06.03.1888 р. – 

04.12.1948 р.), російський ботанік, академік Академії наук СРСР, лауреат 

Державної премії, нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Праці 

О.А. Гроссгейма присвячені флорі і географії вищих рослин Кавказу та 

систематиці рослин.  

Уродженцем Лихівки є художник В.О. Жуган. Його роботи 

експонувались  на республіканській та всесоюзних виставках. 

Справжнім дарунком для жителів селища було нове двоповерхове  

приміщення школи на 620 місць, збудоване в 1977 році. 

Чим же живе сучасна Лихівка?  

На території Лихівської селищної ради працюють дві загальноосвітні 

школи І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад „Журавлик”, селищний 

Будинок культури, два заклади охорони здоров’я: фельдшерський пункт у 

с. Комунарівка та Лихівська дільнична лікарня. Також на території ради 

працюють три сільськогосподарські підприємства, а саме: ТОВ „Агрофірма 

„Комунар” та ТОВ „Агророст”, ТОВ „Степ”, а також 15 фермерських  

господарств: „Скорпіон”, „Святогірське”, „Волошка”, „Оксамит”, „Фобос”, 

„Демос”, „Гея”, „Ольга”, „Альянс”, „Альонушка”, „Світанок”, „Юлія”, 

„Несіна”, „Фаза”, „Лорено”, „Монстера”, „Арніка”. Керівники лише восьми 

господарств проживають на території ради. 

Свій вклад у розвиток селища вносять такі підприємства як Лихівська 

дільниця П’ятихатського РЕМ, Лихівська дільниця ВАТ „Укртелеком”, Лихівська 

дільниця Жовтоводського УЕГГ, Лихівське лісництво, Лихівське споживче 
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товариство, приватне підприємство „П’ятихатський комбікормовий завод”, 

Лихівське та Комунарівське відділення „Укрпошти”, філіал „Ощадбанку”, три 

аптечні кіоски, 14 магазинів, 

торговельний майданчик, 

місцева пожежна частина, 

Лихівський телеретранслятор.  

 У Лихівській загально-

освітній школі І-ІІІ ст. 

сьогодні сіють дітям розумне 

добре, вічне 23 вчителі. До 

послуг учнів – 15 навчальних кабінетів, 3 майстерні, кабінет комп’ютерної 

техніки, де навчаються діти, починаючи з 4 класу. У школі 2 спортивні зали, 

спортивний майданчик. Працює гурток „Козацький гарт” для учнів молодшої та 

старшої вікової групи. 

 Крім того, у вільний час діти мають змогу поглиблено вивчати культуру 

ділового мовлення, розвивати свої творчі здібності в гуртках моделювання, 

„Умілі руки”, „Пером юних”, „Художнє слово”, драматичному, „Інтер-школа” 

та інших. Щороку випускники школи стають студентами вищих навчальних 

закладів, як на контрактній, так і на бюджетній основі. 

 Школа гордиться своїми випусниками: Тараненком В.Ю. (директор 

школи, заступник Міністра освіти України), Тесленком В.І. (професор 

Національної гірничої академії), Турчиним А.О. (заслужений лікар України, 

кавалер ордена Трудового Червоного Прапора), М’ясоєдом Ю.П. (доцент 

кафедри педіатрії Дніпропетровської мед академії, автор 75 наукових праць), 

Лебедем П.М. (інженер-конструктор, який сконструював електрообладнання 

для ракети „Енергія” та брав участь у її запуску), генералом Січовим А.Г., 

полковниками Половим М.І. та Комнатним А.Н., братами-пілотами Плаксієм С. 

та Плаксієм В., студенткою біофаку Дніпропетровського національного 

університету Кабардинською А., яка пише вірші та музику до них і багатьма 

іншими. 
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 Високим рівнем навченості та громадянської свідомості завдячуємо своїм 

учителям, 78% яких – випускники рідної школи. І сьогодні живуть поряд з нами 

відмінники народної освіти Бєлєнко В.Т., Горб Т.І., Сокуренко В.С., Чорна Г.М. 

Щороку вдячні випускники відвідують свою школу. Вони знають, що тут їм 

завжди раді. 

 Педагогічний колектив цього навчального закладу прищеплює школярам 

любов до рідного краю. Територія школи завжди дбайливо прибрана. Прекрасні 

березова та липова алеї є улюбленими місцями відпочинку школярів. Сад, 

закладений відразу після будівництва нового приміщення школи, і паркова зона 

дбайливо доглянуті, з’являються нові квітники. А під час весняної толоки 

2008 року посаджено невеличкий сосновий бір.  

 У парку є улюблене місце для дітвори. Воно заходиться поряд з будинком 

селищної ради. Там встановлено дитячий майданчик. Його встановлення 

пов’язане з проведенням конкурсу учнівських творів тему „Яким я хочу бачити 

своє село…”, ініційованого депутатами селищної ради. Основною метою 

конкурсу було привернення уваги підростаючого покоління до проблем 

екології населених пунктів. Майже всі діти зазначили, що хочуть бачити своє 

село чистим, охайним, впорядкованим. Хочуть, щоб у парку був дитячий 

майданчик. На сесії селищної ради депутати підвели підсумки конкурсу, 

вручили подарунки, а також вирішили втілити в життя дитячу мрію. 

 Традиція робити все разом у селищі має давні корені, ще з часів 

підготовки до його 250-річчя. Дружно будували опірну стіну в центрі селища, 

меморіал на братській могилі та Дошку Пошани. Разом встановлювали дошку 

оголошень для населення: робітники лісгоспу заготовили сировину, працівники 

школи виготовили саму дошку, а спеціалісти селищної ради пофарбували її 

(матеріали надав приватний підприємець Кисіль В.М.). 

 У листопаді 2007 року розпочалося в Лихівці будівництво нових 

водорозвідних мереж. Розпочалося пізно, бо довго не було бажаючих взяти 

участь у тендері. Та все ж якось встигли побудувати, а от робіт з благоустрою 

території виконати не встигли. Невикористані кошти повернули до державного 
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бюджету, а самі лишилися з розритими канавами. Тож навесні 2008 року 

дружно взялися всі за наведення порядку на закріплених земельних ділянках. 

Працівники Лихівської школи показали приклад, навіть граблями розправили 

землю. 

 У селищі встановлено незвичайний пам’ятник трактору. Його історія є 

дуже цікавою. Недавно було в Лихівці таке підприємство як „Сільгосптехніка”, 

яке почало працювати ще за часів колективізації. То ж не дивно, що на 

території підприємства серед старого мотлоху стояв собі і старенький 

тракторець – „пенсіонер”, який відпрацював на колгоспних нивах не один рік і 

вже давно поступився більш сучасній техніці. Вирішили працівники 

підприємства, які ніколи й не бачили, як працює цей „ветеран”, відремонтувати 

та побачити роботу наяву. Вирішили і зробили. Знайшли необхідні деталі, а 

яких не було – виготовили самі. Трактор відремонтували, випробували, а потім 

поставили його на п’єдестал при в’їзді на територію підприємства. Про це й 

районна газета писала в той час і помістила фото ентузіастів, завдяки яким цей 

трактор ожив. 

Так і стояв трактор, доки „нові металісти” не примітили його. 

Підприємства вже не було, тому особливої складності вкрасти цей трактор 

злодії не відчували. Крадіжка викликала обурення та гнів багатьох громадян, 

тому дуже здивувалися жителі Лихівки, коли вкрадений трактор привезли і 

поставили перед будівлею селищної ради. Радість з цього приводу була 

безмежною: один дідусь навіть 

став перед трактором на коліна, 

щиро вітав його та дякував за 

турботу. На засіданні 

виконкому, порадившись, 

вирішили вибрати в парку місце 

та спорудити невеликий 

постамент. З цим завданням 
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справилися працівники місцевої пожежної частини та Лихівської дільниці 

П’ятихатського РЕМ. Трактор розпочав своє життя на новому місці. 

Цікаво, що до селищної ради звернулися дніпропетровські колекціонери з 

проханням продати їм цей трактор для реставрації. Згодні навіть були купити 

будинок для потреб громади в обмін на трактор. 

 Депутати вивчили громадську думку і на пленарному засіданні вирішили: 

„Трактор не продається, як не продається пам’ять…” 

 От і стоїть при вході в парк пам’ятник – трактор з минулого століття, 

такий дорогий лихівчанам. Стоїть на радість дітворі, на радість ветеранам. 

 Окрасою селища є Спасо-

Преображенський храм, який 

розмістився в колишньому 

магазині Лихівського споживчого 

товариства і розпочав свою роботу 

в 1994 році.  

 Директор товариства 

Чуприна Л.Д. передала колишній 

магазин „Культтовари” для 

церкви, не вимагаючи від громади ніякої орендної плати. Звичайно, будівля 

потребувала ремонту, а коштів для ремонту не вистачало. 

 У 2006 році за кошти місцевої церковної громади було придбано будинок 

для священнослужителя. Він став власністю церковної громади. Криворізька 

єпархія направила для служіння в Лихівку отця Василя. Новий настоятель 

розпочав відновлення храму: було встановлено дзвіницю і купол над церквою. 

 Продовжив добрі справи попередника молодий, енергійний отець 

В’ячеслав – Терличенко В’ячеслав Вікторович. Восени 2007 року зробили 

капітальний ремонт всередині храму, замінили вікна, облаштували ґанок, 

встановили нову дошку з назвою храму. Засяяв наш храм, а спонсором всіх цих 

робіт став приватний підприємець Шегда Іван Йосипович. Він і його родина 

зробили дуже багато для храму і для людей… 
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 На території селищної ради проживають дві жінки, яким присвоєно 

почесне звання „Мати – героїня”. Це Власова Євдокія Іванівна, яка виховала 

9 дітей та Озерна Наталія Яківна, яка виховала 5 дітей. 

 У Лихівці є братська могила, в якій поховано 78 воїнів – визволителів. 

Догляд за нею здійснюють учні Лихівської загальноосвітньої школи. І коли б ви 

не прийшли сюди – тут завжди порядок і чистота, з ранньої весни до пізньої 

осені милують око квіти. А ремонт щорічно здійснюється працівниками школи 

та селищної ради за кошти спонсорів. 

 Колектив Комунарівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів невеликий, але вони мають 

закріплену територію для постійного 

прибирання. Це в першу чергу 

територія, де знаходиться братська 

могила, сільський парк та прилеглі до школи земельні ділянки. 

 На території Лихівки працює дитячий садочок. Голова села Горб Т.І. 

частий гість у ньому. 

 На території селищної ради 

значна увага приділяється роботі з 

підтримки належного естетичного 

вигляду будівель підприємств, 

установ, організацій (згідно з п. 1 

прийнятих правил благоустрою 

територій). Щорічно проводяться різні конкурси на краще подвір’я тощо. 

 Прикрашає Лихівку будівля поштового відділення, яка є однією з 

найкращих у районі. 

 На території селищної ради діє сільськогосподарське підприємство ТОВ 

„Агрофірма „Комунар”. Кузьмінський Віктор Іванович, директор згаданого 

підприємства, відремонтував приміщення їдальні і ФАПу. Тепер маємо в 

селищі ще дві гарні будівлі. 
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Багато є на сьогодні 

проблем в селищній раді, 

якими опікуються 

працівники апарату. Дбаючи 

про добробут своєї громади, 

голова ради разом з 

депутатським корпусом 

щодня займаються турботами 

свого селища в ім’я його процвітання, духовного та матеріального багатства. 

НИМИ ГОРДИТЬСЯ ЛИХІВКА 

 Сошенко Микола Михайлович народився 25.04.1927 року в 

с. Шепелівка Семенівського району Полтавської області. Захищав країну від 

фашистської навали в роки Великої Вітчизняної війни. У повоєнний час 

закінчив Шамовський агролісомеліоративний технікум. Працював агрономом. 

У травні 1955 року в к-п „Зоря Комунізму” обіймав посаду заступника голови 

колгоспу. Після закінчення Дніпропетровського сільськогосподарського 

інституту став працював керуючим птахофабрикою „Широківська” та 

секретарем парткому. А з 1969 року до 1987 року – беззмінний директор 

Комунарівської птахофабрики. Де б не працював Микола Михайлович, скрізь 

зарекомендував себе знаючим спеціалістом, правдивою, чесною і сміливою 

людиною. Не боявся важкої роботи: разом з усіма сіяв і збирав хліб, добре знав 

селянську працю. Сошенко М.М. був чуйним і уважним, але вимогливим. 

Особливо розкрився талант керівника в Комунарівці. Господарство під його 

керівництвом досягло значних успіхів у виробництві зернових, молока. 

Збудовано клуб, дитсадок, виробничі приміщення житлові будинки для 

працівників. Він був хорошим керівником, а на пенсіїї – головою ради 

ветеранів. Сошенко М.М. – депутат селищної ради багатьох скликань. Людина 

не байдужа до сліз вдови і мовчазних докорів ветеранів. Микола Михайлович 

був хорошим сім’янином, люблячим чоловіком, турботливим батьком. Разом з 
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дружиною Ганною Андріївною виховали 3-х дітей, які живуть і працюють у 

різних кутках колишнього Радянського Союзу.  

 Трикаша Петро Купріянович народився 08.07.1925 року в Лихівці. 

Закінчив 8 класів Лихівської середньої школи, і в період окупації з грудня 1941 

року по жовтень 1943 року працював робітником в общиннім господарстві на 

тимчасово окупованій території. З жовтня  1943 року по 1944 р. – стрілок 

кулеметної танкової роти. З 1949 року по 1950 р. – курсант Прикарпатського 

військового округу. З 1950 по 1955 рік служить у Збройних Силах. Проте через 

хворобу пішов у відставку. Але не здаються фронтовики. З 1958 року Петро 

Купріянович працював начальником ВОС, а потім був секретарем Лихівської 

селищної ради. З 1970 по 1980 рік – агроном, заступник голови колгоспу 

ім. Суворова. З 1980 по 1986 рік – голова Лихівської селищної ради. Де б не 

працював Петро Купріянович, він був гарним спеціалістом, чесною людиною, 

добре знав селянську справу, чуйним і уважним у ставленні до людей. 

 Мороз Володимир Никифорович народився 21.01.1947 року в 

с. Холодіївка в сім’ї селянина. 

 Після закінчення Харківського зооветеринарного інституту працював у 

колгоспі ім. Кірова обліковцем на молочно – товарній фермі, зоотехніком, а 

потім секретарем партійної організації. З 1982 року обіймає посаду голови 

колгоспу ім. Суворова, де й пропрацював 23 роки. Це була людина світлого 

розуму, доброго серця, чистої совісті. Володимир Никифорович був мудрим, 

далекоглядним. Він був сам 

дбайливим учителем і 

наставником, всіляко 

підтримував і оберігав кадри, 

особливо умілих спеціалістів. 

Завдяки умілому керівництву 

В.Н. Мороза колгосп 

ім. Суворова увійшов до 

складу кращих в області.                                          Мороз В.Н. (ліворуч) 
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 Кучеренко Надія Іванівна народилася 22.01.1948 року в м. Нікополі 

Дніпропетровської області. 

 Закінчила Дніпропетровський сільськогосподарський інститут у 1970 р. 

Після закінчення працювала головним агрономом колгоспу ім. Гагаріна 

Краснопольського району Сумської області до 1975 року. З 1975 по 1978 рр. – 

голова колгоспу „Комунар” цього ж району.  

 З 1978 по 1980р.р. –головний агроном колгоспу ім. Калініна 

Олександрійського району Кіровоградської області. З 1980 по 1989 р. – 

головний агроном, а потім головний економіст колгоспу ім. Суворова 

П’ятихатського району. У 1989 році була обраною селищним головою 

Лихівської селищної ради, де й пропрацювала до 2001 року, до виходу на 

заслужений відпочинок. За період своєї роботи показала себе як досвідчений 

фахівець, розумна, мудра людина, чуйна до людського горя, прямолінійна, 

порядна. Надія Іванівна є головою ради ветеранів Лихівської селищної ради до 

теперішнього часу, була неодноразово депутатом селищної ради багатьох 

скликань. Користується авторитетом серед населення. 

Великий вклад вона зробила для газифікації Лихівки та с. Комунарівка, 

для водозабезпечення смт. Лихівка та благоустрою території селищної ради. 
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БІЛЕНЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Рідний край... З нього 

починається Україна. Пізнати 

культуру, побут, правдиву історію 

свого народу – значить закласти 

основи національної самовідданості. 

Село Біленщина знаходиться в 

північній частині району, за 70 км 

від міста П’ятихаток, за 50 км від 

м. Вільногірська. Розташоване село серед широкого степу. З усіх сторін 

оточують його неозорні лани, на яких колосяться золоті хліба. Дуже чарівна 

природа на селі. Гордістю Біленщини є державний ботанічний заказник 

„Грабовський”, який створено з метою охорони та збереження унікального для 

степового краю Придніпров’я байрачного лісового масиву.  

Неможливо не згадати надзвичайне чудо природи, яке росте в цьому 

заказнику. Це – дуб-груша, унікальне поєднання двох дерев, які ростуть із 

одного кореня. Старі люди села переповідають, що під цим незвичайним 

деревом відпочивав сам Богдан Хмельницький. 

Ще одним дивом є рідкісне в нашій місцевості дерево-модрина опадаюча 

(батьківщиною її є Центральний Китай). Хоча модрина належить до хвойних 

рослин, проте „листячко” своє вона на зиму скидає. 

Село Біленщина в різних документах називалось по-різному. У книзі 

„Історія міст і сіл УСРС Дніпропетровської області” (1969 року видання) 

називається Біленщиною, а у російськомовному виданні 1977 року зветься 

Білевщина. 

Виникло село наприкінці 19 століття у 1893 році. Легенди розповідають 

про те, що колись через Біленщину проходив чумацький шлях. Ним їздили по 

сіль. У 1905 році поселився у цій місцевості шинкар Білевич. У нього була 

велика торгова лавка. Дорога проходила повз його лавку, і подорожні люди 
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говорили: „Давай доїдемо до Білевича і там перепочинемо.” До наших часів 

торгова лавка закріпила за собою це місце. Увесь час був там і є магазин. 

Війна 1941 – 1945 року перервала усі мирні плани жителів. На фронт 

пішло 25 чоловік, дуже багато односельчан вивезено фашистами до Німеччини. 

Не повернулися після війни додому 250 чоловік. 

Для вшанування 

пам’яті про загиблих людей, 

які боролись за визволення 

краю, у селі збудована 

братська могила. Імена 

загиблих викарбувані на 

гранітних плитах обеліску. 

Жителі села завжди 

пам’ятають про загиблих 

воїнів. Учні Біленщинської школи доглядають за обеліском. 

Пишаються жителі села своїми земляками: Героєм Радянського Союзу 

Жалдаком Федором Трохимовичем (одна з вулиць нині носить його ім’я), 

Небогою Петром Дем’яновичем, (учасник великої Вітчизняної війни, 

нагороджений орденом „Вітчизняної війни” першого ступеня, медалями „За 

відвагу”, „За доблесть”, „За визволення Варшави”, „За визволення Берліна”), 

Хижняком Сергієм Федоровичем (нагороджений орденом Червоної Зірки, 

орденами Трудової Слави, Великої Вітчизняної війни, іншими урядовими 

відзнаками). На фронтах Великої Вітчизняної війни воювали і мають бойові 

нагороди Гайдук Семен Тимофійович, Рапина Мефодій Кирилович, Лисенко 

Микола Євдокимович, Овчаренко Олександр Леонтійович, Тарасенко Петро 

Дмитрович, Приймаков Микола Григорович, Погорілий Петро Тимофійович, 

Нагаєць Олексій Єфремович, Рашавець Георгій Степанович, Тараненко Іван 

Васильович, Койда Павло Гнатович, Грабовий Іван Артемович, Михайлик 

Василь Якович, Шуть Федір Юхимович, Козир Василь Полікарпович, Жбир 

Влас Максимович, Рашавець Семен Маркович, Басій  Іван Григорович, Лагно 
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Денис Іванович та інші, подвиги яких героїчною сторінкою вписано в історію 

краю. 

Низький уклін вам, Солдати Перемоги. 

Після Великої Вітчизняної війни починається відбудова народного 

господарства. У 1956 році об’єднали колгосп імені Чкалова і колгосп „Зоря”. 

Колгосп імені Чкалова мав 3 610 га орної землі. У с. Біленщина (центральна 

садиба) знаходилась друга комплексна бригада, товарно-молочна ферма. У 

господарстві переважно вирощували зернові культури, було розвинуте м’ясо-

молочне тваринництво. У селі діяв клуб на 300 місць та бібліотека. Свого часу 

очолювали колгосп Палащенко О.Е. (до 1963 року), Мороз Петро Микитович, 

Панченко Леонід Якович, Хейлик Антон Семенович. 

Хотілося б згадати видатних людей, які зробили дуже багато для  

розвитку краю. У першу чергу треба назвати Кучеренка Віктора Федоровича, 

який у 1975 – 1996 роках був головою правління колгоспу імені Чкалова. При 

ньому збудовано асфальтовані дороги, десятки будинків для працівників, клуб, 

медамбулаторію, дитячий садок на 50 місць, при ньому розпочалася газифікація 

господарства. 

Пишаються жителі села і воїном-інтернаціоналістом Рибою Миколою 

Володимировичем, який працював головою колгоспу імені Чкалова. У 

Біленщині він народився, виріс і став на крило. Від батька перейняв звичку до 

сільської праці. Згодом очолив господарство – одне з найвіддаленіших від 

районного і обласного центрів.  

Учасниками „афганських 

подій” є житель с. Михайлівка 

Біленщинської сільської ради 

Федіщенко Іван Миколайович 

і Шкурко Сергій Васильович, 

житель с Плоске. 

Для шанованої людини  

Олександра Євдокимовича Михайленка степ став його життям. Він 
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нагороджений орденом „Знак Пошани”. У буднях робочих весни-літа пролетіли 

роки Лідії Олексіївни Шуть, кавалера ордена Трудового Червоного Прапора, 

депутата Біленщинської сільської ради, людини небайдужої, відповідальної. 

Біленщинська школа – одна з наймолодших і найновіших шкіл 

П’ятихатського району. Вона розташована на території центральної садиби 

колишнього колгоспу ім. Чкалова. Висока, світла, двоповерхова, розрахована на 

190 учнів. 

Піднялась чепурненька школа 1 вересня 1984 року, ожили її коридори, 

наповнилися сміхом, галасом, зарясніли по всіх вікнах різноманітні квіти, 

відчинилися двері навчальних кабінетів.  

Рівненькими рядочками стали в бібліотеці томики творів Пушкіна, 

Шевченка, Симоненка, вся необхідна школярам художня література. Бібліотека 

постійно поповнюється, адже про це дбає бібліотекар Рудкова Т.А. 

У школі є музей хліба (засновник – колишній директор школи 

Ковтун І.М.) та музей старовини (нагадує українську хату, яка виглядає з-під 

солом’яної стріхи). 

Від самого народження і до сьогодні тут плідно працюють, віддаючи 

серце дітям, Шевченко М.А., Жуган Л.В., Риба Н.М., Рудков В.П., 

Кузовкіна Л.Ф., Бабець С.М.  

1 вересня 2004 року школі виповнилося 20 років. Ось уже 24 роки 

красується Біленщинська школа серед вічнозелених лапатих ялин, струнких 

білокорих берізок, 

міцних розлогих 

горіхів. 

Директором 

школи працює 

енергійна, активна 

людина – Олександр 

Петрович Кузовкін.  

Найвищою оцінкою 
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роботи школи, як вважає директор, є її випускники. Серед них є зоотехніки, і 

робітники зв’язку, медики, педагоги, державні службовці і просто чесні, хороші 

і працьовиті люди. 

Біленщинська сільська рада об’єднує 6 населених пунктів: села 

Біленщина, Липове, Плоске, Михайлівка, Катеринівка, Верхня Кам’яниста. 

Загальна площа території – 9904 га. На території сільської ради проживає 

735 чоловік. На території сільської ради діють Біленщинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, ФАПи в селах Біленщина та Плоске, Біленщинський 

Будинок культури, сільська бібліотека, чотири магазини, десять приватних 

підприємств. Центральною садибою сільської ради є с. Біленщина. 

Цей би нарис був би неповним, якби не було 

розповіді про органи місцевого самоврядування. 

Посильний внесок у розвиток територіальної 

громади в свій час внесли Машевський Олексій 

Іванович, Ружин Тамара Василівна.  

З 1989 по 1998 роки Олексій Іванович 

Машевський працював головою Біленщинської 

сільської ради. З 1997 року по 1983 рік працював заступником голови правління 

колгоспу і секретарем партійної організації. Довгі роки працював техніком-

будівельником у колгоспі ім. Чкалова. Разом з Кучеренком В.Ф. розвивали 

економіку села та будівництво. Олексій Іванович – порядна і шанована людина. 

Тамара Василівна Ружин 

приїхала в 1984 році в 

с. Біленщина, працювати 

вчителем української мови та 

літератури. Саме тут народився 

і виріс її батько. У 1987 році як 

активну та ініціативну людину 

громада обрала її сільським 

головою. Тамара Василівна головувала з 1998 року по 2002 рік. Розв’язувала 
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найактуальніші питання щодо створення сприятливих умов життєдіяльності 

села, вдосконалення та стабільності добробуту громади.  

Зараз працює секретарем сільської ради, вдячна долі за причетність до 

благородної роботи за торжество ідеології та служіння суспільству. Вона 

виховала трьох дітей, старша донька Ліана пішла по маминим шляхом, зараз 

працює юристом у П’ятихатській районній раді.  

Проходять роки. Ось уже друге скликання Біленщинську сільську раду 

очолює Шуть Віталій Олександрович. Молодий, енергійний голова, який 

піклується про односельців, дбає про їх добробут та розвиток села. 
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БОГДАНО-НАДЕЖДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 Богдано-Надеждівка – 

село, центр сільської ради, 

розташована за 10 км на 

південний захід від районного 

центру, що є для села 

найближчою залізничною 

станцією. 

 Сільській раді також 

підпорядковані такі населені 

пункти: Калинівка, Мирне, Культура, Миролюбівка. Площа сільської ради –

5522,60 га. Кількість дворів – 605. Кількість населення – 1393 чоловік. 

 Село Богдано-Надеждівку засновано у 1850 році. Це споконвіку 

слов’янська земля. Вітри героїчної історії пронеслися над нашим краєм і 

лишились у пам’яті поколінь, у назвах сіл, річок, балок, криниць, могил. 

 Місце, на якому розташоване село 

Богдано-Надеждівка, по’язане з визначними 

історичними подіями. Саме тут у травні 

1648 року об’єднані сили козаків і повсталого 

українського селянства під проводом Богдана 

Хмельницького розгромили війська польської 

шляхти. На честь цієї події в селі 

Миролюбівка встановлено пам’ятник на честь 

битви українських козаків з польсько-

шляхетськими військами. 

 В історію ця подія увійшла під назвою 

– розгром польської шляхти під Жовтими 

Водами. На цій землі Богдан Хмельницький одержав першу визначну перемогу, 

яка стала початком визвольної боротьби українського народу від загарбання 

поневолювачами. 
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 А тільки історія так розпорядилась, що достовірних свідчень про 

походження села немає, архівні пошуки також не проводилися. Є припущення, 

що назва села поєднує в собі ім’я Богдана і надію на перемогу. 

 В іншій легенді переповідається, що назва села походить від імені 

Богдана та баронеси Надежди, яка жила на цих землях. Ще й тепер у селі 

збереглась будівля панського маєтку. 

 Відомо що в різні часи село мало різні назви: Енгельгардово, Орлово-

Заруддя, Богдано-Надеждівка, Друга п’ятирічка. 

 Село Миролюбівка (давня назва Боголюбівка) засноване у 1778 році 

кадетом Никифором Васильовичем Татариновим. Поселився Татаринов зі 

своїми людьми-кріпаками. У 1794 році була збудована в слободі церква. Церква 

була названа Свято-Троїцькою, а слобода Никифорівка-Боголюбівка (кажуть 

люди тому, що місцевість була люба і Богу, і людям). З роками виникали нові 

поселення і їх назви: Пінчукова, Варварівка, Татарівка, Камчатка. 

 Після Великої 

Вітчизняної війни, в період 

укрупнення колгоспів, дві 

артілі „Авангард Більшовиків” 

і „Друга п’ятирічка” 

об’єдналися в колгосп 

ім. Б. Хмельницького.  

 Богдано-Надеждівка, з 

діда прадіда хліборобське село, має свої звичаї і традиції. 

 До складу Богдано-Надеждівської сільської ради входить село Культура 

(назва дана населеному пункту в час його заснування, не змінювалась до 

нашого часу). Село виникло у 1922 році. Його в основному заселили вихідці з 

села Жовте. У 1933 році жителі сіл Культура та Калинівка організували артіль 

імені Петровського. У цьому ж році в середині селі було збудовано школу-

семирічку, яка працює й до теперішнього часу. Поблизу села розміщена 

залізнична станція П’ятихатки-Стикова. 
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 У післявоєнні роки села Культура та Калинівка входять до складу 

колгоспу ім. Б.Хмельницького.  

 До недавніх часів у селі Богдано-Надеждівка була розміщена центральна 

садиба колгоспу ім. Б. Хмельницького. Колгосп мав 4070 га орної землі, 

вирощувались переважно зернові культури, тваринництво м’ясо-молочного 

напрямку. 

 Серед голів колгоспу ім. Б.Хмельницького необхідно згадати Павла 

Кириловича Клунька.  

 Павло Кирилович Клунько керував колгоспом ім. Б. Хмельницького в 

період з 1952 по 1972 роки. За цей період було збудовано механізований тік, 

велику ремонтну майстерню на центральній садибі, магазини в селах Культура, 

Миролюбівка, Богдано-Надеждівка, чудовий клуб в селі Культура, приміщення 

контори. За ініціативи Павла Кириловича Клунька почалось асфальтування 

доріг, ними в 1964 році розпочався регулярний рух автобусів у П’ятихатки та 

Жовті Води. 

 За заслуги перед Вітчизною П.К. Клунько нагороджений орденами 

Трудового Червоного Прапора, двома орденами „Знак Пошани”, багатьма 

медалями. 

 Після 1972 року на посаді голови колгоспу ім. Б. Хмельницького 

працюють Білий Анатолій Григорович, Половий Володимир Михайлович, 

Кришень Володимир Григорович, Нестеренко Григорій Олександрович. 

 З 1985 по вересень 1991 року головою колгоспу працює Крамаренко 

Віктор Степанович. Віктор Степанович звертає велику увагу на будівництво 

доріг з твердим покриттям, газифікацію сіл. За його керівництва проведено 

реконструкцію дамби в селі Богдано-Надеждівка, збудовано приміщення 

Богдано-Надеждівського дитячого садка, будується житло для колгоспників, у 

планах було будівництво середньої школи в селі Богдано-Надеждівка за 

типовим проектом. Господарство мало добру динаміку на покращення, 

зростали врожаї, обсяги готової продукції. 
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 На даний час В.С. Крамаренко (на фото ліворуч) директор приватного 

підприємства „Вікторія”, підприємство орендує землю в 180 пайщиків, 

господарює на 1300 гектарах. 

 Вирощуються в основному зернові та технічні культури, з минулого року 

поряд з рослинництвом  почали розвивати і тваринницьку галузь. А цього року 

підприємство відкрило для себе ще й птахівництво. „Особливої вигоди від 

цього поки що немає, але є власна продукція для харчування працівників”, – 

вважає Віктор Степанович.  

 Уже 25 років Віктор 

Степанович стрічає 

світанки в Богдано-

Надеждівці. Він прикипів 

душею до односельців, 

зрісся з їхніми турботами, 

живе життям села. І люди 

йому довіряють, 

прислухаються до його думки, саме за це  неодноразово богдано-надеждівці 

обирають Віктора Степановича депутатом П’ятихатської районної ради. 

 З 1991 року та й до дня розпаювання господарства незмінним 

заступником голови колгоспу, які так часто змінювались, залишався Пилипенко 

Валерій Пилипович. Він не мислить себе без села, без творіння хліба. Після 

служби в армії з дипломом Ерастівського сільськогосподарського технікуму 

Валерій Пилипович повернувся до батьків у село Культуру. Працював у 

колгоспі агрономом, головним агрономом, а потім і заступником голови 

правління. Валерій Пилипович завжди серед людей. І за часів існування 

колгоспів, і в теперішній час багато зустрічається з односельцями, 

переймається їхніми проблемами, протягом багатьох скликаннь є депутатом 

Богдано-Надеждівської сільської ради. 
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 На даний час землі колгоспу розпайовані, паї колишніх колгоспників 

орендуються приватним підприємством „Вікторія”, фермерським 

господарством „Промінь” та аграрно-виробничею фірмою „Агроцентр-К”. 

 До складу Богдано-Надеждівської сільської ради входить селище Мирне 

(перейменовано в 1958 році, колишня назва – селище Жовті Води). Селище 

Мирне – робітниче селище залізничного типу, розташоване біля станції Жовті 

Води-1 і тісно пов’язане з нею. 

 До Великої Жовтневої соціалістичної революції селища не було. Була 

тільки станція Жовті Води. З’явилася вона наприкінці ХІХ століття: прокладено 

перші колії залізниці та побудовано декілька житлових будинків. У 1925 році, в 

основному з села Жовте, сюди переселялися мешканці. Займалось населення 

землеробством, переважна більшість мешканців була залізничниками.  

 На сьогодні в селищі Мирне розміщена прекрасна загальноосвітня школа 

І-ІІ ст., діє є сільський клуб, працює бібліотека, фельдшерський пункт. 

 Співпрацює сільська рада і завжди отримує підтримку від керівників 

агроформувань, які є основними сільгоспвиробниками на території Богдано-

Надеждівської сільської ради: 

АВ ТОВ „Агроцентр-К” (Хіманіч Сергій Михайлович), 

ПП „Вікторія” (Крамаренко Віктор Степанович), 

ФГ „Юність” (Бондаренко Юрій Олександрович), 

ФГ „Долина” (Мишкіна Надія Дмитрівна) і ФГ „Граф” (Мишкін Сергій 

Анатолійович), 

ФГ „Мрія” (Поліщук Віталій Володимирович), 

ФГ „Спектр” (Сулим Володимир 

Анатолійович), 

ФГ „Батьківщина” (Чирва Микола 

Миколайович), 

ФГ „Оберіг” (Половий Сергій 

Володимирович), 

ФГ „Лілея” (Мажар Ігор Васильович), 
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„Промінь” (Ведута Олександр Іванович). 

 Саме ці люди не стоять осторонь від вирішення соціальних питань 

громади, підтримують селян, допомагають ветеранам війни та праці. 

 Гордяться богданонадеждівці своїми земляками – Героями Радянського Союзу: 

 Щипун Іван Валентинович (1913 – 1977 рр.) народився в селі 

Боголюбівка (нині Миролюбівка). За мужність і відвагу, за зразкове виконання 

завдань командування Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 липня 1942 

року присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

 Романюк Григорій Павлович (1917 – 1993 рр.) народився у селі 

Миролюбівка. З перших днів війни брав участь у боях. Звання Героя 

Радянського Союзу удостоєний Указом Президії Верховної Ради СРСР від 

3 червня 1944 року за мужність і 

відвагу, проявлені у боях за 

звільнення Одеси.  

 На честь земляків – Героїв 

Радянського Союзу – встановлено 

пам’ятні дошки на братській 

могилі в селі Миролюбівка. 

 Олексія Іщенка в Богдано-

Надеждівці знали всі. Не тому, що він належить до старожилів, а через те, що 

хороша слава про нього відлунювалась по всьому колгоспу і за його межами. 

 Орієнтиром у житті Олексія стала любов до землі, до рідного краю. А 

тому, коли повернувся з лав Радянської Армії, відразу став працювати в 

колгоспі ім. Б. Хмельницького. 

 Тривалий час працював на бензозаправнику. У дні весняної сівби, 

догляду за посівами, збирання врожаю його бензозаправник мчався курними 

шляхами на поля, щоб не простоювали без пального агрегати.  

 У 1970 році закінчив курси трактористів Саксаганського СПТУ та згодом 

вів трактор колгоспними шляхами.  

 Більше 35 –ти років працював у господарстві Олексій Васильович Іщенко 

механізатором. Одночасно і трактористом, і комбайнером, і шофером. Ранньою 

весною – на тракторі, під час жнив – на комбайні „Дон”, на машині, а восени 
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знову на тракторі. Техніку завжди тримав у зразковому порядку. Змінні 

завдання виконував на 150-200%. Він днював і ночував біля трактора. Інакше 

не міг, адже врожай буде лише тоді, коли ниву своєчасно зореш і засієш.  

 Після розпаювання колгоспу, з 2000 року, Олексій Іщенко працював 

механізатором в приватному підприємстві „Вікторія” В.С. Крамаренка. Тут теж 

працював натхненно, був наставником для молоді. Віктор Степанович гордився 

золотими руками Олексія Васильовича. Він не допускав, щоб поля заростали. 

Завдяки цьому щороку люди отримували без затримки на свій пай і пшеницю, і 

ячмінь, і соняшник. 

 А скільки він зробив добра людям! Мав старенького УАЗа. Тож вдома 

двері не зачинялись: чи відвезти на цвинтар померлого, чи підвезти кого, чи то 

була ніч, чи день – завжди робив це безвідмовно, за що люди його цінували. 

 Олексій Васильович разом з дружиною Ольгою Федорівною виростили 

сина та доньку, діждались онуків. 

 8 жовтня 2006 року натруджене серце О.В.Іщенка зупинилось. 

Проводжали в останню путь хорошу людину, хлібороба, трударя односельці та 

жителі з навколишніх сіл. На його честь та в пам’ять про великого Трудівника в 

селі Богдано-Надеждівка жителями села висаджено парк, якому присвоєно ім’я 

Олексія Іщенка. 

І в колгоспі, і в селі з пошаною 

 Саме так ставляться земляки до Миколи Йосиповича Власика, жителя 

села Миролюбівка, людини праці, хорошого спеціаліста і сім’янина. 

 Народився Микола Йосипович у селі Сельці Долобського району 

Волинської області 19 лютого 1939 року. В Миролюбівку його сім’я переїхала в 

52-му. Закінчив школу, відслужив у лавах Збройних Сил. У Миролюбіці 

знайшов своє кохання; з дружиною Лідією Василівною виховали двох 

прекрасних діточок – доньку Таню та сина Геннадія. Побудували свій дім, 

виростили сад. 

 У трудовій книжці Миколи Йосиповича лише один запис – прийом на 

роботу водієм вантажного автомобіля колгоспу ім. Б. Хмельницького – і так аж 

до виходу на пенсію. Має 43 роки трудового стажу. 
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 Довірену техніку знав краще, аніж свої п’ять пальців. До Миколи 

Йосиповича за порадою звертались всі колеги по гаражу, і він знаходив час, 

можливість і бажання кожному допомогти. 

 Возив усю без винятку сільськогосподарську продукцію, а в екіпажі 

зернозбирального агрегату, керованого досвідченим (нині покійним) 

комбайнером Бундзом Степаном Андрійовичем, посідав на збиранні ранніх 

зернових та технічних культур лише призові місця. Впродовж багатьох років 

обирався членом правління колгоспу ім. Б. Хмельницького, відстоював 

принципово ділову, відповідальну життєву позицію. 

 Неодноразово жителі села Миролюбівка обирали Миколу Йосиповича 

депутатом сільської ради та районної ради. 

 За добросовісну роботу нагороджений грамотами та подарунками, 

грошовими винагородами, відзнаками „Переможець соціалістичного змагання”, 

„Ударник комуністичної праці”, „Кращий за професією”. Від держави має 

Микола Йосипович медаль „За трудову доблесть”. 

 Левковська Ольга Лукашівна працювала в сільській раді в період з 

1977 року по 2001 рік. Працювала на посаді голови сільської ради, з 1998 року 

та до виходу на пенсію – секретарем виконкому. За час своєї роботи в сільській 

раді вирішувала багато питань, піклувалась про пенсіонерів та солдатських 

вдів. Багатьох молодих земляків Ольга Лукашівна благословила на щасливе 

подружнє життя, багатьох провела в останню путь.  

 На сьогодні Ольга Лукашівна перебуває на заслуженому відпочинку, вона 

й досі активна в громадському житті сільської ради, є головою Ради ветеранів 

Богдано-Надеждівської сільської ради.  

 З 1998 року по теперішній час посаду сільського голови Богдано-

Надеждівської сільської ради обіймає Омельянченко Микола Андрійович. 

 Об’єднав колектив, благословив на працю. Довірили селяни йому свої 

долі і не жалкують про це, бо живе громада бурхливим життям: працюють, 

виховують дітей, уміють відпочивати. Рада будує і направляє свою роботу, 

об’єктивно оцінюючи проблеми, які щодня турбують сільського голову та 

депутатський корпус. Головне – це виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку села, наповнення бюджету. 
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ВИНОГРАДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 Виноградівська сільська 

рада об’єднує чотири населених 

пункти: Виноградівка, Чистопіль, 

Суханівка, Запоріжжя. 

 На території сільської ради 

проживає 800 чоловік. Територія 

сільської ради – 5,5 тис. гектарів. 

У 1997 році землі колишнього 

КСП ім. Т.Г. Шевченка були розпайовані і кожен член колективного 

сільськогосподарського виробництва отримав по 5,48 га ріллі. Отримали 

земельні паї і працівники соціальної сфери. 

 Центральною садибою сільради є село Виноградівка. 

 Про його історію ми хочемо сьогодні розповісти. 

 Ще до скасування кріпосництва, на правому березі одного з відрогів 

балки Чистопільська, розкинулось село Петриполь з кріпосним населенням. 

Кріпаки були з різних кінців України і Росії. 

 Як тільки було скасоване кріпосне право, усі кріпаки зібрали свої бідні 

пожитки і, ставши вільними, роз’їхались у різні кінці на батьківщину, в рідні 

домівки. 

 Лише бугри та ями свідчили про існування цього кріпосничого села. З 

того часу землі переходили від одного поміщика до іншого. У 1900 році землі 

купив поміщик Рибка у поміщика Степуріна, а в 1902 році на них оселився син 

Рибки. Батько збудував двоповерховий будинок для сина, насадив фруктовий 

сад, парк, збудував ставок, стайні, підвал та інше. Селяни-батраки жили в 

бараках та землянках, працювали на пана дні і ночі. 

 У 1925 році на просторах володінь перші селяни почали отримувати 

наміри земельних ділянок для будівництва будинків. Це були селяни-

трудівники з Комісарівки та Чистополя.  
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 На лівому березі ставка поступово виростав новий населений пункт з 

поетичною назвою Виноградівка. 

 У дні колективізації в 1929 році в селі Виноградівці утворилося три 

колгоспи, а саме: „Червоний схід”, „Світло Жовтня” і „Міцна праця”. Пізніше 

виноградівці вирішили об’єднатися в одну артіль і назвали її „Світло Жовтня”. 

 Першим головою колгоспу був обраний Іван Вікторович Царинник. 

 Всі галузі колгоспного виробництва були мало розвиненими, праця була 

важкою, доводилось обробляти землю вручну. Але завдяки спільним зусиллям 

людей, великій допомозі держави з кожним роком зміцнювалась економіка 

колгоспу. 

 У період колективізації в село Виноградівка прибув перший комуніст 

Олександр Павлович Стеценко. Він був хорошим організатором. Неодноразово 

Стеценку загрожували, але він не здавався і робив все для блага людей. 

 На зміну Стеценкові в село прибув молодий, енергійний чоловік Павло 

Гнатович Попович, який працював головою колгоспу до 1941 року. За час його 

головування село почало розквітати, будуватись, виростали нові вулиці, 

зміцнювалась матеріальна база колгоспу, люди стали жити краще. 

 Але бурний розвиток колгоспу і щасливе життя було перервано 

віроломним нападом фашистів на нашу землю. 

 Всі, хто міг носити зброю, пішли на фронт захищати свою Батьківщину. 

 З 13 серпня 1941 року і по 18 жовтня 1943 року колгосп був тимчасово 

окупований фашистськими загарбниками, які нанесли колгоспу великих 

збитків. Під час тимчасової окупації кляті вороги спалили школу, майже  

повністю зруйнували громадські будівлі, хати колгоспників, 

сільськогосподарські машини, знаряддя праці. 

 Свідками цього лиха є ветерани війни, які сьогодні живуть серед нас, є 

живою історією лихоліть війни. Молодими юнаками, зі зброєю в руках, вони 

захищали свою Батьківщину. 

 Близько 200 чоловік із нашого села були призвані в діючу армію і на 

фронт. 
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 Війна принесла багато горя в кожну сім’ю. 80 чоловік не повернулося з 

війни. 

 А ті, які повернулися, були раненими, хворими, але продовжили 

відбудову нашого колгоспу. Серед нас живуть герої Лисенко Григорій 

Трохимович, Михалейко Михайло Васильович. Вони нагороджені орденами і 

медалями за мужність і героїзм, проявлені в роки війни. 

 Багато веселої, працьовитої молоді забрали фашисти в неволю, насильно 

вивезли в Германію. Свідками і учасниками цього є 

 Чорненко Федора Павлівна, 

 Черевичник Устинія Андріївна, 

 Бистра Ганна Якимівна, 

 Верба Катерина Павлівна, 

 Науменко Марія Пилипівна. 

 Чоловіки пішли на фронт, а жінки працювали, не покладаючи рук, вдень і 

вночі, допомагали фронту. Тяжка праця випала на їх долю. Але вони не 

злякались труднощів, все робили, лиш скоріше б прийшла Перемога. Травневі 

дні 1945 року принесли щасливу звістку про Перемогу Радянської Армії. 

 Держава не забула про тих жінок, які працювали в роки війни, і 

нагородила їх медалями „За доблесну працю в роки війни”. Згадаймо їх імена: 

Суслова Анастасія Андріївна, 

Довженко Мотрона Дем’янівна, 

Сербін Тетяна Митрофанівна, 

Малоок Ганна Григорівна, 

Волошин  Ганна Тимофіївна, 

Винник Ольга Феофанівна, 

Нудна Марія Григорівна, 

Сай Марія Архипівна, 

Соловей Ніна Гнатівна, 

Лантух Тетяна Данилівна, 

Гальченко Євдокія Іванівна, 

Щербина Ганна Прохорівна. 

 Розпочалася відбудова народного господарства у післявоєнні роки. 

Виноградівці на руїнах і згарищах почали відновлювати колгосп, обравши 

своїм головою енергійного і працьовитого юнака Ткалика Тимофія 

Тимофійовича. 
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 Працювали всі від малого до старого з небаченим завзяттям, з раннього 

ранку до пізнього вечора. Перші здобуті успіхи на визволеній землі запалили 

колгоспників бажанням зробити колгосп ще багатшим, ніж був він у довоєнні 

роки. І мрії людей здійснилися, колгосп „Світло Жовтня” став мільйонером. 

Люди почали жити краще, з кожним роком підвищувався їх добробут. 

Швидкими темпами стало розвиватися рослинництво і тваринництво, почали 

будувати ферми, кузні, млини. 

 Колгосп щорічно посилав на Всесоюзну сільськогосподарську виставку 

своїх передовиків виробництва. 

 Перші здобуті успіхи на визволеній землі, правильна організація праці в 

колективі принесли свої успіхи: серед односельців з’явились перші 

орденоносці. 

 За самовіддану працю орденом Леніна були нагороджені Скрипник 

Василь Трохимович, Плуженко Олена Яківна, Похил Петро Олексійович. 

 Щасливе життя 

прийшло в кожну сім’ю. Всі 

діти були охоплені 

навчанням. За 10 повоєнних 

років господарство стало 

економічно міцним, мало 

гроші на своїх рахунках. У 

п’ятдесятих роках колгосп 

побудував прекрасний Будинок культури, контору, складські і фермерські 

приміщення. 

 Ткалик Тимофій Тимофійович робив все для того, щоб люди жили краще, 

в кращих умовах росли і навчались діти. Для цього було побудовано 

Виноградівську восьмирічну школу, приміщення фельдшерсько-акушерського 

пункту, магазин. 
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 Незмінним помічником і заступником Ткалика Т.Т. в 1951 році був 

обраний Похил Петро Олексійович, який пізніше очолював Чистопільську 

сільську раду (1946-1952 роки) – нині Виноградівська. 

 На всіх посадах, де працював Петро Олексійович, він був завжди взірцем 

у роботі, хорошим організатором. Все своє життя віддав справі поліпшення 

добробуту людей та благоустрою населених пунктів сільської ради. 

 У співдружній і кропіткій щоденній роботі ці керівники вивели колгосп в 

число передовиків. 

 Тимофій Тимофійович і Петро Олексійович залишили у пам’яті старшого 

покоління глибокий слід як чудові організатори і наставники, вмілі і людяні 

керівники і вихователі, своєю самовідданою працею здобули у людей 

заслужений авторитет і повагу. 

 Життя не стоїть на одному місці. Проходять роки, з кожним роком 

змінюється облік нашого села. За останні двадцять років у ньому нові будівлі, 

нові вулиці, гарними стали двори і присадибні ділянки, підведений газ. Наше 

село завжди захоплює своєю охайністю, чистотою, квітучими садками і 

зеленими алеями. 

 Цим надбанням мешканці наших сіл завдячують Андрієнку Станіславу 

Дмитровичу, який з 1988 по 1994 рік очолював колгосп ім. Т.Г. Шевченка. В 

свої 35 років він зумів налагодити сільськогосподарське виробництво в 

колгоспі та продовжити відбудову села. 

 За час його керівництва виросли нові будинки і вулиці в селі 

Виноградівка та Чистопіль. Побудовано понад 60 будинків для молодих сімей. 

Проведена газифікація села Виноградівка, збудовано нові приміщення для 

громадської худоби. 

 З ініціативи Андрієнка С.Д. на території колгоспу створено інноваційно-

технічне підприємство „Моноліт”, до складу якого входили олійниця, млин, 

крупорушка, шлакоблочний цех. 

 Все це створено для покращення добробуту людей. 
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 Жителі села, колишні члени колективного сільськогосподарського 

виробництва, згадують хорошими словами голів колгоспу Коваленка Леоніда 

Васильовича (покійного) та Супрунова Анатолія Івановича, які внесли вагомий 

вклад у розвиток сільськогосподарського виробництва та соціальної сфери на селі. 

 У 2006 році обрано 

15 депутатів сільської ради, які 

разом з керівниками бюджетних 

установ дбають про добробут 

наших односельців, покращення 

благоустрою населених пунктів 

сільської ради. За підсумками 

районного конкурсу на кращим 

населеним пунктом у 2008 році визнано село Чистопіль нашої сільської ради. 

 Досягнутим успіхам ми завдячуємо депутатам сільської ради: Тронько 

Галині Сергіївні, Матюк Людмилі Іванівні, Винник Ганні Михайлівні, Мулько 

Ользі Степанівні, Скриннику Тарасу Григоровичу, Огнівець Ірині Леонідівні, 

Шаві Ользі Василівні. 

 Завдяки наполегливій праці депутатського корпусу, членів виконкому, 

апарату управління сільської ради, керівників бюджетних установ, керівників 

агроформувань досягнуто значних успіхів з виконання заходів місцевої влади 

по благоустрою населених пунктів. 

 Сьогодні на території сільської ради діють дві школи: Виноградівська ЗШ 

та Чистопільська НСШ (директори шкіл: Бондаренко А.Ю., Матюк Л.І.), дві 

дитячі дошкільні установи: Виноградівський та Чистопільський дитячі садки 

(завідуючі Винник Г.М., Богар О.В.), дві медичні установи: Виноградівський 

ФАП та Чистопільський ФАП (завідуючі Мулько О.С., Мусієнко Л.А.) два 

заклади культури: Виноградівський БК та Чистопільський сільський клуб 

(завідуючі Векерик Р.М., Тронько Г.С.), а також дві сільські бібліотеки, два 

поштових відділення, три магазини, 12 фермерських господарств, 10 приватних 

підприємств. 



 326 

 Сільську раду з 1983 року очолює Малоок Олександр Васильович – 

беззмінний сільський голова. Йому властиві висока працелюбність, закоханість 

у свій рідний край і людей на очах яких він зростав і формувався як людина і як 

керівник. Йому притаманні висока порядність і сумлінне ставлення до 

виконання обов’язків сільського голови. 

 За всі свої добрі справи Олександр Васильович неодноразово 

нагороджувався Почесними грамотами Дніпропетровської обласної та районної 

рад.  

 У 2002 році Малоок О.В. нагороджений Дипломом Переможця обласного 

конкурсу в номінації „Кращий сільський голова” за високі досягнення в 

соціально-економічному розвитку регіону, значний особистий внесок у 

діяльність органів місцевого самоврядування, збереження та примноження 

історичних, культурних, духовних надбань територіальних громад та їх 

об’єднань упродовж 2002 року. 

 А з нагоди 55-річчя та 25 річчя праці в органах місцевого самоврядування 

нагороджений Відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради. 
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ГРУШУВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 20 січня 1925 року була заснована 

Красноіванівська сільська рада, яка 01 липня 

1987 року перейменована в Грушуватську.  

 До складу сільської ради входить 

5 населених пунктів: Грушуватка, 

Красноіванівка, Семенівна, Нерудсталь, 

Комсомольське. 

 Площа сільської ради складає 8422 га. 

Населення сільської ради – 2031 чоловік. На 

території сільської ради знаходяться Нерудстальска амбулаторія сімейної 

медицини, Грушуватський та Красноіванівський ФАПи, Нерудстальський 

Будинок культури, Грушуватський дитячий садок, Красноіванівська та 

Грушуватська сільські бібліотеки, Нерудстальська загальноосвітня школа I-III 

ступенів, Нерудстальське поштове відділення, П’ятихатський цегельний завод, 

ТОВ ВП „Нерудбудпром”, Установа ПВК-122, ПП „Комбікормовий завод”, 

функціонують вісім сільськогосподарських підприємств, сімдесят дев’ять 

одноосібників, які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур.  

 Постійно проводиться робота щодо соціального та економічного розвитку 

територіальної громади. Виконавчий комітет сільської ради разом зі 

спеціалістами апарату управління, депутатським корпусом завдяки підтримці 

районної ради та райдержадміністрації вирішують найважливіші проблеми 

сьогодення. 

 З метою забезпечення охорони громадського порядку в цьому році на 

території сільської ради було створено громадське формування „Грушуватське”. 

 На даний час у селі функціонують установа ПВК-122, Красноіванівський 

фельдшерський пункт, Красноіванівська сільська бібліотека, три магазини. 

Велика робота проведена по газифікації села Красноіванівка: 22 серпня 2008 

року жителі села в своїх домівках запалили блакитний вогник. 
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 Працівники виконавчого апарату сільської ради, її депутатський корпус 

особливу увагу приділяють допомозі незахищеним одиноким громадянам, які 

потребують щоденного догляду: виділяються безкоштовні путівки на 

оздоровлення та лікування учасникам та інвалідам Великої Вітчизняної війни. 

Для інвалідів війни, які проживають в селі Красноіванівка, Зюзя І.М. та 

Крутенка Г.Ф було виділено безкоштовно два автомобілі „Таврія”. 

 Мальовниче село Грушуватка – центр сільської ради. Село було 

засноване приблизно на початку 19 століття козаками. Пана в селі не було, а 

був багатий хазяїн Сай, який мав худобу, млин, парову машину. У нього селяни 

й наймалися працювати. Після революції 1917 року сім’я Сая з якихось причин 

переселилася з обжитого місця у село. Будинок його стояв на місці клубу. Над 

ставком стояла Саєва конюшня. Зараз ще збереглися назви: Саєва нива, Саєвий 

колодязь, Саєве дворище. У 1929 році, коли була організована комуна, Сая 

розкуркулили і виселили з села. Один з його синів – Григорій потім жив у місті 

П’ятихатки. У 1930 році на території села було організовано два колгоспи – 

„Правда” та колгосп імені Шмідта. Кооперування селян відбувалося в складних 

умовах. У новоутворених колгоспах не було достатньої кількості тягла та 

інвентарю, не було необхідного досвіду ведення колективного господарства, 

мало спеціалістів. Але згодом на колгоспні лани прийшла техніка: трактори. 

автомашини, комбайни. З’явились люди нових професій і спеціальностей. 

Трактористи, механіки, водії набували цих професій у Саксаганській школі 

„Трактороуч”. Потім колгосп перейменували на „Дружбу” (основне 

сільськогосподарське направлення – вирощування свинини). Був збудований 

свиновідгодівельний комплекс на 25 тис. голів. Завідував ним Хомуха Микола 

Григорович. За високі досягнення у праці його нагородили орденом Леніна. 

Колгосп очолював Капінус Володимир Антонович, який теж відроджував село і 

залишив по собі добрий слід.  

 Вагомий внесок в розвиток села і колгоспу внесли: 

 – Большак Петро Семенович – тракторист,  

 – Пометун Іван Архипович – керуючий, 
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 – Водолазький Василь Тимофійович – парторг, 

 – Бицюк Микола Іванович – бригадир тракторної бригади, 

 – Метла Олексій Григорович – ветеринарний лікар, 

 – Івченко Сергій Іванович – голова ревізійної комісії, голова 

профспілкової організації КСП „Дружба”, 

 – Остапенко Ніна Яківна – доярка КСП „Дружба”, 

 – Гравченко Катерина Антонівна – доярка КСП „Дружба”, 

 – Автухович Михайло Самойлович – секретар партійної організації, 

 – Нечет Василь Іванович – завідуючий МТФ, 

 – Католик Яким Петрович – механізатор, 

 – Озорук Василь Михайлович – завідуючий МТФ, 

 – Орел Іван Йосипович – колишній голова села. 

 Село Нерудсталь у дореволюційні часи орендувалась промисловцями 

Щербатьком та Теплицьким, які мали приватні промисли, добували глину і 

відправляли її на металургійний завод м. Катеринослава (нині завод 

ім. Петровського). 

 Та не вся глина використовувалася заводами, більша частина її 

відправлялася в далекі міста і села. Як свідчать старожили, скрипіли вози, 

навантажені білою глиною, в сторону Полтави, Кременчука. Глину видобували 

в примітивних шахтах-„душогубках” вручну, лопатою – різаком. Відкочували 

глину тачкою на одному колесі. Вентиляція була відсутня, шахту-нору 

освітлював факел. На-гора глину подавали баддею, яку опускали і підіймали 

воротком вручну, про техніку безпеки не було й мови, дуже часто траплялись 

обвали, були людські жертви. Так було в минулому. Після Великої Жовтневої 

соціалістичної революції умови праці докорінно змінилися. 

 П’ятихатське рудоуправління з видобутку вогнетривких глин було 

засноване в 1930 році. Перші шахти з’явились в 1931 році.  

 Уже на кінець 1940 року видобуток вогнетривів становив 150 тис. тонн. 

Разом з цим зростав добробут людей, їх праця стала поцінованою. Медалями 

„За доблесну працю” були нагороджені Руденко І.М., Крисенко К.М., 
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Романенко П. Забійник Руденко П.І. нагороджений орденом Трудового 

Червоного Прапора. Всього на руднику працювало 498 робітників та 

інженерно-технічних працівників. Через три роки після заснування рудника 

було розпочато будівництво села Нерудсталь. 

 Перспективи розвитку Нерудсталі були великі, але їм перешкодила війна. 

Великих втрат було нанесено селу, більшість житлових будинків була спалена, 

шахти зруйновані. Фашистські кати жорстоко розправлялися з мирними 

жителями. За наказом німецького коменданта Кеніга понад 264 євреїв були 

живцем кинуті в шахту ім. Тельмана (серед них були переважно жінки і діти). 

На місці шахти нині встановлено пам’ятник.  

 Після війни почало відбудовуватися наше село: з невеликого населеного 

пункту воно перетворюється на робітниче селище. Починається будівництво 

електромеханічної майстерні, будуються автогараж та електролінія високої 

напруги. 

 На підприємстві поширювалося соціалістичне змагання: забійні бригади 

на чолі з Орлом Іваном Йосиповичем, Крутенком Олексієм Кириловичем 

першими на руднику завоювали звання бригад комуністичної праці. Вони 

нагороджувались неодноразово Перехідним Прапором П’ятихатського 

виконкому районної Ради та райкому Комуністичної партії України.  

Грушуватський Кулібін 

 У Грушуватці добре знають і шанують 

великого трудівника, здібного організатора, 

невтомного керівника, колишнього голову 

свиновідгодівельного комплексу Хомуху Миколу 

Григоровича. Бо тут він народився, тут мужнів. 

 Скупа, до чого ж скупа доленька дитяча. Ще 

Миколці не виповнилося чотирьох років, як батька 

забрали фронти. Тяжко було матусі, але вона 

ніколи не впадала в розпач, а мовчки долала всі 

життєві незгоди. А їх тоді, по війні, було безліч – тяжка ручна праця, недоспані 
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ночі і голодні роки. Виручало й те, що тоді люди, хоч жили важко і бідно, але 

були дружні, поважали один одного, поспішали на виручку. 

 Єфросинія Федорівна дбала, щоб діти росли чесними, знали ціну праці. 

Незважаючи на труднощі, вимагала: „Вчіться, діти, вчіться”. Кожному дала освіту. 

 Після закінчення шостого класу Миколка випурхнув з грушуватського 

гнізда і опинився у Васильківському районі, де вчився у зооветеринарній школі. 

 Багато бідував тоді хлопець, але навчання не кинув. Після уроків, а 

нерідко й ночами підробляв, розвантажував вугілля, вапно. А як хотілося тоді 

додому в рідну Грушуватку. І ось – вдома, в рідній хаті, з рідною ненькою. 

Кожного ранку поспішав на ферми, де роботи було хоч відбавляй. Але 

справлявся, бо подобалася обрана професія, та й мама у скрутні хвилини знайде 

заспокійливі слова. 

 Вже тоді молодий спеціаліст зрозумів, що хорошим ветлікарем не будеш, 

коли не вчитимешся постійно, не стежитимеш за новинками зооветмедицини. І 

Микола Хомуха без відриву від виробництва закінчує Новомосковський 

сільськогосподарський технікум. 

 А тут несподівано ще одне серйозне випробування – чума проникла на 

грушуватську ферму, але молодому спеціалісту вдалося припинити поширення 

хвороби і вчасно локалізувати її. 

 Головний ветлікар району П.Л. Погребняк, який згодом стане міністром 

сільського господарства України, сам виїде в Грушуватку і подякує молодому 

спеціалісту: 

 – Відтепер, Миколо Григоровичу, ти став справжнім ветеринаром. 

Спасибі тобі! 

 Не думав, не гадав М.Г. Хомуха, що надалі його чекають ще більш 

серйозні випробування. Коли на околиці П’ятихаток був свиновідгодівельний 

пункт, з ініціативи голови колгоспу „Дружба” В.М. Скоробагатого його 

призначили завідуючим. По-батьківськи на нову роботу його благословив 

тодішній начальник райсільгоспуправління Л.А. Чернявський. Прийнявши 

комплекс, Микола Григорович будує корпус для свиноматок, літні табори, 
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будує й налагоджує роботу кормоцеху. Домігся того, щоб на комплексі був свій 

транспортний парк: трактори, косарки, машини. 

 Хомуха М.Г. постійно впроваджує нове й прогресивне. Для цього 

перечитує багато фахової періодики, їздить за досвідом у різні кінці 

Радянського Союзу. Під його керівництвом дружній, працьовитий колектив 

зараховувався до кращих. Як переможцю всесоюзних змагань, комплексу 

вручено Зоряний вимпел ім. Ю.О. Гагаріна. Делегація на чолі з Миколою 

Григоровичем поїхала до Зоряного містечка. Космонавтам українці вручили 

чеканки із зображенням козака Мамая. Гості з України сфотографувалися тоді з 

космонавтами Климуком та Зудовим. Ці фотографії й нині нагадують Миколі 

Григоровичу ті незабутні дні. 

 Нововведення були невід’ємною частиною його роботи. Хомуха М.Г. 

дбав і про племінну роботу, підтримував тісний зв’язок з ученими 

Полтавського інституту свинарства. 

 Отакий він – грушуватський Кулібін. І це цілком заслужено, адже 

керівник комплексу сам складав плани на те чи інше будівництво, технологічні 

процеси, інколи сам виконував обсяг робіт, який під силу кільком спеціалістам. 
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Протягом 25 років роботи на комплексі завідуючий, як ніхто, дбав про людей. 

Насамперед, про створення здорових умов праці. 

 – На роботу, – говорив М.Г. Хомуха, – людина повинна йти як на свято. І 

це були не тільки слова. 

 Багата душа у грушуватського самородка. Живе вона не тільки 

виробничими планами, але й іншими справами. Він багато читає, любить 

фотографію, залюбки господарює на городі, в саду. 

 У любові та злагоді живуть з дружиною, Зінаїдою Сильвестрівною. 

Виховали і вивчили двох дочок: Риту й Ольгу. Радують дідуся й бабусю онуки. 

 Але ніколи не були б такими вагомими здобутки Хомухи Миколи 

Григоровича, якби не було підтримки голів колгоспів. Скоробагатий В.М. був 

ініціатором створення свиновідгодівельного комплексу. Продовжив цю справу 

знаний у районі голова Капінус В.А., якого дуже поважали люди, бо він був не 

тільки хорошим господарем, а й чуйною та доброю людиною. 

 Скоробагатий В.М. та 

Капінус В.А. по собі залишили 

добрий слід і хорошу пам’ять. І 

нехай земля їм буде пухом. 

 Немченко Анатолій 

Михайлович. Працює і живе цей 

неспокійний чоловік у Нерудсталі. 

Тут, в далекому 1970-му, коли за 

направленням молоде подружжя вчителів приїхало до Нерудстальської 

середньої школи, молодий вчитель фізики вперше відчув тяжіння землі 

П’ятихатської. Диплом Бердянського педагогічного інституту став надійною 

підвалиною для його освітянського злету. Вже через рік А.М. Немченко стає 

заступником директора з навчально-виховної роботи, а в 1980-му очолює 

Нерудстальську загальноосвітню школу. 

 Так і вкоренився на сільських просторах, на омріяній з юності ниві освіти. 

Під його керівництвом школа двічі заносилася до Книги трудової слави 
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Дніпропетровщини, а 1984-го року їй присвоєно звання зразкової. У школі 

створено всі матеріально-технічні умови, що й дає змогу педагогічному колективу 

на чолі з А.М. Немченком досягати високих результатів у навчально – виховному 

та трудовому процесі. За ті більш ніж чверть віку, зрошені потом самовідданості 

керівника, у школі побудовано сучасний спортивний зал, створено зразковий 

кабінет для вивчення курсу „Основи інформатики та обчислювальної техніки”. 

 За всім цим – щоденні клопоти, біль і радощі директора, який пишається 

сьогодні сотнями учнів, що вийшли за стін школи. Жоден із них не заплямував 

високе звання випускника Нерудстальської загальної школи. Всі, хто вступали 

у вузи, завжди підтверджували високий рівень здобутих знань. 

 Анатолій Михайлович – чуйний і уважний адміністратор. У школі 

відчувається сталий творчий мікроклімат серед учителів. За вміле керівництво 

школою, за значні досягнення і успіхи в роботі директор Нерудстальської ЗШ 

Немченко А.М. нагороджений знаком „Відмінник народної освіти УРСР”, має 

звання „Вчитель-методист”. 

 Не осилив би, не здійснив би всього того, що зроблено, чим живе його 

неспокійна душа, якби не підтримка педагогічного колективу, надійне плече 

дружини Лариси Миколаївни, з якою йдуть по життю вже 40 років, працюють 

разом, виховали і пишаються своїми синами. 

 А.М. Немченко – відома людина не тільки серед людей Грушуватської 

сільської ради, а і в районі. Вже третє скликання Анатолій Михайлович є 

депутатом районної ради. Його активна життєва позиція служить прикладом 

для молоді, яку він виховує в школі майже 40 років. 

 З 1993 року по цей час Грушуватську сільську раду очолює ПІЦИК 

МИКОЛА ІВАНОВИЧ. 

 Трудову діяльність розпочав водієм у колгоспі „Дружба”, працював 

завідуючим свиноферми, головним агрономом. 

 За цей час проведена певна робота щодо соціального та економічного 

зростання розвитку територіальної громади Грушуватської сільської ради.

 Відповідно до власних та делегованих повноважень сільській раді і 
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виконавчому комітету доводиться вирішувати безліч проблем різних напрямків. 

Була проведена дуже велика робота: розпайовано землі колишнього КСП 

„Дружба”, побудовано автодороги села Красноіванівки та автодорога від села 

Грушуватки до села Нерудсталі, реконструйовано Красноіванівський та 

Грушуватський фельдшерські пункти, відновлено роботу Грушуватського 

дитячого садка та Нерудстальського сільського Будинку культури, проведено 

газифікацію села Красноіванівка, ремонт каналізаційної системи села 

Красноіванівки. 

 За час своєї каденції Микола Іванович Піцик став переможцем обласного 

конкурсу посадових осіб органів місцевого самоврядування у номінації 

„КРАЩИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА”, нагороджений іменним годинником 

Верховної Ради України. За багаторічну самовіддану працю, високий 

професіоналізм, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у 

соціально-економічний і культурний розвиток територіальної громади, 

Піцика М.І. неодноразово нагороджували грамотами Дніпропетровської 

обласної ради, П’ятихатської районної ради  
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ЖОВТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 Село Жовте – центр 

Жовтянської сільської ради 

П’ятихатського району. Воно 

розкинулося на схилах і 

балках у північно-західній 

частині Дніпропетровської 

області та є одним з 

найбільших населених пунктів 

П’ятихатського району. 

 Жовтянській сільській 

раді підпорядковані населені пункти: село Жовте та селище Зелене, які 

розташовані за 18 кілометрів від районного центру, за 18 кілометрів від міста 

Жовті Води та 130 кілометрів від міста Дніпропетровська. Територія сільської 

ради – 15006 га. Населення сільської ради – 2097 чоловік. Площа села Жовте 

становить 1217 га, а селища Зелене – 25 га. Територією сільської ради 

проходить залізниця та автомагістраль Київ-Луганськ-Ізварине. 

 Якщо зазирнути в історію села, можна знайти багато цікавого. Через село 

Жовте протікала річка Жовта. На карті Боплана ця річка названа Златаводою. 

Дно ріки було глинистим, і вода здавалася жовтого кольору. Звідси і походить 

назва населеного пункту. Історія села Жовтого сягає в сиву давнину, у 

ХVІІ століття, коли запорізькі 

козаки розташували свої курені 

по обидва боки річки Жовта. До 

1648 року відставні старшини 

війська Запорізького, зі своїми 

родичами і наймитами 

засновували хутори, які 

ділилися на курені і сотні. Ось і 

до цих часів наше село поділено на сотні, від першої до дев’ятої.  
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 Село Жовте славиться тим, що в цих місцях (територія сучасних сіл 

Жовтого, Миролюбівки, Богдано-Надеждівки, Григорівки, Холодіївки) 

проходила історична битва козаків під керівництвом Богдана Хмельницького з 

авангардом польсько-шляхетського війська (відома в історії як битва під 

Жовтими Водами). Після скасування Запорізької Січі Жовте стало державною 

військовою слободою, яка на той час мала 71 двір з 283 мешканцями. У 

1857 році військові поселення були скасовані царським урядом і жителі села 

Жовте стали державними селянами. 

 У 1861 році відбулася земельна реформа. Селяни села Жовтого викупили 

землю у держави, і стала вона власністю общини. 1445 чоловік отримали 

7832,8 десятин землі з наділом у 5,4 десятини на ревізьку душу. 

 Йшов час, село змінювалось. Найбільша кількість населення в селі Жовте 

була в 1921 році (8503 чоловік), налічувалось 1687 господарств.  

 Першу лікарню в селі було відкрито в 1903 році, амбулаторію – в 

1911 році. У такому великому селі початкову школу відкрили лише наприкінці 

70-х років ХІХ століття. У ній навчалось 60 хлопчиків і 1 дівчинка. Церква 

існувала в селі з 1778 року. 

 У кінці 1917 року на початку 1918 року у Жовтому було встановлено 

Радянську владу і створено ревком на чолі з Солоним Г.Д. На той час у районі 

села Жовте та селища Зеленого відбулися бої Катеринославських та 

Кам’янських робітників-червоногвардійців з кайзерівськими військами. 

Пізніше було встановлено пам’ятник червоногвардійцям Кам’янського загону, 

які полягли в боях з австро-німецькими інтервентами. У травні 1918 року в селі 

Жовте створено більшовицький підпільний осередок, до складу якого входило 

18-20 чоловік. Вірними помічниками комуністів були комсомольці. Перша 

комсомольська організація була створена в 1922-1923 рр. Навесні  1919 року 38 

чоловік об’єдналися в комуну „Зоря свободи”, головою якої обрали 

В.С. Мойсєєнка. У цьому ж році, коли село захопили денікінці, комуну було 

знищено, активістів по-звірячому вбито (на грудях їм було випечено зірку). До 

цього часу в пам’яті жовтянців збереглися імена людей, які віддали своє життя 
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за встановлення Радянської влади на селі. Це Іваненко Д.С., Луць Е.Ф., 

Лисяк Л.Г., Мойсеєнко В.С., Начоса Т.В., Лисяк Я.П. 

 Після закінчення громадянської війни і розгрому військової інтервенції 

почало відбудовуватися господарство села Жовтого, діяли 4 клуби, 4 бібліотеки 

та хата-читальня. Колективізація проходила в 1929-30 роках. Було створено 

12 колгоспів, які з часом переросли в два великі колгоспи: імені Ульянова та 

„Побєда”. 

 13 серпня 1941 року село Жовте 

було окуповане німцями і більше двох 

років знаходилося під владою 

окупантів. На каторжні роботи в 

гітлерівську Германію було відправлено 

237 юнаків і дівчат, більше 50 чоловік 

було розстріляно. 13 жовтня 1943 року село визволили війська Радянської 

Армії. У центрі села збудовано меморіальний комплекс воїнам, які загинули, 

визволяючи село Жовте від фашистських окупантів. У братській могилі 

поховано 365 чоловік, із них 17 офіцерів та 348 солдат і сержантів. Після війни 

почалося відродження села. 

 Велика увага приділялася зміцненню колгоспів і залученню молодих 

спеціалістів до сільського господарства. У 1953 році до артілі імені Леніна було 

направлено агронома Михайла Павловича Сторожка, який згодом очолив 

зміцнене господарство імені Ульянова і пропрацював керівником 28 років. 

Доярка колгоспу „Побєда” Береза М.І. нагороджена орденом Леніна і трьома 

медалями. За 20 років роботи на фермі вона виростила близько 1000 телят, 

надоїла сотні тонн молока. 

 Бригадир Перерва І.І., свинарка Лисяк К.О., та птахівник Чемерис А.Т. 

нагороджені орденами „Знак Пошани”. 15 передовиків одержали золоті та 

срібні медалі головного комітету ВДНГ СРСР. Урядовими нагородами 

відзначена праця 149 жінок села Жовтого. Бригадир колгоспу імені Ульянова 

Горб Іван Онуфрійович у 1962 році одержав малу срібну медаль. Моря Павло 
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Іванович, чабан колгоспу імені Леніна, теж нагороджений малою срібною 

медаллю. Петренко Наталка Сергіївна, телятниця колгоспу „Победа”, 

нагороджена двома малими срібними медалями. 

 Великий вклад у розвиток сільського господарства внесли люди, які в 

свій час очолювали колгоспи імені Ульянова та „Победа”: Акименко Валентин 

Степанович, Книш Леонід Миколайович, Єгоров Анатолій Дмитрович, Кулаков 

Микола Олександрович, Погребняк Станіслав Платонович, Яблонський Вадим 

Михайлович.  

 Жовтянська дільнична лікарня була збудована ще на початку двадцятого 

століття. З часом вона розбудовувалась. У лікарні налічувалося 50 ліжко-місць, 

було хірургічне, пологове та інфекційне відділення, амбулаторія, рентген 

установка, фізіотерапевтичний кабінет, машина швидкої допомоги. У цьому 

медичному закладі працювало 5 лікарів. 35 років пропрацював на благо 

жовтянців один з кращих лікарів П’ятихатського району Петро Гнатович Білий. 

Він зробив понад тисячу операцій і врятував життя багатьох людей. 

 15 липня 1968 року приїхав за направленням працювати лікарем у 

Жовтянську дільничну лікарню Перерва Анатолій Никифорович. І ось уже 

понад сорок років очолює колектив Жовтянської сільської дільничної лікарні. 

Він чуйна, доброзичлива людина завжди відгукується на людську біду. 

 У 1914 році в селі Жовте було однокласне церковно-приходське училище. 

Крім того, існувало ще дві початкові школи, в яких навчалось понад сто дітей. 

Згодом відкрилась восьмирічна та середня школи. Також у селі функціонувала 

вечірня школа. До 1917 року в Жовтому не було жодної людини з вищою освітою. 

Сьогодні на території Жовтянської сільської ради діють дві школи: загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів, в якій навчаються 74 

учні, та загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

(194 учні). У школах працюють досвідчені 

вчителі, майже всі з вищою освітою. 

Гордістю середньої школи є заслужений 

вчитель України, нині пенсіонер, Наталя 
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Остапівна Плужник. Ця чуйна, доброзичлива людина – вчитель за покликом, 

вчитель від Бога – віддала школі багато років плідної праці. За її ініціативою 

старшокласники  на колгоспних полях вирощували гібридну кукурудзу, на 

присадибній шкільній ділянці вирощували овочі, фрукти. Існувала теплиця, 

оранжерея та квітники. Середня школа славилася далеко за межами району. Наталя 

Остапівна нагороджена відзнакою „Відмінник народної освіти”, медаллю 

А.С. Макаренка, їй присвоєно звання „Заслужений вчитель школи УРСР”. Великий 

внесок у розвиток шкіл внесли їх директори, а саме: Яблонський Михайло Якович, 

Жигар Іван Григорович, Копіцина Людмила Іванівна. Сьогоденням шкіл 

займаються молоді директори – Дорош Тетяна Віталіївна та Яковлєв Сергій 

Володимирович. 

 Чималу координаційну роботу на селі проводили голови сільських рад – 

Дубина Григорій Дмитрович, Кушнір Яків Пантелеймонович, Метель Михайло 

Михайлович, Боклаг Микола Якимович, Копіцин Володимир Пилипович, 

Медведчук Микола Лукич, Яблонський Вадим Михайлович. Всі життєво важливі 

питання вирішувалися за їх участю. На сьогоднішній день сільську раду очолює 

Страшко Віктор Миколайович – педагог за фахом, людина чуйна та доброзичлива. 

 На території сільської ради діють два клуби, дві бібліотеки, дитячий садок, 

аптека, церква. Нещодавно побудована автозаправна станція. Також є пошта та 

відділення „Ощадбанку”. Силами приватних підприємців створені олійниця, млин, 

макаронна лінія, крупорушка, перукарня. Існує 16 фермерських господарств. На 

території ради є три великі сільськогосподарські підприємства: ПСП „Каспій”, ПСП 

„Злагода” і ТОВ „Надія Плюс”. 

 Чотирнадцять торгових точок 

забезпечують населення необхідними 

товарами та продуктами харчування. 

 Спільно із сільською радою 

приватні підприємці піклуються про 

ветеранів Великої Вітчизняної війни, 
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які захищали нашу землю від фашистів. Це – Івашина В.О., Бруслік І.О., 

Лаштанкіна Г.П., Лучко К.М. та багато інших. 

 Але і в мирний час, коли спіткала біда Чорнобиля, наші односельці брали 

участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: Козир А.О., Шелудько Ю.М., 

Івунін Ю.Є., Гупалюк М.М. та інші. 

 Прославили край і воїни-інтернаціоналісти, які відзначені високими 

урядовими нагородами – Перерва В.В., Омельчук І.А. та інші. Їх пам’ятають і 

шанують односельці. 

 Сьогодні жителі села Жовтого та селища Зеленого з упевненістю та надією 

дивляться в майбутнє: працюють клуби, бібліотеки, які утримуються за рахунок 

бюджету місцевої ради. Керівники цих установ постійно організовують і 

проводять святкові зустрічі, концерти, тематичні вечори для молоді і дорослих.  

 Завтрашній день – це розвиток і зміцнення сільгосппідприємств, 

реконструкція доріг, транспортного сполучення, розвідка та видобування 

корисних копалин, якими багаті надра, та розвиток переробної галузі. 
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ЗОРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 До складу Зорянської 

сільської ради входять 6 

населених пунктів: селища Зоря 

Комунізму та Авангард, а також 

села Осикувате, Касинівка, 

Петрівка і Зелений Луг. 

Загальна площа території – 7,3 

тисяч га. Населення складає 

1665 чоловік. Центром є селище Зоря Комунізму.  

 На території сільської ради, крім колективного сільськогосподарського 

підприємства „Зоря”, функціонують Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., 

Зорянська сільська лікарська амбулаторія та Осикуватський ФП, Будинок 

культури, дитячий садок „Ромашка”, АВ ТОВ „Агроцентр К”, 11 фермерських 

господарств. 

 До 1917 року на землях нашого села розташовувалась селекційна станція 

по виведенню нових сортів зернових культур у Катеринославській губернії. 

Невеликий земельний наділ на місці теперішнього Кооптаху належав трьом 

заможним братам Малойванам. З приходом революції та громадянської війни 

1918 – 1923 років їх господарство занепало. 

 Після закінчення громадянської війни країна почала відбудовуватись. 

Першочерговим питанням повоєнного часу стало вирощування хліба. Тому в 

1924 році землі нашого села були передані Ерастівському 

сільськогосподарському технікуму, але вже в 1927 році землі насіннєвої станції 

були відділені від технікуму і на них (землях) був організований насіннєвий 

радгосп „Зоря Комунізму”, який очолила товаришка Малик. Про той час, на 

жаль, збереглося дуже мало матеріалів, але зі спогадів односельців ми знаємо, 

що це була надзвичайно талановита жінка-агроном, яка мала талант від Бога. 

Вона була чуйною, інтелігентною людиною. 
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 Поселення, як такого, в ті часи ще не було, тому що в господарстві 

використовували працю найманих робітників. Для них були збудовані 

„бараки”, які збереглися і функціонують до нашого часу. Всі поля були 

розподілені на дослідні ділянки, де вирощували різноманітні сорти зернових 

культур. 

 Період НЕПу дав свої результати: він сприяв покращенню добробуту 

селян. 

 Населення не сприймало ленінсько-сталінський план кооперування села, 

або просто про нього не знало, тому колективізація виявилася для селян 

справжньою несподіванкою. Восени 1929 року Сталін висунув гасло тотальної 

колективізації, і на початку 30-х років почалося масове розкуркулення. У людей 

забирали все: від хліба до рушників, виганяли з будинків і цілими сім’ями 

висилали на Соловки, в Сибір. 

 Згадує Капінус Марія Андріївна: „Наша сім’я жила в с. Зелений Луг. 

Коли в 1921 році розбудовувалося село, його хотіли назвати Червоним Лугом, 

але представники нової влади подивилися на буйну зелень, у якій потопали 

хати, то вирішили дати назву Зелений Луг. Батько мій, Доброгорський Андрій 

Степанович, був гарним господарем. Коли записували людей до 

комісарівського колгоспу, батько не поспішав писати заяву, тому нас прийшли 

розкуркулювати. Повибивали в хаті шибки у вікнах, поламали двері, забрали 

все майно, а нас вигнали з оселі”. 

 16 липня 1930 року радгосп „Зоря Комунізму” очолює директор 

Пескут О.М. До радгоспу він був направлений як представник партії 
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більшовиків. Радгосп починає розбудовуватися. Зводяться ферми, 

зерносховища. Жителів з навколишніх сіл беруть як тимчасово, так і на 

постійні робочі місця. У цьому ж році прийнято рішення про відкриття в 

радгоспі своєї власної МТС, тому на навчання направляється перша група 

майбутніх механізаторів господарства. Це Паламарчук Семен Іванович, Лисяк 

Петро Васильович, Малоок Євдоким Маркович, Капиніс Максим Сергійович, 

Черкасов Олекса Платонович, Сокіл Костянтин Микитович, Кучеренко Іван 

Григорович, Смоквін Іван Іванович, Радченко Іван Іванович, Яременко Юхим, 

Совенко Микола та ін. Для нової техніки будується майстерня. 

 У червні 1931 року при радгоспі відкривається школа для спеціалістів. 

Першим її завідуючим навчальною частиною був Плітко Петро Володимирович. 

Працювали в школі викладачі Подоліч Борис Михайлович (викл. хімії), Селевко 

Михайло Карпович (викл. фізики), Стадніченко Василь Григорович (викл. 

хліборобства), Пінкевіч Любов Костянтинівна (викл. зоології), Пилипчук Дмитро 

Михайлович (викл. ентомології), Ристенко Кирило Данилович (викл. військового 

навчання), Шостак Анатолій Петрович (викл. ботаніки), Голевський Іван 

Гаврилович (викл. математики), Сулятицький Василь Миколайович (викл. 

української та німецької мови), Арсірій Андрій Тимофійович (агроном – педагог, 

заступник завідуючого навчальною частиною), Чорний Олексій Іванович (викл. 

фізкультури). З 1 жовтня 1931 року цей навчальний заклад очолює Байсара 

Микола Тимофійович. При школі почала функціонувати книгозбірня, завідуючою 

якої стала Волошина В.М. Пізніше, а саме з жовтня 1931 року, на цій посаді її 

змінила Селевко Анастасія Сергіївна. 

 Для рядових працівників господарства відкривається „школа ударників”, 

завідуючим якої став Піддубний Іван Єфремович. 

 Господарство розширювалося і міцніло. У 1932 році було зібрано гарний 

врожай зернових, але всі запаси вивозили на продзаготівлю. У цей період на 

Україні вводиться режим „чорних дощок”: 83-м районам у 8-ми регіонах 

фактично підписано смертний вирок. До цього чорного списку увійшли і села 

Зелений Луг та Осикувате. У жителів забирали всі продукти харчування. Цим 
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займалися спеціальні бригади сільських активістів, яких народ охрестив 

„буксирниками”. Селянам заборонялося навіть збирати на полі колоски після 

збору врожаю. 1 колосок дорівнював 1 року тюрми. 

 Свідчить Капінус М. А.: „Батько загодя прикопав харчів і трохи грошей, 

тому ми хоч і не їли до схочу, але і не пухли з голоду. А багато людей, хто жив 

бідніше за нас, померли страшною смертю. Село було велике, десь близько 100 

дворів. Ось і їздила попід селом гарба, і в неї збирали тих, хто помер. Я мала 

подругу дитинства, і досі з болем згадую, як вона страшно помирала. Було мама 

чистять картоплю, а я випрошу в них лушпиння та понесу дівчині. Одного дня 

прийшла до них, а вона лежить під призьбою вся опухла. Я підбігла до неї і 

питаю, що вона тут робить? Подруга відповідає, що в хаті померла мама, і 

просить, аби я дала їй хоч трішечки чогось поїсти. Через кілька днів подружка 

померла. Також у Бабіїв померло 6 дітей, у мого чоловіка, Капінуса Антона, 

померли батьки. Я прожила велике життя, а й досі не можу забути того 

страшного часу. На греблі здохла коняка, бо об’їлася груш. То її дохлу люди 

різали на шматки і прямо ж таки коло неї обпалювали шерсть на бур’яні і їли те 

„м’ясо”. Люди з села намагалися перейти на роботу в радгосп „Зоря 

Комунізму”, бо там людей рятували макухою”. 

 „Мені на той час виповнилося 6 років, – згадує Селегей Олександра 

Федорівна. – Тато працював у радгоспі „Зоря Комунізму” на тракторі, мама в 

рільничій бригаді. Їм на пайки давали трохи крупи, трохи кукурудзи і по 200 

грамів хліба на їдока. Але ж, звісно, то були символічні пайки, на які сім’ю не 

прогодуєш. Батьки обоє працювали в радгоспі, тому мене з братом зачислили в 

дитячий садочок. Там нас підгодовували. У радгоспі один раз на день варили 

юшку з макухи і полови, аби підтримати людей. 

 Одного дня мама припізнилася з роботи, тому нам з братом треба було 

йти додому самим. Дорогою ми зустріли чужу жінку, яка почала за нами 

гнатися. Ми дуже злякалися і побігли від неї. Тоді це був просто страх перед 

чужою людиною. Вже набагато пізніше я зрозуміла, що жінка та від голоду 

втратила розум. Якби ми від неї не втекли, вона просто могла нас вбити. Про 
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все це  тяжко згадувати. Голодні люди їли все, і в першу чергу собак. А через 

село наше щоденно ішли виснажені люди з єдиним проханням – дати хоч 

скориночку хліба, хоч шматочок макухи. 

 Це зараз вже розповідають про той страшний голод. А в ті часи про це не 

можна було говорити навіть потайки. Мама моя, щоб хоч якось врятувати нас 

від голодної смерті, їздила під вагонами потягами в Росію, міняла там речі на 

харч (муку та інші продукти). Так робило багато інших односельчан.” 

 Пономаренко (в дівоцтві Гриценко) Марія Захарівна теж поділилася 

спогадами: „Ми жили в Білорусії. Батько мав велике господарство, тому нас 

записали як куркулів. Коли відібрали майно і повинні були вислати до Сибіру, 

батько нас трьох дітей заставив тікати. Так я опинилася на Україні. В 1933 році 

я стала працювати кухаркою в радгоспі „Зоря Комунізму”. Ми варили харч з 

полови і макухи і один раз у день роздавали її працівникам. А ще директор 

розпорядився видавати невеликі продовольчі пайки на кожного робітника, щоб 

хоч якось людей підтримати. У пайках було потроху крупи і по 200 г хліба, але 

все-таки це було хоч щось. Люди їли траву (лободу), ловили ховрахів. Зараз про 

це страшно і згадувати. 

 Тут я зустріла і своє кохання, мого майбутнього чоловіка. Іларіон 

працював у 1932 – 1933 роках сторожем, а потім трактористом у радгоспі. То ж 

коли я носила йому на степ обід, він передавав мені в пляшці з-під молока 

зерно. Передавав непомітно, бо за те зерно його могли навіть розстріляти.” 

 27 листопада 1933 року керівництво радгоспом приймає Бородін Григорій 

Сильвестрович. Він був переведений з радгоспу „Чистий колос”, де теж займав 

посаду директора. Окрім корів та свиней, господарство утримувало 200 голів 

коней, що становлять військовий фонд району. Радгосп з кожним роком 

нарощує темпи виробництва. У господарство приходять молоді робітники. 

 У радгоспі функціонують прачка, цегельний цех. Відкривається пекарня, 

щоб забезпечувати хлібом радгоспну їдальню. 

У квітні 1939 року Бородіна Г.С. на короткий термін змінює новий 

директор Капуста. У 1940 році цю посаду обіймає Борко Олексій Кузьмич. 
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Агроном за фахом, він і надалі продовжував розвивати цей напрямок роботи 

господарства. При радгоспній коморі відкривається магазин, в якому 

працівники господарства могли придбати найрізноманітніші товари. 

Розпочинає свою роботу сільський клуб, що відкрився в приміщенні контори. 

 Колосяться ниви стиглим колосом, але вже чатує на людей страшна 

звістка: війна! Ворог наступав, а на полях господарства йшла інша боротьба – 

за врожай. Працювали всі: від малого до старого. Залізницею летіли ешелони з 

військами та боєприпасами на фронт, а у зворотному напрямку везли в тил 

заводи, худобу, зерно. Коли фашисти були на підході, радгосп розпочав 

евакуацію. 

 Із спогадів Капінус М. А.: „Нам оголосили, щоб всі трактористи на 

четверту годину ранку з’явилися до майстерні і грузили техніку та радгоспне 

добро на машини й трактори. Дояркам було наказано гуртувати худобу і свиней 

для евакуації. Як же я могла поїхати і лишити свою хвору матір саму? Я втекла 

в с. Чистопіль і там ховалася, доки наші вирушили в дорогу. За мною додому 

разів чотири приїздив бригадир Сухина, та мама говорила, що не знає, де я 

знаходжуся. 

 Пізніше я повернулася в село і побігла на радгоспний двір. Навкруги 

панувало безладдя: двері на коморах зірвані або тримаються на одному завісі, 

все, що могли помістити на тракторні причепи і машини, забрали. Та всього, 

звісно, вивезти не змогли, адже радгосп був багатий. Тому реманент, що 

залишився вивели, з ладу.” 

 26 листопада 1941 року радгоспну худобу було здано в радгосп „Победа 

Октября” Сталінградської області, а техніку було відряджено до радгоспу 

ім. Кіквідзе Сталінградського зернотресту. 

 Селегей О.Ф. згадує: „До повернення з евакуації Борка Олексія Кузьмича 

обов’язки директора радгоспу було покладено на Галася Григорія. Коли в село 

зайшли німці, то в першу чергу вони в колишньому гуртожитку зробили табір 

для військовополонених (ми як могли підгодовували людей, адже їм 
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доводилося дуже тяжко працювати). Пізніше до цього табору саджали і жителів 

села за найменший непослух. 

 Невдовзі в нашому господарстві з’явився новий господар – німець Пуппо. 

Дивно, але протягом усієї окупації наш колгосп діяв. Німці чи то жартома, чи, 

може, навмисне, але навіть назву радгоспу не змінили: так він і називався всю 

окупацію радгосп „Зоря Комунізму”. Працювати повинні були всі, незалежно 

від віку. Пуппо, можна сказати, був добрим хазяїном, чого не скажеш про 

керуючого німця Шрайбера. Це була жорстока, цинічна і надзвичайно зла 

людина. За найменшу провину він міг висікти робітника привселюдно. 

Особливо діставалося від нього полоненим, які теж працювали в радгоспі на 

тяжких роботах. Коли почали агітувати їхати на роботу в Німеччину, він 

особисто слідкував, щоб молодь з’являлась на комісію. З того часу, коли 

почалося вербування в Німеччину, до табору нікого не підпускали.” 

 Німці розгорнули широку кампанію по вербуванню населення для 

вивезення в Німеччину. По селах розвішували листівки, які розповідали про рай 

Великого Рейху. Люди розуміли, що німцям просто потрібна безкоштовна 

робоча сила, тому намагалися всіляко уникати комісій або придумували собі 

хвороби, щоб не потрапити в Німеччину. Але уникнути цього з кожним днем 

було все важче і важче. 

 Ось що розповідає про події в селі під час окупації житель с. Зелений Луг 

Лютенко Іван Антонович: „У нашому селі під час окупації разом з німцями були 

чехи, французи, італійці, румуни. Працювали від світанку до темної ночі. Робили 

у полі, чистили залізничні колії від снігу взимку. Коли почали молодь вивозити в 

Німеччину, мене викликали до комендатури , а щоб ми не втекли – посадили нас 

до ями і приставили охорону. Все ж таки мені поталанило втекти.” 

 „Одного дня восени 1942 року до Глибокої балки німці привезли на 

машинах людей, – розповідає жителька с. Зелений Луг Шмалько Ганна 

Антонівна. – Мама закрила нас, дітей, у хаті і заборонила виходити на вулицю. 

Було чути постріли і крики людей. Майже до ранку чулася та стрілянина. 

Вранці люди говорили, що в лісі стріляли євреїв. Увечері на нашому горищі 



 349 

з’явилася якась дівчина. Мама нам наказала нікому не говорити про неї, бо всіх 

нас теж постріляють. Через декілька днів дівчина зникла. На єврейку вона була 

зовсім не схожа, бо мала руде волосся. Значить, серед розстріляних були люди 

різних національностей.” 

 На жаль, офіційних даних про розстріл мирних жителів на Глибокій балці 

немає. Також не встановлена національність загиблих та їх кількість. Але жива 

і донині людська пам’ять. 

 18 жовтня 1943 року наше село було звільнено від фашистських 

загарбників. 

Після звільнення почалася активна робота з відбудови господарства. 

Повернулися з евакуації директор і робітники радгоспу. Працювали цілодобово, 

бо фронту необхідний був хліб. За цю самовіддану працю країна неодноразово 

нагороджувала керівництво і працівників господарства. 

 У селі відкрилася початкова школа – спочатку в приміщенні клубу, а 

потім її перевели в приміщення колишнього гуртожитку (нині в цій будівлі 

проживає житель с. Зоря Молдован Г.). Дітей навчали вчителі Лучко Дора 

Полікарпівна, Крушельницька Євдокія Автономівна та Павло Трохимович (на 

жаль, його прізвище не збереглося). 

 Після славної перемоги у Великій Вітчизняній війні до радгоспу почали 

повертатися чоловіки. Господарство нарощувало темпи виробництва. У 

1946 році, щоб відновити ферми, було прийняте рішення про здачу до радгоспу 

домашніх корів. Господарство працювало з цього часу в зерно-молочному 

напрямку. Закладено було радгоспний сад, в якому щедро родили яблуні сортів 

Налив білий, Буравинка, груші, сливи, абрикоси. Закладено малинник, буяли 

ягоди порічок. І серед всього цього розмаїття літали бджоли з радгоспної 

пасіки. Для працівників радгоспу біля північної сторони м. П’ятихаток було 

виділено земельні наділи для будівництва житла. З цього часу село поступово 

почало розбудовуватись. 

 У 1949 році в селі було відкрито дитячий будинок, який утримувався за 

кошти радгоспу. У ньому виховувалося 30 сиріт, покинутих батьками. Першим 
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директором дитячого будинку була Торкова. У 1956 році на цій посаді її змінив 

Скриннік Петро Радіонович. Військовий льотчик-фронтовик, він спочатку 

закінчив педагогічне училище, а потім і Дніпропетровський державний 

університет. Діти дитбудинку були для нього другою сім’єю, тому часто вони 

бували в Петра Радіоновича вдома. А рідні діти директора теж часто приходили 

до дитбудинку і мали багато друзів. Навчала дітей грамотності педагог Дора 

Зотівна Хапатько. 

 На жаль, відомості про багатьох вихованців дитбудинку нам невідомі. Та 

все ж таки про долю декількох вихованців ми знаємо. Наприклад, Новицька 

Алла обрала професію лікаря. Місце її нинішнього проживання невідоме. Ваня 

Брехеря дуже любив малювати. Довгі роки він листувався з родиною 

Скринників, працював інженером в Одесі. А хто в П’ятихатському районі не 

знає ім’я Валентини Мефодіївни Остроущенко, педіатра П’ятихатської ЦРЛ. 

Вона, як добрий лікар Айболить, приходила на допомогу своїм маленьким 

пацієнтам. Мало хто знає, що рано померли батьки у Валечки Совенко, тому 

вона виховувалася в Зорянському дитячому будинку, який замінив їй сім’ю. 

 Чалий Микола Васильович і нині проживає в с. Зоря. З дитинства він 

захоплювався музикою. Фактично сам навчився грати на баяні і ще довгі роки 

звеселяв своїх односельців під час клубних концертів чи на сільських весіллях. 
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 Нікоза Марія, яка працювала прачкою в дитбудинку, пригадує, що 

керівництво радгоспу і працівники дитбудинку робили все можливе і 

неможливе для того, щоб ці діти не були обділені нічим. Продукти до їдальні 

завозили з радгоспної комори, за рахунок господарства закуповували постільну 

білизну і одяг для дітей. Діти мали дуже багато друзів у селі серед своїх 

однолітків. 

 У 1956 році вихованців Зорянського дитячого будинку сиріт було 

переведено в один з дитбудинків Запорізької області. 

 30 березня 1956 року новим керівником радгоспу „Зоря Комунізму” став 

Пех Іван Кузьмич, який керував господарством 25 років. 

 1956 рік. За ініціативи сина В.П. Ковальського Сергія ветерани і 

односельці увінчали пам’ять загиблих. У селищі було закладено парк і створено 

братську могилу, де рідні та соратники перепоховали останки солдатів – 

визволителів. Імена воїнів ми змогли встановити лише в 2001 році. Це: Кишкін 

Володимир Матвійович – старший лейтенант 673 гаубичного артилерійського 

полку, помер від ран 22 жовтня 1943 року; Смирнов Микола Іванович – 
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лейтенант, загинув 18 жовтня 1943 року; Лебедєв Олександр Григорович – 

командир взводу, помер від ран 30 жовтня 1943 року; Дрегель Олександр 

Семенович – сержант, загинув 18 жовтня 1943 року; Хусткутдинов (ім’я 

невідоме) – сержант, загинув 18 жовтня 1943 року; Альський Володимир 

Георгійович – старшина, загинув у жовтні 1943 року; Пиляков Михайло 

Миколайович – рядовий, загинув 18 жовтня 1943 року; Алджанов Балболат – 

рядовий, загинув 18 жовтня 1943 року; Тітов Іван – рядовий, загинув 18 жовтня 

1943 року. 

 У цю ж могилу було перенесено землю з місця розстрілу 

Ковальського В.П. та Листопада І., так як праху не було знайдено. 

 Набагато пізніше, аж у травні 2002 року, біля пам’ятника загиблим воїнам 

була встановлена меморіальна плита в пам’ять про мирних жителів, 

розстріляних фашистськими загарбниками у Зорянському лісі в районі 

Глибокої балки восени 1942 року. 

 1958 рік. Для розширення тваринницької бази господарства 

розпочинається будівництво великого комплексу для вирощування свиней. 

Збільшується поголів’я великої рогатої худоби. 

 1960 рік. До радгоспу приєднані землі колгоспу „Гвардія Леніна” (нині це 

територія с. Осокувате) та частина земель колгоспу „Дружба” (колишній 

„Червоногвардієць” село Зелений Луг). У 1961 році – господарство зерно-

молочного напрямку виробництва, а в 1963 році – птахорадгосп. 

 1965 рік. Радгосп перейменовано на П’ятихатську птахофабрику. Це було 

велике багатогалузеве сільськогосподарське підприємство з основним 

напрямком розвитку – вирощування качок. П’ятихатська птахофабрика за 

вмілого керування Пеха Івана Кузьмича займала перші місця навіть у 

республіканських змаганнях. 

 У 1967 році на честь 50-річчя Великого Жовтня птахофабрику 

нагороджено Червоними Прапором ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС та 

ЦК ВЛКСМ за високі показники з виробництва і продажу державі продукції 

сільського господарства. 



 353 

 У цьому ж році в с. Зоря для робітників птахофабрики відчинив свої двері 

новий Будинок культури. Його будівництво мало досить цікаву історію. Ідею 

побудови нового клубу керівництво виношувало вже давно. Всі ми знаємо, що в 60 

ті роки відбувалась так звана холодна війна між Америкою і Радянським Союзом. 

Коли директор звернувся з проханням на дозвіл побудови Будинку культури, то 

отримав категоричну відмову. Мотивувалося це тим, що будувати дозволяється 

тільки бомбосховища. Іван Кузьмич на свій страх і ризик під виглядом будівництва 

бомбосховища дав розпорядження звести Будинок культури. І в день святкування 

50-ї річниці Великого Жовтня відбувся перший святковий концерт. 

 У 1971 році птахофабрику було нагороджено орденом Жовтневої Революції. 

 Всі високі звання та нагороди було зароблено сумлінною працею 

багатьох людей, які, не шкодуючи часу, здоров’я, відбудували господарство 

після війни і своєю працею заслужили високі нагороди Батьківщини. 

 Серед них треба відзначити керівника господарства Пеха Івана Кузьмича, 

який був удостоєний найвищої нагороди держави – ордена Леніна. Йому 

присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. 
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 Найвищої нагороди Батьківщини – ордена Леніна – були удостоєні Рудий 

Григорій Федорович – тракторист господарства (1971 р.), Маліна Степан 

Михайлович – бригадир МТФ № 1 відділку № 1 птахорадгоспу (1975 р), Козир 

Зоя Іванівна – пташниця відділення №5 (1976 р). Високими нагородами 

відзначені Маліна Степан Михайлович (орден Жовтневої Революції – 1971 р), 

Комарова Марія Яківна, доярка птахорадгоспу (орден Жовтневої Революції – 1973 

р.). Орденом Трудової Слави III ступеня нагороджені Варніцька Ганна Федорівна, 

Гарбуз Анатолій Іванович, Петренко Раїса Олексіївна, Пометун Олександр 

Сергійович, Трегубець Марія Федорівна, Савченко Олександр Дмитрович. 

Шапран Іван Іванович нагороджений орденом „Знак Пошани”. Багато робітників 

мають медалі та грамоти за багаторічну і сумлінну працю. Більше 30 років своєї 

праці присвятили господарству Явтушенко Павло Артемович, Солод Володимир 

Іванович, Поліщук Ганна Єлесеєвна, Чорномор Валентина Марківна, Галамага 

Галина Іванівна, Романенко Валентина Михайлівна. 

Звання ветерана праці удостоєні: Євтушенко 

Варвара Семенівна, Слубчук Микола Адамович, 

Пономаренко Олександр Іларіонович, Сніцар 

Людмила Антонівна, Погрібняк Іван Федорович, 

Литвин Надія Яківна, Шахова Катерина Вікторівна, 

Селегей Олександра Федорівна, Дуц Олексій та 

багато інших знаних і шанованих людей. 

 Багато зробили для розвитку економіки 

П’ятихатської птахофабрики Скоробагатий В.М., 

Кулаков М.О. Завдяки їхній енергії, будувалося житло, зміцювався добробут людей. 

 В урочистій обстановці 30 серпня 1975 року біло відкрито Зорянську 

середню школу. Ця подія стала справжнім святом для всіх трудівників 

П’ятихатської птахофабрики. У цей день на подвір’ї школи зібралися жителі сіл 

Зорі, Осикуватого, Касинівки, Авангарду. Серед почесних гостей свята були 

директор П’ятихатської птахофабрики Пех Іван Кузьмич, головний інженер 

Криворізького БМУ Білоус Олександр Васильович, перший секретар райкому 
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партії Сербін Віктор Дмитрович, завідуючий районним відділом освіти Кавун 

Іван Григорович. Свято відкрила директор школи Шеремет Надія Омелянівна. 

 Ініціатором будівництва 

школи був директор птахофабрики 

Пех Іван Кузьмич. Школа 

будувалася на кошти П’ятихатської 

птахофабрики з весни 1975 року. А 

вже 1 вересня цього ж року діти 

сіли за парти. У класах корпусу № 1 

йшли заняття, а будівельники 

зводили корпус № 2. Повністю 

будівництво школи було завершено у 1976 році. У Зорянській середній школі 

працювали Шеремет Надія Омелянівна, Коваленко Леонід Матвійович, Євницька 

Віра Павлівна, Довбишева Ольга Григорівна, Терещенко Людмила Іванівна, 

Собгайда Галина Дмитрівна, Кулик Євгеній Іванович, Черновецька Людмила 

Миколаївна, Галушка Галина Никифорівна, Оберемок Лідія Степанівна, 

Пономаренко Тетяна Кирилівна, Хейлик Людмила Іванівна, Солонець Микола 

Іванович, Черненко Катерина Григорівна, Боровик Олена Михайлівна, Волощук 

Галина Григорівна, Власенко Варвара Юхимівна, Значковська Надія Петрівна. 

 У 1975 – 1976 навчальному році Зорянська школа була восьмирічкою. 

Випускники 1976 року пішли навчатися у 9 клас, а в 1978 році вони стали 

першими випускниками Зорянської середньої школи. 

 Сільську раду було створено в 1987 році на базі частин територій 

Комісарівської, Красноіванівської сільрад та частини П’ятихатської міської 

Ради народних депутатів. Першим Зорянським сільським головою став Давидов 

Василь Васильович і очолював сільську раду протягом 20 років. З 14 квітня 

2006 року сільську раду очолює Карвацький Анатолій Казимирович. 

 Депутатський корпус сільської ради налічує 17 депутатів, які вирішують 

проблеми суспільного життя: теплозабезпечення, соціальний захист 

малозабезпечених верств населення, земельні питання. 
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ІВАШИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 Село Івашинівка розташоване в центральній частині правобережного 

Придніпров’я. 

 На півночі села Івашинівки знаходиться залізничний вузол станції 

П’ятихатки на віддалі 10 км, на південь – станція Савро на віддалі 7 км, на 

заході – місто Жовті Води на віддалі 10 км. 

 Місцевість має характер мало горбистої поверхні з максимальною 

висотою 170 м над рівнем моря, розчленованої балками, що тягнуться до річки 

Саксагань. Всі кордони з сусідніми населеними пунктами носять умовний 

характер. 

 Рік 1648… Предки панів Зоріна, Івашини та Васька служать сотниками у 

війську Б. Хмельницького. За видатні заслуги  в бойових операціях з польською 

шляхтою під Жовтими Водами вони отримують, як нагороду, наділи вільної 

землі на віддалі 7 – 10 км від Жовтих Вод. 

 І лише в другій половині ХІХ століття, після відкриття Криворізької 

залізної руди і будівництва Катеринославської залізниці, дані землі починають 

заселятися. 

 У 1850 році на ці землі переселився з Барановських степів (теперішньої 

Кіровоградської області) поміщик Ошкало Гнат, який одружився з дочкою пана 

Івашини і одержав його землі як придане дружини. Разом з паном Оскалом 

переселилися на ці землі його кріпаки: Козинець Микита, Порохненко Яків, 

Ґава Антон, Голубчик Юхим. Так з’явилися на незаселених землях перші 

чотири хати на віддалі 1,5 – 2 км одна від одної. 

 Через рік з’явився ще один поселенець – вільний козак Дмитренко Степан 

Іванович, який одружився з кріпачкою пана Ошкала і залишився на його землях 

як кріпак. З вільних селян першими поселенцями були Дехта Максим, 

Добровольський Михайло. 

 У 1873 році син Ошкала Гната Костянтин Гнатович виграв у карти землі 

поміщиків Васька та Зоріна і заснував центральну садибу на місці 

розташування колишнього радгоспу „Зелений Яр”. На землях Зоріна пан 
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Ошкало побудував  водокачку, а на землях Васька і частково Зоріна (переважно 

по балках) було закладено великий сад. 

 Костянтин Гнатович закінчив у Парижі університет і за фахом був 

садівником. Оскільки землі на схилах балок були не придатні для вирощування 

зернових культур, він і посадив сад. Збудована паном водокачка постачала сади 

і залізничний вузол станції П’ятихатки водою. 

 Перед центральною садибою пана була збудована оранжерея. З 

настанням холодів пічники цілодобово її опалювали. У маленькому приміщенні 

оранжереї росло дуже багато диковинних „заморських” рослин. Але під час 

Жовтневої Революції оранжерею було зруйновано.  

 Пан Ошкало збудував цегельний завод потужністю 28 000 штук на рік. 

Були також у селі два млини – вітряки: один належав поміщику, другий 

заможному селянинові Козинцю Михайлу. 

 До 1917 року в селі була лише початкова школа – трирічка, заснована 

паном Ошкалом на його кошти, навчалося в ній лише 30 дітей. 

 Особливих подій у селі в період Жовтневої революції не було, тому що 

населення було незначним (всього було 35 господарств) Село Івашинівка та 

виселок Васькова були хутірного типу, спілкування між селянами було майже 

відсутнє, тому події до них доходили із запізненням. 

 Слід зазначити, що ще до жовтневих подій господарство Ошкала 

занепало. Дружина Ошкала, молода гарна жінка, жила в м. Одесі, вела 

безтурботне життя, яке потребувало великих витрат. Ошкало змушений був 

закласти частину господарства в банк на покриття витрат. Сам пан збожеволів і 

у вересні 1917 року помер при таємних обставинах. Розподіл земель пройшов 

без будь-якого опору. В жовтні 1917 року на селі вперше виникли Ради 

депутатів трудящих. Активними організаторами влади Рад на селі були: 

Порохненко Пилип Феофанович, Дехта Іван Максимович, Богачов Трохим, 

Дехта Ярмола Данилович, Волошин Михайло Федорович. 

 У 1918 році на землях поміщика Ошкала було створено радгосп „Зелений 

Яр”, підпорядкований Катеринославському губземвідділу. Організатором 
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радгоспного будівництва було призначено губкомом ВКП (б) та губвиконкомом 

робітника – залізничника Голубчика Петра. 

 Радгосп на той час не був спеціалізований, оскільки площа садів 

становила лише 90 га (площа панського саду). Починаючи з 1929 року, площа 

садів значно розширюється і в 1964 році становить 620 га. Радгосп 

спеціалізується на садівництві. Ще в 1930 році було збудовано винокурний 

завод кустарного типу. 

 У 1923 році на землях поміщика Ошкала та на землях дрібних власників 

було створено перший ТСОЗ під назвою „Перебудова”, який об’єднав 

13 одноосібних господарств. А в 1930 році на виселку Васькова було створено 

другий ТСОЗ під назвою „Вільний лан”, який об’єднував 7 господарств. У 

1930 році ТСОЗи об’єдналися в одне колективне господарство, якому було дано 

назву „Веселий Лан”. 

 Восени колективізація була завершена, колективним господарством було 

охоплено 54 одноосібних господарства. 

 Велика Вітчизняна війна не пройшла осторонь нашого села. Багато 

чоловіків було призвано до лав Радянської Армії. У селі були створені 

ополченські загони, сигнальні пости, в яких брали участь жінки та молодь. 

 Населений пункт не був стратегічним об’єктом, а тому був окупований 

фашистськими загарбниками без боїв у серпні 1941 року. Внаслідок успішного 

наступу радянських військ фашистські загарбники відступали в паніці і тому не 

встигли зруйнувати село, покинули його без опору 23 жовтня 1943 року. Та все 

ж таки господарства були зруйновані: техніка була знищена, худоба й хліб – 

вивезені в Німеччину, зруйновані, сади теж були частково знищені. 

 У роки окупації населення чинило опір фашистським окупантам. Так, на 

території радгоспу діяла підпільна група, керівником якої був 

військовополонений майор Радянської Армії Спіцин Микола Васильович, що 

перебував під прізвищем полоненого солдата Володіна. До складу групи 

входили: директор місцевої школи Тихоненко І.К., старший агроном радгоспу 

Карпенко С.С. та інші. Група мала свій радіоприймач і поширювала зведення 
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радянського інформбюро серед населення, перешкоджала вивезенню молоді в 

Німеччину. Не повернулося з війни 46 земляків. 

 У післявоєнні роки почалося відновлення радгоспу „Зелений Яр”. 

Директором радгоспу в 1945 році був призначений Стадниченко Олексій 

Васильович. 

 Значно розширювалась площа садів, завозили  саджанці нових сортів 

яблунь, груш, слив, абрикос, черешні і насаджували молоді сади. Також у 

радгоспі почали вирощувати суницю, смородину, малину, аґрус. Для потреб 

господарства була створена городницька бригада, а пізніше і тваринницька 

ферма. У 1964 році площа садів становила 620 га. 

 Неухильно зростав культурний рівень і добробут трудівників села. У 1956 

році було закінчено будівництво Будинку культури і відкрито профспілкову 

бібліотеку, організовано хор, духовий оркестр, працював при клубові і 

драмгурток, який ставив чудові вистави. У 1960 році було збудовано новий 

винний завод, устаткований новими машинами, які майже витіснили ручну 

працю. Продукція з написом „Виробник р-п Зелений Яр” відправлялася з 

залізничної станції П’ятихатки в усі куточки Радянського Союзу. 

 У 1974 році директором радгоспу був призначений Сонін Василь 

Григорович. На цій посаді він працював до 1984 року. 

 Та найбільший розквіт радгоспу був за керівництва директора Басса 

Василя Станіславовича (1984 – 1994). Площа садів розширилась до 800 га, 

урожай яблук за рік становив 6000 тонн, кісточкових – 200 тонн. Винний завод 

за рік випускав 400 тонн крепленого соку. Середня чисельність робітників – 

500 чоловік. Енергоресурс радгоспу – 42 трактори, 33 автомашини. 

 За господарювання Василя Станіславовича було збудовано гуртожиток на 

100 місць, зроблено капітальний ремонт Будинку культури, якому в районі не 

було йому рівних. Будівництво гуртожитку дало змогу залучати на сезонні 

роботи в радгосп більше працівників. 

 Радгосп „Зелений Яр” стає далекою історією для наших нащадків. І лише 

назва говорить за себе, бо коли ви скажете, що ви з села Івашинівки – на вас 
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дивно подивляться і запитають: „А це де знаходиться?”. Якщо відповісте, що із 

„Зеленого Яру” – відразу зрозуміють, звідки ви. 

 Сьогодні жителі села Івашинівка разом з сільською радою впевнено 

дивляться в майбутнє і сподіваються, що буде відновлено колишню славу 

радгоспу. 

РІДНЕ СЕЛО 

Я колись вже писав, пам’ятаю, 

Про своє близьке серцю село. 

Воно в думах моїх не вмирає, 

Я його відчуваю тепло. 

 

Скільки часу пройшло! 

Все ж буваю у „Зеленім Яру” 

і тепер... 

Там сади розрослися безкраї 

Невідомих раніше дерев. 

 

Піднялися каштани угору, 

Гілля лине до самих зірок, 

Вітер трави колише шовкові 

І рожевих багато квіток. 

 

Скільки літ вже минуло, 

прожито, 

Повернуть їх не в змозі назад. 

Попід ставом стежина широка, 

І веде вона прямо у сад. 

 

Навіть місце альтанки зосталось. 

Лавки з часом у землю вросли... 

Тут з сусідськими хлопцями грались, 

Гартувались, мужніли й росли. 

 

Б’ю чолом тобі знову і знову, 

Моє рідне, чарівне село, 

Я до тебе вернусь, даю слово. 

Хай щастить тобі й буде добро.  Павло Козинець (1982р.) 
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Комісарівська сільська рада 

 Село Комісарівка розташоване 

на відстані 15 км від районного 

центру, площа населеного пункту 

складає 898,5 га. Кількість населення 

– 890 чоловік. День села – 14 жовтня. 

 Село Комісарівка засноване в 

1756 році. Воно виникло на землях, 

які належали Війську Запорізькому. У XVIII столітті ця територія входила до 

складу Козацької паланки. Тут знаходився козацький зимівник. Село було 

розташоване зі сходу на захід по обидва береги однойменної річки (притока 

річки Саксагань). 

 Масове заселення краю починається після ліквідації козацького устрою. 

За переписом 1782 року на території села проживало 1738 мешканців. 

 У 1821 році Указом Олександра І Комісарівку було перетворено на 

військове поселення Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії. 
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Тут щорічно відбувалися чотири ярмарки, була закладена шовкова плантація, 

побудовані цегляний завод та кілька вітряних млинів. 

 Існує багато легенд 

про виникнення села. Одна з 

легенд говорить, що нібито 

на чолі громади стояли 

„комісари”, звідси і 

походить назва. Згідно з 

іншим переказом сюди за 

часів польського панування 

пани поселили своїх 

ватажків, яких у Польщі називали комісарами. Це друга легенда про 

виникнення назви села Комісарівки. 

 Третя легенда: село Комісарівка має назву від імені поміщика 

Комісарова, який оселився на землі, купленій у невідомого царського 

придворного. Але перша легенда більш вірогідна, бо в селі немає прізвищ 

польського походження і живуть у ньому в переважній більшості українці. 

 Зі встановленням Радянської влади утворено перший ревком на чолі з 

Малооком Марком Даниловичем.  

 У 1918 році першим головою Ради депутатів трудящих обрано Золотька 

Леонтія Архиповича. 

 У роки колективізації створюються ТСОЗи, а потім колективні 

господарства, які в 1954 році об’єднуються в колгосп ім. Котовського, одне з 

найбільших господарств району, що налічувало 5 молочно-товарних ферм, 

2 птахоферми, свиноферму та вівцеферму. 

 Найбільш значний вклад у розвиток колгоспу внесли голови Начоса Іван 

Григорович, Король Василь Прокопович та Назарик Ярослав Михайлович. 

 Під керівництвом Начоси І.Г. у селі збудовано дамбу та 2 ставки, 

споруджено зрошувальний канал для культурних пасовищ. У 1965 році зведено 
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приміщення Комісарівської восьмирічної школи та дитячого садка, а згодом – 

медпункту. 

 З 1969 по 1981 рік очолював колгосп ім. Котовського Василь Прокопович 

Король, якого по праву можна величати великим Будівничим не лише 

Комісарівки, а й усього П’ятихатського краю.  

 Король В.П. народився і виріс у Холодіївці, де мати все життя 

пропрацювала дояркою, жодного дня не бувши у відпустці (не знаходили 

підміни). Уже тоді в душі хлопця народилась мрія: створити такі умови на селі, 

щоб людям жилось не гірше, ніж у місті. Тому й не боявся в житті нічого, 

брався за будь-яку справу, яку доручала держава, народ. Ставши керівником 

одного з найбільших господарств, колгоспу ім. Котовського, мав усього 

26 років, був наймолодшим головою у Дніпропетровській області. 

 У той час, коли головним завданням ставився розвиток виробничого 

потенціалу на селі, В.П. Король дбав і про його соціальну сферу, про людей, з 

якими йому належало працювати пліч-о-пліч. Саме за його господарювання 

зведено 50 житлових будинків, лазня, добудовано приміщення школи, яка з 

восьмирічної у 80-х роках реорганізована в середню. За заслуги у розвитку 

освітньої сфери на селі він, перший з голів колгоспу, був нагороджений 

значком „Відмінник народної освіти України”. 

 Зміцнювалася матеріальна база господарства побудовано механічний тік 

та механічну майстерню, приміщення комори для зберігання зерна. За 

ініціативи Василя Прокоповича у Комісарівці, одному з перших сіл району, 

розпочинається газифікація житла. І в 1986 році уже в перших п’яти будинках 

був природний газ.  

 Справжнім „батьком” газифікації Комісарівки можна по праву назвати 

інженера Міхнова Миколу Васильовича, який і доставкою труб займався, і 

траси газопроводу прокладав, і котли в будинках підключав, навчав населення 

правилам користування газом. 

 „Від попереднього голови, Начоси Івана Григоровича, мені дісталась 

добра спадщина, – згадує Василь Прокопович, – сильне господарство: з великої 
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рогатої худоби лише корів – більше двох тисяч голів. Але надої були невисокі: 

1800 літрів на корову, а вже через два роки перейшли тритисячний рубіж.” 

 Щоб обслуговувати таку кількість корів, треба було 100 доярок вивчити 

майстерності машинного доїння. І це завдання було вирішено. Доярки – 

тисячниці Пушкаренко Ніна Петрівна, Нєкрасова Мотрона Кузьмівна, Капінус 

Віра Василівна, Братковська Марія Микитівна, Решетняк Ніна Єгорівна, 

Троценко Любов Іванівна, Якименко Клавдія Іванівна, Біла Валентина 

Федорівна та багато інших – гордість Василя Прокоповича Короля. Дбаючи про 

людей, про умови їх праці, голова колгоспу прокладає до всіх молочно – 

товарних ферм дороги з твердим покриттям. 14 км асфальтованих доріг – це, 

безумовно, велика заслуга В.П. Короля. 

 Добрим помічником, незмінними господарем тракторної бригади № 2, 

був Великий Михайло Павлович. Досвідчений механізатор, умілий організатор 

колективу, він вивчив і виховав не одне покоління трактористів і комбайнерів. 

Як глибоко шанована людина, Михайло Павлович більше 20 років незмінно 

обирався односельцями депутатом сільської ради.  

 Жалкували комісарівці, коли забирали до району їх голову. Та держава 

доручила В.П. Королю нову справу: очолити районне управління сільського 
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господарства, а згодом – стати директором Ерастівського 

сільськогосподарського технікуму ім. Е.К. Бродського. Тут знову яскраво 

виявляється його талант творця, будівничого: житлові будинки для спеціалістів 

та викладачів, гуртожиток та їдальня для студентів, виробничі об’єкти, нова 

дорога на Кулябку – все це дітище В.П. Короля, якому на честь сторіччя 

технікуму присвоєно звання „Заслужений працівник освіти України”. 

 „Багато відзнак, звань, нагород, але найбільша, – ділиться сокровенним 

Василь Прокопович, – орден Української Православної Церкви, якого 

удостоєний за будівництво Православного храму Василя Великого в селищі 

Вишневому”. Це було його останнє будівництво, його легенда, його дітище. 

 Після призначення В.П. Короля начальником районного управління 

сільського господарства, його починання успішно продовжив Назарик Ярослав 

Михайлович (1982 – 2001 роки роботи), під керівництвом якого зведено 

20 сучасних будинків – котеджів, магазин, амбулаторія та ряд виробничих 

об’єктів: два корівники, приміщення свиноферми, вівцеферми. Продовжується 

газифікація села, зокрема, об’єктів соціально – культурної сфери. Першими в 

районі були газифіковані Комісарівська середня школа та дитячий садок. 

Побудовані та значно покращенні дороги по бригаді № 1. У 1985 році було 

побудовано будинок матері загиблого воїна – афганця Шияна Михайла 

Костянтиновича. Основна увага приділяється створенню гідних умов для праці 

тваринників та механізаторів. 

 Пліч-о-пліч з головою колгоспу трудилась молодий технік – будівельник 

Куценко Тетяна Дмитрівна, яку згодом односельчани оберуть своїм сільським 

головою. 

 З великою шаною і вдячністю згадує Ярослав Михайлович і 

механізаторів, з якими довелося працювати на великі урожаї комісарівської 

землі: Ноздріна Михайла Миколайовича, Крюкова Анатолія Семеновича, 

Бортнікова Павла Миколайовича, Білана Володимира Юхимовича, нині 

покійного Полового Миколу Івановича та багатьох інших. 
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 І в найскладніші часи політичних перетворень колгосп ім. Котовського 

залишався одним з найбагатших господарств району. Ми постачали державі в 

рік 2800 тонн молока, 400000 кг м’яса, 500000 шт. яєць. Все це заслуги наших 

тваринників, зокрема доярок: Фетько Любові Василівни, Тронько Ольги 

Антонівни, Піддубної Любові Семенівни, Якименко Клавдії Іванівни, Білої 

Валентини Федорівни, Марунько Олександри Григорівни, Товт Любові 

Олександрівни та багатьох інших. 

 Закон про КСП був прийнятий в 1992 році і передбачав реформування 

сільського господарства в тих межах, в яких воно і було проведено. Але ці 

реформи ніким не контролювалися, і в надзвичайно складних умовах 

сільгосппідприємства перейшли до ринкових умов господарювання, в 

результаті чого коштів не було навіть на заробітну плату. Не дивлячись на це, 

було проведено розпаювання землі та майна, колишні колгоспники отримали 

майно на суму 1млн. 800 тис. грн. та заробітну плату в повному обсязі. 

 У 90-х рр. після розпаювання землі на базі колишнього колгоспу 

ім. Котовського створюється СТОВ „Комісарівка”, одне з найбільших 

сільськогосподарських підприємств району. Генеральним директором товариства 

стала Алексєєва Надія Степанівна, яка в 2006 році була обрана головою 

П’ятихатської районної ради. Під керівництвом Алексєєвої Н.С. було 

газифіковано механічну майстерню та тракторну бригаду, розпочинається широка 

робота з охорони та благоустрою прибережних зон ставків, створюються місця 

для відпочинку. За допомогою Н.С. Алексєєвої газифіковано сільський Будинок 

культури, щорічно надавалася спонсорська допомога на ремонти та покращення 

матеріальної бази Комісарівської школи, та всіх об’єктів соціальної сфери. На 

сьогодні ця робота успішно продовжується директором СТОВ „Комісарівка” 

Волошином Олександром Миколайовичем. 

 Пліч-о-пліч з головами колгоспу дбали про розвиток села і голови 

сільської ради:  

 З 1980 по 1990 рр. – Васик Людмила Петрівна, нині ветеран педагогічної 

праці, вчитель вищої категорії, методист Комісарівської школи;  
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 З 1991 по 2006 рр. – Малоок Олександр Іванович, нині спеціаліст 

районного управління агропромислового розвитку; 

 У 2006 році головою села обрано Куценко Тетяну Дмитрівну, яка разом з 

колективом спеціалістів сільської 

ради головним завданням визначає 

забезпечення в повному обсязі 

роботи всіх бюджетних установ 

сільської ради. З 2006 по 2008 рр. 

проведено ремонт та газифіковано 

сільський Будинок культури, 

відремонтовано приміщення 

сільської ради, на черзі ремонт системи опалення дитячого садка, прийнято 

програму „Сільська питна вода”, яка поступово виконується. І це реалізується, 

насамперед, з допомогою колективу однодумців – керівників, які і справу свою 

досконало знають, і розуміють складну фінансово – економічну ситуацію, в яку 

поставлено сучасне село. Це завідуюча дитячим садком Ковтун Світлана 

Михайлівна, яка обіймає цю посаду вже 25 років; Пушкаренко Марія Іванівна, 

завідуюча медамбулаторією з 26 річним стажем; Швець Леонід Григорович, 

директор школи з 19 річним стажем; завідуюча сільським Будинком культури 

Міхнова Світлана Анатоліївна, що теж на цій роботі вже 19 років; Селегей 

Ірина Василівна, яка 19 років очолює відділення поштового зв’язку села 

Комісарівка. 

 Значну підтримку в розвитку села надає Волошин Олександр 

Миколайович, директор СТОВ „Комісарівка”. Хлібороб і Керівник з великої 

літери. Виріс на комісарівській землі, пізнав і перейняв мудру хліборобську 

науку від батька, головного агронома колишнього колгоспу Волошина Миколи 

Миколайовича, а сьогодні очолює сучасне сільськогосподарське підприємство, 

що налічує 2004 га орної землі. 286 своїх земельних часток (паїв) віддали йому 

колишні колгоспники, бо вірять своєму керівнику. Незважаючи на політичні 

колізії, складне фінансове становище, він незмінний спонсор і меценат установ 
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соціальної сфери, благоустрою села. За сприяння Волошина Олександра 

Миколайовича підтримується Програма „Сільська питна вода”. 

 Нині в Комісарівці успішно розвиваються різні форми господарювання на 

землі: поряд зі СТОВ „Комісарівка” діють великі та малі фермерські господарства, 

з яких найбільш виділяється ФСГ „Нове” (214,87 га орної землі). Тут трудиться 

династія Салогубів: Салогуб Борис Герасимович – колишній головний енергетик 

колгоспу ім. Котовського та його сини Сергій Борисович та Олександр Борисович. 

А ФСГ „Ренклод” очолює їхній брат – Салогуб Григорій Васильович. 

 ФСГ „Вікторія” одним з перших на селі створило подружжя Бортнікових. 

Павло Миколайович – хлібороб з великим досвідом роботи: з 14 років 

трудиться на землі. Ще за часів Радянського Союзу завжди був першим у 

змаганні серед комбайнерів не лише свого господарства, а й у районі. Виїжджав 

на допомогу в інші господарства, жнивував навіть у Монголії в 1975 році. 

 У квітні 1978 року був обраний делегатом з’їзду комсомолу, за сумлінну 

працю нагороджений іменним трактором Т – 150.  

 Нині у ФСГ „Вікторія” трудиться справжній сімейний підряд: дружина – 

Марія Василівна, зять та дочка – Сергій Анатолійович та Вікторія Павлівна 

Євтушенко, а син Денис – студент аграрного університету, у майбутньому 

продовжить батькову справу. 

 Шанують у селі і Пушкаренка Віктора Івановича, голову ФСГ „Любов”. 

Колишній водій колгоспу, він одним з перших почав самостійно господарювати 

на землі та створив фермерське господарство (площа орної землі 46,6 га.). 

 Поряд з фермерськими господарствами успішно розвиваються приватні 

сільськогосподарські підприємства Салогуба Руслана Васильовича (106,93 га 

орної землі), Явтушенка Володимира Павловича (103,62 га), Забігая Миколи 

Павловича (87,52 га). 

 Все це глибоко шановані односельцями господарі, працьовиті, ті, що 

знають ціну і хлібові, і хліборобській праці, і людському життю. Саме так, бо 

Володимир Павлович Явтушенко свого часу пройшов горнило Афганської 
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війни, був членом десантно – штурмової групи, нагороджений медалями „За 

відвагу”, „За отличие в охране государственной границы СССР”. 

 У боях за високі врожаї не відстає від нього і однокласник – „афганець” 

Решетняк Юрій Анатолійович, який також самостійно господарює на землі, та 

Мотовилець Борис Танасійович. Сумлінно, завзято трудяться колишні афганці, ніби 

за себе і за загиблого на чужині земляка, героя – афганця Михайла Шияна. Нехай 

щедро колоситься його іменне поле!  

 Молоде покоління комісарівських 

хліборобів гідно представляє 

підприємець Зейко Сергій Федорович. 

Взявшись самостійно обробляти власні 

земельні частки (паї), він одночасно з 

цим розпочинає велику 

природоохоронну роботу: бере в оренду ставок (площа водного дзеркала 3,56 га), 

закуповує і розмножує малька білого амура, коропа та товстолоба, проводить 

благоустрій прибережних зон. Разом з учителем історії Чорнобаєм Станіславом 

Федоровичем вивчає історію села і, дізнавшись про його славне козацьке коріння, 

розпочинає відродження традицій козацтва у сучасній Комісарівці: створює 

Комісарівську козацьку сотню, яка на сьогодні налічує 14 козаків.  

 На честь 360 – річчя битви Богдана Хмельницького під Жовтими Водами, 

нагороджений орденом „За розбудову України”. 
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 Естафету підхопили вчителі Комісарівської школи, і ось уже прийнято у 

джури перших малих козачат. 

 До речі, Комісарівська 

ЗОСШ теж має свою славну 

історію. До 1965 року в Комісарівці 

було 4 „малих” школи, які в 1965 

році об’єднались в одну 

„восьмирічку”, збудували яку 

голова колгоспу Начоса Іван 

Григорович та директор школи Сич Михайло Федотович. 

 Згодом естафету директорства прийняв Малоок Іван Костянтинович,  

Зима Григорій Родіонович, який розпочав добудову чотирьох класних кімнат до 

приміщення школи. За директорства Рапіна Леоніда Петровича Комісарівська 

„восьмирічка” була реорганізована в середню школу. 

 Їхню роботу продовжували і розвивали Малоокова Тетяна Юріївна, нині 

секретар виконкому Комісарівської сільської ради та нинішній директор школи 

Швець Леонід Григорович. 

 Поряд з директорами історію школи гідно писали ветерани педагогічної 

праці: Стулій Марія Василівна, Пушкаренко Неля Андріївна, Євтушенко Марія 

Іванівна, Васик Людмила Петрівна, Головіна Валентина Миколаївна, Швець 

Лідія Олександрівна, Цівка Тетяна Володимирівна. 

 Під керівництвом колишнього вчителя школи Семенової Діни 

Михайлівни у Комісарівській СШ вперше в районі був створений і діяв 

ляльковий театр. Закохана в свою справу, в своїх учнів і село, яке за роки 

роботи стало рідним, Діна Михайлівна возвеличила його в пісні 

„Комісарівський вальс”. Разом з учителем музики та народознавства Лукинюк 

Надією Йосипівною підхопили учні, місцеві аматори сцени, і ось уже пісня 

стала легендарною. 

Комісарівський вальс 

Звучать, звучать вальси про весни і квіти. 
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Звучать про духмяні бузковії віти, 

Про білі каштани, і Київ, і ріки, 

А мій – про село, мені рідне 

навіки. 
 

Комісарівка – рідне село. 

Це для мене тут сонце зійшло, 

Це для мене – ясний небокрай, 

Синьооких ставків водограй. 
 

Хоч роки, хоч роки мої уже сиві, 

Та в вальсі, та в вальсі я завжди 

щаслива, 

Танцюючи, бачу чарівні світання. 

Землі дорогої, де стріла кохання. 
 

Милуюсь, милуюсь твоїми полями, 

Любуюсь, любуюсь твоїми ставками, 

Закохуюсь в небо і в зорі, й зірниці, 

П’ю чистую воду з твоєї криниці. 
 

Ти в роки воєнні журби і скорботи 

Не впала у відчай, боролась в турботі. 

Батьків і синів на фронти проводжала, 

І голод, і холод – усе подолала. 
 

Я славлю, я славлю твоїх трударів – 

Свинарок, доярок і косарів. 

Всім тим, хто працює у ріднім селі – 

Низький вам уклін, аж до матір – землі.                    Семенова Діна Михайлівна 

 І полетіла пісня 

над комісарівськими 

полями і ставками на 

крилах дзвінких голосів 

сільських аматорів сцени 

– ансамблю “Степові 

роси” Комісарівського 

сільського Будинку 

культури, який був 

створений ще в 70-х роках, а згодом заново відновлений нашими знаменитими 

доярками – тисячницями: Пушкаренко Ніною Петрівною, Нєкрасовою 

Мотроною Кузьмівною, Лєфрідовою Анастасією Андріївною, Троценко Любов 
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Іванівною, Галушко Раїсою Власівною. Пізніше до них приєдналися Лукинюк 

Надія Йосипівна, вчитель Комісарівської школи, Гурова Зінаїда Яківна, 

вихователь дитячого садка – і відроджений ансамбль став відомим і шанованим 

у районі.  

Люблять односельчани послухати у їхньому виконанні народні, сучасні 

українські пісні, а особливо – пісні воєнного часу. За традицією кожного року 

9 Травня біля братської могили збираються комісарівці вшанувати світлу 

пам’ять героїв – земляків, які загинули, визволяючи рідну землю. 19 їх 

назавжди залишились на комісарівській землі, захоронені в братській могилі. І 

лише четверо живих свідків і учасників Великої Вітчизняної війни живуть 

сьогодні поруч з нами: Терещенко Михайло Гаврилович, Кравець Микола 

Семенович, Виноградова Олександра Трохимівна та Явтушенко Федір 

Григорович. Велика їм вдячність та вічна шана від нинішнього покоління 

комісарівців! 

 У 2008 році с. Комісарівка відзначило свій 250-річний ювілей. Село живе, 

працює, примножує свої надбання, підростають у ньому маленькі комісарівці, 

які стануть достойною зміною тим, хто піклується про них, забезпечуючи 

щасливе дитинство. 

 Велику роль на 

території Комісарівки відіграє 

місцеве самоврядування, а 

саме працівники та депутати 

сільської ради, яким 

доводиться вирішувати 

важливі питання та приймати 

рішення для покращення 

життєдіяльності громади. 
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Лозуватська сільська рада 

 До Лозуватської сільської ради 

входить шість населених пунктів: 

с. Лозуватка, с. Терно-Лозуватка, 

с. Ликошено, с. Червоний Яр, 

с. Ново-Українка, с. Іванівка. 

Загальна площа території сільської 

ради становить 1428,07 га, на ній 

проживає 1688 чоловік. 

На цій території розташовані: Лозуватська ЗОШ І-ІІІ ст., Терно-

Лозуватська ЗОШ І-II ст., дитсадок, Будинок культури, Лозуватський та Терно-

Лозуватський ФАПи, аптека № 130, поштове відділення. відділення 

„Ощадбанку”, магазини. 

 На нашій території на 

даний час проживає чотири 

інваліди війни: Дерюга 

Дмитро Мусійович, 

Доброгорський Платон 

Макарович, Остапенко 

Григорій Миколайович і 

Сорока Федір Іванович, який 

пройшов весь бойовий шлях і дійшов до самого Берліна. 

 На цей час залишилося дуже мало учасників бойових дій, які також, 

захищали свою Батьківщину: Д’ячкова Тетяна Михайлівна, Кравченко Микола 

Никифорович, Малтиз Олексій Іванович, Плиг Іван Лаврентійович, Сороколіт 

Микола Петрович, Хрень Тетяна Тимофіївна, Матус Олена Сергіївна (ця жінка 

весь свій бойовий шлях пропрацювала медичною сестрою). 

 На території ради живуть люди, які в страшні роки Великої Вітчизняної 

війни допомагали воїнам-визволителям, і тепер вони мають статус учасників 
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Великої Вітчизняної війни. На даний час їх залишилося не так вже й багато – 

145 чоловік. 

 Настали мирні часи. Всі 

люди раділи, що страшні роки 

війни залишилися у минулому. 

Але, на жаль, у 1979 році було 

підписано договір про 

введення Радянських військ у 

Демократичну Республіку 

Афганістан. 

 І потекли ріки крові та материнських сліз… Батьки відправляли своїх 

дітей на службу в армію знаючи, що кожної хвилини можуть отримати 

похоронку і свого сина в цинковій домовині. 

 Скільки не повернулося наших дітей з цієї страшної війни. Як учасників 

Великої Вітчизняної війни, так і воїнів-інтернаціоналістів шануємо та 

поважаємо за відвагу, мужність. 

 На нашій території нині проживає – 6 воїнів-інтернаціоналістів: Карпенко 

Віктор Васильович, Литовченко Юрій Вадимович, Олійник Станіслав 

Григорович, Прокопчик Іван Анатолійович, Попка Олександр Володимирович, 

Селегей Юрій Володимирович. 

 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пролунав вибух, який 

сколихнув весь світ. Аварія на Чорнобильській АЕС стала новою віхою відліку 

в історії атомної енергетики, показала, якою небезпечною є позбавлена 

контролю сила атома, як неймовірно важко вгамувати її. 

 Вже з перших днів наші співвітчизники, не вагаючись, стали до боротьби 

з грізним і невидимим ворогом: щоденно несли небезпечні вахти біля 

розпеченого реактора, очищали від радіації поля, сади і житло. На нашій 

території живуть ці відважні люди. Вони, незважаючи на ризик, йшли на 

розпечений дзот Чорнобиля: Відрук Павло Петрович, Журавльов Григорій 

Олександрович, Карпенко Борис Володимирович, Мартиненко Микола 
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Сидорович, Пруненко Микола Зіновійович, Соха Володимир Миколайович, 

Стайнов Валерій Вікторович. 

 ...Евакуація. Цей термін, що жив у пам’яті людей, які пізнали лихоліття 

війни, увірвався в наше сьогодення. Його викликав чорнобильський ураган, що 

змусив піти людей із обжитих місць, відірвавши від коренів, які єднали з 

рідною землею. У нашому селі є також переселенці з Чорнобиля: сім’я 

Кравченка Дмитра Петровича та його батьки. 

 На території сільської ради у 50-х роках був колгосп ім. Калініна. 

Головою цього колгоспу став Сидоренко Олексій Фомич. На його плечі лягли 

тяжкі роки розвитку тваринництва та сільського господарства. У 60-х роках цей 

колгосп очолив Антонов Леонід Іванович, який керував до перейменування 

колгоспу ім. Калініна у колгосп ім. XXII Партз’їзду. Після перейменування 

колгоспу головою став Бондаренко Василь Якович, який пропрацював до 70-х 

років. У 70-х роках господарство очолив Дзюба Володимир Григорович. 

Головами колгоспу ім. XXII Партз’їзду працювали також Книш Леонід 

Миколайович, Кицела Григорій Миколайович, Гордієвський Володимир 

Антонович, Малоок Олександр Іванович. 

 У 1991 році колгосп ім. ХХII Партз’їзду був перейменований у КСП 

„Лозуватка”. Очолив його Перебийніс Павло Романович. 

 Наприкінці 90-х років головою колгоспу став Гордієвський Володимир 

Антонович. З 2000 року КСП „Лозуватка” був перейменований на 

ПП „Лозуватка”. 

 Багато років свого життя сільській раді віддала Палій Ніна Михайлівна, 

яка стала живою легендою: з 1944 по 1982 рік пропрацювала секретарем 

виконкому Лозуватської сільської ради. 

 Першим головою сільської ради став Чухнов Іван Васильович, після 

нього виконком Лозуватської сільської ради очолювали Малоок Микола 

Іванович, Космін Володимир Іванович, Малоок Олександр Іванович. 

 На початку 90-х років головою Лозуватської сільської ради був обраний 

Чирва Сергій Степанович, який 12 років віддав служінню людям. 
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 З 2002 по 2006 рік виконком Лозуватської сільської ради очолювала 

Махно Вікторія Володимирівна. 

З початку 2006 року головою Лозуватської сільської ради була обрана 

Пареха Ліна Іванівна, яка до теперішнього часу є головою сільської ради. 

 Наш край прославили такі видатні людьми, як Сторожко В’ячеслав 

Михайлович, Бондаренко Станіслав Григорович, Кулаков Микола 

Олександрович, Іваніна Володимир Степанович.  

 Сьогодні Лозуватська сільська рада розвивається, прагне до покращення 

добробуту селян. Міцнішає економіка, працюють заклади, установи, 

підприємства, проводиться в селі газ. 

 Вирішувати всі ці питання допомагають колектив сільської ради, 

депутати, керівники підприємств та установ. 
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Мар’янівська сільська рада 

Славне наше село, гарне та веселе, 

Ти найкраще, рідне село, понад усі села. 

Де б не бували, батьків заповіти 

Будемо берегти й любити над усе на світі! 

Рідне наше село, звичаї чудові 

Збережімо й пронесемо в пошані й любові! 

 

 Мар’янівська сільська рада 

об’єднує два населених пункти – 

с. Мар’янівка і с. Волочаївка. Мар’янівка 

– центр сільської ради. Населення 

сільської ради складає 848 чоловік. Загальна площа cільської ради – 4287 га. 

 Село Мар’янівка розташоване по обидва береги р. Жовта (притока 

р. Інгулець), на відстані 25км від районного центру м. П’ятихаток і 5км від 

м. Жовті Води. На заході межує з Кіровоградською областю. 

 Мар’янівська сільська рада була заснована в 1921 р. Точних даних про рік 

заснування села Мар’янівки немає. З переказів відомо, що село виникло 

наприкінці XVIII на початку XIX ст. 

 Землі, на яких нині розташоване с. Мар’янівка, належали поміщику 

Мар’янову. Звідси і походить назва села. Мар’янов виміняв у Литві собак на 

5 сімей. Ці сім’ї і стали першими поселенцями Мар’янівки. 

Існувала й інша назва села – 

Бутівка. Бутвою селяни називали 

Литву. Так як перші поселенці 

села були вихідцями з Литви, то в 

народі село і називали Бутівкою. 

 Офіційна назва села – 

Мар’янівка. У період його 

виникнення нараховувалось всього 

5 хат, а навколо простягалися безкраї степи – володіння поміщика Мар’янова. 

Тяжко жилося селянам у помісті. З ранку до вечора працювали вони на 

панщині. 
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 Після скасування кріпосного права становище селян залишалося тяжким. 

Землі селяни одержали мало, тому змушені були найматися на роботу до 

поміщика: 5 днів працювали у поміщиків, а 2 дні – на своїх наділах. 

 У 1905 році селяни відмовилися працювати в поміщика Золотницького і 

підпалили його економію. Для розправи з селянами був викликаний загін 

козаків. Жорстоко розправилися козаки з людьми: багатьох били, а декого 

закатували до смерті. Після цього Злотницький виїхав з Мар’янівки в 

Михайлівку. У Мар’янівці залишились його прикажчики. 

 Революційні події в країні наростали з кожним днем. У жовтні 1917р. 

країну охопило полум’я революції. Звістка про перемогу революції докотилася і 

до Мар’янівки. З Петрограда приїхав робітник Шевченко М. Він проводив у 

Мар’янівці мітинг біля школи. Шевченко закликав селян вступати до лав 

більшовицької партії. 

 Поміщики Злотницький і Кочубей втекли за кордон ще напередодні 

прибуття Шевченка М. 

 З великою радістю селяни зустріли звістку про відкриття II з’їзду Рад. На 

цьому з’їзді був посланець і від с. Мар’янівки Виноградов Марко. Після 

революції вся земля стала народною. Розподіляли землю за кількістю членів 

сім’ї, з розрахунку 2 десятини на кожного. 

 По всій країні почалося соціалістичне будівництво. У цей час у 

с. Мар’янівці була створена партійна організація. Перші комуністи села – 

Виноградов Марко, Виноградов Григорій, Гречуха Зіновій, Кравченко 

Костянтин, Кудря Зіновій. 

 Великі зміни відбулися в селі після перемоги Великої Жовтневої 

революції. Було створено в 1921р. Раду селянських депутатів. Головою Ради 

було обрано Виноградова Григорія. З’явилися в селі перші комсомольці: 

Макарюк В.Ф. і Ананко І.Ф. Вони вступили до лав ВЛКСМ у 1924 р. 

 У 1928 р. в Мар’янівку приїхав учитель, комсомолець Дехта Василь. У 

цьму ж році була створена Мар’янівська комсомольська організація, секретарем 
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якої обрали Дехту Василя. У 1931 році комсомольська організація села 

нараховувала 112 чоловік. 

 У с. Мар’янівка в той час не було жодного закладу культури. 

Відпочивали на вечорницях. У 1925 році за ініціативою Кальніцького Якова і 

Виноградова Луки було відкрито хату-читальню в будинку, де раніше жив 

прикажчик Золотницького. Завідуючим хатою-читальнею призначили 

Кальніцького Якова. 

 З 1929 року почалося бурхливе створення колгоспів по всій країні. У 

Мар’янівці почалося воно в 1930 році. На землях, які належали куркулям 

Авдієнку, Педану, Литв’яку і Побігуцу (вони мали по 150-200га землі) були 

створені колгоспи: ім. Ворошилова і „Червоний сніп”. До 1934р. в колгоспах не 

було жодної техніки, землю обробляли кіньми. У 1934р. в село надійшло два 

трактори, приїхали трактористи з МТС. Колгоспи досягли значних успіхів у 

розвитку господарства. 

 Мирна праця людей була перервана звісткою про напад фашистських 

загарбників 22 червня 1941 року. Німці наступали на Мар’янівку з боку 

рудника Жовта Річка. Окупувавши село, загарбники чинили страхітливі 

звірства. У селі була створена німецька управа. Старостою було призначено 

колишнього куркуля Бондаренка з села Олеферове. 

У 1942 році фашисти стратили голову сільської ради Воронченка Р.С. У село 

повернувся з полону 

Макарюк В.Ф. (на фото у 

центрі). Він встановив зв’язок 

з партизанами с. Ганівка. 

Макарюк В.Ф. передавав дані 

про становище в 

с. Мар’янівці. Зв’язковими 

були Швацька Ганна і Ковза 

Логвин. Вночі 20 червня 1943 року була проведена облава. Активістів Кравченка, 

Шенгура, Бесараба, Мирного, Волошина, Макарюка, Паламарчука, Черадіонова було 
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схоплено. Декому з них вдалося втекти. Втік Макарюк і Паламарчук, а Кравченко і 

Черадіонов загинули в концтаборі в Польщі. Макарюк В.Ф., після втечі з полону, 

перейшов лінію фронту і добрався до частин Радянської Армії. Невдовзі його 

призначили командиром роти, в якій було 36 чоловік з Мар’янівки. 

 Визволена Мар’янівка від німецьких окупантів 20 жовтня 1943 року. 

Визволяли село війська Другого українського фронту під командуванням 

генерала Конєва. У бою загинуло 9 чоловік з Мар’янівки, серед них 

Рябченко Г., Кудря А. та інші. В госпіталі, який був розташований у школі, від 

тяжких ран помер лейтенант Пєтухов. Війна принесла багато горя в кожну 

родину. З села було призвано в 

діючу армію і на фронт 320 

чоловік, нагороджені за бойові 

заслуги перед Батьківщиною 

106 чоловік. 280 чоловік не 

вернулися в рідне село з війни. 

 На сьогодні в 

с. Мар’янівка проживають 

ветерани Великої Вітчизняної війни Литвиненко Павло Андрійович, Романова 

Олександра Федорівна, Зиков Степан Іванович, Іванов Петро Васильович, 

Копитов Леонід Васильович. Вдови, які проживають в с. Мар’янівці: 

Кальніченко Марія Василівна, Стеба Пелагея Олександрівна, Філатова Віра 

Дмитрівна, Козуб Галина Максимівна. 

 У післявоєнні роки поступово відновлювалося господарство колгоспу. 

Разом з радянським народом колгоспники с. Мар’янівки боролися за виконання 

завдань п’ятирічок. 

 На той час на території Мар’янівської сільської ради було створено три 

колгоспи: ім. Сталіна, ім. Молотова, ім. Ворошилова, які потім об’єднали в 

один колгосп „За мир”. Щоб продати державі якнайбільше зерна, колгосп „За 

мир” з року в рік розширював посіви озимої пшениці. Велика увага в колгоспі 

приділялася розширенню посівів кукурудзи, гороху. У колгоспі будували нові 
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ферми, за роки семирічки значно збільшилося поголів’я великої рогатої худоби, 

свиней. Широко розгорталося змагання виробничих колективів за почесне 

звання бригад і ударників комуністичної праці. Активно включилися в 

змагання колгоспники колгоспу „За мир”. Почесне звання ударника 

комуністичної праці було присвоєно Кальніцькому Івану Пилиповичу, Вдовіну 

Івану Васильовичу, Невмиваці Миколі, Прокопенко Марині Савелівні. 

 Село починало відроджуватись. Почала працювати бібліотека, клуб, в 

якому жителі села могли двічі на тиждень дивитись кінофільми, працювали 

гуртки художньої самодіяльності. Село було радіофіковане. Зростав добробут 

селян: зводилися нові оселі, було збудоване нове приміщення сільської ради і 

медпункту. У с. Мар’янівці працювала спочатку семирічна, а потім восьмирічна 

і дві початкові школи. 

 Багато можна розповісти про тодішнього голову колгоспу „За мир” 

Григорія Олексійовича Похила – людину наполегливу, працьовиту, ініціативну, 

який дбав про благоустрій рідної Мар’янівки. Це за його допомогою в 1967 р. 

було побудовано сільський Будинок культури, дитячий садок, заасфальтовано 

шляхи, розширювались, будувались, механізувались ферми, споруджено 

майстерню для техніки, механізований тік, крите сіносховище та інші об’єкти. 

Пізніше він неодноразово обирався головою сільської ради. Які б посади не 

обіймав Григорій Олексійович, він завжди був взірцем у роботі, хорошим 

організатором. Все своє життя він віддав 

справі поліпшення добробуту людей та 

благоустрою села Мар’янівка. 

Його незмінним помічником був 

Андрієнко Іван Андрійович. Іван 

Андрійович пройшов тяжкий життєвий 

шлях і своєю самовідданою працею 

зробив значний внесок у розвиток села Мар’янівки. Іван Андрійович у роки 

війни був пілотом винищувальних авіаційних полків. Під час боїв наш земляк 

збив три літаки ворога і був удостоєний ордена Червоної Зірки. Андрієнко І.А. 
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брав участь у визволенні Донеччини, Приазов’я, Криму. За мужність і відвагу 

його було нагороджено орденом Вітчизняної війни II ступеня. Після війни 

керував артіллю „Колективіст” в с. Красна Воля П’ятихатського району. 

Після укрупнення колгоспів райком партії направив Івана Андрійовича у 

с. Мар’янівку, де він став головою сільської ради. Він, насамперед, взявся за 

електрифікацію села і за будівництво шляхів, поштового відділення, шість 

скликань очолював сільську громаду. Найбільше досягнення, яким гордився Іван 

Андрійович, – це спорудження моста через р. Жовта у двомісячний термін. Іван 

Андрійович нагороджений орденом „Знак Пошани”. Перебуваючи вже на пенсії, 

працював головою ревізійної комісії колгоспу, а потім техніком з будівництва. 
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Багато зробив Іван Андрійович за наступні 10 років, коли очолював 

Мар’янівську організацію ветеранів війни і праці, яка тоді об’єднувала 90 чоловік. 

У дружбі та злагоді прожив він з дружиною Варварою Петрівною. Та, на жаль, 

Івана Андрійовича Андрієнка вже не має з нами. Він помер у 2007 році. 

Члени правління колгоспу „За мир” 

На зміну Похилу Г.О. головою колгоспу „За мир” став Іванов Іван Іванович, 

а з 1982 року головою правління колгоспу „За мир” був Холод Олексій 

Стефанович. Це добра, чуйна, залюблена у свою справу людина. За час його 

роботи на посаді голови правління колгоспу було побудовано 15 будинків для 

молодих спеціалістів та молодих сімей, проведено газифікацію частини села, 

прокладено водовід, побудовано ангар для зберігання техніки, сіносховище. 

Кучерук Володимир Вікторович працював головою КСП „За мир” з 1996 по 

1998 роки. Як і його попередник, закінчив Дніпропетровський 

сільськогосподарський інститут. 

 З 1998 року по 2000 рік головою правління КСП „За мир” був 

призначений Садурський Василь Петрович. У період розпаювання земель КСП 

„За мир” нелегко було Василю Петровичу, але молодий, завзятий, 

наполегливий, він витримав усі випробування долі.  

 У с. Мар’янівці проживають ліквідатори ЧАЕС Сікора В.В., Бомбік О.Г., 

Тамаргалій В.С., Тюляєва Н.Т., Колісниченко М.І. 
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Хотілося б розповісти на сторінках книги про жителя с. Мар’янівки 

Жуковського Олександра Івановича. Все своє життя він 

присвятив землі, пропрацювавши на ній близько сорока років. У 

колгоспі „За мир” був одним із кращих комбайнерів. Олександр 

Іванович батько – 11 дітей. Своїм синам Миколі та Віктору він 

теж передав любов до землі та 

техніки. Микола і Віктор 

працювали в КСП разом на одному комбайні і 

неодноразово займали перші місця в змаганнях 

на жнивах. У даний час брати працюють на 

полях Мар’янівської сільської 

ради. Жоден зліт тваринників 

району не проходив без доярки, 

доньки Олександра Івановича, 

Раїси Олександрівни 

Полюхович. Більше 20-и років 

вона утримувала першість у 

колгоспі „За мир”. 

 Ніколи не розлучалися з тракторами і механізатори-ветерани 

Чередниченко М.М. та 

Прокопенко І.П. (нині покійні). 

Чередниченко М.М. був 

неперевершеним буряківцем, а 

Прокопенко І.П. – сіячем. Він 

трисівалковим агрегатом 

десятки років засівав поля 

колгоспу. 

 Розповідаючи про М’арянівську сільську раду, не можна не згадати 

підприємства, які діють на її території. 27 жовтня 2004 року створене одне з 

найбільших – товариство з обмеженою відповідальністю „Дніпро-Гібрид”, яке 
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очолює Кетов Віктор Прокопович. На території 6,118 га землі розташована 

свинотоварна ферма. Наразі господарство утримує 320 голів основних 

свиноматок, загальне поголів’я становить 3500 голів. 

 Ферма має сучасне обладнання, що покращує умови утримання свиней, дає 

можливість полегшити працю людей. Також господарство має свій міні-елеватор, 

де зберігається зерно, яке є основою для виготовлення комбікормів для тварин. 

 Щомісяця ТОВ „Дніпро-Гібрид” реалізує 35 тонн м’ясопродукції. Основні 

покупці – ТОВ „М’ясний двір „Ювілейний” 

м. Дніпропетровськ, ТОВ „Магрок” 

м. Дніпропетровськ, ВАТ „М’ясокомбінат 

„Ятрань” м. Кіровоград, та інші. Господарство 

реалізує свою продукцію у власній торговій 

мережі м. Жовті Води та постачає у 

м’ясопереробні цехи міст  Жовті Води, П’ятихатки, Кривий Ріг. З 21 січня 2008 року 

ТОВ „Дніпрол-Гібрид” має статус племінного репродуктора великої білої породи. 

 На території сільської ради працюють відділення поштового зв’язку, три 

магазини, ТОВ „Джерело”, СФГ „Таміла”, ПП „Віза-агро”, ФГ „Вікторія”, 

ФГ „Нектар”.  

 Найбільше земельних 

паїв орендує ТОВ „Джерело”. 

З 2008 року господарство 

очолює депутат сільської ради 

Садурський Василь 

Петрович(на фото праворуч), 

у господарстві працює 

дружній злагоджений колектив. Землі обробляють вчасно, без втрат збирають 

врожаї. Тісно співпрацюють із сільською радою, надають фінансову і фізичну 

допомогу громаді. Орендодавці задоволені розрахунками за паї. 

 Близько 30 років в органах місцевого самоврядування пропрацювала Ревук 

Катерина Михайлівна. У 1998 р. та 2002 р. обиралася головою Мар’янівської 
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сільської ради, працювала секретарем сільської ради. Їй притаманні висока 

працелюбність, порядність, любов до рідного краю і людей, на очах яких вона 

зростала. В даний час обрана депутатом сільської ради. 

На території ради функціонують 

Мар’янівська ЗОШ I-II ст. 

(директор – Мала О.В.), 

Мар’янівський ФАП, 

Мар’янівський дитячий садок 

„Сонечко” (завідувач – 

Єремян В.Ю.), Мар’янівський 

Будинок культури (директор – 

Полюхович Т.М.), Мар’янівська 

сільська бібліотека при закладах культури (завідуюча Орел Е.Г.). 

 У 2006 році сільською головою Мар’янівської сільської ради обрана 

Колеснікова Людмила Вікторівна. За даний період роботи зарекомендувала 

себе як чудовий організатор, наставник, вмілий керівник, вихователь. Людмила 

Вікторівна своєю самовідданою працею здобула у людей авторитет і повагу. 

 У 2006 р. до Мар’янівської сільської ради обрано 15 депутатів, які разом з 

керівниками бюджетних установ дбають про своїх односельців. 

 

 

 

Село моє, для мене ти єдине. 

Для мене ти найкраще на 

землі. 

Частина серця і країни, 

Прийми мої всі радощі й жалі. 

Всміхнися новими вікнами до 

мене 

І простели під ноги спориші. 

З дитячих літ гаї твої зелені 

Низку мрій гойдають у душі. 
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Пальмирівська сільська рада 

 Природно гармонійно вписується в 

мальовничий краєвид П’ятихатського району 

територія Пальмирівської сільської ради, 

розміщеної на 8957,7 га якісної, родючої, 

вдячної за людську працю землі, на якій і 

сьогодні в барвистій зелені, садах, серед полів, 

ставків і луків розміщені дев’ять сіл: 

Жовтоолександрівка, Пальмирівка, Новозалісся, 

Красний Луг, Нововасилівка, Ровеньки, Дмитрівка, Трудолюбівка і Веселий 

Поділ. У них проживають працьовиті, оптимістично настроєні люди, які з вірою 

і надією дивляться в майбуття. 1435 громадян – це достатньо велика сила 

територіальної громади, які й підкоряються не завжди легкі проблеми, завдання 

і плани сьогодення. 

 Історія Пальмирівської громади заслуговує на увагу, шлях, пройдений 

народом, – тернистий, але він виборений і загартований у війнах, революціях, 

трудових буднях, пронизаний духом вільності і свободи українського козацтва. 

 Тут доцільно зупинитися, бо невмируща козацька слава торкнулася 

с. Жовтоолександрівка, на околицях і території якого, поблизу балки  Княжі 

Байраки, відбулася переможна битка війська Запорізького під командуванням 

Богдана Хмельницького та кримськотатарського війська, очолюваного Тугай – 

Беєм, з польською шляхтою. Визначним і особливим місцем у селі є пам’ятник, 

присвячений подіям 1648 року і споруджений 27 червня 1998 року. Він став 

місцем паломництва патріотів України і місцем святкових заходів, які 

традиційно, щорічно 16 травня, збирають сьогоднішніх козаків, отаманів, 

старшин, курінних, гостей не тільки з усіх куточків П’ятихатського району, а й 

з усієї України. Тому наше завдання берегти духовний скарб і не забувати своїх 

пращурів, адже саме вони поклали початок визвольної боротьбі українського 

народу за свободу і незалежність України.  
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 Село Пальмирівка засноване в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття. У 

селі ходить легенда про барських собак – Пальму і Міру, які дали назву селу 

Пальміра. За легендою поміщик виміняв за двох собак п’ять сімей із 

Чернігівщини – Негоди, Жукоцькі, Філімоненки, Пінчуки та Огнівці. Але не 

слід забувати і про те, що саме слово Пальміра – більш давнішнього 

походження. Звідси і образна назва Санкт-Петербурга з часів О.С. Пушкіна – 

Північна Пальміра. Основою цієї  назви була звичайно не наша Пальміра, а 

інша, з „далекого зарубіжжя”. Але суть всіх трьох одна – „пальмова гілка 

миру”, посвідчення події, яка примиряє колись-то ворогуючі табори. Можливо 

це не випадково, що Пальмирівка лежить між двома селами – 

Жовтоолександрівка і Жовте – де пройшли битви двох великих січей Богдана 

Хмельницького з польською шляхтою, що положило початок українському 

БУТИ? Пальмирівка – це пальмова гілка миру з якої як знак-символ пішла 

самостійність України і її дружба з Росією. Це історичне село і цим все сказано. 

А всяке благо народне починається з уміння пам’ятати свою історію. Пам’ятати 

та шанувати. 

 Жителі сіл Пальмирівської сільської ради пишаються своїми земляками, 

які зробили гідний внесок в розбудову народного господарства, розвиток 

сільського виробництва, сприяли вирішенню найважливіших завдань в освіті, 

медицині, культурі, доленосних питань газифікації, електрифікації та 

водопостачання населених пунктів. Люди своїми справами творять історію і 

прикрашають землю, на якій живуть. Т0аких людей багато і хотілося б назвати 

їх усіх, хоча усім зрозуміло, що це неможливо. 

 Кому не відоме ім’я нашого славетного земляка-хлібороба, Героя 

Соціалістичної Праці Пилипейка Андрія Архиповича. Школа, Саксаганське 

профтехучилище, ланковий – механізатор, агроном, високі досягнення у 

вирощування зернових культур, партгрупорг, депутат Верховної Ради України, 

місцевих рад – такий нелегкий шлях до Зірки, до визнання і вдячності народу. 

 Багато зусиль доклав у розвиток сільського господарства і будівництва на 

селі голова колгоспу ім. Карла Маркса Даниш Іван Харитонович. За самовіддану 
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працю на благо Батьківщини він був нагороджений двома орденами Леніна. За 

роки свого головування побудував млин, олійницю, нові будинки, дороги, 

спорудив газорозподільну станцію. доцільно назвати також його соратників по 

праці. – це видатний представник працівників землі, заслужений агроном України 

Князєв Олексій Титович; за високі врожаї, віддане ставлення до землі був 

нагороджений Орденом Леніна та орденом Трудового Червонного Прапора; 

головний зоотехнік колгоспу, кавалер орденів Леніна і Трудового Червоного 

Прапора Мамон Володимир Васильович, головний бухгалтер з багаторічним 

стажем роботи Бруслик Іван Михайлович та інші . І на останнє треба підкреслити. 

Що все те, про що згадано вище, пішло, як естафета від „батька” колгоспу ім. К. 

Маркса Виборного Миколи Веремійовича, кавалера орденів Леніна, Трудового 

Червоного Прапора і „Знак Пошани”, слова якого пам’ятають усі: „Коли за крило 

ніхто і ніщо не смикає, то політ буде високим і красивим”. Життя Виборного М. В. 

– це вірне служіння народу, високий політ задумів і справ, значний, вагомий 

внесок у розвиток колгоспного господарства, зразок у проявах ініціативне і 

досягненні результатів праці усього колективу. 

 Серед визначних постатей слід відзначити 

Микиться Івана Арсентійовича, на плечі якого 

ліг тягар війни і відповідальність за навчання і 

виховання дітей. Учасник бойових дій у ВВВ, 

учитель, директор школи з 1945 по 1982 роки 

він і сьогодні добрий вчитель і наставник, з 

активною життєвою позицією, постійний 

дописувач „Злагоди”, великий життєлюб. 

 Надзвичайно вагомий внесок у розвиток колгоспу „Прогрес” і с. 

Пальмирівка зробив Бабенко Іван Данилович (на фото другий праворуч). Це 

йому завдячують пальмирівці за збудовану дорогу, газифікацію населених 

пунктів, будівництва і обладнання ФАПу, закладення скверу, побудову 

Меморіалу в честь загиблих у Великій Вітчизняній війні, розвиток народної 

творчості та художньої самодіяльності. 
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 Славна сторінка в історію землеробського ґатунку вписана механізатором 

колгоспу „Прогрес” Дідком Миколою Івановичем, який понад тридцять років 

плекав врожаї, орав, сіяв, поповнював скарбницю держави хлібом, віддаючи 

справі всю свою душу і уміння. А в свята брав до рук гармошку… 

 В історію колгоспного руху його ім’я вписане золотими літерами. 

Григорій Григорович Жигар стояв біля витоків колективної праці. У 

Пальмирівці утворили сільськогосподарську артіль імені Сталіна. Недовго 

думали, кому бути головою правління. Зійшлися на тому, що Григорій Жигар 

буде гідним ватажком. 1934 року у Пальмирівку приїздив секретар ЦК КП(б) 

України П.П. Постишев разом із секретарем Дніпропетровського обкому КП(б) 

України М.М. Хатаєвичем. Вони високо оцінили працю колгоспників та їхніх 

керівників. Двічі побував у селі і всеукраїнський староста Г.І. Петровський, 

який тепло вітав трудівників. Наступного року пальмирівцям було надане 

почесне право послати свого представника делегатом на другий з’їзд 

колгоспників-ударників. Вони одноголосно обрали Г.Г. Жигаря. Він був 

життєлюбом і людинолюбом. Святкового дня збирався з друзями повеселитися, 

поспівати пісень. Заходив до кожної оселі і цікавився, як живуть земляки, чи не 

потребують якоїсь допомоги. Григорій Григорович дбав про достаток і 

культуру села. Посилав юнаків і дівчат вчитися у технікумах та інститутах. 

Подбав про електрифікацію села і будівництво школи-семирічки, першим 

директором якої був М.А. Щербина. Молодь уже проводила дозвілля у 

прекрасному клубі. Г.Г. Жигар вивів господарство на такий високий рівень, що 

в Пальмирівку приїздили по досвід аграрник Польщі та Румунії. Колгосп 

„Україна” став мільйонером. Г.Г. Жигаря нагороджено орденом Леніна. 

Колгосп премійовано трьома вантажними автомашинами, двома дипломами 

виставкому ВДНГ у Москві. Нові часи принесли зміни у розвиток сільського 

господарства і інфраструктури на селі. 

 На території Пальмирівської сільської ради працює 2 товариства, 16 

фермерських  господарств, 18 приватних підприємців, які обробляють земельні 

ділянки на території сільської ради. 
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 Більше 10 років успішно господарюють на землі такі фермерські 

господарства: „Пролісок” (голова Назарчук М.С.), „Зелене” (голова 

Зелений Г.Є.), „Прогрес” (голова Заярний С.М.) та інші. Гарних результатів 

господарювання досягли приватні підприємці Сінкевич А.В., Малоок С.В., 

Олійник В.В., Боровський М.І., Галаган Р.Г., Микитьсь П.І., Аврахов С.М. 

основною сферою діяльності зазначених підприємств є вирощення продуктів 

рослинництва: пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника, рапсу, гречки, сої, 

цукрового буряка. А товариство „ГРАН.П” (директор Негода О.Г.) крім 

вирощення зернових культур, розвиває ще й сферу тваринництва – займається 

розведенням та відгодівлею свиней. Ці орендарі вчасно та якісним зерном 

розраховуються за оренду земельних паїв з орендодавцями, надають вагому 

допомогу в утриманні закладів соціально-культурного призначення. 

 Пальмирівська територіальна громада має ряд установ, які позитивно 

вирішують ряд проблем і завдання держави у сфері освіти, медицини, культури та 

управління. На території ради функціонують Пальмирівська ЗОШ I-II ступ. 

(директор – Бондаренко А.Г.), Жовтоолександрівська ЗОШ I-III ступенів 

(директор – Вознюк Т.М.), Пальмирівський ФАП (зав. – Малоок С.О.), 

Жовтоолександрівський ФАП (зав. Деркач С.І.), Жовтоолександрівський  дитячий 

садок (завідувач – Кошовкіна О.І.), Жовтоолександрівський сільський клуб (зав. 

Федорук Л.Л.), Пальмирівський Будинок культури (директор – Бабенко Т.О.), 

апарат сільської ради, її виконком (голова – Фальченко М.І.), які докладають 

багато зусиль для того, щоб покращити умови навчання, виховання, оздоровлення, 

дозвілля і проживання сіл ради. Книголюби і читачі забезпечені послугами 

сільських бібліотек при закладах культури (завідуючі Мороз Р.М. та Брисько О.І.), 

які мають багатий і різноманітний книжковий фонд і готові в любий час 

задовольнити багатосторонні потреби своїх відвідувачів. 

 Як громадяни України, так і жителі населених пунктів Пальмирівської 

сільської ради шанобливо ставляться до революційних, бойових та трудових 

традицій і завоювань народу, підтримують у належному стані пам’ятники, 

обеліски, меморіали, могили, які свідчать про причетність тих людей, на честь 
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яких вони зведені, до боротьби за свободу і незалежність держави України, її 

громадян і підростаючого покоління. Тому слід відзначити постійну турботу 

педагогічного та учнівського колективів Жовтоолександрівської ЗОШ I-III 

ступенів про належний стан меморіалу загиблим воїнам у с. Ровеньки, 

с. Жовтоолександрівка та пам’ятника Козацької Слави в честь битви Богдана 

Хмельницького під Жовтими Водами та педагогічного і учнівського колективів 

Пальмирівської ЗОШ І-ІІ ст. і колективів Пальмирівського Будинку культури 

про могилу і пам’ятники в с. Красний Луг, меморіал у с. Пальмирівка. Ми 

вдячні усім полеглим на полях битви із фашизмом, тим, чиї імена навічно 

викарбувані на пам’ятних дошках, стелах і обелісках, щоб ми пам’ятали, що 

завдяки їм ми живі і маємо можливість будувати власну державу. Одночасно 

ми бажаємо міцного здоров’я і довгих років життя тим хто живе поруч з нами і 

зробив усе можливе, щоб перемогти фашизм і дати змогу відбутися державі 

Україна. Ми дякуємо жителям нашої громади… Лісовому І.Т., Микитасю І.А., 

Турлу М.Г., Деркачу М.А., Бруслику І.М., Лисенку Г.Т., Микитьсь М.М., 

Жукоцькому І.Д., Тараненку М.Ф., Філімоненку В.Ф., Слесарю В.В. 

  Нетлінна пам’ять про тих, хто в різні часи становлення нашої держави 

показував приклад відданого служіння своєму народу, рідній Батьківщині, хто 

ціною свого життя ризикував, виконуючи інтернаціональний обов’язок в 

Афганістані – Кузьмук І.М., Мініч М.Ф., Погорілець Л.І., чи брав безпосередню 

участь в ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС – Курочка В.І., Загарія В.Т., 

Воленко О.П., Фесканич С.С., Шульга М.Т., Боронило М.С. Живим бажаємо 

міцного здоров’я, сімейного благополуччя, а мертвим – вічна пам’ять! 

 Життя продовжується, воно в природі і для людей увесь час в польоті, 

часом важке, часом радісно стрімке, але завжди, як правило, не безнадійне. І цю 

віру в життя несуть молоді талановиті поетеси пальмирівщини: Марія 

Жукоцька – переможець літературного конкурсу, Настя Маслянчук та 

Маргарита Дідок – переможці районного літературного конкурсу в честь Дня 

Перемоги. Їм жити і творити, робити добро людям, оспівувати життя у своїх 

поетичних творах. Удачі вам, шановні дівчата! Нових злетів на поетичній ниві! 
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 У селах Пальмирівської сільської ради проживає не тільки працелюбний 

народ, але й талановитий на різні справи, активний у створенні місцевої культури і 

багатий на народних умільців і майстринь. Ім’я народної майстрині – 

вишивальниці Бондаренко Алли Григорівни відоме не тільки за місцем 

проживання, але й далеко за межами району, області, по всій Україні. Її вишивки – 

це подих весни, прояв таланту, кропітка робота вдень і вночі, перемоги на 

конкурсах різного рівня, краса, яка задаровує і дарує людям радість. 

 Необхідно також відзначити майстрів – „золоті руки” з вишивання – 

Поліян Віру Антонівну, вибивання килимів – Полтавець Валентину Іванівну, 

Прокіпець Олександру Андріївну, майстра по дереву – Карпущенкова 

Володимира Сергійовича. Їхні вироби виставлялися на сільських, районних 

виставках і ярмарках народних умільців. 

 Десятки років дарує людям пісню фольклорний гурт „Веселка” 

Жовтоолександрівського сільського клубу, зачаровує своїми виступами 

хореографічний колектив Пальмирівського будинку культури проводять велику 

виховну краєзнавчу роботу шкільні музеї у с. Жовтоолександрівка (завідувач 

Зелена В.М.) та в с. Пальмирівка (завідувач Кокошко Г.О.). Екскурсії 

численних делегацій із різних куточків району і області свідчить про цінність, 

унікальність і виховну роль зібраних експонатів. Це – воістину народні музеї. 

 Ще декілька слів про людей хороших, відповідальних і щирих душею. Живе 

в с.Пальмирівка сім’я Заворотінської Євгенії Василівни. Разом з чоловіком 

Миколою Олексійовичем вона виростила і виховала власних дітей, доглядає внуків. 

Але одночасно сім’я зробила ще один відповідальний крок, організувала будинок 

дитини і взяла на виховання п’ятеро залишених батьками дітей. Найщасливіша 

людина – коли багата родина. Євгенії Василівни і Миколи Олексійовича багаті на 

добро, співчуття, відповідальні за майбутнє України. Щасти вам, шановні земляки! 

Ви – надія і опора нашого народу, ми пишаємося вами. 

 Значна роль у житті Пальмирівської територіальної громади відводиться 

органу місцевого самоврядування, працівникам апарату сільської ради, 

депутатам, членам виконкому у вирішенні питань соціально-економічного та 
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культурного розвитку населених пунктів ради. Самовіддана праця на 

задоволення потреб сільських жителів є основним змістом місцевого 

самоврядування, тільки воно є тією важливою ланкою, яка з’єднує народ і 

владу, забезпечує на ділі демократичні принципи і засади, на яких і базується. 

Нині активно працює V скликання сільської ради, одна консолідуюча сила 

об’єднує 18 депутатів, і обов’язок гідно виправдовувати довір’я виборців, 

добиватися однієї мети – підвищувати добробут села і його жителів. 

 Наразі необхідно висловити слова вдячності працівникам сільської ради 

за їх багатий досвід, вірне служіння народу і багаторічну працю на благо 

Пальмирівської сільської громади. Шанобливо згадаємо голів сільської ради, 

які зробили вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування – Акименка 

Івана Михайловича, Дідка Віктора Івановича, секретарів ради – Якушенко 

Марію Лук’янівну, Негоду Наталію Кирилівну, депутатів сільської ради – 

Фесканич Г.В., Малоока С.В., Грибко О.К., Заярну Т.А., Зеленого Г.Є., 

Галаган Р.Г. членів виконкому Заярного С.М., Вознюк Т.М. 

 Сьогодні сталу роботу територіальної громади забезпечує 

Пальмирівський сільський голова Фальченко М.І. разом із працівниками 

апарату – секретарем ради Негодою Н.К., головного бухгалтера 

Орешкевич М.М., землевпорядником Шкурко Л.О., керівником військово-

облікового столу Дідок М.І. та спеціалістами ради Негодою Н.О. та 

Закабулою О.В. Їх щоденна праця сприяє вирішенню самих нагальних проблем 

жителів села, вони дбають про те, щоб кожна людина була почута; оточена 

увагою і турботою. 

Голови Пальмирівської сільської ради 

 Акименко Іван Михайлович народився 09 лютого 

1936 року в с. Пальмирівка П’ятихатського району в сім’ї 

колгоспників. Середню освіту здобув у Пальмирівській 

СШ. Трудову діяльність розпочинав водієм колгоспу 

„Україна”. Згодом призначили його на посаду помічника 

бригадира тракторної бригади. В цей період заочно 
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закінчує Дніпропетровський сільськогосподарський інститут. Працює 

механіком, інженером-механіком та обирається головою колгоспу Карла 

Маркса. Осіню 1988 року обирається головою Пальмирівської сільської ради, 

працює на посаді до дня смерті – 19 лютого 1994 року. 

 Дідок Віктор Іванович народився 

23 липня 1959 року в с. Пальмирівка 

П’ятихатського району в сім’ї колгоспників. 

Навчався в Пальмирівській восьмирічній школі, 

середню освіту здобув в Жовтоолександрівській 

середній школі. Після закінчення школи вступає 

до Ерастівського сільськогосподарського 

технікуму. З 1977 року по 1980 рік проходить 

військову службу у прикордонних військах. 

Трудову діяльність розпочинає агрономом 

відділення колгоспу ім. Карла Маркса, згодом – 

агрономом  колгоспу „Прогрес”, заступник голови колгоспу „Прогрес”. Без 

відриву від виробництва заочно закінчує Дніпропетровський 

сільськогосподарський інститут, отримує вищу освіту і спеціальність вчений-

агроном. З березня 1994 року по 25 квітня 2006 року – голова Пальмирівської 

сільської ради. 

 Фальченко Микола Іванович народився 04 січня 1947 року в 

с. Циркуни Харківського району Харківської області. Після закінчення 

одинадцяти класів Циркунівської середньої школи продовжив навчання у 

Харківському державному університеті ім. О.М. Горького на факультеті 

іноземних мов. Одночасно закінчив курси керівників художньої самодіяльності 

для сільських клубів. Після закінчення університету 20 років працював 

вчителем іноземних мов та музики у середній школі № 3 ім. М. Островського в 

м. Жовті Води і 5 років у селі Добра Надія Олександрійського району 

Кіровоградської області. За вислугою років пішов на пенсію. 25 квітня 

2006 року обраний Пальмирівським сільським головою. 
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САВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 Саврівська сільська рада 

заснована в 1924 році. Площа 

території сільської ради складає 

8577,11 га, із них 6730,86 га 

ріллі. Чисельність населення 

сільської ради – 1555 чоловік. 

Центральна садиба – село Савро 

– нараховує 188 господарств, в 

яких мешкає 489 жителів. Савро розташоване на відстані 25 кілометрів від 

райцентру. Засноване село в 1921 році переселенцями з сіл Саксагань та Жовте. 

Назву село одержало від першого поселенця – відставного старшини війська 

Запорізького Савура. Навколо знаходилися хутори Запорізького кошу. У них 

жили відставні старшини війська Запорізького разом з холопами. Наукові дані 

повідомляють, що в межах сучасного села на початку травня 1648 року війська 

повсталого українського народу під керівництвом гетьмана Богдана 

Хмельницького громили війська Польської шляхти. 

 Другим за кількістю жителів селом сільської ради є Вільне 

(152 господарства, 453 жителя). Село було засноване на вільних землях 

переселенцями із с. Саксагані та жителями Західної України у 1923 році, тому і 

має таку назву – Вільне. Після чорнобильської катастрофи село прийняло 

близько десяти сімей із Житомирщини, які і на сьогодні проживають в селі. В 

2008 році село Вільне святкує 85-річчя з дня заснування.  

 До складу сільської ради також входять села Галина Лозуватка 

(63 господарства, 200 жителів), Чигринівка (54 господарства, 129 жителів), 

Новоіванівка (24 господарства, 46 жителів), Червона Поляна (42 господарства, 

102 жителя), Демурино-Варварівка (24 господарства, 44 жителя), Кам’яне 

(42 господарства, 77 жителів, Балкове (11 господарств, 17 жителів). 

 На території сільської ради працюють три заклади освіти – Вільнівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. (директор – член виконавчого комітету сільської 
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ради, член опікунської ради Рудніченко Тетяна Володимирівна), Саврівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст. (директор – Трофименко Ангеліна Іванівна), 

Вільнівський дитсадок (завідуюча – депутат сільської ради Мороз Любов 

Павлівна), один в районі, який працює цілодобово. 

 За станом здоров’я жителів сільської ради стежать працівники трьох 

медичних закладів, розташованих на території сільської ради. 

 Саврівська сільська медична амбулаторія відкрита в 1970 році, 

обслуговує села Саврівської та 

Мар’янівської сільських рад. 

Фельдшер – Бальвас Марія Іванівна, 

медична сестра – Філіпова Наталія 

Олександрівна. На жаль, протягом 

багатьох років залишаються 

вакантними посади лікарів. 

 Вільнівський ФП працює з 1991 року, обслуговує села Вільне та Балкове. 

Завідуюча – Тютюнник Тетяна Олександрівна.  

 Галина Лозуватський ФП відкрито у 2007 році. Обслуговує села Галина 

Лозуватка, Чигринівка, Кам’яне, Демурино-Варварівка. Завідуюча – Бувалець 

Вікторія Олегівна. Галина Лозуватський ФП – один з медичних закладів 

сільської ради, який забезпечений новим медичним обладнанням. 

 Протягом багатьох років 

на території сільської ради не 

діяло жодного клубу. У 2005 р. 

відкрито два сільських клуби. 

 Вільнівський розмістився 

у приміщенні контори 

колишнього КСП ім. Енгельса. 

Завідуюча клубом – Гаращенко Лариса Василівна, художній керівник – Бистров 

Володимир Васильович. При клубові діє вокальний гурт „Берегиня”, завдяки 

якому на селі відновилося та завирувало культурне життя. 
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 Саврівський сільський клуб знаходиться у приміщенні колишнього 

дитсадка. Завідуюча клубом – Бабенко Віта Анатоліївна. 

 Діють на території сільської ради дві сільські бібліотеки. Вільнівська – 

заснована в 1966 році, на даний час розміщена у приміщенні Вільнівської 

школи – завідуюча Глуховська Олександра Петрівна, яка керує бібліотекою з 

дня її відкриття. 

 Саврівська бібліотека  

заснована у 1924 році, приміщення 

збудоване в 1956 році. Завідуюча – 

Тарєлка Олена Станіславівна. 

 На території сільської ради 

знаходиться Саврівське відділення 

поштового зв’язку – начальник Бальвас Любов Михайлівна, філія „Ощадбанку” 

– контролер-касир Присюда Валентина Дмитрівна (депутат сільської ради), 

залізнична станція Савро 

Придніпровської залізниці 

(збудована в 1874 році, з’єднує 

Донецький вугільний і Криворізький 

залізорудний басейни). Станція 

сприяла заснуванню села поруч з 

нею. Жителі Саврівської сільської 

ради мають постійне залізничне сполучення з містами Кривий Ріг та 

П’ятихатки. Придніпровська залізниця забезпечує роботою більшість 

мешканців села. Очолює станцію Савро депутат сільської ради Полуботько 

Олена Олександрівна. 

 Мабуть, жодну сім’ю не обійшло лихо війни. На фронтах Великої 

Вітчизняної війни, здобуваючи перемогу, загинуло 190 жителів сільської ради. 

На території сільської ради пам’ять загиблих увічнюють дві братські могили – в 

селах Савро та Вільному. 
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 Доземний уклін шанованим сивочолим ветеранам, учасникам бойових дій 

Великої Вітчизняної війни, які наразі проживають поруч з нами: Тищенку 

Василю Полікарповичу, Шульзі Михайлу Харлампійовичу, Шеремету Григорію 

Васильовичу, Кращенко Миколі Григоровичу. На території ради проживають 

85 учасників Великої Вітчизняної війни та 189 громадян, які мають статус 

„Дитина війни”. 

 Ми завжди будемо пам’ятати про подвиг тих, хто пройшов через 

афганську війну і є прикладом героїзму і мужності для підростаючого 

покоління. Це воїни-афганці Попов Віталій Анатолійович, Реутов Юрій 

Олександрович, Філіпов Сергій Миколайович, Наконечний Віктор 

Володимирович, Кательник Василь Васильович, Чорнобривець Сергій 

Олександрович, Смаль Віктор Олексійович (нині покійний). 

 На території сільської ради проживають ліквідатори аварії на 

Чорнобильській АС Гут Григорій Іванович, Шпрінер Микола Михайлович, 

Малий Віктор Григорович. 

 Основним видом діяльності на території ради було і залишається сільське 

господарство. У період колективізації створені чотири колгоспи: „Комуніст” (в 

подальшому ім. Чапаєва), колгоспи ім. Дзержинського, ім. Сталіна і 

„Комінтерна” (три останніх у 1951році об’єднали в колгосп ім. Енгельса). 

 Долю колгоспу ім. Чапаєва визначило те, що в 1954 році його очолив 

досвідчений фахівець, фронтовик Павло Степанович Гриценко. За часи його 

керівництва господарство стало на шлях відродження і перетворилося на одне 

із кращих у районі. З 1991 року господарство очолив Мацко Олег 

Володимирович. За час його керівництва було газифіковано с. Савро, 

будувалося нове житло, проведений ремонт ферм. 

 Колгосп ім. Енгельса в 1964 році очолив Романенко Андрій Іванович. За 

його керівництва збудовані мехтік, гараж, ферми, зрошувальні системи, 

магазин, дитсадок, Будинок культури, контора, гуртожиток. 

 Гідним послідовником Романенка А.І. став Гулий Микола Маркович, 

який очолив колгосп у 1976 році. Він продовжив справу попередника: було 
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побудовано двохповерхову майстерню, 

гараж, молочнотоварні ферми, 

свинарники та пташники. Микола 

Маркович приділяв увагу і розвитку 

соціальної сфери на селі – було 

побудовано середню школу в 

с. Вільному, медичну амбулаторію, 

житлові будинки для працівників сільського господарства, розпочато 

будівництво нового дитячого садка, газифіковано село Вільне, прокладено 

водогін. У ті часи велику підтримку колгоспу надавали підприємства 

м. Кривого Рогу, тодішній голова міськвиконкому Гутовський Григорій 

Іванович, генеральний директор Північного збагачувального комбінату 

Колісник Микола Дмитрович, який, ставши народним депутатом, також 

постійно надавав допомогу нашій території. Не можна не згадати соратників 

Миколи Марковича – це Глуховський Володимир Ілліч, Гула Любов Федорівна, 

Шульга Михайло Харлампійович, Скрипник Ганна Свиридонівна, Яценко 

Ольга Василівна, Дранчковська Тетяна Леонтіївна. Також своєю самовідданою 

працею примножували досягнення колгоспу механізатори – Кирик Богдан 

Іванович, Маргарид Василь Іванович, Дранчковський Володимир Григорович, 

Зозуля Петро Йосипович, Агафонов Іван Іванович, Шкура Микола 

Пантелеймонович, Совенко Олександр Григорович, Турлюн Микола 

Степанович, Старкін Геннадій Олександрович, Сус Віктор Ярославович, 

Радченко Володимир Олександрович та тваринники – Смаль Ніна Іванівна, 

Шевченко Галина Григорівна, Бондаренко Марія Павлівна, Совенко Надія 

Григорівна, Реутова Алевтина Василівна, Дехта Ганна Григорівна, Романенко 

Олена Федорівна, Живушко Степан Маркович та інші.  

 На жаль, на сьогодні більшість споруд зруйнована. Боляче дивитися 

колишнім колгоспникам на руїни Будинку культури, недобудованого дитсадка, 

товарних ферм, майстерні, механічного току, тракторної бригади. Також зіяє 

розвалинами територія колишнього Саврівського щебзаводу, який виробляв 
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більш як по 150000 тонн щебеню на рік, забезпечував роботою півтори сотні 

населення сільської ради, сплачував податки до бюджету. 

 Понад 25 років пропрацював головним бухгалтером колгоспу ім. Чапаєва 

(нині – СТОВ „Чапаєва-Агро”) Тищенко Василь Полікарпович – інвалід 

Великої Вітчизняної війни, один з найстарших і шанованих людей саврівської 

землі. Василь Полікарпович передав естафету Костюк Ніні Андріївні. Своїми 

здобутками господарство завдячує спеціалістам – це хлібороби та тваринники 

Буркацький Борис Миколайович, Буркацький Борис Борисович, Буркацький 

Сергій Борисович, Бальвас Віктор Олексійович, Шульга Олег Олександрович, 

Лобода Володимир Миколайович, Кайдан Михайло Миколайович, Сарана 

Микола Михайлович, Сарана Олексій Михайлович, Свердлик Іван Силович, 

Романенко Наталія Миколаївна, Гондуленко Галина Павлівна, Плоха Лідія 

Іллівна, Осипова Раїса Павлівна, Горєлікова Ганна Іванівна, Головко Валентина 

Іванівна, Вербко Любов Андріївна, Стаднік Валентина Миколаївна, Гаращенко 

Ольга Яківна, Шкута Любов Семенівна. 

 На сьогоднішній день на землях колгоспу ім. Чапаєва 

працює СТОВ „Чапаєва-Агро”, яке орендує 2200 га 

земельних часток (паїв). Очолює господарство з 1997 року 

Лещишин Анатолій Петрович, який зумів не тільки втримати 

на плаву, а й вивести господарство на високий рівень. 

Товариство має сучасну сільськогосподарську техніку 

(переважно німецького виробництва), застосовує прогресивні 

технології для вирощування сільськогосподарських культур. 

 СТОВ „Віза-Агро” (директор Замула Людмила Олексіївна) орендує 1610 га 

ріллі на землях колишнього КСП ім. Енгельса. У сільськогосподарському 

виробництві товариство використовує новітню техніку, прогресивні технології, 

отримує високі врожаї, одержує відзнаки за свою роботу. 

 ТОВ „Агроцентр – К” орендує 837 га ріллі на землях колишнього КСП 

ім. Енгельса (директор Хіманіч Сергій Михайлович). Завдяки своїм трудовим 

досягненням господарство являється одним із кращих у районі. 



 402 

 Також на території сільської ради діють 13 фермерських господарств та 

близько 50 одноосібників. Приватний підприємець Аністратенко Сергій 

Олександрович орендує 271 га ріллі. 

 Саврівська земля славиться видатними людьми: Таранець Олександр 

Михайович – народний артист України, Зюзь Григорій Вікторович – відомий 

журналіст, Кравець Микита Михайлович – полковник, військовий діяч. 

 Олександр Михайович Таранець народився 28 березня 1926 року в 

с. Савро. Нелегка випала доля Олександру. В сім’ї було восьмеро дітей. Коли 

маленькому Сашкові виповнилося 4 роки, померла мама. Жорстоким і надто 

суворим випробуванням став для сім’ї Таранця 1933 рік – рік голодомору. Сім’я 

зазнала багато втрат і горя. Воєнне лихоліття 1941 року розпочалося саме тоді, 

коли Олександру виповнилося 15 років, за покликом серця, приписавши собі 

2 роки до віку, він вирушає на захист рідної землі. Саме тут і помітили талант 

хлопця. Веселий за вдачею, з чистим серцем і голосом солов’я, радував він 

бійців у хвилини відпочинку після бою. Солдати оберігали Олександра, мов 

дитину, закривали своїми тілами під час бою. Командир частини говорив: 

„Таранець, твоя зброя – пісня”. 

 Щирі українські пісні „Про рушник”, „Прилетіла ластівка”, „Стежина 

моя, стежина” та багато інших знайшли місце в багатьох серцях людей, які 

здобували перемогу для своєї рідної землі. В репертуарі артиста дуже багато 

фронтових пісень. 

 Після перемоги Олександр Михайович закінчив Дніпропетровське 

медичне училище, після якого одночасно подає документи до вступу в Київську 

та Московську консерваторії. Його зараховують до обох навчальних закладів, 

але Олександр Михайлович обирає Київську консерваторію. 

 Таранець О.М. багато подорожує рідною Україною з концертами, був 

частим гостем у своєму рідному селі Савро, у селах Вільному та Чигринівці, у 

багатьох селах всього П’ятихатського району. 

 Коли сталася аварія на ЧАЕС, він вже в перші місяці після трагедії 

виступав з концертами перед ліквідаторами аварії. Загалом Таранець О.М. дав 
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120 концертів у зоні лиха. Після цього важка хвороба дала про себе знати. 

Складна операція по видаленню легені підриває здоров’я Олександра 

Михайловича, але й після цього він продовжує натхненно працювати і дарувати 

людям чарівні мелодії. 

 3 жовтня 1984 року Указом Президії Верховної Ради України 

Таранцю О.М. присвоєне звання Народного артиста України (на фото перший 

ліворуч у другому ряду). Прийшло велике визнання і пошана за велику творчу 

працю – працю митця.  

 У 1998 році Олександр Михайлович пішов із життя, але пам’ять про 

видатного земляка живе в наших серцях. Саврівській загальноосвітній школі у 

2003 році було присвоєно його ім’я. 

 Після реформування колгоспів, органи місцевого самоврядування 

відіграють головну роль у забезпеченні сталого розвитку території, вирішенні 

найрізноманітніших проблем громади. Депутатський корпус Саврівської 

сільської ради складається із 15 депутатів. Не перше скликання громадою 
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обираються депутати – Романенко Наталія Миколаївна, Андраш Віктор 

Петрович, Мирошниченко Світлана Олександрівна, Муха Світлана 

Володимирівна, Старкіна Анжела Миколаївна, Сукач Вікторія Миколаївна, 

Ліненко Олександр Анатолійович. 

 Майже все життя пропрацювали в органах місцевого самоврядування 

Багмет Ганна Федотівна, Бальвас Ганна Іванівна, Марченко Тамара 

Михайлівна, Шокотько Ганна Василівна (нині покійна). 

 Євдокимова Людмила Степанівна, вчитель за фахом, керівник за 

покликанням, майже 30 років займала посаду голови Саврівської сільської 

ради. Яка за часи роботи зробила немало добрих справ. 

 На зміну їй в 2002 році головою сільської ради була обрана Малкова 

Надія Віталіївна, вчитель Вільнівської школи. Молодого, енергійного керівника 

у 2004 році було призначено начальником відділу освіти райдержадміністрації. 

 У 2006 році головою сільської ради обрана Бальвас Тамара 

Олександрівна, яка працює в сільській раді з 1993 року. 

 За останні роки на території сільської ради газифіковано два сільські 

медичні заклади, придбано та відремонтовано приміщення для Галина 

Лозуватського ФПу, відкрито та відремонтовано два сільські клуби, відновлено 

роботу Вільнівського дитячого садка, в якому зроблено реконструкцію газового 

опалення та проведено водопостачання. За кошти сільського бюджету придбано 

нове адмінприміщення для 

сільської ради, в якому в даний час 

за кошти субвенції з обласного 

бюджету проводиться капітальний 

ремонт. 

 Багато уваги приділяється 

благоустрою та санітарному стану 

на території місцевої ради. 
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САЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Саївська сільська рада розташована на 

лівому березі річки Саксагань, за 17 км на схід від 

районного центру. Їй підпорядковані населені 

пункти Долинське, Саївка, Тернувате. Загальна 

площа сільської ради становить 11946,7 га. 

 Село Саївка – центральна садиба сільської 

ради. Через нього проходить автодорога Знам’янка 

– Луганськ – Ізварине. 

 Загальна кількість домогосподарств по сільській раді – 818. Населення 

становить 1890 людей: у Саївці проживає 967 чоловік, у Долинському – 825 

чоловік, у Тернуватому – 95 чоловік. 

 На території сільської ради розташовані Саївська та Долинська 

загальноосвітні школи, Долинський фельдшерсько-акушерський та Саївський 

фельдшерський пункти, Саївський дошкільний навчальний заклад „Теремок”, 

Саївський Будинок культури та Долинський сільський клуб, дві бібліотеки, два 

відділення Укрпошти та відділення „Ощадбанку”, Саївська дорожньо-

експлуатаційна дільниця, магазини, три приватні підприємства з переробки 

зернових культур та соняшнику. 
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Село Долинське розташувалося на пологих берегах річки Саксагань, 

колись повноводної та багатої на рибу, що привабило увагу вільного козака 

Неплюєва, який і став першим жителем села ще на початку 18 століття. 

Якщо заглибитися в історію Долинського, то її корені знайдемо в 

скіфських курганах та могилах. Хвилями перекочується степова ковила на них, 

ніби дух наших далеких пращурів, дух століть віє над ними. 

На території села збереглися „царські ворота”, через які в’їжджала 

Катерина. Ці історичні ворота 

були збудовані на честь 

подорожі цариці з графом 

Потьомкіним на південь 

держави. Вони вважаються 

пам’яткою архітектури.  

На території наших 

земель були знайдені скіфські 

баби (4-7 ст. до н.е.), які встановлені біля історико-краєзнавчого музею в 

м. П’ятихатках, а також більшість із них знаходиться біля Дніпропетровського 

історичного музею ім. Яворницького.  

Ми гордимося своєю історією і намагаємося зберегти примножити 

цінності нашого краю. 

У росах ранкових вмивається днина, 

в казковій долині село пролягло. 

Хай в кожному серці лишиться назавжди 

хвилююча згадка про рідне село. 
 

Пісні колискові нам мати співала 

і благословляла в далекую путь:  

„Завжди повертайся до рідного дому 

і в горі, і в радість село не забудь.” 
 

Куди не закине нас доля крилата, 

у снах знов і знову одне й те ж стає: 

найперша стежина і рідная хата, 

незгасне кохання – Долинське моє.  
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 Наші земляки відважно воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. 108 

жителів села Саївка та понад 100 чоловік із Долинського не повернулися до рідної 

домівки. Їх імена навічно викарбовано на стелах меморіалу, який було збудовано в 

1990 році. Подвигом своїх земляків пишаються нащадки. Кожного року 9 травня 

біля меморіалу збираються ветерани війни, жителі, щоб поклонитися. 

Поклонімось низько, низько до землі 

Всім, хто не дійшов, недоспівав пісні. 

Хто недосміявся, хто недорадів, 

Хто в пеклі вогняному на попіл згорів. 

Хто кулі й осколки роками носив, 

До Дня Перемоги не зміг, не дожив. 

Всім кому співаємо ми пісні свої, 

Поклонімось низько, низько до землі… 

 На фронтах воювали наші 

земляки-офіцери Радянської 

Армії Дітковський Олексій, 

Бандзаревич Леонід, Голуб Олексій, Фетисов Федір, Саватєєв Борис та інші. 

Серед них Чалий Микола Полікарпович, кам’яне погруддя якого встановлено 

біля Волинської загальноосвітньої школи. Урядові нагороди отримали 

Васильєв І.З., Аліфонов Р.Д., Пономаренко В.М., Пихаленко П.В. та багато 

інших. 

 Мужність та героїзм при форсуванні Дніпра в жовтні 1943 року в районі 

Мішуриного Рогу проявив уродженець села Саївки майор Яків 

Пантелеймонович Вергун. Очолюваний ним танковий підрозділ, першим 

переправився через Дніпро і утримував на правому березі плацдарм до підходу 

Радянських військ. Цей підрозділ відрізав шлях до відступу фашистським 

військам. За успішне здійснення операції при форсуванні Дніпра Я.П. Вергун 

нагороджений званням Героя Радянського Союзу. 

 Андрій Федосійович Кузьмінський – знатна людина сільської ради, 

фронтовик, орденоносець, у мирний час викладач, керівник колгоспу та голова 

виконкому сільської ради.  
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 …Жорстокі бої на правому березі Дніпра між селами Мішурин Ріг та 

Дереївка. Два тижні нескінченні контратаки гітлерівців зупиняв взвод 

кулеметників під командуванням молодшого лейтенанта Кузьмінського. 

 Це були два тижні справжнього пекла на місцевості, яку солдати нарекли 

Долиною смерті. В одному з цих боїв і отримав поранення Андрій Федосійович. 

До кінця свого життя у грудях носив осколки Великої Вітчизняної війни. За 

подвиг на Дніпрі його нагороджено орденом Червоної Зірки. А попереду було 

ще безліч битв за визволення міст і сіл рідної України та Європи, три тяжких 

поранення, нагородження орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня. 

 Після війни 

навчався в 

сільськогосподарському 

технікумі, інституті. З 

1947 по 1990 рік 

працював в Саксаганській 

МТС, викладачем, а потім 

заступником директора 

Саксаганського училища механізації сільського господарства. Всього Андрій 

Федосійович пропрацював 29 років головою колгоспу ім. Ватутіна та головою 

виконкому Саївської сільської ради. 

Дошку Пошани колишнього колгоспу ім. Ватутіна прикрашали 

фотографії славних трудівників села Саївка механізаторів Коваленка Леоніда 

Карповича та Горба Івана Єгоровича, телятниці Башлик Ганни Андріївни, 

доярки Кулеши Мотрони Григорівни, водія Бородая Григорія Григоровича, 

який був нагороджений орденом Дружби народів. 

 За високі виробничі показники передовики колгоспів ім. Ватутіна та „40-

річчя Жовтня” неодноразово нагороджувалися орденами та медалями. Колгосп 

„40-річчя Жовтня” славився своїми трудовими династіями: сім’ї Гефнер, 

Пархоменко, Максимови. Гефнер Е.І. та його син Гефнер В.Е. понад тридцять 

років пропрацювали трактористами. Пархоменко О.Д. працював у колгоспі 
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трактористом, його син Василь – головним інженером, а Микола – водієм. 

Максимов О.Р., сестра Тетяна та його сини Василь та Юрко були 

механізаторами. 

 Хлібороб. Як багато в цьому слові гордості за тих, хто сидів за кермом 

тракторів і комбайнів, хто своєю багаторічною сумлінною працею вносив свій 

вклад у зростання добробуту селян та колгоспу. Єпіфанова А.Ф. (кухар), 

Логвинова О.М. (свинарка), Ромащук Т.П. (доярка), Білаш П.К. (бригадир), 

Коваленко Н.С. (агроном) та багато інших самовіддано працювали, на благо 

Батьківщини. 

 Головами колгоспу „40-річчя Жовтня” були Мельник В., Коваленко В.І., 

Радіонов Д.П., Іванов І.І., Камінський А.В. та Бальвас С.В. 

 На сьогодні на території сільської ради є майже 

8000 га орних земель, які до 1996 року оброблялися 

КСП ім. Ватутіна та КСП „Долинське”. Після 

розпаювання земель між членами КСП на території 

сільської ради діють 19 фермерських господарств та 

два товариства „Агроцентр К” і „Дія”. Всі господарства 

вирощують зернові та технічні культури. 

 У наш час успішно трудяться на саївських 

полях колишній голова КСП ім. Ватутіна, а нині 

голова фермерського господарства „Вишневе” – Латишев Олександр 

Анатолійович, подружжя фермерів Маловиця 

Анатолій Платонович та Чернюк Тетяна Іллівна, 

династія фермерів Чимшитів – Петро 

Омелянович з синами Віктором та Олександром. 

Цим керівникам фермерських господарств, а 

також приватним підприємцям Яську Миколі 

Петровичу та Садовому Володимиру 

Володимировичу не байдужі соціальні проблеми 

села Саївка. 
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 Подружжя Мельників – шановані люди у селі Долинському. Микола 

Іванович – голова фермерського господарства „Сузір’я”, Наталія Василівна – 

депутат районної ради, голова фермерського господарства „Черьомушки”. 

Жінка – керівник, депутат, що бореться за врожай, за соціальні умови для своїх 

працівників, за долю господарства, а, отже, і за краще життя земляків. Микола 

Іванович та Наталія Василівна небайдужі до проблем села. Кожен знайде у них 

підтримку, почує пораду, отримає допомогу. 

 Не стоять осторонь від людських проблем приватні підприємці села 

Долинське Савчук Степан Степанович, Камінський Анатолій Володимирович, 

член виконкому Білоус Володимир Миколайович, депутат сільської ради 

Радіонов Юрій Дмитрович, Нагорна Наталія Антонівна, Кандзюба Віталій 

Валентинович. Сільська рада при вирішенні будь-яких питань тісно співпрацює з 

керівниками агроформувань та приватними підприємцями, завжди знаходить 

порозуміння та підтримку. 

 Талановиту, 

енергійну завідуючу 

Долинським сільським 

клубом Слободенюк 

Людмилу Вікторівну, 

депутата сільської ради, 

знають не тільки в 

рідному Долинському, а 

й у районі. Саме завдяки їй сільський клуб став центром культурного життя 

села. У клубі організовано і успішно працюють гуртки: народної творчості, 

прикладного мистецтва, драматичний, хореографічний, вокальний. Тут цікаво 

всім і малечі, і дорослим. 

 Наші земляки Максимов Ю.О., Стасюк С.Л., Камінський А.В., Горб П.В., 

Грищенко С.М., Воробйов С.І., Чопенко О.А. брали участь у війні в Афганістані. 

 Серед ліквідаторів аварії на Чорнобильській АС були і наші односельці 

Нагорний П.П., Нємцов В.М, Зудочкін Ю.С., Таран О.І., Іванов І.І. (покійний). 
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 За роки незалежності України сільську раду очолювали: 

1991 – 1994 роки – Слупчук Василь Адамович; 

1995 – 1996 роки – Садовий Едуард Володимирович; 

1997 – по теперішній час – Яхновець Любов Володимирівна. 

 Саївський період Яхновець Л.В. розпочався після закінчення 

сільськогосподарського технікуму в 1975 році з посади зоотехніка в колгоспі 

ім. Ватутіна. Потім – навчання в педінституті, робота вихователем. З 1984 по 

1987 роки завідує Саївським дитячим садком „Теремок”. З 1987 по 1997 роки 

працює секретарем сільради. У 1997 році обрана головою сільської ради. 

Одинадцять років Любов Володимирівна наполегливо працює на цій посаді. 

Яхновець Л.В. віддана справі, постійно турбується про людей, є справжньою 

господинею села. Люди вдячні їй за чуйність, доброту, вміння розв’язувати 

господарські питання. А депутатський корпус є надійним помічником голови 

села у вирішенні нагальних питань. 

 Згуртовано працює колектив Саївської сільської ради над розв’язанням 

проблем. Разом з депутатами вирішують долі людські, бо обрані громадою. 

Головне їх завдання – покращення добробуту населення. 
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САКСАГАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 Саксагань – центр сільської 

ради, якій підпорядковується 

населений пункт Чумаки. Площа 

населених пунктів: село Саксагань 

– 506,6 га, село Чумаки – 305,4 га. 

Кількість населення: село 

Саксагань 2410 чол., село Чумаки 

– 604 чол. 

 Село Саксагань розташоване вздовж правого берега р. Саксагань за 18 км 

від районного центру. За 3 км від села проходить автострада Київ – 

Дніпропетровськ – Донецьк. 

 У ХVII столітті нинішня територія села належала Запорізькій Січі. З 1712 

по 1734 рік всю місцевість по берегах річки Саксагань захопила ногайська орда. 

Після перемоги над татарами тут знову оселились запоріжці. У 1738 році на 

місці теперішнього села був великий зимівник військового старшини Семена 

Панчохи з багатьма землянками і куренями. Після ліквідації царським урядом 

Запорізької Січі цей зимівник, який став на той час досить людним селом, 

перетворили на державну військову слободу Саксагань.  

 У 1777 році її навіть оголосили повітовим містом. У 1782 році тут жило 

540 мешканців (325 чоловіків та 215 жінок). Їх основними заняттями були 

хліборобство, скотарство та риболовство. Також розвивалось ткацтво та 

гончарне виробництво.  

 Щодо назви річки Саксагані існує дві легенди. Перша легенда монголо – 

татарського походження: коли монголо – татари переправлялися через річку, то 

із племені саксів багато людей почало тонути, а ті, хто був на березі, кричали: 

„Сакса гине, Сакса гине”. Друга легенда розповідає про трагічну загибель двох 

люблячих сердець, Ганки і Сакса. Вони покохали одне одного і хотіли 

одружитися, але пан, у якого служили, не дозволяв. Сакса і Ганка втікають, але 

пан тут же наказує стражниками наздогнати їх і стратити. Розправа була 
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жорстокою. Там, де кров молодих люблячих людей ввійшла у землю, забилося 

джерело і з’явилася течія. Після цього навколишні поселенці стали річку 

називати Саксаганню. 

 Уздовж річки Саксагань та її приток, які перетворилися на балки з 

численними греблями та ставками, розташовані сучасні села Красний Луг, 

Авангард, Комісарівка та місто П’ятихатки. 

 Вже на початку ХІХ століття село Саксагань стало значним торговельним 

пунктом. У 1828 році тут відбулося 5 ярмарків, на яких продавалися худоба, 

хліб, коноплі, овочі і фрукти. На торги збиралися більше тисячі чоловік. 

Розвитку торгівлі сприяло розташування села на тракті, що з’єднував 

Катеринослав, Верхньодніпровськ, Кременчук, Кривий Ріг, Нікополь і Херсон. 

На Саксаганські ярмарки та базарі приїздили купці з Петербурга, Москви, 

Києва, Херсона, Єлисаветграда, Катеринослава.  

 Завдяки розвитку торгівлі й промисловості та вигідному територіальному 

розташуванню, відбулося розширення села, збільшувалась кількість його 

населення. За даними першого перепису населення в 1897 році в с. Саксагань 

жило 9380 чоловік, число дворів – 1506. Площа землі становила 13804 десятин. 

Переважна частина землі належала поміщикам, куркулям та церкві. 

 На території Саксаганської волості був розташований рудник, де 

видобувалося 30 тис. пудів залізної руди на рік. Поблизу села відкрили поклади 

вогнетривкої глини високої якості. Працювали два цегельних заводи, два 

парових млина, два заводи зельтерської води. 

 У 1877 році в селі 

відкрили 4-річне ремісниче 

училище, до якого щороку 

набирали 12-25 хлопчиків-

сиріт і дітей бідняків. 

Навчалися чотирьом ремеслам: 

столярному, теслярському, 

бондарному і ковальському. 
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У 1902 році на кошти земства та селян було побудовано в селі Саксагань 

лікарню. Будівництвом керував поміщик Бродський Ераст Костянтинович.  

На початку січня 1918 року в Саксагані було обрано першу волосну Раду 

селянських депутатів. Її головою став Сай П.Л. Рада прийняла рішення про 

конфіскацію нетрудової землі і роздачу її малоземельним та безземельним селянам. 

 Велика Вітчизняна 

війна перервала мирну 

працю, зруйнувала всі 

плани на майбутнє. 

Багато наших 

односельців пішли на 

фронт, а ті, хто 

залишився, працювали з 

подвійною силою. Бої 

швидко наблизились до наших сіл. 13 серпня 1941 року фашистські загарбники 

окупували село. Вони нанесли господарству величезних матеріальних збитків. Після 

тривалих боїв 22 жовтня 1943 року радянські війська визволили село від окупантів. 

Багато наших односельців загинуло в боях, їхні імена викарбувані на меморіалі 

слави. Живих ветеранів та солдатських вдів глибоко 

вшановуємо за визволену рідну землю. 

 Відразу після визволення почалося відродження 

колгоспів. Натхненна, самовіддана праця людей і 

допомога держави дали змогу колгоспам за короткий 

час досягти довоєнного рівня. 

 Спеціалізувалися колгоспи на вирощуванні 

зернових культур, м’ясо-молочного тваринництва, 

птахівництва, вівчарства. Досвідченими 

організаторами колгоспного виробництва були голови колгоспів ім. Фрунзе та 

Куйбишева Сергієнко В.Ф., Семенов Ж.П., Горб М.І. (на фото другий ряд ліворуч). 
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 За високі досягнення у вирощуванні зернових та м’ясо-молочної продукції 

держава нагородила медаллю „Ветеран праці” наших трудівників Сай М.І., 

Кожу В.С., Кожу А.Т., Оберемка В.М., Малого Д.Т., Кальмука Д.М., 

Мартинюка В.М., Бальвас К.М., Бальвас В.Т., Цівку М.О., Харитонова І.І., 

Малого А.С., а свинарка Сай В.І. отримала орден Трудового Червоного Прапора. 

 Боронило О.С., працюючи на посаді головного лікаря Саксаганської 

дільничної лікарні, щороку влітку брав відпустку і сідав за комбайн: не міг 

відпочивати, коли вирішувалася доля хліба. Такого навіть і в масштабі 

Радянського Союзу не було, щоб лікар став володарем бронзової медалі ВДНГ 

за перемогу на жнивах. 

 На даний час колгоспи розпайовані і сформовано 22 фермерських 

господарств. 

 Саксаганське професійно-технічне училище 77 є центром з підготовки 

кваліфікованих кадрів для сільського господарства району. Тут готують 

спеціалістів: водіїв, трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва, слюсарів-ремонтників, операторів комп’ютерного набору, 

обліковців. 

 Загальну освіту наші діти здобувають у Саксаганській та Чумаківській 

школах. Також на території ради є спеціальна загальноосвітня школа-інтернат і 

дитячий садок на 25 місць. 

 На території сільської ради працює 11 торгівельних об’єктів, млин, 

олійниця, поштове відділення, відділення зв’язку, ветеринарна лікарня, аптека 

№ 129. У Саксаганській дільничній лікарні функціонує три відділення: 

терапевтичне, хірургічне, психіатричне. 

 Горем і болем увійшов 22 роки тому в наше життя Чорнобиль. У 

ліквідації наслідків аварії брали участь 8 наших земляків. Також на територію 

ради переселено 24 чоловіки із зони Чорнобиля, яким було надано житло. 

 Не обійшло горнило сучасної війни наших юнаків. Семеро хлопців 

проходили службу в Афганістані. 
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 Гордяться саксаганці своїми видатними земляками, такими як 

А.Я. Штогаренко – відомий композитор, лауреат Державної премії, професор, 

ректор Київської консерваторії, голова Спілки композиторів України, 

В. Ф.Корж – відомий поет, колишній завідувач кафедри літератури, доцент 

ДНУ. 

 Культурні запити нашого населення задовольняють Будинки культури в 

селах Саксагані і Чумаках, сільські бібліотеки. Користується популярністю 

ансамбль „Чарівниці”. 

 За роки незалежності України громадою обирались сільські голови: 

Івінський В.І., Пушкаренко І. О., Смалій П.Т., Боронило О.С. 

 Проблемами територіальної громади вже друге скликання опікується 

голова сільської ради Боронило О.С. 

 Разом з депутатами, виконавчим апаратом ради доводиться вирішувати 

питання газифікації, безперебійного водопостачання села. Місцевий бюджет 

теж слід розподілити так, щоб повноцінно працювали всі об’єкти соціально-

культурного побуту. Багато у громади ще не вирішених питань, але є у неї 

головне – бажання зробити свою територію заможною, красивою, а землю –

багатою на врожаї. 
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ТРОЇЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 Центральна садиба сільської 

ради – село Троїцьке, яке розташоване 

у північно-західній частині 

Дніпропетровщини, на відстані 54 км 

від районного центру. 

 У Троїцькій сільській раді 

налічується 405  господарств, кількість 

населення становить 1067 чол., площа 

населених пунктів – 415,8 га. 

 21 жовтня 2006 року село 

відсвяткувало свій двохсотрічний ювілей. 

 Виникло село в дев’яностих роках XVIII ст. Офіційна дата заснування 

села 1806 рік. Перші поселення з’явилися під час правління цариці Катерини ІІ, 

яка дарувала підданим вільні південні степи. Таку землю одержав офіцер 

царської армії пан Калиновський, який купив п’ять сімей і поселив їх на своїй 

землі. Перша назва села – Калинівка, потім – Балабанівка, а з 1917 року 

Троїцьке. 

 У 1812 році в селі побудовано церкву Святої Покрови, яка проіснувала до 

1924 року, а в 1934 році була зруйнована. Перша школа відкрилася у 1867 році. 

 Троїцький волосний земельний комітет Верхньодніпровського повіту, 

який очолював учитель земельної школи Михайло Правда, відібрав у 

поміщиків землю. До складу волвиконкому входили: Крутік П.І. (секретар), 

Тарасенко А.Я., Свистун В.Л, Череп’яний Т., Федотов Ф.Д. У 1918 році 

М. Правда був обраний головою Верхньодніпровського повітового волревкому. 

 У 1919 році у волості був утворений комітет бідноти для організації 

боротьби проти куркульства. Його члени – Будьздоров Іван і Романенко Сергій 

– були страчені денікінцями. У цьому ж році у с. Троїцькому створений 

партійний осередок. У 1920 році – комсомольська організація. У 1921 році 

відкрито клуб. 
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 У роки громадянської війни було створено партизанський загін, який очолив 

комуніст Свистун В.В. (делегат ХVI з’їзду ВКП (б), нагороджений орденом 

Трудового Червоного Прапора). У двадцяті роки в селі активно діяв КНС. 

 У 1920 році створено товариство незалежників, у 1924 році – комуну 

„Новий шлях”, яка проіснувала до створення колгоспу. 

 Велику роль у розгортанні масової колективізації відіграв „День урожаю і 

колективізації”, проведений у 1929 році. В цей день селяни утворюють колгосп 

„Добробут” (голова – Бабій Артем). 

 9 травня 1930 року комнеземи України відзначили 10-річчя, на честь 

свята були організовані три нові колгоспи „Правда” (с. Гур’ївка), „Сталін” 

(с. Троїцьке) та „Червоний Лан” (с. Золотницьке). 

 На початку 30-х років хвиля голодомору і репресій прокотилася і через 

село Троїцьке (репресовано 21 людину). В селі є пам’ятник 19 жертвам 

репресії. Спорудження пам’ятника відбулося завдяки сприянню земляка, 

заслуженого енергетика України Козлова Володимира Петровича. 

 Під час Великої 

Вітчизняної війни на захист 

Батьківщини пішли 143 

односельці, 93 з яких не 

повернулося. Село Троїцьке 

звільнено 18 жовтня 1943 р.         

         Війна не минула жодної 

оселі села Миколаївки. Тут був 

створений партизанський загін, який очолив М. Обрізан та його однодумці 

Полтавець Максим, Стадник Артем та два військовополонених, Громов та 

Шибков (з ними пізніше жорстоко розправилися вороги). 

 У жовтні 1945 року Миколаївку звільнили  від фашистських загарбників. 

 На пам’ять про загиблих у роки Великої Вітчизняної війни односельчан у 

селі зведено пам’ятник. 
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 У післявоєнний період розпочалася посилена робота над відновленням 

зруйнованого господарства. У листопаді 1943 року головою Троїцької сільської 

ради обраний Тимошенко, секретарем – Ткач Гаврило, у 1944році – голова 

сільської ради Сербін Катерина Кирилівна, в 1948 році – Козлов Іван Іванович, 

секретар – Рудіченко Андрій Михайлович. 

 У 50-і роки активно будувалися тваринницькі ферми, збільшилося 

виробництво сільськогосподарської продукції, поліпшився добробут населення. 

 У 1955 році сільську раду очолила вчитель Дубяга Валентина Андріївна. 

Вона прожила активне 

трудове життя. Її серцю 

дорогими були шкільні 

роки, коли вона викладала 

російську і німецьку мови. 

Багатьом своїм вихованцям 

Валентина Андріївна Дубяга 

дала міцні знання, які 

згодилися їм у подальшім 

житті. З хвилюванням 

розповідала вона про лихоліття війни, евакуацію, про те, як вона навчала дітей у 

Сталінградській області. Та особливо пам’ятають жителі села Троїцького той 

період, коли Валентина Андріївна очолювала сільську раду. Вона рідко 

залишалася в конторі, завжди була з людьми – у полі, на фермах, в їх домівках. 

 У 1956 – 1957 роках збудоване приміщення сільської ради, будинок для 

вчителів та соціальні забудови в селах Новотроїцьке та Миколаївці. 

 Дружно відбувалось будівництво. На допомогу закликалися школи, 

директори шкіл, завідувачі клубами, бібліотеками та інші. 

 У Троїцькій середній школі в 1966 році навчалося 217 дітей, працювало 

20 вчителів. Сільською бібліотекою користувалося 474 читачі. Було 

реставровано Троїцький сільський клуб. У цей період також побудовано 

сільську їдальню, хлібопекарню, збудовано 30 індивідуальних будинків. 
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 Валентина Андріївна вишукувала все нові й нові форми роботи. Про одну 

з них розповів у книжці „І словом, і ділом”, виданій республіканським 

видавництвом „Промінь”, колишній перший секретар П’ятихатського райкому 

партії О.Г. Шарамок. „У наших селах, – писав Олексій Гордійович, – регулярно 

практикуються „звіздини”. У Троїцькому, наприклад, під час запису 

новонародженого, присутні секретар і депутати сільської ради, директор 

школи, актив села. Батька і матір сердечно поздоровляють друзі, рідні і знайомі. 

Депутат вручає батькам свідоцтво про народження дитини і пам’ятний 

подарунок – першу фотокартку дитини, під якою поставили підпис куми”. 

 За активну організаційну роботу в розбудові села Дубяга Валентина 

Андріївна в 1970 році була нагороджена орденом Леніна. 

 Багато наших земляків були відзначені державою. Так доярка Тамара 

Миколаївна Кісточка і головний зоотехнік Людмила Григорівна Тарасенко 

нагороджені орденом „Знак Пошани”, дві медалі одержала за досягнення у праці 

доярка Ганна Омелянівна Кісточка. 

 На сторінках книги хотілося б згадати про Ковбасу Миколу Степановича, 

видатну людину нашого села. Вчитель Троїцької середньої школи, історик, 

лауреат обласної робсількорівської премії ім. Бабушкіна, призер 

республіканських фотоконкурсів, Микола Степанович залишив у спадщину 

односельцям музей, якому присвоєно звання „народний”. Музей відвідують не 
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тільки односельці, а й гості Троїцького. У пошуках архівних матеріалів та 

документів учителю-краєзнавцю допомагав секретар виконкому Скляр М.С. 

 З 1979 до 1983 року сільську раду очолювала Білан Ганна Петрівна (на 

фото друга ліворуч). Її добре 

знають у районі. А в Миколаївці 

та Троїцькому й поготів, бо 

майже півстоліття (46 років) вона 

працювала на освітянській ниві. 

Тільки директором Миколаївської 

середньої школи 20 років поспіль 

давала дорогу в світ лебедятам-випускникам.  

 Галина Петрівна багато зробила для рідної Миколаївки та своїх земляків, 

працюючи головою Троїцької сільської ради та очолюючи колгосп „Україна” в 

середині 80-х років. І досі вулиця пишається гарними, просторими і світлими 

будинками, в яких мешкають 33 сім’ї односельців. Люди пам’ятають також про 

збудовану амбулаторію та прокладені дороги. Не віриться, що цілий пласт 

історії села несла на собі ця тендітна, але сильна розумом і організаторським 

талантом жінка, мати, педагог, керівник. 

 Не можна обійти увагою і колишніх голів колгоспів ім. Свердлова та 

„Україна.” Колгосп ім. Свердлова свого часу очолювали Троценко Микола 

Федорович (побудував тваринницькі приміщення, клуби, тракторну бригаду в 

селах Новотроїцькому та Троїцькому), Перепелиця Олександр Якович 

(побудував тваринницький комплекс та облаштував ставок у с. Троїцькому), 

Чугук Василь Іванович (побудував школу, дитячий садок та водогін в селі 

Троїцькому), Копистира Михайло Авксентійович (побудував дорогу в селах 

Троїцькому, Червоній Дереївці, Березняках), Свистун Іван Йосипович 

(газифікував села Червона Дереївка та Троїцьке, разом з Тарасенком 

Володимиром Андрійовичем, інженером з техніки безпеки збудував літній 

табір для тваринництва в селі Червоній Дереївці та критий тік у селі 
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Троїцькому), Ломакін Володимир Олександрович (провів реформування 

сільськогосподарського підприємства, паювання землі). 

 У колгоспі „Україна” головами працювали Смаглюк Іван Гнатович, Книш 

Леонід Миколайович, Білан Ганна Петрівна, Галя Володимир Іванович, 

Перепелиця Олександр Михайлович. 

 Всього на території Троїцької сільської ради знаходиться 11600 га 

сільськогосподарських угідь, які розпайовані на 978 земельних часток (паїв). Ці 

землі орендуються агроформуваннями, які гарно господарюють: ПП „Інвест-

Укр” (директор Савченко Валентин Володимирович) – одне з найбільших 

господарств у районі. У підприємстві сьогодні розвивається тваринництво (560 

голів великої рогатої худоби, 200 голів свиней, 1000 шт. – птиці), є 

городництво, надаються робочі місця жителям села, сприяють вирішенню 

проблем громади. 

 Значна роль у житті Троїцької громади відводиться органу місцевого 

самоврядування. У 2006 році головою Троїцької сільської ради обрана Свистун 

Людмила Юхимівна. За короткий час роботи на посаді нею проведено велику 

роботу з благоустрою сіл (відремонтовано Троїцький клуб, Миколаївський 

Будинок культури, Троїцька бібліотека та амбулаторія, водогони). Щоденно 

піклується вона про своїх виборців. 

 Відповідально та добросовісно працює апарат сільської ради: секретар 

сільської ради – Панич Олена Степанівна, головний бухгалтер – Набока Юлія 

Миколаївна, спеціаліст II категорії – Шестакова Олена Олексіївна, спеціаліст II 

категорії – Салимон Наталія Сергіївна, спеціаліст II категорії – Безпала Ольга 

Миколаївна, землевпорядник – Ємець Любов Григорівна, які велику увагу 

приділяють роботі зі зверненнями громадян, питанням щодо земельних 

відносин. Налагоджена співпраця з депутатами. На території сільської ради 

працюють школи, клуби, бібліотеки. Багато уваги приділяється молоді і 

ветеранам. 
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 Багато питань доводиться вирішувати завдяки допомозі депутатів 

районної ради. Така взаємодія та співпраця дає позитивні результати, а селяни 

отримують підтримку та реальну допомогу. 

 Депутат районної ради Пруненко Андрій 

Павлович (на фото праворуч) – частий гість на 

території Троїцької сільської ради, проводить 

прийоми громадян, відвідує сесії, надає слушні 

поради голові села. 

 Розвивається територія, зростає авторитет 

місцевої влади. Живе громада і планує день 

майбутній. Не покидає їх віра в те, що села 

будуть багатіти, молодь не залишатиме домівки, 

а продовжуватиме славні традиції батьків, дідів та прадідів. 

Хай село моє розквітне, як весняний білий сад. 

Хай живуть у ньому люди і в усьому буде лад. 
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ХОЛОДІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 Центральна садиба сільської 

ради – село Холодіївка, 

розташоване в північній частині 

району за 35 км від районного 

центру. Станція П’ятихатки є 

найближчою залізничною 

станцією. 

 Сільській раді підпорядковані 8 населених пунктів: Холодіївка, 

Григорівка, Грамівка, Червона Гірка, Володимирівка, Яковлівка, Цвіле та 

Миронівка. 

 Площа сільської ради – 10624,14 га. На її території проживає 933 чол. 

 Населення обслуговують три фельдшерські пункти – Холодіївський, 

Володимирівський та Яковлівський. Завідуюча фельдшерськими пунктами 

Савела Людмила Володимирівна, молодші медичні сестри Мірошніченко 

Валентина Миколаївна, Одуд Ніна Василівна, Онищенко Валентина 

Миколаївна. 

 На території сільської 

ради три заклади культури: 

Холодіївський сільський 

Будинок культури 

(директор Гаврилюк 

Валентина Леонідівна), 

Яковлівський сільський 

клуб (завідуюча Мусієнко 

Оксана Анатоліївна), Володимирівський сільський клуб (завідуюча Мусієнко 

Людмила Павлівна), та два освітні заклади: Холодіївська загальноосвітня школа 

I-III ступенів (директор Савченко Лариса Миколаївна) та Яковлівська 

загальноосвітня школа I-II ступенів (директор Яцук Світлана Іванівна). У 

школах навчається відповідно 77 та 37 учнів. 
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 Два відділення поштового зв’язку, Холодіївське та Яковлівське, 

доставляють населенню періодичні видання та пенсію. Торгівельне 

обслуговування населення забезпечують п’ять магазинів у селах Холодіївка, 

Володимирівка та Яковлівка. 

На мальовничих і родючих степах Омельницьких у 1781 році від 

Катерини II одержав собі в дар рангову дачу секунд-майор Іван Григорович 

Байдак. Відтоді було засноване село Байдаківка. 

 У 1782 році під час перепису населення в Байдаківці в списку постійно 

осілих жителів було 123 душі, з них: чоловіків – 68; жінок – 55. 

 Через 8 років (1789) поміщик Байдак збудував у селі церкву, а в 1875 році 

була відкрита церковно-приходська школа, в якій навчалося 33 дітей, з них 32 

хлопчики і одна дівчинка. 

 У 1879 році 1564 чоловіки мали 703 десятин землі, в той час як 

13 поміщиків володіли 13229 десятинами. 

У 1917 році до Байдаківки докотилася хвиля Лютневої революції. У 

перші місяці революції було створено в селі волревком, головою якого був 

Скрипник Йосип Тимофійович. Головою комнезаму обрали Лисенка Никифора 

Сидоровича. У 1921 році він загинув від рук банди Марусі. 

 У 1922 році село Байдаківка було 

перейменовано в село Холодіївку на честь земляка 

Холодія Антона Андріяновича, який народився у селі 

Володимирівці у сім’ї бідняків. Після Жовтневої 

революції він повернувся додому і був обраний 

заступником голови повітової ради та військовим 

комісаром. У червні 1920 року Холодій А.А. загинув у 

боях з білополяками. 

 У 1927 році на територіях трьох сільських рад 

Холодіївської (голова Борець Архип Трохимович), Григорівської (голова 

Корнієнко Григорій Федорович) та Володимирівської (голова Бабенко Григорій 

Іванович) були організовані перші ТСОЗИ. А в 1930 році завершилася 
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колективізація сіл, в результаті чого утворились колгоспи в селах: Холодіївка – 

імені Будьонного (голова Горб Настя Степанівна), Рози Люксембург (голова 

Нікітченко Яків Гнатович), Грамівка – колгосп імені Калініна (голова Борець 

Яків Трохимович), Григорівка – колгосп імені Дімітрова, „17 партз’їзду” 

(голова Лемешко Андрій Павлович), Пугачівка – колгосп імені Горького 

(голова Ілля Жарко), Лукіївка – колгосп імені Петровського (голова Чумак 

Антон), Володимирівка – колгосп імені Боровського (голова Мусієнко Іван 

Тимофійович), Яковлівка – імені Леніна (голова колгоспу Козуб Антоніна 

Митрофанівна), Червона Гірка – колгосп імені Щорса (голова Настека Яків 

Степанович). 

 У 1932 році всі колгоспи об’єднались у чотири, а в 1954 році малі 

колгоспи об’єднались у два великі господарства імені Кірова та імені Леніна. 

Колгосп імені Кірова очолив офіцер запасу, старший лейтенант Нікітченко Яків 

Гнатович, який пропрацював на цій посаді 12 років, а колгосп імені Леніна 

очолив Настека Яків Степанович. 

 У 1953 році в результаті об’єднання трьох сільських рад в одну, сільська 

рада дістала назву Холодіївської, а головою сільської ради став Борець Архип 

Трохимович. 

 Великої шкоди завдала селам війна 1941-1945р.р. з фашистською 

Німеччиною. Із серпня 1941 року по 16 жовтня 1943 року села сільської ради 

були окуповані німцями. Більше трьохсот жителів сіл не повернулись до своїх 

домівок, імена героїв увіковічені на братських могилах в селах Холодіївці, 

Григорівці, Володимирівці та Яковлівці. 229 воїнів різних національностей 

сплять вічним сном у братських могилах, з них невідомих солдат – 141. 

55 учасників бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни не дожили до 

сьогоднішніх днів. 

 Особливе слово хочеться сказати про капітана запасу Чередніченка 

Андрія Івановича, який у період боїв командував переправою на Дніпрі, 

формував розбиті німцями частини Радянської Армії і керував переправою. З 50 
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дівчат та юнаків, інтернованих до Німеччини, в рідні домівки повернулись 

лише 27, інші – загинули в неволі. 

 Світла пам’ять усім тим, хто поліг на фронтах Великої Вітчизняної війни, 

хто не витримав фашистської неволі й знущань у власному домі, загинув у 

концтаборах, кого не стало уже в наші дні. І водночас – найглибша шана 

найнижчий уклін тим, хто нині з нами кожний рік зустрічає новий день: інваліду 

Великої вітчизняної війни Панченку Івану Софроновичу, учаснику бойових дій 

Піддубному Михайлу Михайловичу, Кривохату Степану Дмитровичу, Бондаренко 

Марії Борисівні, вдові війни Гаєвській Варварі Іванівні.  

 Не менш жорстокою була війна в Афганістані. Посивілі завчасно воїни-афганці 

ще й донині йдуть у тривожних снах 

у бій. Покоління воїнів-афганців 

знає ціну життя, ціну дружби і 

єдності. Вони є прикладом для 

молодого покоління. Наші воїни-

афганці Пилипенко Віталій 

Анатолійович, Головань Олександр 

Володимирович, Маловічко Сергій Вікторович (на фото праворуч), Кокалюк Анатолій 

Павлович, Максименко Микола Олексійович, які отримали медалі „Воїну-

інтернаціоналісту від вдячного Афганського народу”. 

 Ту мирну весняну українську ніч на 

берегах Прип’яті люди ніколи не забудуть. Вона 

була найтихішою і найтемнішою і не сповіщала 

про біду. Серед тих, хто затулив собою Україну 

від смертельної радіації, що виникла в результаті 

аварії на ЧАЕС, були і наші односельці Катляр 

Федір Власович, нині має статус прирівняний до 

інваліда Великої Вітчизняної війни, Крулько 

В’ячеслав Іванович, Масюк Володимир 

Петрович. 
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 Завдяки умілому керівництву селяни збирали високі 

врожаї. До цього часу добрим словом згадують голів 

колгоспу: Малойвана І.А., який уміло керував 

господарством і вивів його в число передових колгоспів 

району, Нікітченка Якова Гнатовича, на долю якого 

припала відбудова господарства 

в післявоєнний період, 

працював упродовж 10 років, у 

1953 році був нагороджений орденом Трудового 

Червоного Прапора, Жалдака Івана Тарасовича який в 

період з 1965 по 1974 рр. побудував дитсадок, дороги по 

центру села Холодіївка – Виноградівка – Холодіївка, 

відбудував свинокомплекс, ферми, вівцематочник, 

побудував приміщення сільської ради, сільського будинку 

культури, АТС на 100 номерів. Він і тепер веде активний спосіб життя, очолює 

первинну ветеранську організацію, є членом виконкому сільської ради, 

Гордієвського Володимира Антоновича, який побудував житловий фонд, 

вівцекомплекс на 6000 голів, механізований тік, значну увагу приділяв розвитку 

соціальної сфери на селі, заасфальтував дороги по селу, Чуприну Анатолія 

Івановича – працював впродовж 11 років, газифікував села Холодіївка та 

Григорівка, добудовував вівцекомплекс, збудував асфальтовий завод, Кучеренка 

Віктора Федоровича, на період діяльності якого припало розпаювання земель 

колективної власності, реструктуризація колективних сільськогосподарських 

підприємств. Добру пам’ять залишив про себе Лемешко Андрій Павлович, 

який працював головою колгоспу в селі Григорівка.  

 Так само присвятив своє життя справі колгоспного будівництва Борець 

Архип Трохимович, який був активним організатором колгоспу імені Калініна 

(с. Грамівка), був беззмінним його головою з 1930 року до кінця життя (1961). 

 Потрібно відзначити, що в післявоєнний період кожний працював за 

принципом „Раніше дбай про Батьківщину, а потім – про себе”. 
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 Так, у 1946 році голова колгоспу імені Леніна Настека Яків Степанович 

продав свою шинелю, хромові чоботи і купив пару коней, щоб піднімати з 

післявоєнних руїн вкрай занедбане господарство. 

 Найбільший розвиток колгоспу ім. Леніна припав саме на кінець 60-х 

початок 70-х років ХХ століття. У цей період працювали головами колгоспів з 

найбільшою віддачею Владіміров Володимир Володимирович, Перебийніс 

Павло Романович. 

 Але села Яковлівка, Цвіле та Володимирівка зазнали найкращого свого 

розвитку саме за період господарювання Полтавця Анатолія Кузьмовича, 

коли було капітально відбудовано всі приміщення молочнотоварних ферм та 

свиноферм, побудовано асфальтовану дорогу в селі Цвілому, АТС на 50 

номерів, водопроводи в селах Яковлівка, Цвіле, Володимирівка, швидкими 

темпами велось будівництво житлового фонду, крім цього, було збудовано нову 

школу, дитячий садок, баню. Всі заклади соціальної сфери були капітально 

відремонтовані, приведені у відмінний стан, відновлено опалення в сільських 

клубах, фельдшерських пунктах, придбані меблі, інвентар, концертні костюми 
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для сільських клубів, відремонтовано заклади зв’язку та торгівлі – і все це за 

рахунок колгоспу. 

 За успіхи у виробництві продуктів тваринництва в 1949 році були 

нагороджені урядовими відзнаками: ланкова Овчаренко Катерина Карпівна –

орденом Трудового Червоного Прапора, ланкові Бичок Марія Сергіївна та 

Піддубна Уляна Яківна – медалями „За трудову доблесть”. 

 Протягом багатьох післявоєнних років колгоспи славилися високими 

врожаями овочевих культур. Бригадир городньої ланки Дробот Дмитро 

Трохимович 4 рази був учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки і 

нагороджений двома срібними і бронзовими медалями ВСГВ.  

За високі успіхи в різкому піднесенні врожайності сільськогосподарських 

культур 36 жителів сіл були нагороджені орденами і медалями. За високий 

урожай кукурудзи в 1936 році бригадир дільничної бригади колгоспу імені Рози 

Люксембург Скрипник В.Т. був нагороджений орденом Леніна. У 1938 році 

бригадир дільничної бригади Самарець С.І. за високі врожаї був учасником 

Всесвітньої сільськогосподарської виставки, нагороджений грамотою ВСГВ. 

Грамотою ВСГВ також було нагороджено учасницю ВСГВ свинарку 

Литвиненко Мар’яну Аністратівну.  

 Орденами Трудового Червоного Прапора були нагороджені механізатори 

Красноголовець Петро Лаврентійович, Ломонос Володимир Степанович, 

Гриценко Михайло Васильович, доярки Кришталь Тетяна Петрівна та 

Бондаренко Марія Яківна. 

 А знатний комбайнер Комнатний Микола Андрійович, який теж 

неодноразово нагороджувався урядовими відзнаками, має медаль за збирання 

врожаю на території Монголії. Передовими комбайнерами були Орлов 

Володимир Гаврилович, Бульвін Микола Петрович, Чуйко Микола Йосипович, 

Настека Анатолій Антонович, Моря Григорій Петрович. 

 Медалями „За доблесний труд” нагороджено механізатора Расюка Івана 

Андрійовича, свинарку Малойван Віру Йосипівну, Свир Ганну Андріївну, 
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Андрієнко Григорія Омеляновича, Бондаренко Дору Степанівну, Явтушенка 

Олександра Олександровича. 

 У 2002 році землі колективних сільськогосподарських підприємств імені 

Кірова та імені Леніна були розпайовані, в результаті чого селяни отримали 

земельні частки (паї). 

 На зміну колективним сільськогосподарським підприємствам імені 

Кірова (Червона Гірка, Холодіївка, Григорівка, Грамівка) та імені Леніна 

(Володимирівка, Яковлівка, Цвіле, Миронівка) прийшли приватні 

сільськогосподарські підприємства, селянсько фермерські господарства та 

приватні підприємці, які взяли в оренду земельні частки(паї)громадян, за що 

громадяни отримують орендну плату за їх використання.  

 На землях КСП імені Кірова та КСП імені Леніна нині господарюють 

селянські (фермерські) господарства: „Струмок” (Селецький) – 50 га, „Зоря” 

(Макогон) – 48га, „Агро-Дем” (Дем’янчук) – 43 га, „Ліон” (Жидко) – 55 га, 

„Аронія” (Шелестов) – 42 га, 

„Родина XXI сторіччя” (Мамон) – 

77 га, „Гривас” (Штакун) – 47 га, 

„Егіда” (Біла) – 44 га, 

„Золотницьке” (Скляр) – 128 га, 

приватні сільськогосподарські 

підприємства:„Маїс” (Січовий) – 

1792,38 га, „Каспій” (Ісаєв) – 

2272,72 га, приватні підприємства: Самарець Анатолій Васильович, 516,06 га, 

Зюзь Владислав Олександрович – 418,63 га, Івашин Станіслав Григорович – 

130,22 га, Вавренюк Олександр Володимирович – 78,16 га, Крулько Сергій 

Іванович – 51,91 га, Заплава Андрій Прохорович –43,14 га, Утвенко Петро 

Семенович – 37,42 га, Марцофей Сергій Іванович – 26,67 га. 

 У різні часи жили, трудилися і стали гордістю територіальної громади 

Гонтарь Вадим Васильович – генерал Збройних Сил Росії, Гибало Микола 

Петрович – академік Костромського університету, Комнатний Володимир 
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Миколайович – в минулому прокурор Верхньодніпровського району, нині 

начальник відділу кадрів Дніпропетровської обласної прокуратури, Перехрест 

Терентій Пантелеймонович – письменник, капітан першого рангу, ветеран 

Великої Вітчизняної війни, Почесний громадянин міста Темрюк (нині 

покійний). 

 Очільниками територіальних громад у тісній співпраці з керівниками 

колгоспів, а пізніше керівниками агропідприємств, постійно проводилася 

робота для покращення життєдіяльності громади. 

 Найпершим очолював сільську раду Борець Архип Трохимович, за ним –

Школа Сидір Андрійович. Хороші спогади по собі залишив Дробот Яків 

Трохимович, при якому намітилася тенденція розвитку сільської ради як 

громади, покращилася матеріальна база соціальної сфери. Хто його пам’ятає, 

говорить, що він був надзвичайно вимогливим до себе, підлеглих та оточуючих 

і водночас – це була добра, турботлива людина. Після 12 років керівництва 

Дробота Я.Т. раду очолювали Брага Петро Трохимович, Мороз Наталія 

Миколаївна, Крот Тамара Миколаївна. 

 Очолювати територіальну громаду в роки незалежності нашої держави 

довелось Самарець Лідії Василівні, яка впродовж 11 років обіймала посаду 

голови сільської ради, з них 4 роки в період незалежності. Цибуленко Григорій 

Сергійович пропрацював на посаді голови сільської ради в період з 1994 року 

по 1998 рік. 

 З квітня 1998 року територіальну громаду очолює Щербак Людмила 

Павлівна, яка до обрання сільським головою 5 років працювала секретарем 

сільської ради. Користується авторитетом і повагою серед жителів своєї 

громади, за багаторічну сумлінну працю має Подяки від Дніпропетровської 

обласної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради. Неодноразово 

нагороджувалась грамотами та цінними подарунками керівництвом району.  

 Сумлінне виконання посадових обов’язків апарату сільської ради дає 

можливість вирішувати всі нагальні питання, що стоять перед радою – 

секретарем сільської ради Міхеєнко Оленою Леонідівною, землевпорядником 
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Андрієнко Наталією Вікторівною, працівником з призначення субсидії Гибало 

Наталією Антонівною, яка народила і виховала 6 дітей, головним бухгалтером 

Махариною Тетяною Володимирівною, бухгалтером Міхеєнко Раїсою 

Миколаївною, водієм Щербаком Віктором Андрійовичем. 

 Особливих слів подяки заслуговують депутати сільської ради. Хочеться 

відмітити депутата сільської ради Князя Василя Павловича, якого люди 

обирають депутатом впродовж 30 років. 

 Помічниками в роботі сільському голові завжди є керівники 

агроформувань, що орендують земельні частки (паї) громадян. 

 Легко можна вирішити питання допомоги коштами 

для шкіл, придбання будинку для медичного працівника, 

забезпечення флюорографічного обстеження населення, 

проведення культурно-масових заходів з керівниками 

агроформувань ПП „Маїс” Січовим Вадимом 

Анатолійовичем, ПСП „Каспій” Ісаєвим Гілал Міргасан-

огли, які є депутатами районної ради, приватними 

підприємцями Зюзем Владиславом Олександровичем, 

Вавренюком Олександром Володимировичем, депутатом сільської ради 

Самарцем Анатолієм Васильовичем, головою фермерського господарства 

„Золотницьке” Скляром Михайлом 

Михайловичем. 

 

Україночка маленька, 

Українці – тато й ненька. 

На Вкраїні буду жити, 

Щоб навчатись і творити. 
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4. Автухович С.Г. – заступник голови П’ятихатської райдержадміністрації; 

5. Мовчан О. М. – голова П’ятихатської міської ради; 

6. Прокопенко Л.П. – керуюча справами П’ятихатської районної ради; 

7. Сторожко В.М. – депутат районної ради; 
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Оргкомітет висловлює щиру вдячність депутатам районної ради, головам 

і секретарям місцевих рад, апарату районної ради (Парчук Т.І., Супрунов А.І., 

Денисюк Т.О., Івашина О.Ю., Василенко Л.А., Кочаткова Л.А., Турлюн О.О., 

Романовська Т.В.), райдержадміністрації (Могилко В.М., Булава В.А.), 

районній ветеранській організації (Пономаренко М.В., Давидов В.В.) історико-

краєзнавчому музею (Тюріна Т.В.), бібліотекам (Хомуха Т.В.), керівникам 

бюджетних установ та підприємств міста (Буряк С.І., Поляк Т.П., Орєхов Ф.І., 

Халявко В.І., Зубчинська О.Д. Шиян К.В., Галаган О.І., Шахман Л.С., 

Невмержицький О.В., Волинець В.П., Пірогова Р.О., Лисяк Н.І., Варава В.О., 

Чепурко В.П., Зражевська М.М., Литвин Л.М., Манжелій В.І., Кириченко Д.Б., 

Гаражій Л.М.), профспілковим організаціям (Малоок А.Я.) та іншим добрим 

людям, які сприяли написанню і випуску книги.  

У районі працює понад 230 агроформувань і майже 2 тисячі суб’єктів 

підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, але ми вмістили до 

книги нариси в основному ті, що були надруковані в районній газеті „Злагода”. 

Ми намагалися написати про історію розвитку району за 85 років та 

людей П’ятихатщини, які не ввійшли до збірки В.М. Сторожка та Г. Руденка 

„П’ятихатські самоцвіти” та доповнити новими фактами, новими іменами. 

Сердечно просимо вибачення, якщо когось не згадали. 

Сподіваємось, що це не остання книга, адже життя не стоїть на місці. 

З’являться нові імена, які й будуть продовжувати історію П’ятихатщини. 

 То ж подавайте свої матеріали до районної газети і вони знайдуть місце в 

наступних публікаціях. 
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На прекрасній землі П’ятихатській, 

На рівнині, в порізі ярів, 

Мов перлина в шляхетнім намисті, 

Край мій рідний – в піснях солов’їв. 

 

Якщо нам погортати історію, 

Можна дуже багато знайти 

Про п’ять хат, які вкриті соломою, 

(Їх колись збудували брати). 

 

П’ятихатщина – землі родючі. 

П’ятихатщина – хлібні лани. 

П’ятихатщина – дзвін залізниці, 

Все прекрасне, що люди звели. 

 

І народ тут живе працьовитий, 

Щедрий, добрий, співучий народ. 

Ніби з сталі дзвінкої відлитий 

Не боїться ніяких незгод. 

 

Неможливо ні з чим порівняти  

Запах степу і цвіт васильків. 

Будем, друзі, ми міцно кохати 

Місто наших батьків і дідів. 

 

Я бажаю землі П’ятихатській, 

Квітла щоб, як у травні сади. 

Щоб лунали пісні скрізь козацькі, 

І щоб діти щасливі росли. 

 

       Парчук Аліна 

       м. П’ятихатки 

       загальноосвітня школа № 2 
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