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Чи не пора нам в час урочийЧи не пора нам в час урочий
Новий Лiтопис сотворити,Новий Лiтопис сотворити,
Як нiби той прадавнiй зодчий, Як нiби той прадавнiй зодчий, 
Увiчнити, розкрити свiтуУвiчнити, розкрити свiту
Дiяння славнi, добрi справи,Дiяння славнi, добрi справи,
Полiт думок i творчий спалах.Полiт думок i творчий спалах.
Щоб не в уявi, а насправдiЩоб не в уявi, а насправдi
На сторiнках оцих посталиНа сторiнках оцих постали
Величнi духом, гордi й сильнi,Величнi духом, гордi й сильнi,
Окраса Сiверського краю,Окраса Сiверського краю,
Якi з минувшини й понинiЯкi з минувшини й понинi
Єднають нас i окриляють.Єднають нас i окриляють.
Цi люди – скарб неоцiненний.Цi люди – скарб неоцiненний.
Хай нам зорiють їх обличчя.Хай нам зорiють їх обличчя.
Їх подвиги й душi натхненняЇх подвиги й душi натхнення
Тут закарбуються у вiчнiсть.Тут закарбуються у вiчнiсть.
    

Надія ГалковськаНадія Галковська
     Вересень 2013 р.     Вересень 2013 р.
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ЩОБ ПАМ’ЯТЬ НЕ МІЛІЛА

Час рікою пливе – співається в українській пісні. Біжить, спливає ця 
дивовижна ріка, і нема їй ні початку, ні кінця, в її руслі і на берегах ні на 
мить не припиняється нуртування життя. Змінюють одне одного покоління 
людей, і в калейдоскопі подій спостерігаємо їх взаємний зв’язок: що відбу-
вається сьогодні – витікає із вчорашнього дня, а вчорашній з попереднього, 
і так безкінечним ланцюгом. Праісторія, історія, сьогодення, очікування 
майбутнього... 
Час прискорюється, ритми зростають, виклики сучасності вимагають 

надзусиль, та незмінними залишаються одвічні цінності, що надають рівно-
ваги і допомагають рухатись вперед: любов, віра, вдячність, патріотизм, 
пам’ять.
Заради збереження пам’яті задумана і ця книга. Люди, про яких тут 

ідеться, залишили помітний слід на землі героїзмом в боях і в труді, вчин-
ками і досягненнями, які ми не в праві забувати. Це люди різних професій, 
обдаровані різними талантами, нині сущі і небожителі, представники зна-
тних родів і прості селяни. Це наші земляки, які поклали життя на вівтар 
загального миру, добра, й тим заслужили добру пам’ять про себе. І наші 
сучасники, які вчать молодь, лікують людей, роблять відкриття в науці, 
вирощують хліб, пишуть книжки чи співом звеселяють світ, а за великим 
рахунком – трудяться на розвиток і зміцнення незалежної України.
Основою для створення цієї книги стали літописи територіальних гро-

мад, публікації в періодиці різних років, дослідження істориків і краєзнавців, 
бесіди та інтерв’ю з деякими фігурантами. В ряді випадків мені лишалось 
лише ступити у слід, вже прокладений Андрієм Курдановим, Сергієм Го-
робцем, деякими іншими істориками. І все ж дане видання не претендує на 
вичерпність. Члени районного осередку Всеукраїнської спілки краєзнавців 
радо приймуть до уваги будь-які зауваження і доповнення читачів, жите-
лів будь-якого населеного пункту району. Адже усвідомлюємо, що описані в 
даному виданні персоналії, події, організації, установи – лише крапля із бурх-
ливого моря життя району. Продовження можливе і потрібне, закликаємо 
всіх зацікавлених, а багатьом така робота і в службові обов’язки записана 
– нехай ваші очі і ваші серця будуть уважними до всього, що відбувається 
у ваших громадах. Не викидайте на смітник документи чи інші матеріали 
про людину, якщо вона і пішла з життя, чи про установу, яку закрили, про 
свої школи чи ФАПи, господарства, клуби, природні об’єкти і будь-що інше.
Завтра це може знадобитись нашим дітям і онукам, і вони подякують за 
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збережену історію. Всім нам не раз доводилось переконуватися, що не за-
писане, не зафіксоване в документах швидко забувається. Навіть гучне ім’я, 
значима подія. Недарма китайська мудрість говорить: найкраща пам’ять 
у чорнила. Тому такими цінними виявляються для істориків старі метричні 
книги, газети, журнали, фотознімки. Власне, будь-який друкований чи писа-
ний документ. А розповідь живого свідка – тим більше. Скромна і неговірка 
людина, яку зустрічаємо мало не щодня, може інколи відкрити дивовижні 
речі, якщо побачить непідробний інтерес, відчує повагу до себе. Отже, будь-
мо уважними один до одного, адже з біографій людей складається історія 
країни. Пам’ятаймо: хто не шанує минулого, й майбутнього не вартий.

Від упорядників Ганна Адруг-Дараган, 
член Національної спілки журналістів України, секретар Чернігівської 

районної організації краєзнавців
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В РАКУРСІ ЧАСУ

Від повіту до району
Чернігівський район існує понад 90 років, але формування і розвиток земель, періоди 

становлення його як адміністративно-територіальної одиниці, мають свою давню історію.
За часів Київської Русі (ІХ–ХІІІ ст.) держава складалась з князівств. Чернігівське було 

одним з найбільших. Вже тоді у літописах згадується, що князь роздає «мужам своїм 
волості». На той час волость (складалась з декількох населених пунктів) існувала, як 
складова частина князівства та надавалась монастирю чи конкретній особі. Найбільшою 
літописною територіальною одиницею Чернігівського, а згодом Новгород-Сіверського 
князівств Х–ХІІ ст. була «Сновська тисяча» – вотчина, а згодом волость чернігівських 
князів Ольговичів. А в історії села Дніпровське (до 1962 р. – Навози) Чернігівського 
району є посилання на перепис 1729 року та видання з історії Чернігівської єпархії, 
(матеріали збирались архієпископом Філаретом (Гумілевським), де зазначається, що 
села Навози та Пакуль належали сину чернігівського князя Миколі Святоші (помер в 
жовтні 1143 року), який згодом заповідає свої земельні володіння Києво-Печерському 
монастирю. Володіння цими населеними пунктами пояснюється тим, що с. Навози, 
розташоване біля Дніпра, слугувало місцем звезення данини, яку звідси відправляли 
на Київ. А Пакуль знаходився на річці Пакулька, що впадала у Дніпро і була на той час 
значною водною транспортною артерією князівства.

У ХVІ–ХVІІ ст. відбувається процес заселення нашого краю, спустошеного раніше 
ворогами. Навколо Чернігова, Любеча, Седнева, укріплених міст-фортець, розвивається 
округа з населених пунктів, що виникають на місці спалених сіл, або заселених новими 
господарями – шляхтичами, козаками, селянами та робітниками невеличких промислових 
об’єктів (рудні, гути, водяні млини тощо). Жителі округи забезпечують місто продоволь-
ством та здійснюють захист при ворожому нападі. Територія, на якій відновлюються 
поселення, стає більшою за волость. Збільшується і кількість поселень, а тому в пись-
мових джерелах округа міста, як адміністративна одиниця, частіше називається повітом. 
Створене у 1635 р. Чернігівське воєводство складалось із двох повітів – Чернігівського  
та Новгород-Сіверського. Але тоді повіт мав значно вагоміший статус і по території, і 
по кількості охоплених поселень, ніж приміська округа.

При козацькому адміністративно-територіальному устрої (1648–1782) військовою 
одиницею на Лівобережній Україні був полк, який поділявся на сотні. Чернігівський полк 
у 1764 р. складався з 18 сотень. Землі в окрузі полкового міста Чернігова входили до 
складу Полкової, Слабинської, Седнівської, Роїської, Білоуської, Олишівської, Любець-
кої, Вибельської сотень. У 1763 р. Чернігівський полк було поділено на Чернігівський 
та Менський повіти: «Повет составлял некоторое знатное число селеній, несколько со-
тен в себе заключающее, которых было 20…». Активне освоєння земель монастирями 
та козаками призводить до збільшення чисельності населених пунктів, навколо яких 
виникають кордони сільських громад, закріплених за певним володарем, згідно з відпо-
відними документами на володіння землями. 

Чернігівське намісництво, Малоросійська губернія, Чернігівська губернія 
(1782–1923 рр.). Перехід на цивільний устрій в управлінні землями держави відбувся 
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зі створенням Чернігівського 
намісництва, згідно з сенат-
ським указом від 16 вересня 
1781 р., а фактично з 19 січня 
1782 р. Намісництво поділя-
лось на 11 повітів. Відповід-
ний поділ зберігся при ство-
ренні Малоросійської губер-
нії в 1796 р. та Чернігівської 
губернії в 1802 р. У 1803–
1917 рр. в складі губернії 
налічувалось 15 повітів. Чер-

нігівський повіт складався з 12 волостей – Антоновицької, Березанської, Горбівської, 
Довжицької, Козлянської, Пакульської, Редьківської, Салтиководівицької, Седнівської, 
Слабинської, Халявинської з м. Чернігів, Янівської.

Велика енциклопедія початку ХХ століття про 
Чернігівський повіт повідомляла: «Черниговский 
уезд, Черниговской губернии, ее юго-западная 
часть. Площадь 3226,7 кв. вер. Орошается реками 
Днепром и Десной. Земли крестьянской надель-
ной 174,749 дес., частной собственности 130,579 
(из которой 73,5 % дворянской), казенных 6387, 
монастырской 302, церковной 3139, городской 1653 
дес. Из общего количества 316,809 дес. пахатной 
198,111 дес. сенокосной, пастбищной 38,494, лес-
ной 35,667, остальные удобные 9703, неудобных 
34,834 дес. Посевная площадь в 1902 г. составляла 
97,943 д., с которых собрано 4 142,643 п. зерна; под 
картофелем 3,030 д., выкопано 2.953,805 п., под 
льном 839 д., семени собрано 27,333 п. и волокна 
25,412 ц.; под коноплей 947 д., семени собрано 
49,289 п., волокна 28137 п.; лугов 29,942 д. Из них 
21,446 д. заливных; сена скошено 3353,402 пуд. Скота в уезде числится 203,466 голов, в 
том числе: лошадей 48,860, рогатого скота 30,008, овец и коз 86,814, свиней 37,784; за-
водская конюшня. Табаководство носит промышленный характер. В 1901 г. добыто 6000 
ц. табаку, преимущественно низшего сорта (розводили сорт гунді – Г.А.). Из подсобных 
и кустарных промыслов наиболее развиты: выделка кож, овчин, войлока; шитье грубой 
обуви, колесно-тележный промысел, производство деревянной посуды, изготовление 
простейших сельсько-хозяйственных орудий. Отхожие промыслы значительны. Фа-
брики и заводы лишь мелкие; в 1901 г. их числилось 246 при 219 рабочих. Сумма про-
изводства достигала 300,000 руб. Ярмарок 13. Жителей, по переписи 1897 г., вместе с 
городом числилось 161,695 душ обоего пола (80,504 м. и 81,191 ж.). Большинство ма-
лороссов православных. Браков в 1903 г. заключено 1053, родилось 6409, умерло 4146. 
Естественный прирост 2,263 душ обоего пола. Волостей 12. Медицинских участков 10. 

Герб Чернігівського повіту

Чернігівський повіт поч. ХХ ст.
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Земских школ 56 с 4,033 учащимися (3,286 м. и 747 д.). Школ церковно-приходских и 
грамоты показано 39. По уезду проходит узкоколейная ветка Московско-Киево-Воро-
нежской ж.д» (С.-Петербург, 1905 р.).

Відомості про повіт знаходимо також у праці В.П. Семенова «Россия. Полное гео-
графическое описание нашего отечества», де йдеться про Чернігівщину. Зазначалось: 
«Черниговский уезд имеет в большей части своей почву, принадлежащую к типу 
дерновых и подзолистых супесей и глинистых песков (найбільший показник цієї землі 
11–12 % від всієй площі по губернії припадав і на Чернігівський повіт – Г.А.), которая 
местами переходит в дерновые и слабо-подзолистые суглинки на лессе (главным об-
разом в северной половине уезда) или в серые лесные суглинки (преимущественно на 
юго-востоке уезда). Леса занимают в уезде 11 % пространства. Жителей в уезде 161.700, 
на кв. версту 50. Со времени освобождения крестьян население увеличилось на 60 %. 
Население состоит главным образом из малороссов; великороссы к нему примеживаются 
в пропорции 20 %, белоруссы – 1 % и евреи – 4 %. Более 66 % крестьян состоит на об-
щинном пользовании, а 46 % – на подворном. Из всей массы крестьян 31 % вышли из 
крепостной зависимости и получили в надел по 2,6 десятин на душу мужского пола, а 
государственные – 3,4 десятин. Под пашнями 63 % всего пространства; продовольствен-
ного хлеба в 1895–1900 г.г. собиралось на душу всего населения, в среднем 13,5 пуда 
(за вычетом посевных семян и овса), а на душу одного сельського населения – 16,8 п. 
Заводская и фабричная промышленность не имеет большого развития и производит то-
варов всего на 450 тыс. руб. при 360 рабочих. Из кустарных промыслов развита выделка 
кож – овчин, древодельные промыслы (колесно-тележные, деревянная посуда), тканье 
холста и сарпинки и др. Волостей в уезде 15. Крупных селений (имеющих свыше 2.000 
жителей) 9. В эпоху освобождения крестьян в уезде было 23 цензовых дворян. Из них 
3 дворянских фамилии владели более чем 3.000 дес. земли, а именно Дурново, Мило-
радовичи и кн. Кекуатовы (все свыше 5.000 десятин) (у 1896 р. до списку дворян, що 
мали 2000 та більше десятин землі, входили: стас секретар, дійсний таємний радник 
Іван Миколайович Дурново – 3848; поручик Іван Якович Дунін-Борковський – 2920; 
генерал-лейтенант, граф Григорій Олександрович Милорадович – 3719; нащадки Савви 
Івановича Посудевського – 4994; Володимир Миколайович Рігельман – 6188)».

Чернігівський район Чернігівської області (1923–2001 рр.). Президія ВУЦВКа 
7 березня 1923 р. прийняла постанову «Про адміністративно-територіальний поділ Черні-
гівщини», за якою стара система районування (волость – повіт – губернія) замінювалась 
на нову (район – округ – губернія). З 2–3 повітів створювався один округ, з декількох 
волостей – район. У Чернігівський губернії замість 12 повітів виникло 5 округів, замість 
133 волостей – 58 районів. На основі волостей Чернігівського повіту та приєднанням де-
кількох сусідніх волостей був створений Чернігівський округ з 12 районів (Березнянський, 
Бобровицький, Довжицький, Козлянський, Краснянський, Куликівський, Любецький, 
Моровський, Пакульський, Ріпкинський, Чемерський, Сорокошицький). У цей час Ха-
лявинська та Седнівська волості були об’єднані в один Бобровицький район з центром в 
селі Бобровиця. Районування 1923 р. було не останнім у великій кількості територіальних 
змін, наслідком чого стали нові кордони територій без врахування історичних зв’язків 
між населеними пунктами та розвитку земель. До цього призвело намагання нової вла-
ди на кожному з етапів будівництва держави мати свої особливі підходи в управлінні 
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територією. Так, 2 вересня 1930 р. ліквідовано Чернігівський округ, та створено окремі 
адміністративно-територіальні одиниці – райони. Ще 29 квітня 1929 р. президія Черні-
гівського окрвиконкому підтримує прохання Бобровицького райвиконкому і районного 
з’їзду Рад Бобровицького району до ВУЦВК про перейменування Бобровицького району 
в Чернігівський район: «Принимая во внимание, что Бобровицкий район территори-
ально расположенный около г. Чернигова, а Бобровицкий райисполком находится не 
в с. Бобровица, в г. Чернигове, так как в с. Бобровице нет для этого соответственных 
условий…». 15 жовтня 1932 р. утворена Чернігівська область і введена триступенева 
система управління (район – область – центр), яка збереглась і до сьогодні. 

У жовтні 1932 р. створюється політвідділ Котівської машинно-тракторної станції, 
який обслуговував господарства приміської смуги, а управлінські функції територією 
району передаються Черніігівській міськраді. Тільки з червня 1937 р. відновлюється 
діяльність районних органів управління.

У січні – лютому 1935 р. низку районів України було ліквідовано і створені нові. З 
Чернігівського району були виділені в окремі райони Козлянський (з жовтня Михайло- 
Коцюбинський), Березнянський, Любецький, Куликівський, Олишівський та інші.

Згідно з Указом Президії Вер-
ховної Ради УРСР від 21 січня 
1959 р. під час ліквідації 6 районів 
області до Чернігівського району 
відійшла частина Тупичівського. 
У 1960 р. при черговій ліквідації 
районів до Чернігівського відхо-
дить частина Березнянського та 
Олишівського районів. 30 грудня 
1962 р. Президія Верховної Ради 
УРСР затвердила Указ про укруп-
нення сільських районів України 
до розмірів територій виробничих 
колгоспно-радгоспних управлінь, 
згідно з яким в Чернігівській облас-

ті було ліквідовано ще 14 районів, а до Чернігівського відходили частина Куликівського 
та територія Михайло-Коцюбинського районів. У 1966 р. при утворенні нових районів 
від Чернігівського району частина території відійшла в Куликівський район. У 1965 р. 
були внесені чергові зміни в адміністративне районування і до складу Ріпкинського ра-
йону передаються Довжицька, Пльохівська, Рудківська, Хмільницька, Шибиринівська 
сільські ради, які невдовзі знову повернуться до Чернігівського району.

Протягом 1967–2001 рр. на території області і району деякі населені пункти були 
об’єднані, зняті з обліку, утворювались нові сільські та селищні ради. Останні терито-
ріальні зміни в районі були наступними: 30 березня 1993 р. – рішенням ХV1 сесії 21 
скликання обласної ради в складі Чернігівського району утворено Редьківську сільраду 
з центром в селі Редьківка, збудовану для переселенців Редьківки Ріпкинського району, 
які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 14 липня 1992 р. – рішенням 
ХІІІ сесії 21 скликання обласної ради переведено центр Павлівської сільради в село 
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Радянська Слобода і перейменовано її на Радянськослобідську сільську раду; жовтень 
1993 р. – рішенням Х1Х (позачергової) сесії 21 скликання обласної ради в складі Черні-
гівського району утворено Будиську сільраду з центром в селі Буди, яке до цього відно-
силось до Грабівської сільради Куликівського району; 1999 р. – до м. Чернігів відійшли 
села Олександрівка, Півці, частина Новоселівки; 2001 р. – знято з обліку село Локотьків 
Пакульської сільської ради, жителі якого були відселені в село Улянівку, як потерпілі 
внаслідок аварії на ЧАЕС.

Загалом Чернігівський район за територією, населенням та кількістю сіл завжди був 
найбільшим поміж інших адміністративно-територіальних утворень Чернігівської губер-
нії та сучасної області (тільки за деякими показниками від столичного району відстає 
Козелецький район). На даний час маємо 42 сільські та 4 селищні ради, що об’єднують 
124 населених пунктів. 

Органи управління 
адміністративно-територіальною одиницею

За часів Київської Русі князь керує князівством, а його братам чи дітям, боярам у 
володіння надаються села, які складають їх вотчини, волості. Це робилось для власного 
становлення, для контролю над збиранням податків. Відомо, що селом Жавинка (Жол-
винка) володів чернігівський князь, у Бєловосі (сучасне – Старий Білоус) жив старий 
князь, який мав білий ус, а Анисів (Онисів) заснував боярин Онисим.

Не відбулось суттєвих змін і надалі – землі роздавалися для особистого «прокорм-
ления» його власника, для готовності мати зброю та виступити з литовським князем, 
польським королем, козацьким гетьманом чи московським царем у військовий похід, а 
також розвиток земель для поповнення державної скарбниці. 

Саме в часи козацького адміністративно-територіального устрою землі чітко поді-
ляються на адміністративні одиниці декількох рівнів: 
полк – сотня – курінь (Чернігівський полк – Білоуська 
сотня – Старобілоуський курінь). На чолі територій і на-
чальники: полковник, сотник, курінний отаман зі штатом 
помічників. Розвитку земель та зростанню кількості на-
селених пунктів сприяли козацькі родини Дуніних-Бор-
ковських, Комарівських, Милорадовичів, Подольських, 
Товстолісів та інших. Історію нашого краю не уявити 
без давнього козацького роду Лизогубів. У 1687 р. Яків 
Лизогуб одержав пірнач Чернігівського полковника і 
заснував родинне гніздо у Седневі, яке згодом перетво-
рилось у мальовничий архітектурний ансамбль.

Після ліквідації козацького устрою введено цивільні 
органи управління в нових територіальних одиницях (на-
містництво (згодом губернія) – повіт – волость – сільська 
громада), які очолювали губернатор, повітовий пред-
водитель дворянства, волосний старшина та староста. 
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Посаду повітового предводителя дворянства було введено у 1782 р. з метою посилення 
впливу дворянства на місцях. Предводителі обиралися повітовим дворянським зібран-
ням і були виконавчим органом дворянської громади та активним органом повітової 
адміністрації. До 1865 р. одноосібно здійснювали керівництво повітом. Після введення 
повітових земських управ до 1919 р. повітові предводителі дворянства обиралися голо-
вами повітових земських зборів.

Зберігся список повітових предводителів дворянства в Чернігівському повіті: Ду-
нін-Борковський Іван Михайлович, бунчуковий товариш (1782–1787), Рашевський 
Іван Іванович, бунчуковий товариш (1788–1791), Тризна Іван Андрійович, бунчуковий 
товариш (1791–1792), Єнько Микола Михайлович, бунчуковий товариш (1792–1793), 
Домонтович Степан Матвійович, секунд-майор (1794–1796 та 1802–1805), Стороженко 
Микола Михайлович, статський радник (1796–1802), Лашкевич Іван Степанович, майор 
(1805–1806), Селецький Василь Лаврентійович, підполковник (1806–1807), Рігельман 
Аркадій Олександрович, титулярний радник (1807–1808, 1815–1818 та 1835–1851), 
Селецький Петро Лаврентійович, майор (1808–1811), Лизогуб Іван Якович, колезький 
ассесор (1811–1815), Дунін-Борковський Яків Іванович, штабс-капітан (1819–1832), 
Єнько Григорій Іванович, колезький асесор (1832–1833), Лашкевич Микола Іванович 
(1833–1835), Комаровський Василь Михайлович, штабс-ротмістр (1852–1855), Подоль-
ський Микола Михайлович, статський радник (1856–1860 та 1863–1869), Дурново Іван 
Миколайович, підпоручик артилерії (1860–1863), Селецький Михайло Михайлович 
(1869–1871 та 1872–1875), Дунін-Борковський Іван Якович (1871), Стишевський Павло 
Іванович, полковник (1872), Подольський Дмитро Захарович (1875–1877), Комаровський 
Хрисанф Миколайович (1877–1878), Посудевський Михайло Іванович, дійсний статський 
радник (1878–1890), Глєбов Григорій Миколайович (1890–1910), Деполович П.П. (1918). 
За кожним прізвищем історія роду, нашого краю.

Нового змісту владі було додано земською реформою. З її проведенням у 1865 р. 
були введені губернські та повітові земські управи, як виконавчий орган губернських та 
повітових земських зборів на території губернії та повіту. До 1919 р. вони здійснювали 
керівництво будівництвом та утриманням місцевих лікарень, шкіл, шляхів сполучень, 
благодійних закладів, продовольчою справою, пропагандою санітарних та агрономічних 
знань, відкриттям сільських бібліотек, благоустрою 236 населених пунктів тодішнього 

Тищинський О.А. Варзар В.Є. Тризна Д.Р. Вербицький М.Ф.
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Чернігівського повіту. У 1912 р. повітове земство прийняло план розвитку повіту на 50 
років, яким передбачалось запровадження загальної шкільної освіти, створення сільських 
кооперативів, селянських громад і товариств, нових промислових підприємств, фель-
дшерських пунктів та лікарень. Але в 1914 році, з початком першої світової війни, плани 
земства почали руйнуватись і були остаточно перервані революційними подіями 1917 р.

Головами повітової земської управи призначались знані та поважні постаті того часу: 
Перепелицин К.І., дворянин (1865–1868), Ісаєвич П.П., дворянин (1868–1869 (70), Ваку-
ловський Н.Ф. (1869 (70)– 1874), Тризна Р.Д., дворянин (1874–1875), Тищинський О.А., 
дворянин (1875–1876 та 1877– 1880), Ярмахов С.І., відставний чиновник (1876–1877), 
Тризна І.А., дворянин (1880–1886), Варзар В.Є., дворянин (1886–1892), Тризна Д.Р., дво-
рянин (1892–1910), Товстолєс А.І., дворянин (1910–1913), Сикорський В.І. (1913–1915), 
Вербицький М.Ф. (1918).

У січні 1918 р., під час наступу більшовицьких військ на Україну, в селах проголошу-
валась радянська влада, яка проіснувала до квітня цього ж року. За гетьманської влади на 
Україні, в травні – грудні 1918 р., функції господаря Чернігівського повіту покладалися 
на повітового старосту. Ним був  Михайло Миколайович Малахов. Повітове земство з 
початку 1918 р. очолював колишній її секретар Федір Миколайович Вербицький, який 
намагався скликати повітові земські збори, але не одержував на це дозволу. Однак 
політична та військова криза посилювались, а війська Директорії після перемоги над 
гетьманською владою почали відступати під натиском більшовицьких військ. До кінця 
грудня 1918 р. на території Чернігівського повіту була відновлена радянська влада. По-
вітовий революційний комітет, як тимчасовий орган влади, а згодом повітовий виконав-
чий комітет займаються відновленням господарського комплексу повіту, зруйнованого 
громадянською війною.

В історії повіту відзначився і той факт, що 13 січня 1919 р. Чернігівський повітревком 
оголосив про прийняття на себе функцій губернського ревкому, але вже 25 січня визнав 
Чернігівський губернський ревком, створений в м. Клинцях 4 січня 1919 р.

У складних умовах відбувався розвиток створеного в 1923 р. Чернігівського району. 
Неодноразово змінювались його територія та назва. У цих умовах працював створений 
владою районний виконавчий комітет. Райвиконком у 20-х – 30-х рр. займався організа-
цією роботи місцевих органів влади по вирішенню соціально-економічних проблем сіль-
ських громад та впровадженням у життя нових форм сільськогосподарських об’єднань, 
питаннями освіти, культури на селі. У жовтні 1932 р. управління районом було підпо-
рядковане Чернігівській міській раді. З червня 1937 р. відновлено діяльність районної 
виконавчої влади в особі організаційного комітету рад, а з грудня 1939 р. – райвиконкому. 
Слід відмітити, що з утвердженням у суспільстві в 1919 р. влади однієї партії – партії 
більшовиків, діяльність виконавчої влади була під контролем місцевих осередків кому-
ністичної партії – губернських та повітових, а згодом обласних та районних комітетів.
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ІСТОРИЧНІ НАРИСИ ПРО РАЙОН

Літописні поселення

Вже не одне століття історики, краєзнавці, допитливі шукачі свідчень про виникнен-
ня і розвиток своєї землі послуговуються древніми літописами, зокрема Іпатіївським, 
Лаврентіївським та деякими іншими. Мусимо низько вклонитися старанним літописцям, 
що подарували нам неоціненне джерело історичної правди. Завдяки їм переконуємося, 
що коріння нашого народу надзвичайно глибоко в цій землі, що ми тут господарі, а не 
випадкові кочівники і не тимчасові квартиранти.

Ось що говориться в Іпатіївському літописі про села, що входять до сучасного Чер-
нігівського району:  

– у 1152 р. вперше з’явилась назва Березий, поблизу Гюричева та річки Свинь. До-
слідники Марков і Погодін припускають, що йдеться про село Березанку за 3 км від р. 
Свинь вздовж Глухівської дороги («Сп. насел, мест Черниг. губ.», 1866 г., № 28). Інший 
висновок робить П.Голубовський, начебто під Березовим мається на увазі м. Березна 
(см. «Тр. XIII археол. съезда в Екатеринославе», т. II, М., 1908, стр. 2–5);

– під 1148 р. вперше згадується назва Боловос (Боловєс), і що шукати його треба 
поблизу «Ольгова поля» (район Чернігова). В літописі немає уточнення, що йдеться про 
поселення, тому Голубовський вважає, що Боловос – це річка Білоус («Тр. XIII археол. 
съезда…», т. II, стр. 5). В той же час Надєждін і Нєволін припускають, що назва Боловос 
вказує на нинішнє село Старий Білоус, а «Ольгово поле» – на хутори Льгів і Льгівський 
(нині Льгівка). За ще однією версією Ольговим полем звалась місцина від Троїцького 
монастиря до дєрєвні Гущин(а) і до берегів річки Білоус («Тр. XIII археол. съезда…», 
т. II, стр. 28);

– під 1159 р. згадується Оргощ як місто, 
що нарівні з Любечем, Моравійськом, Все-
воложем тяжіє до Чернігова. Голубовський, 
посилаючись на грамоту литовського князя 
Александра 1496 р., переконливо довів, що 
назви Оргощ, Рогощ, а також Рыгощь сто-
суються одного населеного пункту – ниніш-
нього села Рогоща. Для ретельного вивчення 
історії цього села можемо звертатись до ще 
одного джерела: Добровольский П.М. Село 
Рогоща Черниговского уезда – ЗСЧГ, 1904 
г., № 8, с. 126 – 137;

– під 1160 роком говориться про нашу Улянівку, хоча назву мала тоді зовсім не схожу 
– Свенковичі. Нічого дивного, адже село лежало біля річки Свинь, там де вона впадала в 
р. Десну. В цьому місці був брід, що також звався Свинська переволока («Тр. XIII археол. 
съезда…», т. II, стр. 12). Річка Свинь (Свиная) фігурувала в тому ж Іпатіївському літописі 
і раніше – під 1152 та 1158 роками. Щодо назви села Свинь, дослідник Марков писав: 
«река Свинь в 11 верстах от Чернигова по дороге на Глухов, которая ныне двоякое имеет 
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название: Свинь и Замглай, из коих последнее перешло к ней от болота, через которое 
она протекает, превратилась и сама в вид болотный, но вершина ее, вливающаяся в бо-
лото Замглай, и поднесь имеет одно название Свинь, равно как одно селение при устье 
ее сохраняет то же название» (М. Погодин. Исследования…, т. IV, стр. 238).

А тепер про села, згадані не лише в Іпатіївському, а і в Лаврентіївському літописах:
Гуричів (Гюричев), 1152 р. – згідно з описом, Гуричів знаходився поблизу Березового 

в напрямку Чернігова. На думку дослідника Маркова, вірогідно, що мова йшла про село 
Бобровицю, за 5 км від Березанки по Глухівській дорозі в напрямку Чернігова (інша 
народна назва Юріїв(сь)ка) (Сп. насел, мест Черниг. губ., 1866 г., № 23), (Про кургани 
на схід від Чернігова див: Б. А. Рыбаков. Древности Чернигова, стр. 51. «Материалы и 
исследования по археологии СССР», т. II, 1949);

Канін, 1152 р. – назва стосувалась не поселення, а якогось урочища, струмка, а, мож-
ливо, й поля. Це недалеко від Чернігова, під Гуричевим. Є припущення Голубовського,  
що Канін і Свинь – одна й та ж річка. Цей висновок зроблено на основі повідомлення 
Лаврентіївського літопису про те, що Юрій, просуваючись до Гуричева, переходив і Ка-
нін, і Свинь. А в Іпатіївському літописі згадана лише Свинь («Тр. XIII археол. съезда…», 
т. II, стр. 2);

Сновськ (Сновск), 1067 (1068), 1234 рр. 
– у літописних оповіданнях вказувалось, що 
Сновськ лежав на річці Снові (чи поблизу неї), 
в іншому випадку – що недалеко від р. Десни. 
Деякі дослідники відводили Сновську місце 
«при местечке Брусилове» – «городок» мав бути 
там, де з’єднувались води Снову і Десни. Більш 
переконливими стали висновки дослідження 
Грушевським і Голубовським описів кордонів між 

Литовською і Московською державами: «Сновск лежал на месте старого городища око-
ло Седнева» (М. Грушевський.Iсторiя Украïни-Руси, т. II, 1905, стр. 605; см. также «Тр. 
XIII археол. съезда…», т. II, стр. 39). Нині це селище – наш славний літописний Седнів.

Це далеко не всі населені пункти району, що мають древнє походження. Згадаймо 
хоча б Навози (з 1962 р. – Дніпровське) – вотчину преподобного князя Святослава Да-
видовича (у чернецтві – Микола Святоша). В сиву давнину виникло село Пакуль, котре 
належало Києво-Печерській лаврі. А ще Киїнка, Пльохів, Рудка, центри козацьких со-
тень Новий Білоус, Слабин, Роїще, і так далі. Інформацію про них дослідники збирають, 
ніби розсипні перлини з колись цілого намиста, і передають нащадкам. Отже, не скажуть 
молоді покоління, що вони безбатченки, тільки б мали охоту вивчати власну історію.

Про чотирьох генералів, царського міністра та академіка

З небуття повертаються до людської пам’яті імена тих, хто жив колись, до нас, творив 
історію, розбудовував життя. Вони залишили свій слід на нашій землі, а чи зможемо 
ми довести, що і наша діяльність була не марною. Ось із цього й починаються моральні 
аспекти пам’яті та необхідності вшанування  наших попередників.
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У Михайлівській церкві, яка височіла колись над 
селом Андріївка, було поховано генерал-майора інженер-
них військ, географа й історика Олександра Івановича 
Рігельмана (1720–1789). Вихідець з німецької родини, він 
перебував на службі у російської імператриці Катерини 
ІІ. Вийшовши у відставку, оселився в маєтку своєї дру-
жини, уродженої Лизогубівни. Однак генерал-майор не 
вів безтурботне життя. Він закохався в Україну і робив 
все можливе, щоб прислужитися її народу. За власний 
кошт звів у селі кам’яний храм та дописував свою книгу 
«Літописне повіствування про Малу Росію, її народ і 
козаків взагалі».

Свого часу губернська газета повідомляла, що на 
шістдесят третьому році життя у Боромиках помер ге-
нерал-майор у відставці Олександр Миколайович Ми-

таревський. Це придеснянське село було родинним маєтком Митаревських. Олександр 
Миколайович служив в артилерії,  учасник  Кримської кампанії 1855–1856 рр. У складі 
військ Варшавського військового округу у 1863 р. брав участь «при усмирении восстания 
в Царстве Польском». Згодом, коли в артилерії ввели «ремонторів», очолює цю службу 
аж до виходу у відставку. Він народився в селі, і тут, при великій кількості людей на чолі 
з Чернігівським губернатором гідно був похований в рідну землю.

Метрична книга церкви села Роїще за 1886 р. довгий час зберігала запис  про те, що 
на сільському кладовищі було поховано 81-річного генерал-лейтенанта Миколу Мико-
лайовича Політковського. Люди середнього і старшого віку пам’ятають ім’я ведучого 
популярної у 90-х рр. минулого століття телепрограми «Взгляд» Олександра Політков-
ського. Виявляється, журналіст теж походить із цього старовинного роду. Історикам 
необхідно з’ясувати, чим поліське село Роїще приваблювало за життя генерала.

Багатьма орденами був відзначений під час військової служби генерал-майор Роман 
Федорович Силич, який у 1859 р. мешкав у Старому Білоусі. Залишки поховань пред-
ставників роду Силичів знаходили під час будівництва на місці старого церковного 
цвинтаря нового храму для села.

У 1860–1863 рр. повітовим предводителем дворянства 
був обраний Іван Миколайович Дурново. Він народився в 
Чернігові, після служби в армії повернувся на батьківщину і 
оселився в своєму маєтку в селі Жукотки. Його кар’єра була 
стрімкою – Чернігівський губернський предводитель дво-
рянства, Катеринославський губернатор, а згодом і товариш 
(заступник) міністра внутрішніх справ, у 1895 р. – міністр 
внутрішніх справ Російської імперії, у 1899–1903 рр. – голова 
Комітету міністрів царського уряду. Однак, незважаючи на 
високі посади, він з родиною приїздив до Жукоток, опікувався 
благоустроєм села. Відзначали, що головна вулиця села не 
відрізнялася від міської. З правого її боку була розташована 
садиба з чудовою алеєю, що вела до панського двору. Тут 
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знаходився притулок для збіднілих дворян Чернігівської губернії. У Жукотках була 
відкрита прокатна станція сільськогосподарських машин і знарядь. На Жукотківській 
станції для послуг селян, за певну платню, давали соломорізки, віялки, пружинні боро-
ни, культиватор, залізну борону, окучник. Також в маєтку діяв цукровий завод. У 1900 
р. І.М. Дурново продає маєток Селянському банку.

На сторінках губернського видання знайдено цікаву розповідь про досі невідому ши-
рокому загалу людську долю. 1 листопада 1864 р. повідомлялося, що «12 мая в местечке 
Седнев скончался на 53 году жизни… уважаемый всеми академик, надворный советник 
Дмитрий Егорович Ефимов… пользовался гостеприимством просвещенного любителя и 
знатока искусств… помещика Ильи Ивановича Лизогуба… сначала жил, а потом купил 
недалеко от его усадьбы место, построил дом и навсегда поселился в Седневе, занимался 
проектами церквей и домов».

Злети і падіння губернатора з Олишівки

У губернській газеті «Черниговская земская неделя» за 1917 рік знайдено статтю, де 
йшла мова про мітинг у містечку Олишівка, присвячений поваленню монархії. Там зазна-
чалось: «В празднестве участвовало почти все население, духовенство, интеллигенция 
и даже мировой судья, бывший нижегородский губернатор Шрамченко». За допомогою 
інформації з інтернет-сайтів та раніше зібраного матеріалу про Олишівку вдалося від-
новити сторінки біографії нашого земляка.

Анотований покажчик «Губернаторы Нижегородской гу-
бернии (1914–1917)» повідомляє: «36. Шрамченко Михаил 
Николаевич (1907–1910). Действительный статский советник. 
Из артиллерийских офицеров, затем на гражданской службе. 
За скандальные любовные похождения переведен из Нижего-
родской губернии с понижением, позднее уволен в отставку. 
Расстрелян во время гражданской войны». На інших інтернет-
сайтах знаходимо: «Шрамченко… типичный представитель 
украинской шляхты, сын помещика», «шел губернатор Шрам-
ченко, веселый седой красавец, следом телохранитель-черкес, 
увешанный оружием».

Після таких характеристик продовжую пошук матеріалів 
про губернатора та його олишівське коріння. Інтернет-сайт 
«Всероссийское генеологическое древо» подає невеличку 

інформацію про представників роду Шрамченків, де вказується, що Дмитро Миколайо-
вич народився в Олишівці Козелецького повіту, інші з Остерського повіту. Однак перші 
Шрамченки походили з козацької старшини Ніжинського полку та Олишівської сотні. 
«Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка» (1729–1730 рр.) згадує пол-
кового обозного Леонтія Шрамченка та його сина, майбутнього олишівського сотника 
Данила. Повідомляється, що у олишівського сотника Івана Шрамченка брат Данило в 
Олишівці володіє землею з 1716 року. У праці О. Шафонського зустрічаємо бунчукових 
товаришів Михайла та Василя Шрамченків, полкового хорунжого Євстафія Шрамченка. 
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Філарет (Гумілевський) у нарисі про Олишівку подає дати: 1680 рік – обрання олишів-
ським сотником Левка Шрамченка; 1744 рік – олишівський сотник Василь Шрамченко 
зустрічав російську імператрицю Єлизавету у Комарівці; 1743 рік – сотник Іван Шрам-
ченко сприяє будівництву в Олишівці церкви на честь св. арх. Михаїла. А про Євстафія 
Шрамченка (згадується в 1786 р.) пише О. Шишацький-Ілліч: «был глубокий старик, 
седой как лунь; ходил в бороде и в белом длинном костюме. Шрамченко этот постоянно 
любил просиживать дни в своей пасеке, на поле, – иногда бывало, к нему кто придет, то 
он каждого накормит медом и тогда проводит в дорогу, часто даже и незнакомых». Були 
серед Шрамченків і священнослужителі – у 1755 р. згадується Олишівський намісник 
Андрій Шрамченко. Окремі джерела ХІХ ст. продовжують розповідь про олишівських 
Шрамченків: 1814 рік – у Чернігівському ополченні служить поручик Шрамченко, 
згадується губернський секретар Іван Шрамченко; 1859 рік – у володіннях Шрамчен-
ків працюює пиво-медоварений завод, а в Олишівці мешкає бойовий полковник Іван 
Пантелеймонович Шрамченко – воював з турками та горцями; 1863 рік – заворушення 
селян у маєтку Шрамченків; 1898 рік – «Земельные владения Шрамченка Александра 
Александровича в дачах м. Олишевки и с. Середынка, Шрамченка Михаила Николаевича 
в Олишевке под названим «Молофа».

Дворянське становище козацької родини Шрамченків з містечка Олишівка у другій 
половині ХІХ ст. відкрило юному Михайлу Миколайовичу великі перспективи кар’єрного 
росту та входження до вищої еліти тодішньої Російської імперії. «Свою карьеру начал в 
престижном Николаевском кавалерийском училище в 1875 г. Через три года за какие-то 
прегрешения его перевели в Михайловское кавалерийское училище. В 1881 году он по-
ступает в Михайловскую артиллерийскую академию. Выпускник академии стал служить 
в должности начальника хозяйственной части батареи. В 1890 г. выходит в запас с чином 
поручика и переходит на земскую службу». У 1890 р. М.М. Шрамченко призначаєть-
ся земським начальником у Козелецькому повіті над Олишівською та Держанівською 
волостями. На цій посаді служив 11 років. У 1901 р., під час проводів на нову посаду, 
відзначали його особистий внесок у будівництво земських шкіл та хлібозапасного мага-
зину. Виявляється, завдяки М.М. Шрамченку все це було зроблено «с незначительными 
сравнительно затратами… на собранные за разрешение открыть в черте села питейные 
заведения деньги». Також у цей період в Олишівці почали працювати: «случный пункт» 
від Чернігівської заводської конюшні (1897), народна чайна (1898), народна бібліотека 
(1899), при школі відкрито «ясли – дневной приют для детей местных жителей» (1899). 
Новоутвореними бібліотекою та яслами опікується дружина А.К. Шрамченко. Під час 
відвідання м. Олишівка Чернігівський губернатор Є.К. Андрієвський оцінив старання 
М.М. Шрамченка і в 1901 році його призначено на посаду постійного члена Чернігів-
ського губернського присутствія.

Необхідно додати, що Є.К. Андрієвський був діяльним губернатором, а виходець з 
Чернігівщини (родовий маєток знаходився в с. Жукотки Чернігівського повіту) міністр 
внутрішніх справ, а згодом голова Комітету міністрів російської імперії І.М. Дурново 
підтримував його. Можливо, все це і сприяло високому злету М.М. Шрамченка – він 
призначається Бессарабським віце-губернатором. 

Про його діяльність на посаді віце-губернатора інформації обмаль. Відомо тільки те, 
що М.М. Шрамченко в Кишиневі під час подій 1905–1907 рр. «беспощадно подавлял там 
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революционное движение». Саме тут він стає активним діячем руху «Союза русского 
народа», що відстоював православ’я, самодержавство, народність та протидіяв револю-
ційному насиллю. Ось чому в 1907 році 50-річного М.М. Шрамченка знову помічають 
і він стає Нижегородським губернатором.

Сучасні російські дослідникі так оцінюють той період в історії Нижегородської гу-
бернії: «В 1907 году Нижегородская социал-демократическая организация подверглась 
разгрому. Репрессии против революционеров особенно усилились, когда в феврале 1907 
года в г. Н. Новгород на должность губернатора Столыпин назначил известного черно-
сотенца Шрамченко». «Был он хватким, энергичным, но не особенно самостоятельным 
губернатором. Управлял губернией с необходимой после кровавых событий 1905 года 
твердостью. Инспектирует уезды, готовится к празднованию 300-летия царствования 
дома Романовых». У цих умовах у 1908 році прийшло повідомлення про те, що на губер-
натора начебто готується напад: «этот террористический акт необходимо осуществить 
ввиду того влияния, которым М.Н. Шрамченко пользуется в Министерстве внутренних 
дел, причем характер этого влияния приравнивается к влиянию графа Игнатьева, убитого 
в Твери». Напад не відбувся, але губернатор своїми діями прискорив своє звільнення 
з посади: «Погубило его пренебрежение к нормам общепринятой морали: законной 
супруге надоели бесконечные романы любвиобильного мужа, и она написала жалобу 
в Сенат». Допомогли зв’язки, і в 1910 році він був переведений на посаду губернатора 
Вологодської губернії.

На новій посаді пробув не довго – з серпня 1910 р. по липень 1913 р., намагався ке-
рувати «твердою рукою»: «Отныне власть стремилась искоренить любое «бесчинство 
и озорство, вызывающее недовольство окружающих». К подобным действиям отнесли: 
стрельбу и метание камней в прохожих, экипажи и поезда; умышленное расталкивание 
локтями; порчу чужого имущества. За нарушение воли губернатора виновного облагали 
штрафом в 500 рублей. В рядеслучев выплату заменяли трьохмесячным заключением 
под арест». За яких обставин М.М. Шрамченко одержав відставку і на яких посадах 
після цього працював -  невідомо.

Напередодні лютневих подій 1917 року мировий суддя М.М. Шрамченко мешкає 
в Олишівці. Цікаво, про що він думав, коли стояв на мітингу, де повідомлялось про 
повалення монархії, та на що сподівався, коли громада вшановувала пам’ять полеглих 
революціонерів? Але під час громадянської війни хтось таки пригадав колишньому гу-
бернатору його внесок у боротьбу з революцією.

Нещодавно, завдяки місцевій дослідниці дворянських родин Олені Малишко, стало 
відомо, як закінчив своє життя герой цієї оповіді. В американському архіві Гувера їй 
вдалося знайти переписку дворян-емігрантів з Чернігівщини. В одному з листів розпо-
відається про події 1918 року в Чернігівській в’язниці. Автор пише про розстріл більшо-
виками Михайла Миколайовича Шрамченка, описуючи обставини смерті таким чином: 
«Старик, сошедший с ума в тюрьме. Его поведение вызвало смех и издевательства на 
месте расстрела».
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Їх зустрічали з хлібом-сіллю

Відомості про перебування в селах нашого району видатних людей знаходимо не 
лише в архівних документах, вони збереглися також в усних переказах, легендах, живо-
писних та літературних творах, навіть народних піснях. 

Про перебування гетьманів України в наших селах відомо, на жаль, небагато, отож 
вивчаємо їх численні універсали на маєтки, села та млини. Архівні документи свідчать, 
що 4 червня 1694 р. на перевозі біля Брусилова перебував Іван Мазепа. Село дісталось в 
дарунок від гетьмана Мазепи Василю Касперовичу (Андрійовичу) Дуніну-Борковському. 
Подібні універсали видавалися гетьманами Полуботком, Скоропадським та іншими. До-
слідник А. Балика в історії Седнева наводить перекази старожилів про те, що під старим 
дубом Богдан Хмельницький розмовляв з седнівчанами, а в маєтку Лизогубів був фонтан, 
який мав горду назву «Гетьман».

Наші пращури бачили Т.Г. Шевченка і О.С. Пушкіна. У селах тодішнього повіту писав 
свої картини С.С. Василенко, відомий етнограф Ф.К. Вовк збирав матеріали про життя 
та побут людей, а Б. Грінченко записував давні пісні та обрядові дійства. 

З відомого історичного нарису А. Балики, дізнаємося, що в Седневі під час російсько-
шведської війни російський цар Петро І у 1708 р. гостював у бунчукового товариша Якова 
Лизогуба. А ось олишівський сотник Василь Шрамченко у 1744 р. у складі козацької 
делегації зустрічав у Комарівці російську імператрицю Єлизавету. Традиція збирати 
представників від козацтва та селянства на побачення із імператором набула поширення 
у наступні століття. Так, у Москві Олександр ІІІ у 1886 р. зустрічається з волосними 
старшинами, а 1911 р. у Чернігові Миколу ІІ вітають ретельно відібрані представники 
селянства з усієї губернії.

У січні 1787 р. Імператриця Катерина ІІ подорожувала Чернігівським краєм. 25 січня 
по Московському та Новгород-Сіверському шляхах царський кортеж рушив з Берез-
ного на Чернігів. Неподалік від Брусилова з початку ХVІІ ст. діяв перевіз через річку 
Снов, де і був збудований «маленький путевой деревянный, о двух жильях дворец для 
Высочайшего Ее Императорского Величества…, предпринимаемого шествия, где одна 
перемена лошадей назначена». Але і досі мало не в кожному селі можна почути пере-
кази про те, що саме їхні жителі позбавили царську карету золотих частин і прикрас.

У літописі церкви святої Параскеви с. Красне зберігся запис про те, як російський 
імператор Олександр І двічі, у 1820 та 1824 рр., подорожуючи по Київському шляху, 
відвідував церкву в селі Красне. Першого разу імператор за версту до села вийшов з 
екіпажа та йшов попереду у скромній одежі, як звичайний подорожній. Імператора довго 
чекали і не відразу впізнали, коли він у сільській церкві «преклонил колена пред образом 
Спасителя, долго молился, приложился к местным иконам и подойдя к священнику… 
просил благословения на путь». Під час другої подорожі Олександр І виявив бажання 
знову побувати в сільській церкві, де його вже очікувало багато народу та численні про-
хачі: «Заметя это, государь подходил к каждому и принимал бумаги. Потом подошел к 
образу Спасителя, преклонил колена и молился с таким живым благоговением, что многие 
из присутствовавших невольно стали на колена и молились вместе с Государем–Отцом. 
Встав, император, положа руку на грудь, произнес вслух: «Боже, суд твой цареви даждь». 
Потребовал аналогий и чернильницу, стал читать просьбы и писал решения…».
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Архівні документи засвідчують, що у 1826 р., під час підготовки маршруту проїзду 
імператора Миколи І Чернігівською губернією, був обраний шлях, що пролягав через 
Роїще.У 1845 та 1846 рр. на Десні під Черніговом здійснювалась переправа імператора 
Миколи І. Губернська газета друкувала статтю М.М.Ісаєвича про цю подію, де зазна-
чалося, що у 1846 р. царський кортеж після переправи від села Количівка рухався до 
станції «Красное», де і зупинявся. 

У сучасній історії державні діячі під час поїздок по Чернігівській області відві-
дували і наш район. 23 лютого 1989 року після перебування у м.Славутич Генеральний 
секретар ЦК КПРС М.С. Горбачов зупинився в селищі М.-Коцюбинське, яке згодом від-
відали голова Ради Міністрів УРСР В.А. Масол (1989 р.) та перший секретар ЦК КПУ 
С.І. Гуренко (1991 р.). Значно частіше бували високі партійні та урядові керівники 
УРСР: голова ВУЦВК Г.І. Петровський (с. Халявин, 1919 р.); кандидат у члени Політ-
бюро ЦК КПУ, секретар ЦК КПУ М.М. Борисенко (радгосп «Чернігівський» у с. Ягідне, 
1970 р.); член Політбюро ЦК КПУ, перший заступник Голови Ради Міністрів УРСР 
Г.І. Ващенко (колгосп ім.Фрунзе в с. Слабин, 1980 р.);  член Політбюро ЦК КПУ, се-
кретар ЦК КПУ І.О. Мозговий відвідав ряд господарств Козелецького і Чернігівського 
районів (1986 р.); перший секретар ЦК КПУ В.В. Щербицький (сільгосппідприємство 
«Авангард», с. Іванівка, 1986 р.).

За роки незалежності України в районі побували: голова Верховної Ради, а згодом 
Президент України Л.М. Кравчук (с. Кошівка, 16 жовтня 1991 р. та смт Седнів, 25 травня 
1992 р.). Необхідно зазначити, що у Седневі Президент України Л.М. Кравчук взяв участь 
в урочистому відкритті першого в незалежній Україні Міжнародного Шевченківського 
літературно-мистецького свята «В сім’ї вольній, новій». Президент України Л.Д. Кучма 
відвідав дослідне господарство «Чернігівське» (с. Ягідне, 1994 р.), Киселівський льоно-
завод (с. Киселівка, 1996 р.), зустрівся з трудівниками сільгосппідприємства «Дружба» 
(с. Хмільниця, 1996 р.) та науково-виробничого об’єднання «Чернігівеліткартопля» (смт. 
Седнів, 1996 р.), у танковій бригаді спілкувався з учасницями першого всеукраїнського 
зльоту солдатських матерів (смт. Гончарівське, 1999р.); голова Верховної Ради В.М. Лит-
вин відвідав с. Новий Білоус (2007 р.); Президент України В.А. Ющенко ознайомився з 
шкільними справами району (с.с. Іванівка та Количівка, 2007 р.) та бойовою підготовкою 
в танковій бригаді (смт. Гончарівське, 2010 р.).

Л.М. Кравчук в смт СеднівВ.В. Шербицький у с. Іванівка
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Л.Д. Кучма в смт Седнів

Л.Д. Кучма в с. Киселівка

Л.Д. Кучма в с. Хмільниця

Л.Д. Кучма в смт Гончарівське
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В.А. Ющенко у с. Іванівка В.А. Ющенко у смт  Гончарівське

Біля державного керма

Вже відзначалось, що представник Чернігівського повіту Іван Миколайович Дурново 
був міністром внутрішніх справ (1889–1895) та головою Комітету міністрів Російської 
імперії (1895–1903). У різні періоди української історії нашим землякам довелось бути 
державними посадовцями на різних рівнях державної влади.

Лизогуб Федір Андрійович (1851–1928) – народився 6 
жовтня 1851 р. у містечку Седнів Чернігівської губернії (нині 
смт Чернігівської області). Походив із старовинного козаць-
кого роду, син А. Лизогуба, брат Д. Лизогуба. Відомий зем-
ський діяч, українофіл і меценат. У 1888–1897 рр. був гласним 
Городнянської повітової, згодом Чернігівської губернської 
земської управи, у 1901–1915 рр. – головою Полтавської гу-
бернської земської управи. За сприяння Ф. Лизогуба Полтава, 
Миргород (нині Полтавської області) перетворились у центри 
української культури. Був ініціатором спорудження в Полтаві 
нового будинку земства в національному стилі, пам’ятника 
І. Котляревському, відкриття кількох музеїв, матеріально під-
тримував українське декоративно-прикладне мистецтво.

У 1915–1917 рр. – член Ради для заведення земського 
самоврядування при наміснику Кавказу, з 1917 р. очолював відділ іноземних підданих 
Міністерства закордонних справ Росії. Член партії октябристів. Після утвердження ра-
дянської влади в Росії вернувся в Україну.

У травні-листопаді 1918 р. – голова Ради міністрів Української Держави гетьмана 
П.Скоропадського, одночасно від 3 травня до 8 липня – міністр внутрішніх справ. В 
результаті діяльності уряду Ф. Лизогуба Українська Держава досягла помітних успіхів 
в розбудові державності, утвердженні на міжнародній арені, стабілізації економіки й 
фінансів.

Намагався залучити до співпраці в уряді представників партій національно-демо-
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кратичного напрямку, в тому числі Український національно-демократичний союз. Про-
тягом літа 1918 р. під головуванням Ф. Лизогуба проведена велика організаційна робота 
зі створення постійної штатної структури військових частин та підрозділів Сухопутних 
військ Збройних сил Української Держави, реформування Військово-Морського флоту, 
з демобілізації торговельного флоту, з відновлення Українського козацтва та зміцнення 
органів Державної варти.

Ф. Лизогуб залишив помітний слід і в дипломатії. Однак не всі дипломатичні ініціа-
тиви глави кабінету міністрів Української Держави були схвалені сучасниками. Особливо 
це стосувалося відносин із більшовицькою Росією. Політично скандальною виявилась 
його заява в серпні 1918 р. в Берліні про готовність гетьманського уряду піти на феде-
ративні відносини з Росією. Український національно-демократичний союз оголосив 
гострий протест проти цієї заяви Ф. Лизогуба.

У Берліні Ф. Лизогуб зустрічався з державним секретарем закордонних справ Ні-
меччини фон Гінце і обговорював проблеми кордонів, укладення мирного договору з 
радянською Росією, питання, пов’язані з Кримом, Холмщиною, Чорноморським флотом, 
Збройними силами України. Німці підтримали домагання України щодо Чорноморсько-
го флоту, однак це обумовлювалося виплатою української частки боргових зобов’язань 
Російській імперії в розмірі 200 млн. крб.

З ініціативи Ф. Лизогуба були накреслені перспективи економічного співробітництва. 
В цілому міністерство закордонних справ уряду Ф. Лизогуба протягом 8 місяців діяло 
досить активно. Україна мала 11 дипломатичних і близько 50 консульських представництв 
у 20 країнах, а на своїй території – 12 дипломатичних і 42 консульських представництва 
з 24 держав.

Після опублікування гетьманом П. Скоропадським 14 листопада 1918 р. «Грамоти 
Гетьмана всієї України до всіх українських громадян і козаків України» і проголошення 
федеративного союзу України з майбутньою небільшовицькою Росією Ф. Лизогуб склав 
свої повноваження. Помер у 1928 р. у Бєлграді (Югославія).

Білий Михайло Улянович (12.11.1922–05.08.2001) – 
народився в с. Москалі, вчений зі світовим ім’ям, доктор 
фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки 
України, член-кореспондент АН УРСР (1969), професор, 
а також заслужений діяч науки і техніки Каракалпакії, по-
чесний доктор Дебреценського та Лейпцигського універ-
ситетів. Автор понад 30 визначних відкриттів і розробок у 
галузі електроскопії, зокрема, люмінесценції неорганічних 
речовин. З 1970 по 1985 рр. працював ректором Київського 
Національного університету імені Т.Г.Шевченка. Кілька разів 
обирався депутатом Верховної ради УРСР, а в 1972–1980 рр. 
був Головою Верховної Ради УРСР. Колишній фронтовик, 
нагороджений орденами Вітчизняної війни І та ІІ ступенів 
та трудовими відзнаками: орденами Леніна, Трудового Чер-

воного Прапора, Дружби народів, «Знак Пошани», «Орденом князя Ярослава Мудрого» 
та 15 медалями. Є серед нагород і Почесна Грамота Президії Верховної Ради України, 
Почесний диплом ВДНГ СРСР.
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Селівон Микола Федосійович (30.10.1946 р.н.) – наро-
дився в с. Шестовиця, кандидат юридичних наук, професор. 
Академік Академії правових наук України, Заслужений юрист 
України, член Спілки юристів України. Автор численних 
наукових праць з конституційного та цивільного права, дер-
жавного управління, місцевого самоврядування. Після служ-
би в армії навчався на юридичному факультеті Київського 
державного університету ім. Т.Г.Шевченка, а по закінченні 
працював за фахом в Інституті держави і права Академії 
наук України, потім (з 1979 р.) в апараті Уряду України. В 
Конституційному суді України обіймав посади судді, заступ-
ника голови, а у 2002–2005 рр. – Голови Конституційного 

Суду України. З квітня 2004 р. – член Постійної Палати Третейського Суду від України 
з мирного розв’язання міжнародних спорів. З 2006 р. – Надзвичайний та Повноважний 
Посол України в Киргизстані. Викладач конституційного права в Національній академії 
державного управління при Президентові України. Брав участь у розробці проектів най-
важливіших законів, у розробці проекту чинної Конституції України.

Масол Віталій Андрійович (14.11.1928 р.н.) – народився 
в Олишівці в учительській родині, кандидат технічних наук. 
Спеціальність інженера-механіка отримав у Київському по-
літехнічному інституті. Більше двадцяти років працював на 
Новокраматорському машинобудівному заводі, пройшовши 
шлях від помічника майстра до директора заводу і генераль-
ного директора об’єднання Краматорських заводів важкого 
машинобудування. У 1972–1979 рр. – заступник голови та 
голова Держплану УРСР. У 1978 р. за розробку і впрова-
дження ефективної технології виготовлення валків холодної 
прокатки та підвищення їх експлуатаційної надійності і дов-
говічності одержав Державну премію УРСР в галузі науки і 
техніки. Вдруге удостоєний Державної премії УРСР у 1985 

році – за організацію промислового впровадження технологічних систем та комплексів 
з ефективного використаннявторинних ресурсів і відходів виробництва у народному 
господарстві України. Посаду голови Ради міністрів УРСР обіймав з 1987 по 1990 р. Під 
тиском голодування студентів у жовтні 1990-го залишив посаду голови Ради міністрів 
УРСР, а в 1994 р. обраний Прем’єр-міністром, тепер уже незалежної України. На цьому 
посту перебував до квітня 1995 р. Обирався депутатом Верховної Ради УРСР кількох 
скликань, а з 1990 по 1998 рр. – народний депутат України 1-го та 2-го скликань. Голо-
ва Наглядової ради Всеукраїнської благодійної організації «Місія «Україна – відома», 
член громадського антикорупційного форуму, член «Комітету-2005», президент фонду 
«Професіонал». Нагороджений двома орденами Леніна, орденами Жовтневої революції, 
Трудового Червоного Прапора, князя Ярослава Мудрого ІV і V ст., «Знак пошани», «За 
заслуги» І і ІІІ ст.. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
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Засідання сесії Верховної Ради УРСР. За столом президії біля мікрофонів М.У. Білий

Інавгурація Президента України В.А. Ющенка
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Компанець Микола Прокопович (15.08.1937 р.н.) – на-
родився в с. Смолин, Академік Української технологічної 
академії, почесний доктор економічних наук Української тех-
нологічної академії. Народився в сім’ї колгоспників. Батько 
Прокіп Андрійович загинув на фронті під час війни. Мати 
Уляна Гордіївна загинула від рук місцевих бандитів. Опіку 
над осиротілим хлопцем взяли дід Гордій та баба Катерина 
разом з іншими представниками дружного роду Компанців. 
Його навчили любити землю, поважати працю, тому після 
Смолинської семирічки та Ковпитської середньої школи 
Микола Прокопович вступив до Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства. У 1960 р. здобув квалі-
фікацію інженера-механіка. Проходив практику на цілинних 
казахських просторах. Випускникові пропонували займатись 

наукою три різні кафедри, але він обрав роботу в селі. Працював головним інженером кол-
госпу «Шлях Леніна» Дунаєвського району Хмельницької області, головним інженером 
Ржевуського хлібоприймального пункту, директором Тростянецького хлібоприймального 
підприємства, у системі «Сільгосптехніки». Обирався секретарем райкому комсомолу, 
але згодом, після відмови від комсомольсько-партійної роботи, перебрався на Вінничину, 
уже з дружиною Галиною Барановською. Працював начальником Вінницького обласного 
управління хлібопродуктів, і знову впроваджував новаторські ідеї, модернізував галузь. 
Отже, логічною була наступна сходинка в кар’єрі – у 1984 р. Миколі Прокоповичу за-
пропонували посаду заступника Міністра заготівель, а через два роки він вже став Міні-
стром хлібозаготівель. Під його керівництвом міністерство продуктивно працювало на 
розвиток економіки. З 1991 р. М.П. Компанець – голова Державного комітету України 
з хлібопродуктів, як представник міжнародної зернової компанії в Україні, налагоджу-
вав партнерські стосунки із зарубіжними зерновими фірмами, зміцнював міжнародний 
авторитет своєї молодої держави. У 1998 р. обраний президентом Української зернової 
асоціації. Микола Прокопович також є головою осередку товариства «Чернігівське 
земляцтво» у м. Києві. Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1971), Трудового 
Червоного Прапора (1986), медалями – «За доблесну працю», «Ветеран праці» (1987), 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2001), Подякою Президента України 
(2002), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003). Відданий патріот України 
і своєї малої батьківщини не приховує теплих почуттів до рідного села, до свого роду: 
«В Смолині я поховав бабусю. Двоюрідний брат загинув, то я 27 років їздив до тітки. 
Після неї залишилася хата. Продавати її було б гріх, я її відновив». Микола Прокопович 
жваво обговорює і охоче підтримує земляків у вирішенні багатьох питань, дякуючи 
йому у Смолині заасфальтовані вулиці, побудовано дошкільний заклад та підприємство 
комунальних послуг, запрацювали кафе і лазня, відкриті магазини, газифіковано школу, 
на смолинських землях знову вирощують врожаї. 

У 2013 р. земляки щиро привітали Миколу Прокоповича на смолинській землі з 
75-річним ювілеєм. Начальник фонду комунального майна Чернігівської обласної ради 
Володимир Андрійович Сидоренко вручив Почесну грамоту Чернігівської обласної ради 
та нагрудний знак, а начальник управління освіти Чернігівської міської ради Володи-
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мир Петрович Купріяненко – Подяку Чернігівського міського голови О.В. Соколова. На 
урочистому заході,  присвяченому Дню незалежності України, 90-річчю Чернігівського 
району та відкриттю алеї Героїв Соціалістичної праці в селі Анисів, голова Чернігівської 
районної державної адміністрації Микола Миколайович Ганжа, голова Чернігівської 
районної ради Михайло Борисович Литвин, в присутності всієї громади району, приві-
тали Миколу Прокоповича з ювілеєм та вручили Почесну грамоту. 

Дронь Анатолій Андрійович (18.03.1945 р.н.) – народив-
ся в селищі Седнів на Чернігівщині. Закінчив Київський інже-
нерно-будівельний інститут (1972), Київську вищу партійну 
школу (1979). Кандидат економічних наук, Академік Академії 
будівництва України. Працював робітником бетонником до-
мобудівного комбінату № 1 м. Києва. Далі служба в Радянській 
армії, участь в освоєнні цілинних земель в Казахській РСР. 
Наступні сходинки - заступник голови виконкому Дарниць-
кої районної ради м. Києва,інструктор, завідувач сектором 
міського господарства в апараті ЦК Компартії України. У 
1986  р. учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. З 1987 по 
1991 рр. – заступник міністра житлово-комунального госпо-
дарства УРСР. Висунутий кандидатом у народні депутати трудовим колективом колгоспу 
«Родіна» Городнянського району. З 1990 по 1998 рр. – народний депутат України 1-го 
та 2-го скликань.З 1991 по 1994 рр. – голова Державного комітету України по житлово-
комунальному господарству. З 1994 по 1997 рр. – голова підкомітету Комітету Верховної 
Ради України з питань базових галузей та соціально-економічного розвитку регіонів. З 
січня 1998 по червень 2003 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Рес-
публіці Білорусь. З липня 2003 по лютий 2005 рр. – заступник міністра закордонних 
справ України у зв’язках з Верховною Радою України. Заступник Голови Виконавчого 
комітету – виконавчого секретаря СНД. Нагороджений орденом «Знак Пошани», чотирма 
медалями, удостоєний почесного звання «Заслужений працівник житлово-комунального 
господарства України».

Народні обранці

Можна припустити, що земська реформа в тодішній росій-
ській імперії відкрила шлях до парламентаризму. Працювати 
в ім’я людей – ось життєве кредо земських вчителів, лікарів, 
працівників земських управ та гласних, що обиралися до гу-
бернських чи повітових земських зборів. Згодом відбувались 
вже вибори до Державної Думи, Центральної Ради, місцевих 
рад та інше. Але залишалось головне – обраний депутат у за-
конодавчому зібранні намагається своїм голосом впливати на 
створення умов покращення життя своїх виборців. 

Шраг Ілля Людвігович (1847–1919) – народився в Сед-
неві, відомий культурно-освітній і громадський діяч, адвокат, 
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активний член Наукового товариства ім. Шевченка, Товариства для підмоги української 
науки і літератури. Дбав про стан освіти в Україні та введення в школах Чернігівської 
губернії української мови. У 1906 р. під його керівництвом організувалось Товариство 
«Просвіта» в Чернігові. Поліція вела негласний нагляд за І.Л. Шрагом. Після лютневої 
революції 1917 р. обирався членом Української Центральної 
Ради. Депутат 1-ї Державної Думи. Похований в Чернігові. 

Герасименко  Андрій  Степанович  (16.09.1916–
26.02.1984) – Герой Соціалістичної праці (1958), працював 
головою колгоспу «Всесвітній Жовтень» у с. Анисів (1946–
1981), обирався народним депутатом Верховної Ради СРСР 

двох скликань (1954–1966). 
Гармаш Микола Кузьмович 

(14.02.1903–2.11.1991) – Герой-
Соціалістичної праці (1958), пра-
цював головою колгоспу «Новий 
шлях» у с. Піски, обирався на-
родним депутатом Верховної Ради 
УРСР (1959–1963).

Ширай Ганна Олександрівна 
(1927–1975) – народилася і пра-
цювала в с. Ковпита  ланковою 
рільничої бригади колгоспу ім. 
Коцюбинського. Отримувала по 

6–7 центнерів льоноволокна з гектара і по 5 центнерів зерна 
льону. У жодному іншому господарстві таких результатів не 

могли досягнути. Нагороджена 
орденом Леніна (1958). У 1959 р. 
обрана депутатом Верховної Ради 
УРСР.

Шох Іван Дмитрович (1920–2003) – народився в с. Іва-
нівка, працював машиністом залізничної станції «Чернігів», 
обирався депутатом Верховної Ради УРСР трьох скликань 
(1966–1978).

Горбач  Василь  Якович 
(20.04.1930–15.06.2009) – на-
родився в с. Ряшки Прилуцького 
району. Навчався в Сокиринському 
сільгосптехнікумі, пізніше закін-

чив Київську сільгоспакадемію. Працював агрономом. З 1951 
по 1962 рр. на комсомольській та партійній роботі. Працював 
на посаді голови колгоспу в селах Козероги, Шибиринівка, 
та колгоспу ім. Войкова в смт Михайло-Коцюбинське. В цей 
час до колгоспу їхали вчитися та переймати досвід з усієї 
країни. За сумлінну працю Василь Якович нагороджений 
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орденами Леніна, Жовтневої революції, Трудового Червоного Прапора, «Знак пошани», 
медаллю «За доблесну працю». У 1980 та 1989 рр. обирався депутатом Верховної Ради 
УРСР. Представляв наш район на партійних з’їздах та четвертому Всесоюзному з’їзді 
колгоспників у Москві. Після виходу на пенсію активно займався громадською роботою, 
переймався проблемами району та селища, обирався депутатом Чернігівської районної 
та обласної рад.

Насінник Віталій Миколайович (1960 р.н.) 
– народився в с. Роїще, у 1984–1992 рр. працював 
ланковим комсомольсько-молодіжної ланки по 
вирощуванню картоплі. Народний депутат СРСР 
(1989–1991). У 1982 р. у Зоряному містечку в 
Москві від космонавта Германа Титова отримав 
диплом «Герої космосу — героям п’ятирічки».

Масол Віталій Андрійович (1928 р.н.)– під 
час перших вільних виборів навесні 1990 р. об-
раний народним депутатом України I скликання, 
Чернігівський виборчий округ № 450, член комісії 
Верховной Ради з питань планування бюджету, 
финансів та цін.

Долженко Геннадій 
Петрович (14.01.1940–
31.10.2006) – народний 
депутат України (1994–

1998), висунутий Комуністичною партією України, виборчий 
округ № 450. Заступник голови Комітету з питань Чорнобиль-
ської катастрофи. Народний депутат України 3-го скликання 
(1998–2002), обраний за списками КПУ. Член Комітету з питань 
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслід-
ків Чорнобильської катастрофи.

Устенко Петро Іванович (04.08.1960 р.н.) – народний депу-
тат України (1998–2002), виборчий округ № 207. Член Комітету 
з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки. Був членом фракції 
ПРП «Реформи-центр», членом груп 
«Трудова Україна» та «Відродження 
регіонів», членом фракції Партії «Де-
мократичний союз». Член Комітету з 
питань паливно-енергетичного комп-
лексу, ядерної політики та ядерної 

безпеки.
Новик Анатолій Матвійович (17.07.1949 р.н.) – на-

родився в с. Дніпровське, народний депутат України (1998–
2002), член Селянської партії України, обраний від виборчого 
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блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, 
за Україну!» (блок лівих політичних партій під час виборів до Верховної Ради України 
у 1998 році, якому вдалося подолати прохідний бар’єр у багатомандатному виборчому 
окрузі). Перший заступник Голови Комітету з питань охорони здоров’я, материнства та 
дитинства. Розробив декілька унікальних технологій для діагностики та лікування он-
кологічних захворювань, президент ТОВ «Науково-виробнича компанія «Екофарм»» (м. 
Київ). Допомогав землякам з газифікацією села, на честь преподобного князя Миколи 
Святоші збудував у селі церкву.

Ананко Євген Павлович (23.02.1958 р.н.) – народився в с. 
Красне, кандидат економічних наук. Народний депутат України 
в 1998–2002 рр. (обраний по виборчому округу № 206 м. Черні-
гів), почесний член Ради товариства «Чернігівське земляцтво», 
до 1998 року – голова правління АБ «Зевс», голова благодійного 
фонду сприяння екологічній безпеці в 
енергетиці.

Атрошенко Владислав Анатолійо-
вич (05.12.1968 р.н.) – народний депутат 
України (2002–2005) 4-го скликання, ви-
борчий округ № 207, входив до фракції 
«Наша Україна». Член Комітету Верхо-

вної ради України з питань бюджету. На парламентських ви-
борах 2012 р. обраний депутатом Верховної Ради України по 
одномандатному мажоритарному виборчому округу № 206. 
Член Комітету Верховної ради України з питань бюджету.

Чечетов Михайло Васильович (03.10.1953 р.н.) – народив-
ся в с. Любимівка (Росія), політик, кандидат економічних наук, 
доктор наук з державного управління, професор, член Партії 
регіонів (з листопада 1997), депутат Верховної Ради України 
(1994–1998 та з 2006), перший заступник голови фракції Партії 
регіонів (з грудня 2012), член Комітету з питань промислової 
та інвестиційної політики (з грудня 2012), член Президії Партії 
регіонів (з квітня 2008). З 2006 року опікується розвитком різних 
галузей народного господарства та культурно-соціальної сфери 
в Чернігівському районі.

Четирус Федір Степанович (1901 
р.н.) – народився в с. Халявин, як партійний діяч працював в 
органах КПУ в Городні, Харківській та Сумській областях. На 
початку Великої Вітчизняної війни завідував сектором агітації 
Сумського обкому КПУ. Пішов на фронт, за бойові заслуги 
нагороджений орденом Червоної Зірки і багатьма медалями. 
По війні працював секретарем Бахмацького райкому КПУ, за 
багаторічну роботу в партійних органах нагороджений орде-
ном Леніна. Двічі обирався депутатом Верховної Ради УРСР 
(1947–1951, 1951–1955).
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КЕРІВНИКИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РАЙОНУ
(голови Чернігівського повітового виконавчого комітету, 

революційного комітету та районного виконавчого комітету)

Данилевич Федір Степанович (1892 р.н.) – голова Чернігівського повітового ревкому 
(12.01.–16.01.1919). Член Української партії есерів з 1914 р., член Української компартії 
(боротьбистів) з травня 1918 р., член КП(б)У з квітня 1920 р. Від 17 січня 1919 р. – за-
відуючий Чернігівським повітземвідділом.З січня 1920 р. – завідуючий Ніжинським 
повітвідділом соціального захисту і голова Ніжинського повіткому УКП (боротьбистів). 
З 2 травня 1920 р. – член Ніжинського повітревкому і трійки повіткому КП(б)У.

Петровський Євген Іванович (1899–1938)–голова 
Чернігівського повітового ревкому та повітового виконкому 
(17.01.1919–17.02.1919, 27.02.1919 – червень 1919). Народив-
ся в Польщі, після Лютневої революції 1917 року, як студент 
Московської сільгоспакадемії, брав участь у сільгосппереписі 
в Глинському повіті Чернігівської губернії. В травні-липні 
1918 р. голова Чернігівського підпільного губревкому (губ-
повстанкому) і секретар губкому КП(б)У. В липні 1918 р. 
заарештований гетьманською владою і в жовтні 1910 р. за-
суджений до 8 років каторги. Звільнений у грудні 1918 р. під 
час повстання боротьбистів у Чернігові. З 11 лютого 1919 р. 
– член губревкому. В березні 1919 р. на 3-му Всеукраїнському 
з’їзді рад обраний членом ВУЦВК. У липні-серпні 1919 р. – 

начальник бойової дільниці проти денікінських військ під Полтавою і на Чернігівщині. З 
серпня 1919 р. комісар бригади, з грудня 1919 р. – 8-ї дивізії Червоного козацтва. З червня 
1920 р – командир бригади, а з 24 грудня 1920 по 25 серпня 1921 рр. – військком 1-го 
кінного корпусу Червоного козацтва, над якою шефствувала Чернігівська губернія. В 
1923–1928 рр. навчався у Військово-повітряній академії РСЧА. З жовтня 1930 по січень 
1932 рр. перебував у службовому відрядженні за кордоном. З січня 1932 р – заступник 
начальника, а з 1934 р. – начальник Центрального науково-
дослідного авіаційного інституту. З грудня 1936 р. уповно-
важений 1-го Головного (авіаційного) управління Наркомату 
оборонної промисловості СРСР у США. Нагороджений орде-
нами Червоного Прапора та Червоної Зірки. Заарештований 
5 листопада 1937 р., а 16 січня 1938 р. Військовою Колегією 
Верховного Суду СРСР засуджений до розстрілу. Вирок ви-
конано 16 січня 1938 р. Похований в урочищі Бутове під 
Москвою. Реабілітований 14 травня 1955 р.

Кушаков Володимир Антонович (1895–1937) – голо-
ва Чернігівського повітревкому (18.02.1919–27.02.1919). 
Народився в м. Козелець Чернігівської губернії, навчався в 
Чернігівській гімназії, де став членом революційного гуртка. 
Після жовтневого перевороту 1917 р. був секретарем Головно-
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командуючого збройними силами Росії М.В.Криленка. У 1918 р. на підпільній роботі в 
Чернігові і Києві. У листопаді 1918 р. знову заарештований Директорією в Києві і під-
даний розстрілу на схилах Дніпра. Але залишився живим і після лікування прибув до 
Чернігова. В березні 1919 р. на 3-му Всеукраїнському з’їзді рад обраний членом ВУЦВК. 
З 24 червня 1919 р. завідуючий військовим відділом Чернігівського губкому КП(б)У. З 
листопада по 30 грудня 1919 р. заступник голови Чернігівського повітревкому. У 1920–
1921 рр. помічник комісара 8-ї кавалерійської дивізії Червоного козацтва. Після закін-
чення Військово-повітряної академії РСЧА був призначений помічником начальника 
Військово-повітряних сил Українського військового округу. В липні 1925 р. прилітав 
літаком до Чернігова для участі в авіаційному святі. В подальшому начальник Військво-
Повітряних Сил Сибірського, Північно-Кавказького і Білоруського (8.01.1930–10.07.1032) 
військових округів. Незаконно репресований в 1937 р.

Кобець Павло Дем’янович (10.07.1878–1944)–голова 
Чернігівського повітового виконкому (червень – вересень 
1919 р.), голова повітвиконкому (18.11.1919–20.01.1920, 
11.05.1920–10.07.1920), голова повітміськвиконкому 
(20.01.11.05.1920), голова Бобровицького (Чернігівського) 
райвиконкому (23.10.1926–17.09.1927). Народився в с. Роїще 
Чернігівського повіту, з бідної селянській сім’ї. З раннього 
дитинства почав працювати по домашньому господарству, 
а зимової пори навчався в трикласній сільській школі. У 
15-річному віці працював чорноробом на цукровому заво-
ді Бродського в Одесі. Пізніше, під час служби в царській 
армії закінчив фельдшерську школу. Знову повернувся на 
завод в Одесу, а в травні і грудні 1905 р. вперше залучився 

до революційної боротьби. Коли почалась Перша світова війна в 1914 р. служив у за-
пасному госпіталі, потім фельдшером на передовій в Галіції. Там П.Д. Кобець зійшовся 
з петроградськими більшовиками і під їх впливом в січні 1917 р. вступив до РСДРП(б). 
Після лютневої революції агітував проти політики Тимчасового уряду та війни, його 
зараховують до неблагонадійних і переводять у тил. В серпні 1917 р. демобілізувався і 
прибув у рідне село, де почав вести революційну пропаганду серед селян. Незабаром у 
Роїщі створюється ініціативна група, до складу якої входять прибулі з фронту солдати і 
представники сільської бідноти, керував групою П.Д. Кобець. Група налагодила зв’язки 
з Чернігівським комітетом більшовиків і з його допомогою розпочала широку роботу 
по встановленню Радянської влади у своєму селі. 2 січня 1918 р. на загальних зборах в 
Роїщі створено сільський ревком на чолі з Павлом Кобцем. 

Після звільнення Чернігова в січні 1918 р. від загонів Симона Петлюри Павло Кобець 
отримав від червоногвардійців 25 гвинтівок та патрони і організував у Роїщі невеликий 
загін. А незабаром став командиром революційного загону для боротьби з німецькими 
окупантами. В березні 1918 р. загін одним з перших дав відсіч німецьким військам в 
бою в селі Маслаківці, а потім і в селі Довжик.

У травні 1918 р. на губернському підпільному з’їзді Павла Кобця обрали членом гу-
бревкому і зобов’язали підтримувати зв’язок з городянською, сосницькою, ніжинською 
підпільними організаціями. П.Д. Кобець багато їздив по губернії, проводив організаційну 
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роботу по підготовці збройного повстання.
У січні 1919 р., коли до Чернігова наблизилися більшовицькі війська, роїщенські пар-

тизани на чолі з П.Д. Кобцем допомагали їм у боротьбі з загонами С. Петлюри. А згодом 
Павло Дем’янович стає старшиною Чернігівського соціалістичного загону О.Ю. Зубка. 
Однак уже в лютому губком партії відкликав П.Д. Кобця для роботи в Чернігівському 
повіті. Тут його обрали членом, потім головою повітвиконкому. Павло Дем’янович про-
водить роботу по встановленню і зміцненню радянської влади, по створенню комітетів 
бідноти на селах. Багато енергії віддавав вирішенню продовольчої проблеми, паливної 
кризи, боротьбі з сипним тифом. Це були якраз ті питання, на яких загострювалася увага 
в рішеннях VІІ Всеросійського з’їзду Рад в грудні 1919 р. Делегатом цього з’їзду був і 
Павло Кобець. У дні денікінської навали і наступу білополяків П.Д. Кобець, очолюючи 
повітовий ревком, бере найактивнішу участь у формуванні військових частин, парти-
занських загонів, в мобілізації комуністів на відсіч ворогів. Він організовує в повіті про-
летарську червону сотню для боротьби з внутрішніми ворогами і сам зі зброєю в руках 
бере участь в ліквідації банд, йде на найбільш ризиковані операції. «Павла Дем’яновича 
знали в кожному селі повіту, його любив простий народ. Як голова виконкому, він вникав 
у всі справи, його глибоко хвилювали питання не тільки волосних і сільських Рад, але 
й питання життя окремих селян, їх нужди», – так згадував член КПРС з 1917 р. П.В. 
Петровський, який у 1921 р. був секретарем Чернігівського повітового комітету партії.

У серпні 1921 р. губком КП(б)У переводить П.Д. Кобця в Ніжин, де він обираєть-
ся головою повітвиконкому. Виконання продподатку, заготівля і вивіз лісу, вилучення 
церковних цінностей, прийом дітей голодуючого Поволжжя, організація дитбудинків та 
постачання їх продуктами і білизною, боротьба з холерою – це далеко не повний список 
справ, якими довелось займатися Павлу Дем’яновичу і виконкому під його керівництвом.

З лютого 1923 р. П.Д. Кобець – голова Чернігівського губернського відділу соціально-
го забезпечення, заступник голови губернської робітничо-селянської інспекції, а з січня 
1924 р. по липень 1925 р. – голова Чернігівської губернської судоземельної комісії. У 
зв’язку з ліквідацією губерній, П.Д. Кобець переходить на низову радянську роботу і 23 
липня 1925 р. обирається головою Куликівського, а з жовтня 1926 р. по вересень 1927 р. 
– Бобровицького (Чернігівського) райвиконкомів.З вересня 1927 р. він на господарській 
роботі: очолює Чернігівський спирто-горілчаний завод, потім Чернігівське відділення 
Торгсин.

У 1933 р. Павла Кобця призначають директором Чернігівського обласного історич-
ного архіву. Під його керівництвом було зібрано і систематизовано значний матеріал по 
історії партійної організації і громадянської війни на Чернігівщині, підібрані документи 
і спогади для збірника «Жовтнева революція і громадянська війна на Чернігівщині», під-
готовлено багато публікацій в періодичній пресі. Одночасно П.Д. Кобець в 1932–1935 
рр. очолював обласну партизанську комісію. Обирався він і делегатом ряду Всесоюзних 
і Всеукраїнських з’їздів Рад. На Х Всеукраїнському з’їзді Рад у квітні 1927 р. його було 
обрано членом ВУЦВК. У 1927–1929 рр. П.Д. Кобець член президії Чернігівського ок-
рвиконкому, а в1933–1935 рр. – член президії Чернігівського облвиконкому. Обирали 
його членом губкому партії, бюро райкомів та повіткомів КП(б)У.

Відзначаючи 15-у річницю Червоної армії, президія Чернігівської міськради по-
становила підняти клопотання про нагородження П.Д. Кобця і його товаришів Євгена 
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Петровського, Гаврила Печерного, Захара Юдашкіна орденом Червоного Прапора, «як 
видатних борців за діло революції».

21 серпня 1936 р. П.Д. Кобець був виключений з партії і знятий з посади директора 
Чернігівського обласного архіву. 17 травня 1938 р. його заарештували, а 23 листопада 
1939 р. Особлива нарада при НКВС СРСР засудила Павла Кобця до 5 років заслання в 
Казахстан, де він і помер у 1944 році. Реабілітований 28 липня 1956 року.

Лиждвой Андрій Петрович (1893–1937) – голова Чер-
нігівського повітвиконкому (26.08.1921 – лютий 1923). На-
родився у м. Остер Чернігівської губернії. В 1903–1909 рр. 
навчався в початковій школі. В 1915 р. отримав середню 
спеціальну освіту за фахом землемір-гідротехнік. З 1 липня 
1915 р. служив землеміром у Воронезькій губернії. В жовтні 
1916 р. мобілізований до армії, служив у 146-й Воронезькій 
дружині ратником. Член КП(б)У з травня 1918 р.  У 1918 р. на 
підпільній роботі в Остерському повіті, як член Української 
партії лівих есерів. З січня 1919 р. член Остерського пові-
тревкому, заступник завідуючого, завідуючий Остерським 
повітземвідділом. У вересні-жовтні 1919 р. один з керівників 
партизанського руху в Козелецькому і Остерському повітах. 

З 10 грудня 1919 р. знову зав. повітземвідділом. Голова Чернігівського повітвиконкому 
від 26.08.1921 по лютий 1923 р. З лютого 1923 р. голова Чернігівського окрвиконкому. 7 
жовтня 1923 р. за станом здоров’я направлений лісничим Чернігівського лісництва. З 22 
серпня 1924 р. начальник Чернігівського губернського, а потім окружного лісоуправління. 
В 1927–1931 рр. студент Київського лісотехнічного інституту, з 1931 р. – його директор. 
З 1936 р. – начальник Управління лісоохорони і лісонасаджень при РНК УРСР. Зааре-
штований у серпні 1937 р., а 24 жовтня 1937 р. Військовою Колегією Верховного суду 
СРСР засуджений до розстрілу. Вирок виконано 24 жовтня 1937 р. в Києві. Похований 
в урочищі Биківня під Києвом. Реабілітований в 1958 р.

Свежинець Архип Андрійович (1887 р.н.) – голова Бобровицького (Чернігівського) 
райвиконкому (лютий – червень 1923 р.). Закінчив двокласну школу, на радянській служ-
бі з 1917 року. Член КП(б)У з 1918 року. З 1922 р. – голова Петрушівського волосного 
виконкому. 

Шурпа Микита Наумович (1897 р.н.) – голова Бобровицького (Чернігівського) 
райвиконкому (08.08.1923–29.09.1925). Народився в с. Роїще. Член КП(б)У з 1920 р. З 20 
червня 1922 р. заступник завідуючого відділу управління Чернігівського повітвиконкому. 
З 1 березня по 8 серпня 1923 р. голова Пакульського райвиконкому. 8.08.1923–29.09.1925 рр. 
та у вересні-жовтні 1926 р. – голова Бобровицького (Чернігівського) райвиконкому. З 
1926 р. голова Городнянського райвиконкому. В листопаді 1927 р. обраний членом Чер-
нігівського окружкому КП(б)У.

Середа Демид Васильович (1885 р.н.) – голова Бобровицького (Чернігівського) 
райвиконкому (29.09.1925 – серпень 1926). Народився в с. Добротове Кролевецького 
повіту Чернігівської губернії.Член КП(б)У з грудня 1917 р. З десяти років наймитував. 
У 1902 р. виїхав до Одеси, де працював двірником, візником, наймитом у поміщика під 
Одесою. З 1904 р. працював у Сибіру – у депо станції Слюдянка, кочегаром потягу. З 
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серпня 1906 р. служив у Кронштадській фортеці рядовим, бомбардиром, каптенарму-
сом. У роки Першої світової війни служив у 7-й батареї 1-ї Особливої артбригади. Після 
хвороби направлений в першу запасну артбригаду в Царське Село під Петроградом. З 
липня 1918 р. член комосередку в селі Добротове, потім голова заводського осередку 
КП(б)У на Кролевецькому чавуноливарному заводі. В 1919 р. член Кролевецького пові-
твиконкому і повіткому КП(б)У. З грудня 1919 р. голова Сновського (Щорського) ревкому 
і виконкому. З 16 лютого 1923 р. – голова Городнянського райвиконкому. 

Шурпа Микита Наумович – голова райвиконкому (вересень 1926 – жовтень 1926).
Кобець Павло Дем’янович – голова райвиконкому (жовтень 1926 – вересень 1927).
Єгоров — голова райвиконкому (вересень 1927 – лютий 1928).
Уханов Василь Максимович (1897 р.н.) –голова Чернігівського райвиконкому 

(лютий 1928 – жовтень 1929). Народився в м. Одесі. Член КП(б)У з 1908 р. 1912 р. за-
арештований за революційну роботу, відбував покарання в одеській в’язниці. В 1914 р. 
засуджений до трьох років фортеці. Звільнений в 1916 р. і направлений на Румунський 
фронт, отримав контузію, лікувався в Одеському шпиталі. В червні 1917 р. призначений 
комісаром дільниці від Анапи до Сухумі. В 1918 р. заарештований в Одесі і направле-
ний до Брест-Литовська на примусові роботи. По дорозі втік до Брянська, де вступив 
у прикордонну охорону РРСФР. У грудні 1918 р. в складі Богунського полку виступив 
на Україну. В подальшому комісар постачання Богунської бригади, голова закупівель-
ної комісії ремонтного відділу 12-ї армії. В 1920–1921 рр. хворів на тиф. З 2 листопада 
1921 по 25 вересня 1922 рр. був головою Попівського волвиконкому Конотопського по-
віту. З березня 1923 р. – голова Конотопського, а з 10 листопада 1923 р. – Коропського 
райвиконкомів. З 1 серпня 1924 р. старший інспектор, з 10 жовтня 1924 р. – керівник 
групи і член колегії Чернігівської губернської робітничо-селянської інспекції. На 14-й 
губпартконференції (січень 1925 р.) обраний членом контрольної комісії губкому 
КП(б)У. З січня 1925 р. на відповідальній роботі в Новгород-Сіверському окрузі. З 3 
січня 1930 р. заступник голови Чернігівської окрсудземкомісії. З березня по вересень 
1930 р. заступник завідуючого Чернігівським окрземвідділом, обраний членом ВУЦВК. 
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

Мельниченко – голова райвиконкому (листопад 1929–16 січня 1930). 
Закоржевський – голова райвиконкому (16 січня – липень 1930 р.).
Пшенченко – голова райвиконкому (липень – серпень 1930 р.).
Сподаренко – голова райвиконкому (серпень–вересень 1930 р.).
Козик Йосип Іванович (1893–1937) – голова Чернігівського райвиконкому 

(15.09.1930 – березень 1932 рр.). Народився у Вінницькій області. Член КП(б)У з 1919 
р. З 1903 по 1919 рр. був підручним на гірських роботах та робітником у м. Суми. В 
травні-липні 1919 р. – політбоєць у Червоній Армії. З серпня 1919 р. член президії від-
ділу юстиції і начальник в’язниці в м. Сизрань. З січня 1920 р. в м. Суми завідувач по-
вітРСІ, заступник голови і голова ревтрибуналу, а згодом помічник губпрокурора в м. 
Харкові, в 1925–1927 рр. – окрпрокурор в м. Артемівську. У 1928–1929 рр. – заступник 
Чернігівського окрпрокурора. З 26 лютого 1929 р. секретар і член президії Чернігівського 
окрвиконкому. З 9 липня 1929 р. перший заступник голови Чернігівського окрвиконкому 
і голова окрплану. Далі по 1937 р. на відповідальних посадах в Чернігівській області. 
На першому обласному з’їзді рад (грудень 1933 р.) обраний членом облвиконкому і його 
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президії, а на другому з’їзді рад (січень 1935 р.) – членом облвиконкому і кандидатом у 
члени президії. Заарештований 9 серпня 1937 р., а 16 жовтня 1937 р. військовою коле-
гією Верховного суду СРСР засуджений до розстрілу. Вирок виконано 16 жовтня 1937 
р. в Києві. Похований в урочищі Биківня під Києвом. Реабілітований 15 лютого 1958 р.

Кохацький Марк Лазарович — голова Чернігівського райвиконкому (березень – 
жовтень 1932 р.).

Від жовтня 1932 р. по червень 1937 р. керівництво територією району здійснюється 
Чернігівською міськрадою.

Сьома Іван Григорович (1892–1937) – голова Чернігів-
ського райоргкомітету Рад (червень – 05.09.1937 р.). Наро-
дився в м. Чернігів. Член КП(б)У з лютого 1919 р. У 1904–
1910 рр. закінчив міське початкове училище та Чернігівське 
чотирикласне училище. У 1910–1912 рр. працював писарем 
Чернігівської губернської тюремної інспекції та губземуправи. 
З вересня 1915 р. командир відділення, взводу у 79-му запас-
ному піхотному полку в м. Рязань. У вересні 1916 р. направ-
лений на фронт – унтер-офіцер у 102-й піхотній дивізії. Після 
лікування в Київському шпиталі 10 грудня 1917 р. повернувся 
до Чернігова, де з березня по вересень 1918 р. був товаришем 
голови Трудового союзу воїнів. 15 січня 1919 р. добровільно 
вступив у караульну роту при Чернігівському повітревкомі, з 

квітня по серпень 1919 р. виконував обов’язки командира роти. З 25 вересня 1919 р. ко-
мандир 4-ї роти 540-го стрілецького полку, брав участь у боях з денікінськими військами. 
З 19 березня 1920 р. помічник начальника, а з 10 червня 1920 р. – начальник Чернігівської 
губміліції. В квітні 1921 р. призначений командиром роти, а потім начальником штабу 
частин особливого призначення Чернігівської губернії. В 1924–1925 рр. завідував об-
ліком Чернігівського губкому КП(б)У. В 1925–1930 рр. заступник секретаря РНК УРСР. 
З лютого 1933 р. уповноважений Чернігівського Облбюро ЦК КП(б)У по Коропському 
району. 25 серпня 1933 р. обраний головою Носівського райвиконкому. З жовтня 1935 р. 
інструктор Чернігівського облвиконкому, з вересня 1936 р. – голова М.-Коцюбинського 
райвиконкому. Заарештований 5 вересня 1937 р., а 21 грудня 1937 р. Військовою Коле-
гією Верховного Суду СРСР засуджений до розстрілу. Вирок виконано 22 грудня 1937 р 
в Києві. Похований в урочищі Биківня під Києвом. Реабілітований 23 листопада 1957 р.

Власенко Микола Прокопович (1902 р.н.) – голова Чернігівського райоргкомітету 
Рад (05.10.1937 – травень 1938), працював помічником директора Котівської МТС по 
політичній частині.

Сорока Михайло Пилипович (1908 р.н.) – працював секретарем райкому ЛКСМУ, 
голова Чернігівського райоргкомітету Рад (07.06.1938 – грудень 1939).

Коляда А.Г. – голова Чернігівського райвиконкому (грудень 1939 – лютий 1940).
Ткаченко П.П. – працював головою колгоспу в с. Сядричі, голова Чернігівського 

райвиконкому (лютий 1940–1941).
Мареніч Микола Федорович (04.05.1895 р.н.) – голова Чернігівського райви-

конкому (жовтень 1943–1946). Народився в дєрєвні Велика Кохнівка Кременчуцького 



Історія району

37

повіту Полтавської губернії в сім’ї селянина-бідняка. Два 
роки навчався в школі, а вже з 11 років працював на фабриці 
учнем слюсаря, потім слюсарем на різних підприємствах. У 
1915 р. призваний в царську армію. Після демобілізації в 
1917 р. знову працював на підприємствах. У 1924 р. став чле-
ном компартії. Від 1928 по 1941 рік на господарській роботі 
за рекомендацією Ніжинського міськкому партії. На початку 
війни в 1941 р. райком партії евакуював Миколу Мареніча в 
Сталінградську область у зв’язку з хворобою. З 25 жовтня 1941 
до липня 1942 року служив в армії командиром взводу. Воював 
на Південно-Західному фронті, після контузії направлений в 
розташування Красноярського райвійськкомату. Працював 
на Устюжанській МТС Ємельянівського району Краснодар-
ського краю по вересень 1943 р. Згодом за направленням 

ЦК КП(б)У прибув у розпорядження Чернігівського обкому партії. З 10 жовтня 
1943 р. на посаді завземвідділу в Чернігівському районі. В серпні 1946 р. направлений 
до Куликівського району на посаду голови райвиконкому, працював до липня 1953 р. На-
городжений орденами Вітчизняної війни 1 ст., Трудового Червоного Прапора, медалями.

Паламарчук Йосип Омелянович (3.11.1900–1977) – го-
лова Чернігівського райвиконкому (22.07.1946–01.01.1954). 
Народився в с. Писарівка Ямпільського району Вінницької 
області. Починаючи з малих років наймитував. У 1920–
1922 рр. служив в армії. Повернувся в Писарівку, в 1924–
1927 рр. – обирався головою КНС с. Писарівка та головою 
сільради. З 1927 р. навчався в радпартшколі в Кам’янці-
Подільському, по закінченні працював інструктором райви-
конкому в м. Копайгороді Вінницької області. В 1929–1933 рр. 
– агітпроп райкому партії, по сумісництву викладач суспіль-
ствознавства. В 1933–1936 рр. – студент комуніверситету в м. 
Харкові, по закінченні працює агітпропом райкому партії в м. 
Шостка Чернігівської області. В 1937 р. призначений другим, 
а згодом першим секретарем Ніжинського райкому партії. В 

1939–1941 рр. – перший секретар Ніжинського міськкому партії, третій секретар Львів-
ського міськкому партії. З початком війни прибув до Києва та повернувся на попередню 
роботу в Ніжин, але був направлений першим секретарем Бахмацького райкому партії. З 
вересня 1941 р. залишився в тилу для підпільної партизанської боротьби з німецькими 
окупантами. Був виданий, але втік, прибув у Вінницьку область, Ямпільський район. В 
лютому 1942 р. організував підпільну партизанську організацію «За Родину», яка діяла 
аж до визволення у березні 1944 р. У квітні 1944 р. прибув до Ніжина, працював заступ-
ником директора держмаслокомбінату, дільничним агрономом Ніжинської МТС. У 1953 
р. закінчив історичний факультет Ніжинського педінституту. До 1958 р. працював секре-
тарем парторганізації Ніжинської МТС. Нагороджений медалями. Похований у Ніжині.

Чуб Григорій Васильович (15.11.1907 р.н.) – голова Чернігівського райвиконкому 
(10.10.1954–14.05.1955). Народився в с. Ярески Гоголевського району Полтавської об-
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ласті в сім’ї селянина-середняка. По закінченні семирічної, потім сільськогосподарської 
школи, в 1926–1930 рр. навчався в Полтавському сільгоспінституті. По закінченні на-
правлений на роботу старшим агрономом райколгоспсоюзу в Новгород-Сіверський район 
Чернігівської області. Після служби в армії в 1931 р. наркомземом України направлений 
на роботу старшим агрономом Котівської МТС Чернігівського району. При організації 
Чернігівської області був переведений на посаду головного агронома Чернігівського 
«Облтрактора», а з 1933 р. знову повернувся в Котівську МТС. У 1935–1937 рр. працю-
вав інспектором Чернігівського цукротресту, в Чернігівському «Облплані», Сумській 
області та в Добрянському районі по серпень 1941 р. Евакуйований до Новосибірської 
області, де по квітень 1943 р. працював головним агрономом та завідуючим Убинсько-
го райземвідділу. Направлений в Чернігівську область, з 19 жовтня 1943 по 25 червня 
1947 рр. працював начальником планового відділу Чернігівського обласного управління 
сільського господарства. З 1947 по 1953 рр. працював у Чернігівському районі – голо-
вним агрономом та завідуючим райземвідділу, начальником райуправління сільського 
господарства та заготівель. Також займав відповідальні посади в області.

Борисенко Микола Михайлович (1918–1980) – голо-
ва Чернігівського райвиконкому (1955–1958). Народився 
25.11.1918 р. в Ніжині в сім’ї службовців. До війни, у 1941 р. 
встиг закінчити Харківський зоотехнічний інститут. Працював 
зоотехніком і заступником директора радгоспу в Краснояр-
ському краї. Учасник бойових дій Радянської армії на фрон-
тах Великої Вітчизняної війни. Демобілізувався у 1946 році. 
Кілька років обіймав посаду старшого зоотехніка радгоспу 
«Більшовик» Харківської області. Опісля М.М. Борисенко 
переїхав на Чернігівщину, як директор радгоспу «Івківці». У 
1952 р. оселився в Чернігові. Працював керуючим обласним 
трестом «Укрголовмаслосирпром», начальником обласного 
управління сільського господарства. У 1961 р. М.М.Борисенка 
призначено головою Чернігівського облвиконкому. У 1963 р. 

обраний першим секретарем обкому партії. На цій посаді перебував до 1970 року, коли 
його обрали кандидатом у члени Політбюро ЦК Компартії України. З 1973 р. – член По-
літбюро ЦК Компартії України, з 1976 р. – член ЦК КПРС. 
Був депутатом Верховної Ради СРСР і УРСР. Нагороджений 
двома орденами Леніна, орденом Жовтневої Революції, двома 
орденами Трудового Червоного Прапора, медалями. Похова-
ний у Києві. Громадська вулиця в Чернігові названа на честь 
М.М.Борисенка у рік його смерті.

Пономарьов Герман Михайлович – голова Чернігівсько-
го райвиконкому (1958–1960).

Туренко Петро Гаврилович (1913–2004) – голова Черні-
гівського райвиконкому (1960–1962). Народився 25.06.1913 р. у 
с. Знаменка Прилуцького району Чернігівської області. За-
кінчив Глухівський сільгоспінститут (Сумська область). Пра-
цював по спеціальності. Всю Велику Вітчизняну війну 1941–
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1945 рр. був на фронті. Зустрів Перемогу під Берліном. До і після виходу на пенсію пра-
цював першим заступником начальника обласного управління сільського господарства. 
Нагороджений двома орденами «Вітчизняної війни», орденом Червоної Зірки, трьома 
орденами «Знак Пошани», багатьма медалями. 

Білявський Микола Демидович (1921–1978) – голова 
Чернігівського райвиконкому (27.04.1962 – січень 1963). На-
родився в с. Гнилища Малодівицького району Чернігівської 
області в сім’ї селянина-середняка. В 1940-му році закінчив 
Гнилицьку середню школу і відразу призваний на службу 
в армію. Учасник боїв з німецькими загарбниками на Пів-
денно-Західному, Південному, Північно-Кавказькому та За-
кавказькому фронтах. У червні 1944 р. демобілізований по 
інвалідності. В 1944–1956 рр. працював помічником секре-
таря Малодівицького райкому партії, головою колгоспу в с. 
Гнилище, завсільгоспвідділом та секретарем райкому партії. 
Закінчив Харківську партшколу. В 1956 р. працював редак-
тором районної газети. В 1956–1957 рр. – другий секретар 
Малодівицького райкому партії. В 1957–1962 рр. – другий та 

перший секретар Чернігівського райкому партії. Потім знову працює в Чернігівському 
райкомі партії. З січня 1966 по червень 1971 рр. – перший заступник начальника облас-
ного управління культури, а з червня 1971 по березень 1978 рр. – керуючий обласного 
контролю по прокату кінофільмів.

Лисенко Григорій Федосійович (1908–1991) – голова 
Чернігівського рай виконкому (січень 1963 – жовтень 1967). 
Народився 09.11.1908 р. у с. Сахутівка Корюківського району 
Чернігівської області. У 1926–1929 рр. навчався в Чернігів-
ському інституті народної освіти, далі, в 1929–1941 рр. – на 
педагогічній роботі: учитель Лемешівської школи Городнян-
ського району, вчитель, а згодом директор Олександрівської 
школи Корюківського району, інспектор шкіл району, дирек-
тор першої Городнянської та Корюківської шкіл, завідуючий 
Корюківським райво. З серпня 1941 по грудень 1946 рр. – 
служба в армії. Учасник боїв з німецькими загарбниками на 
Південно-Західному, Сталінградському, Донському та 3-му 
Білоруському фронтах. Відзначений бойовими нагородами. 
Після війни працював на педагогічній ниві в Корюківському 

районі, а в 1956–1963 рр. – перший секретар Михайло-Коцюбинського райкому партії. 
Під його керівництвом відсталий район досягнув вагомих економічних показників. У 
селищі М.-Коцюбинське зводились школа, соціально-культурні заклади, двоповерхове 
адміністративне приміщення. Після ліквідації Михайло-Коцюбинського району очолював 
Чернігівський район, обласну інспекцію по охороні природи до виходу на пенсію в лю-
тому 1977 р. Нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора (1958, 1966).

Буренок Петро Минович (1934–2004) – голова Чернігівського райвиконкому 
(1967–1974). Народився 07.01.1934 р. у с. Ковпита в сім’ї колгоспника. Трудову діяльність 
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розпочав у колгоспі імені Коцюбинського після закінчення 
середньої школи в 1953 р., до 1955 р. служив у лавах Зброй-
них Сил. Отримав економічну освіту в Київському інституті 
народного господарства, також закінчив ВПШ при ЦК КПРС. 
З 1957 р. на партійній роботі. З 1961 р. – заступник голови 
Михайло-Коцюбинського райвиконкому, зав. оргвідділом 
райкому партії, інструктор відділу партійних органів обкому 
партії.

Петро Минович згадував роки, віддані Чернігівському 
району, з теплотою, навіть дещо ностальгічно: «Я сім років 
(1967–1974) трудився головою райвиконкому – з ентузіазмом 
і задоволенням. У 1974 році отримав пропозицію обійняти 
посаду голови облплану. Там трудився 18 років до пенсії. 

Одночасно був і заступником голови облвиконкому протягом восьми років». І розповів 
про ті роки наступне: «У січні 1962 році розпочалося укрупнення господарств шляхом 
об’єднання. Людей не питали, такою була постанова ЦК КПУ. Я працював звільненим 
секретарем партійної організації у Жеведі, і мені Чернігівський райком партії доручив 
провести організаційні збори в Андріївці, де було два колгоспи – імені Леніна (голова 
Тищенко) і імені Маркса (голова Мовчан), обидва працювали добре. В Андріївці зробили 
один колгосп, тут лишився Мовчан і працював до смерті. А Тищенка направили голо-
вувати в Ковпиту, там він зробив справжній переворот – були побудовані адмінспоруда, 
Будинок культури, будинок пристарілих, школа. Я допомагав йому виконувати ці завдання.

Це не єдиний приклад, до укрупнення в Чернігівському районі було лише 16 на-
селених пунктів, після приєднання Березнянського, Олишівського, Куликівського, 
М.-Коцюбинського районів стало 40 сільрад. В області із 40 районів лишилося 27. 
Об’єднанням районів дехто був незадоволений, але більшість схвалювали. 

В новостворений Чернігівський район прибув на посаду голови райвиконкому Ли-
сенко Григорій Федосійович. За фахом педагог, був дуже строгим і справедливим чоло-
віком, чесний, видатний організатор. Вмів підбирати і виховувати кадри. Він приймав 
мене в партію. Першим секретарем райкому партії був Л.І. Палажченко, він опікувався 
насінництвом. Всіма рисами гарного керівника володів Горбач Василь Якович, він свого 
часу приймав мене в комсомол, як перший секретар райкому комсомолу, пізніше давав 
рекомендацію в партію. Велику роботу виконували начальник управління освіти Григорій 
Григорович Самойленко, начальник сільгоспуправління Дорошенко Василь Павлович, 
мій заступник Власенко Петро Юхимович.

Отже, почали ми рухатись вперед, до науково-технічного прогресу. Співрацювали з 
академією сільгоспнаук. Створили 7 селекійних господарств, тваринницькі комплекси, 
де вирощували нові породи худоби. В М.-Коцюбнській зоні вирощували нові сорти 
картоплі – в Ковпиті, Красному, Ладинці, Іванівці, Брусилові, Петрушині. До нас часто 
приїздили світила науки, академіки, була розроблена система навчання кадрів. Уміло 
керували господарствами, підбирали і розставляли кадри, навчали спеціалістів і керів-
ників для інших колгоспів і районів.

Незважаючи на значні успіхи, в той час в районі створилася антипартійна група – 
кілька чоловік писали скарги на Лисенка, не погоджувалися з його методами, дехто по-
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бував в Кархівці, і на основі побачених недоліків зробили висновок про весь район. Хоча 
більшість вважали таку оцінку несправедливою. З області приїжджала група спеціалістів 
з перевіркою. На пленумі райкому у присутності другого секретаря обкому всі скарги 
розглянули. Але на бюро обкому відмінили всі негативні рішення щодо Лисенка, а ті, хто 
писав, поступово залишили район. Таким чином Лисенко лишився, і після об’єднання 
районів став головою райвиконкому. 

У 1967–1974 рр. велика увага приділялась будівництву шкіл, а також доріг. За цей 
період проклали дороги: Пакуль – Дніпровське, Пакуль – Ведильці – Ковпита, Черні-
гів – Смолин – Гончарівське, Чернігів – Малійки через Ведильці, в Кархівку від траси. 
Допомагали спеціалісти з Вірменії та інших республік. Мали власних два асфальтових 
заводи – в Павлівці і Количівці. На той час спостерігався будівельний бум, але цегли і 
цементу не вистачало, наш силікатний завод не справлявся. Тому запланували відкрити 
в Левковичах свою цегельню. Я поїхав у Москву просити грошей, і вже через місяць 
отримали 100 мільйонів карбованців, побудували завод.

Окрема історія – будівництво райлікарні. На 1967 рік мали тільки визначене місце 
і кілька бараків. Як тільки я вступив на посаду голови райвиконкому, головний лікар 
А.І. Мєднікова з кількома спеціалістами прийшли до мене говорить про лікарню. Од-
нак вирішили починати з Олишівки, бо там був ФАП у курнику. За рік звели дерев’яний 
барачний гуртожиток на 100 ліжок, Мєднікова контролювала процес вдень і вночі, поки 
не зробилося. Для ЦРЛ замовили документацію, але типових проектів для райлікарень 
не було, потрібен був індивідуальний. Запросили сюди з Києва директора проектного 
інституту Укроблміжгоспбуд, він пообіцяв за рік виготовити документацію. Обіцянку 
виконав, скоро ми вже мали 3-поверховий корпус, паралельно ремонтували лікарню у 
Михайло-Коцюбинському і будували там Будинок культури. 

Серйозне питання – газифікація. Тоді тільки починали вести газ з Чернігова на М.-
Коцюбинське і далі на Гончарівське. До Ковпити проклали 12 км труб, завезли 17 вагонів 
щебеню, Тищенко дуже оперативно справився.

А ще будували аеропорт в Шестовиці, мене призначили куратором на об’єкт, я туди 
приїжджав на планірки. По 200 машин в день цегли і щебеню возили. Саме Шестовицю 
вибрали архітектори Мінавіації. Вклали 4 мільйони карбованців. Зробили все як треба, 
з аеровокзальним комплексом. Комісія прийняла. І дорогу через ліс проклали для авто-
бусів, щоб людей возити. Було кілька пробних польотів. А злітні майданчики тоді були 
в кожному колгоспі для сільгоспавіації. З Количівки літав «кукурузник» до Харкова, 
якось я летів звідти в Адлер. Але повноцінно аеропорт так і не запрацював через зміну 
влади. Мені на пам’ять лишилась грамота Мінавіації.

Після війни бідність була велика, молодь шукала будь-яку роботу, що оплачувалась. В 
тому числі і в містах. Керівники всякими методами намагались не пускати, наприклад, не 
видавали паспортів. Природно, на силу виникала протисила – їхали із сіл масово, тільки 
двієчники залишалися, бо село вважалось дуже не престижним. Ми стали запрошувати 
ректорів вузів у сільські школи, щоб роз’яснювали дітям переваги спеціальностей, осо-
бливо сільськогосподарського направлення, і набирали на навчання прямо в класах. Хоча 
й на інші спеціальності  вступали в основному по знаннях і здібностях. І особливістю 
було те, що більшість випускників вузів таки поверталися в свої села без жодного при-
мусу. Людей у нашому районі вистачало в усіх сферах, але коли перестали в села по-
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вертатися, відчули нестачу вчителів, бо їм житла не давали. Житло – одна з найглухіших 
проблем. Трохи виручали фінські будиночки, які робили в будівельних організаціях. Час 
був цікавий, всі прагнули вперед, до нових досягнень». У 1973 р. П.М.Буренок нагоро-
джений орденом Жовтневої Революції. 

Бригинець Олександр Наумович (22.06.1931 р.н.) – го-
лова Чернігівського райвиконкому (1974–1984 рр.). Народився 
в с. Святське Козелецького району Чернігівської області. На-
вчався в Козелецькому зоотехнічному технікумі та Білоцер-
ківському сільгоспінституті. Працював у Срібнянському та 
Куликівському районах, а з 1963 в Чернігівському – начальник 
райуправління сільського господарства, заступник голови рай-
виконкому. Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1971), 
Трудового Червоного Прапора (1973), Жовтневої Революції, 
медаллю «За доблесну працю». Зі спогадів Олександра На-
умовича: «Пригадую день 12 вересня 1955 року, я працював 
у Срібному, збираюся виїздити в колгосп, аж мені стукають у 
вікно і сміються – все, району немає. Ми щойно з Іваницького 
району поперевозили овес, коней, меблі і все господарство, 

тепер і Срібнянський ліквідовують. Отримали вказівку приєднуватись до Варвинського 
району, мені пообіцяли місце зоотехніка, але все не кликали. Тож я влаштувався в рад-
госп «Тростянець». Аж тут нова пропозиція – в Куликівку. Погодився лише тому, що там 
був першим секретарем райкому партії Ярош, колишній мій співробітник і товариш. Їду 
чернігівським автобусом, виходжу в Куликівці, а до мене наближаються Ярош і ще один 
чоловік, кажуть – вже нема району, дарма приїхав. Тоді ще і в Ніжині два дні пропрацював, 
знову ліквідація. Врешті знову в Куликівці організував станцію штучного запліднення, 
яка за два роки вийшла на перші місця в області. В Чернігівський район мене запросив 
і таки переконав перебратися Туренко Петро Гаврилович, який в 1962 році був головою 
райвиконкому, а на той час – начальником управління сільського господарства. Разом з 
Лисенком Григорієм Федосійовичем це були великі люди, де вони з’являлися, все при-
ходило в рух, їх навіть побоювалися. Сільгоспуправління тоді також велику силу мало.

На 1963 рік, в результаті укрупнення районів в Чернігівському районі вже було більше 
100 тисяч населення, 53 тисячі гектарів пасовищ, до 10 тисяч гектарів водних угідь, до 50 
тисяч гектарів лісів. Особлива увага приділялась Михайло-Коцюбинській зоні, там все 
відбудовувалося силами Міжколгоспбуду. Основне економічне завдання перед районом 
– виробництво продукції рослинництва і тваринництва. У Іванівці на 5 тисяч гектарів 
угідь було 5 тисяч голів худоби. Це відповідно до завдання партії – тисяча на тисячу, або 
сто на сто. Але таких господарств було менше: в Олишівці за головування Ткаченка, в 
Халявині при Зубку потім Ларченку, у Хмільниці, але більшість не дотягували. Часто 
через те, що мали велику проблему зі здачею м’яса – ніхто не приймав. У Шестовиці 
організували комунгосп для обслуговування населення – перевозка, доставка палива і 
т.п. Очевидно, на них покладалися і щодо медичного обслуговування, бо раптом при-
пинилося фінансування ФАПів. Мусили закривати, почали з Антоновичів, але ж люди 
все одно звертаються, і якщо совісний медик, то не відмовить. Правда, ніхто не переві-
ряв виконання, а наступного року вже відновилось фінансування без жодних пояснень.
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При мені будувалися нові контори, сільради, кімнати відпочинку на фермах, їдальні. 
Годували людей безплатно. Культурою керував Гордін, у нього це дуже гарно виходило. 
Будинки культури і бібліотеки в селах будували колгоспи, відкривали і утримували ди-
тячі садочки і школи. Районний Будинок культури на Бобровиці став затісний, ми його 
розширили прибудовою. В усіх селах діяли вокальні ансамблі, часто і з великим успіхом 
виступала Катерина Арап. На центральних садибах відкривали зубні кабінети, перукарні.

Дороги між селами вистеляли своїм асфальтом – мали заводи у Количівці і у Ве-
дильцях. Усі центральні села були газифікованими. У Довжику, Ведильцях, інших селах 
робили ставки, в них запускали рибу. При колгоспах були пасіки по 200–300 вуликів».

У 1984–1992 рр. О.Н. Бригинець очолював управління державного страхування 
Чернігівської області, потім до 2000 року працював директором НАСК «Оранта» Чер-
нігівської області.

Литвин Тамара Михайлівна (13.09.1947 р.н.) – голова 
Чернігівського райвиконкому (липень 1984 – березень 1985). 
Народилася в смт Батурин Бахмацького району Чернігівської 
області. По закінченні школи працювала в Батурині на племза-
воді коней та в середній школі. З 1972 р. на комсомольській ро-
боті в Бахмацькому і Куликівському районах, в Чернігівському 
обкомі комсомолу. З грудня 1978 р. – секретар Чернігівського 
райкому партії. Далі по 1991 рік обіймала посаду заступника 
голови Чернігівського облвиконкому, потім заступника на-
чальника обласного управління юстиції – начальника відділу 
реєстрації шлюбів та громадського стану.

У незалежній державі Україна

Полковніченко Олександр Петрович (1939–2002) – на-
родився 6 липня 1939 р. в с. Сокиринці Срібнянського району 
Чернігівської області в сім’ї колгоспників. Успішно закінчив 
середню школу, сільськогосподарський технікум та агро-
економічний факультет Української сільськогосподарської 
академії. Працював агрономом, заступником голови колгоспу 
ім. Войкова Чернігівського району. Вже тоді проявились кращі 
риси Олександра Петровича, як фахівця і лідера. З жовтня 
1978 по березень 1985 року – другий секретар райкому партії, 
з березня 1985 року обіймав посаду голови райвиконкому, з 
квітня 1992 р. – представника Президента України в Чернігів-
ському районі. На виборах до місцевих рад у 1994 році О.П. 
Полковніченко балотувався на посаду голови районної ради, 
і виборці віддали за нього голоси, цінуючи багатий досвід, 

досконале знання економічних і соціальних проблем району, високий авторитет. У лип-
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ні 1995 р. розпорядженням Президента України О.П. Полковніченка було призначено 
головою районної державної адміністрації, на цій посаді він незмінно і успішно працю-
вав до 2001 року. Під його керівництвом оновлювались села, проводилась газифікація, 
будувались школи і церкви. Незважаючи на економічну кризу, Чернігівський район 
лідирував у багатьох сферах, сюди приїздили вчитись, переймати досвід. Самовіддану 
і високопрофесійну працю О.П. Полковніченка цінували як земляки, так і держава, про 
що свідчать і численні нагороди – орден Трудового Червоного Прапора (1977), медалі 
«За доблесну працю» (1970), «За трудову відзнаку» (1973), «Ветеран праці» (1984). За 
значний внесок в організацію ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС був нагороджений 
орденом «Знак Пошани» (1986), за розбудову незалежної України – відзнакою Прези-
дента України орденом «За заслуги» ІІІ-ст. (1999), йому присвоєне звання Заслужений 
працівник сільського господарства України (1996) і Відмінник освіти (2000). Почесна 
грамота Кабінету Міністрів України (2001). Олександр Петрович протягом багатьох років 
обирався депутатом обласної та районної рад. Помер 5 вересня 2002 року, похований в 
смт Михайло-Коцюбинське. У вересні 2012 р. на будівлі райдержадміністрації відкрито 
меморіальну дошку на вшанування пам’яті Олександра Петровича Полковніченка.

Сидоренко Володимир Андрійович (11.07.1956 р.н.) 
– народився в селі Піски Бобровицького району Чернігів-
ської області. Освіта вища. В 1979 році закінчив Українську 
сільськогосподарську академію з присвоєнням кваліфікації 
інженера лісового господарства. В 2002 році – Чернігівський 
державний технологічний університет з присвоєнням кваліфі-
кації економіста-менеджера. В 2006 році – факультет вищих 
керівних кадрів Національної академії державного управління 
при Президентові України та здобув кваліфікацію магістра 
управління суспільним розвитком. Працював інженером 
лісового господарства, головним лісничим Михайло-Коцю-
бинського міжгосподарського лісгоспу, секретарем партій-
ної організації та головою колгоспу ім. Леніна с. Андріївка 

Чернігівського району. Завдяки діловим якостям, досвіду роботи, у 1992 р. призначений 
першим заступником голови, а у серпні 2001 р. – головою Чернігівської районної дер-
жавної адміністрації, працював на цій посаді до березня 2005 р. Чим би не займався 
Володимир Андрійович, його кредо завжди незмінне – відповідальність, вимогливість до 
себе і підлеглих, устремління до прогресу. Тому завжди об’єднує біля себе небайдужих 
людей – керівників підприємств і організацій, сільських і селищних голів. 

Заслужений працівник сільського господарства України з 2004 року. З квітня 2005 р. 
і по теперішній час – начальник управління комунального майна Чернігівської обласної 
ради. З липня 2010 року по січень 2011 року очолював Бобровицьку районну державну 
адміністрацію. 1990 – 1992 рр. – член виконкому Чернігівської обласної ради. Обирався 
депутатом Чернігівської районної ради трьох скликань, депутатом та головою постійної 
комісії Чернігівської обласної ради, депутат Бобровицької районної ради. 

За багаторічну сумлінну працю оголошена Подяка Президента України (2003). На-
городжений Грамотами Верховної Ради України (2011), Чернігівської обласної державної 
адміністрації, Чернігівської обласної ради.  
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Лазар Віктор Леонідович (04.03.1960 р.н.) – уродженець 
села Дроздівка Куликівського району Чернігівської бласті. За-
кінчив СПТУ-12 в м. Прилуки, далі навчався в Прилуцькому 
технікумі гідромеліорації та електрифікації сільського госпо-
дарства. Трудову діяльність розпочав слюсарем-сантехніком 
БУ-526 тресту «Сантехмонтаж-1», після працював слюсарем 
у Чернігівському річковому порту. Одночасно закінчив Хар-
ківський будівельний інститут. З 1979 по 1987 рік – майстер 
будівельної організації БМУ «Чернігівнафтогазгеологія». 
Упродовж наступних двох років – старший майстер, згодом 
головний інженер ПВП «Чернігівнафтогазгеологія». З 1989 по 
1991 рік – директор цього колективу. 1992–1997 рр. – заступ-
ник начальника обласного об’єднання «Чернігівводоканал», 
1993–1997 рр. – начальник «Комплектавтодору» у м. Чернігові. З 1997 по 2004 рік – ди-
ректор ТОВ НВП «Ерна» в м. Чернігові, потім директор приватного багатопрофільного 
підприємства «Вимал» в Чернігові, депутат обласної ради.

У березні 2005 р. призначений на посаду голови Чернігівської районної державної 
адміністрації. Працював по 2007 рік. Починаючи свою діяльність, Віктор Леонідович 
висловлював впевненість, що влада має служити народу, а держава повинна бути для 
людей. У нього було своє бачення шляхів економічного зростання села: «Насамперед, 
завдяки розвитку не лише великотоварних підприємств, а й товарного сектора, фермер-
ства. Всі структури повинні мати однакові умови. Слід орієнтуватися не на віддалену 
перспективу, а на швидкий кінцевий результат своєї роботи. Перспектива розвитку ра-
йону – у розвитку тваринництва. У рослинництві повинні вирощувати лише ті культури, 
де розвивається переробна галузь. Необхідно відтворити комбікормове виробництво, 
льонарство, не обходити увагою соціальну сферу що стосується газифікації сіл, ремон-
ту та оснащення шкільних закладів, лікарень, ФАПів». На цій основі була розроблена 
програма розвитку села на 2005-2010 роки, яку Всеукраїнська рада вчених-економістів 
аграріїв визнала кращою за роки незалежності України.

У 2006 р. особисто організував школу фермерів у Чернігівському районі. Випускники 
цієї школи пройшли стажування в сільськогосподарських підприємствах різних форм 
власності у Польщі.  А в районі організовано більше 70 фермерських господарств – як 
позитивний наслідок фахового навчання. Більшість цих господарств сьогодні стали 
великотоварними, соціально відповідальними та бюджетоутворюючими  сільгосппід-
приємствами, найбільшими роботодавцями району.

Саме в період перебування В.Л.Лазаря на посаді голови Чернігівської РДА  вперше 
почали виділятися кошти з бюджету на ремонт сільських шкіл. Добудовував школу в 
Старому Білоусі, займався виділенням коштів на це будівництво. За його ініціативи по-
чалось будівництво Седнівської школи, під особистиим контролем велась підготовка 
проектної документації. До речі,  за підсумками  Всеукраїнського конкурсу  2012 року 
проект та будівля Седнівської школи посіли перше місце в Україні серед будівель со-
ціальної сфери.

Брайко Володимир Борисович (07.03.1962 р.н.) – народився в місті Омську (Росій-
ська Федерація). Після закінчення в 1984 р. Брянського лісогосподарського інституту за 
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спеціальністю «Лісове господарство» працював інженером 
Михайло-Коцюбинського лісового господарства, інструк-
тором, завідуючим організаційним відділом Чернігівського 
райкому комсомолу. З 1987 по 1989 рік служив в армії. По-
тім знову на комсомольській роботі: інструктор, перший се-
кретар Чернігівського райкому комсомолу, другий секретар 
Чернігівського обкому комсомолу. З січня 1992 р. працює у 
сфері господарської діяльності – заступник директора мало-
го підприємства в Чернігові, а з вересня 1992 р. на наступні 
15 років – директор підприємства «Аргон» в Количівці. У 
2008 р. обраний депутатом Чернігівської районної ради, голо-
ва постійної комісії з питань земельних відносин, екології та 
раціонального використання природних ресурсів. З листопада 
2007 р. – радник голови Чернігівської обласної державної ад-

міністрації. З січня 2008 по липень 2009 рр. виконувач обов’язків голови Чернігівської 
районної державної адміністрації. З лютого 2010 р. очолює КП «Зеленбуд» Чернігівської 
міської ради.

Кудрик Микола Васильович (01.12.1955 р.н.) – наро-
дився в с. Дніпровське в родині службовців. Пізніше родина 
переїхала до с. Жеведь. Батько працював головою колгоспу, 
головою місцевої сільської ради, мати – вчителькою у школі. 
Після закінчення Жеведської восьмирічної школи та Андрі-
ївської середньої школи М.В. Кудрик працював на Чернігів-
ському радіоприладному заводі. У 1974–1978 рр. навчався 
на історичному факультеті ЧДПІ ім. Т.Г. Шевченка, по закін-
ченні якого отримав направлення на роботу учителем історії 
Андріївської школи. У 1983–1985 рр. працював в оргвідділі 
Чернігівського райвиконкому, з 1985 і по 2005 рік очолював 
відділ культури  Чернігівської райдержадміністрації. З 2006 по 

2010 рік – помічник народного депутата України М.В. Чечетова. Депутат Чернігівської 
районної ради п’яти скликань. Розпорядженням Президента України від 15.06.2010 р. 
призначений головою Чернігівської районної державної адміністрації. Працював на 
посаді до грудня 2012 року. Обраний заступником голови 
Чернігівської районної ради (2012). Нагороджений Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України (2010). 

Ганжа Микола Миколайович (20.04.1965 р.н.) – народив-
ся в с. Анисів. Навчався в українській сільськогосподарській 
академії, у 1987 р. отримав диплом інженера-механіка. Відтак 
розпочав трудову діяльність в рідному селі – бригадиром трак-
торної бригади, згодом головним інженером колгоспу імені 
Герасименка. З 1996 по 2001 рік очолював колгосп «Новий 
шлях» у сусідніх Пісках, під його керівництвом господарство 
вважалось одним з кращих в районі, розквітало і саме село. 
Лідерські якості, високий професіоналізм Миколи Миколайо-
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вича стали запорукою його успішної роботи на посаді заступника голови Чернігівської 
райдержадміністрації (2001) та голови Куликівської районної державної адміністрації (з 
2002 р.). У 2005 р. повернувся в с. Піски, працював директором СТОВ «Новий шлях», 
водночас навчався в Національній академії державного управління при Президентові 
України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком». У 2006 р. став дипло-
мованим магістром управління суспільним розвитком, а у 2010 р. призначений першим 
заступником голови Чернігівської райдержадміністрації. М.М. Ганжа, зокрема, опікувався 
розвитком сільського господарства.  У лютому 2013 року розпорядженням Президента 
України призначений головою Чернігівської районної державної адміністрації.

Голови районної ради

Лисенко Володимир Іванович (1951 р.н.) – народився в 
с. Шняківка Ніжинського району Чернігівської обласі в сім’ї 
колгоспників. Після закінчення середньої школи працював 
літпрацівником Срібнянської, потім старшим літпрацівни-
ком Куликівської районних газет. Протягом 1970–1972 рр. 
служив в армії, після демобілізації – на комсомольській та 
журналістській роботі в Куликівському районі. В 1974–
1982 рр. працював кореспондентом та редактором обласного 
радіо, а з лютого 1982 р. – інструктор облвиконкому. З жовтня 
1983 р. секретар виконкому Чернігівської районної ради, 
заступник голови районної ради. З травня 1992 по липень 
1994 рр. обіймав посаду голови Чернігівської районної ради. 
1994–1999 рр. – заступник голови райради. З 1999 р. – заступ-
ник голови райдержадміністрації. 2000–2001 рр. – помічник 

голови міськради, з жовтня 2001 р. – радник голови облради. З листопада 2002 р. – завіду-
ючий відділу інформаційного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, з червня 
2006 р. – начальник відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю 
апарату обласної ради, головний редактор інформаційно-аналітичного вісника облради 
«Орієнтир», автор проекту книжки про депутатів обласної ради «З людьми і для людей». 
Обирався депутатом обласної ради, протягом 13 років був депутатом Чернігівської ра-
йонної ради. Нагороджений Почесними грамотами та відзнакою обласної ради.

З жовтня 2009 р. по липень 2011 р. працював керівником відділу зв’язків з громад-
ськістю редакції обласної газети «Деснянка вільна».

У дні здобуття Україною незалежності Володимиру Івановичу випало бути не лише 
свідком, а й активним учасником історичних подій, часом доводилось приймати неор-
динарні, відповідальні рішення. Розповідає В.І. Лисенко: «Під час подій, що увійшли в 
історію, як ГКЧП, я працював заступником голови райради. Одними з перших загово-
рили про незалежність Прилуки, там Народний рух заблокував пікетом адміністративне 
приміщення. У Чернігові над міською радою вже висіли два прапори – УРСР і синьо-
жовтий. Хоча останній ще не був передбачений законом. Мене викликав до себе голова 
райради і райвиконкому О.П. Полковніченко і запитав мою думку щодо двох прапорів. 
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Я запропонував поступити дипло-
матично – оскільки ми найближчий 
до міста район, столичний, і собі 
підняти український прапор. Але 
спочатку зібрати думку депутатів, 
хоча б по телефону. Домовилися, 
що з десяток депутатів і голів кол-
госпів опитаю я, решту Олександр 
Петрович. Перший мій дзвінок був 
до Геннадія Долженка – першого се-
кретаря райкому партії. А його від-
повідь – різко негативна. Натомість 
другий секретар Віктор Шевченко, 
секретар райкому партії Галина 
Леус і всі інші депутати схвально 
зустріли пропозицію, дали згоду на 
підняття прапора. Але голосування 
не було одноголосним, наприклад, 
утримався Микола Миронов, хоча 
саме він начебто найбільше ви-
ступав за незалежність держави. 
А через 7–10 днів відбулася сесія 
райради, яка офіційно затвердила 
думку депутатів. Рішення при-
близно було таким: «1. Погодитися 
з заочним опитуванням депутатів 
райради стосовно підняття синьо-жовтого прапора поруч з офіційним. 2. Підняти си-
ньо-жовтий прапор поруч з існуючим прапором УРСР». 

Таким чином нові політичні партії, як Народний Рух, жодних претензій до районної 
влади не мали. Але загроза нестабільності витала в повітрі. 

В цей час стало відомо, що Одеський облвиконком у повному складі вийшов із пар-
тії. Я на той час вже мав свою думку про партію, не зовсім позитивну. З практики знав, 
що партійне керівництво не турбувалося належним чином про своїх підлеглих, рядових 
комуністів. Скажімо, майже вісім років я пропрацював на обласному радіо – спершу 
кореспондентом, згодом редактором молодіжних та військово-патріотичних програм. 
Здавалося, і посада була непоганою, а от житла не мав. Отримав лише тоді, коли став 
працювати інструктором облвиконкому.

Мій старший брат, партійний працівник, довго жив із сім’єю у хатинці під солом’яною 
стріхою, аж поки йому надали скромну квартиру. І коли його, заворга райкому партії, 
мали обрати другим секретарем районного комітету, перший секретар обкому партії 
заблокував питання, мотивуючи тим, що мій брат не мав вищої сільськогосподарської 
освіти. За його плечима Ніжинський технікум механізації, вища партійна школа.

На той час я знав багатьох відповідальних працівників, які заочно навчалися у вузах 
і були уже секретарями райкомів партії, заступниками голів райвиконкомів. Але не це 
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головне. Брат занадто був принциповим, простим, скромним. А головне – чесним. А це 
не всім партійним вождям подобалося. В кулуарах ходили чутки, мовляв, як він може 
керувати, коли для себе навіть будинку не побудував.

Мене вкрай здивувала позиція перших секретарів обкомів партії, які були учасника-
ми Всесоюзної партконференції в Москві. Вони не дали належної принципової оцінки 
діям тодішнього Генерального секретаря ЦК КПРС М.C. Горбачова, їхнє мовчання стало 
поштовхом до розпаду СРСР. На місцях пропаганда не велася. Партійні функціонери 
продовжували лише керувати галузями, а справжню роботу виконували райвиконкоми. 
Все це мене хвилювало, і я не міг погодитись з лінією партії. Ось тому і написав заяву 
про вихід із лав партії. Про свій намір оголосив на черговому засіданні райвиконкому. 
Тоді перший секретар райкому партії, в знак протесту, залишив залу. Із розмови з іншими 
членами райвиконкому виходило, що всі написали такі заяви.

Було створено комісію по прийняттю документів і опечатуванню приміщення райкому 
партії. Очолити її довірили мені. Місія була неприємною. Серед перших опечатували 
кабінет першого секретаря. Долженко зустрів нас, як зрадників. Після опечатування 
райкому партії я на деякий час перетворився на ключника – носив цілу сумку ключів, 
поки приміщення не було передано відповідним службам.

Окремою проблемою було придбати синьо-жовтий прапор. Звісно, такі ніде не про-
давалися і не вироблялися. Я звернувся до голови міської організації НародногоРуху 
України Валерія Сарани, щоб допоміг. Якими шляхами він діставав – не знаю, але прапор 
нам був доставлений. Полотнище прикріплював на даху завгосп Іван Моринець. Була 
дуже вітряна погода, я стояв внизу і просив його бути обережним. А він пожартував: я 
прихопив із собою сумку із цеглою, щоб вітер не здув із даху. Окремого флагштока не 
було, тож завгосп придумав якесь своє хитре кріплення. Прапори висіли поруч кілька 
місяців. А коли зняли старий прапор – український встановили на флагшток.

1 грудня 1991 року відбувся референдум. Мені довелося займатися його підготов-
кою і проведенням, все пройшло спокійно і організовано, як завжди в нашому районі 
проходять вибори. Більше 90 % громадян району висловилися за незалежність України. 
Якихось акцій у селах не відбувалося. 

Після здобуття незалежності активізувалась робота по відновленню прав репресо-
ваних сталінським режимом. Я був головою спеціальної комісії. Мої діди теж померли 
з голоду, я навіть своїм батькам радив звертатися в комісію за місцем проживання. Було 
встановлено правило – за людину мали свідчити три свідки, якщо вони підтверджува-
лифакт розкуркулення, нащадкам виплачувалася компенсація. Повертали людям досить 
великі суми. Часом і житлові приміщення, колись відібрані. В Олишівці одному жителю 
повернули колишню хату, в якій було колись конторське приміщення колгоспу. Хоча то-
дішній голова колгоспу Хоменко противився. Навкруг нашої комісії ходили всякі чутки 
про зловживання, перевіркою зайнялася прокуратура. Але жодних порушень не знайшла».

Полковніченко Олександр Петрович (1939–2002) – голова Чернігівської районної 
ради (1994–1998). 

Прилипко Микола Павлович (27.07.1938 р.н.) – народився в селі Ряшки Прилуць-
кого району Чернігівської області в родині селян. За фахом – вчений агроном, закінчив 
Українську сільгоспакадемію. Трудовий шлях розпочав завідувачем відділу агротехні-
ки Української випробувальної станції з тютюну м. Монастирськ Тернопільської об-
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ласті. Потім працював керівником Прилуцького відділення 
Української випробувальної станції з тютюну (1966–1969), 
агрономом станції захисту рослин Прилуцького управління 
сільського господарства (1969–1970), інструктором оргвідділу 
Прилуцького РК КПУ (1971–1974), інструктором оргвідділу 
Чернігівського обкому КПУ (1974–1980), головою Чернігів-
ського районного комітету народного контролю (1980–1991). 
З 1991 року Микола Павлович працює в органах місцевого 
самоврядування – керуючим справами Чернігівської районної 
ради, керівником секретаріату районної ради та виконкому, 
заступником голови райдержадміністрації, заступником го-
лови районної ради, а в травні 1998 року обраний головою 
районної ради, обіймав посаду по 2002 рік. Здається, до імені 
цієї людини не потрібна «шапка» регалій, хоч і займав відповідальні посади аж до голови 
районної ради. Як вчений-агроном він завжди міг допомогти в господарських питаннях, 
як вдумливий політик і керівник – зарадити у вирішенні багатьох житейських проблем. 
Це про нього, молодого інструктора оргвідділу обкому партії сказав тодішній перший 
секретар обкому Микола Васильович Уманець: «Він візьме зовсім іншим – саме м’якістю 
і поступливістю». Але найцікавіше – самооцінка. Тож майже афоризми Миколи  Павло-
вича Прилипка – про себе, Україну і про нашу реальність: «Не дай Господи нікому такого 
дитинства, як було у мене. Батько загинув на фронті, нас у матері п’ятеро. В 1946-му, 
коли не було хліба, мати ходила в ланку, вечорами приносила 200 грамів борошна, а ми 
наривали повне відро лободи, варили на багатті і заварювали тим борошном. Скільки 
не їмо, а голод не втамовується. Якщо дістанеться шматочок хліба, принесе за пазухою, 
розділить і сидить дивиться, як ми їмо. Свята людина, і мораль нам свою вклала – не 

красти, не ображати нікого, слуха-
тися старших і мудріших.

В Чернігівський район я прий-
шов за призначенням на посаду го-
лови комітету народного контролю. 
І не жалкую, став його патріотом, 
хоча сам уродженець Прилуцького 
району. Коли вперше з президії гля-
нув у обличя людей в залі засідань, 
у мене по спині пройшов морозець 
– дуже солідні кадри. Я багато їздив 
по області, бачив окремих гарних 
спеціалістів, а тут – масово.

Коли розвалився Радянський 
Союз – я плакав. Потім заспокоївся, 
поставив хрест на минулій системі. 
Від життя не сховаєшся, то краще 
йти в ногу з ним. Під час референ-
думу і за Акт незалежності люди 
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зробили вибір самі, без жодного впливу «зверху». Єдине за чим жалкую – кадровою 
політикою. Ми б не зупинили патріотичного поступу, якби чиясь «розумна» голова не 
додумалася нищити місцеві кадри – опору, фундамент держави. Не треба було так чини-
ти з сільським господарством, і з ліквідацією комітету народного контролю варто було 
почекати. Люди не протестували, бо не розуміли до чого йдеться. Але щоб розвивалося 
фермерство, треба підготувати матеріальну базу. А якщо хапай де що можеш – не всі 
встигли і не всі зуміли хапнути. У мене й зараз серце болить за Шестовицю – господарство 
зметено з лиця землі. Ми начебто народ і хитрий, і розумний, але так не подумати про 
економіку – це нам дарма не минеться. Треба працювати на свою економіку, на енерге-
тичну незалежність. Зараз ці політичні бої йдуть не заради ідеології, а ради лідерів. Нам 
потрібні нові кадри, з новим, справді незалежним мисленням, щоб їх нічого не тягло 
назад». М.П.Прилипко  нагороджений медаллю «Ветеран праці», Почесною грамотою 
Чернігівської обласної ради.

Кубрак Михайло Михайлович (01.10.1949 р.н.) – наро-
дився в с. Гальчин Козелецького району Чернігівської області. 
В 1966 р. закінчив середню школу, потім Українську сільгос-
пакадемію. Після служби в армії працював в Чернігівській 
райсільгосптехніці слюсарем, старшим інженером-контр-
олером (1973–1976). З 1976 р. – на комсомольській та пар-
тійній роботі в Чернігівському районі. З 1987 р. – заступник 
голови Чернігівського райвиконкому з питань будівництва, з 
1994 р. – заступник голови райдержадміністрації, начальник 
районного управління сільського господарства і продоволь-
ства. Ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (у 
1987 р. брав участь у будівництві автодороги Славутич – Чор-
нобиль). З 2000 по 2001 рр. працює заступником начальника 
Головного управління сільського господарства і продоволь-

ства Чернігівської обласної державної адміністрації.
У грудні 2001 р. обраний заступником голови, а в квітні 2002 р. – головою Чернігів-

ської районної ради. З 2006 р. – заступник голови районної ради. Обирався депутатом 
районної ради п’яти скликань. Нагороджений Почесними грамотами обласної ради та 
Верховної Ради України.

Улюблений вислів Михайла Ми-
хайловича: «Ким би ти не був, фі-
зиком чи поетом, будь, перш за все, 
людиною». Про особливості розвитку 
громад на початку ХХІ ст. і керів-
ництва ними Михайло Михайлович 
розмірковує таким чином: «Тепер на 
селі, як правило, не одне сільсппід-
приємство, є фермери. У них свої тур-
боти. Соціальні питання, побут – усе 
сконцентровано на сільському голові. 
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А фінансування обмежене. Проте там, де 
влада і громада співпрацюють, є увага до 
людей і турбота про них – ремонтуються 
дороги, є газ, водогін і т.ін. Реалізовуємо 
компетенцію, виходячи з конкретної си-
туації. Шукаємо кошти, залучаємо спон-
сорів. Особливих успіхів досягають там, 
де керівниками господарств є депутати 
районної та обласної рад. Із вдячністю 
хочу назвати Анатолія Ясинського (Ши-
биринівка), Олексія Масюка (Довжик), 
Олексія Климчука (М.-Коцюбинське), 
Юрія Стельмаха (Анисів), Миколу Ларчен-
ка (Халявин), Миколу Кужеля (Ковпита), 
Михайла Купрієнка (Кувечичі). Дбаємо і 
про ремонт у школах, і про асортимент 
товарів у магазинах, і про пасовища для 
громадської худоби. Вагомий внесок у 
розвиток району роблять майже 800 депу-
татів усіх рівнів рад. Це Наталія Божок з 
М.-Коцюбинського, Наталія Герасименко 
з Анисова, Сергій Дольник з Жукоток, 
Тетяна Безлюдна з Андріївки, Олександра 
Малай з Серединки. Творчо, самовіддано і 
результативно працюють сільські голови: 

Світлана Струк в Іванівці, Надія Шило в Михайло-Коцюбинському, Михайло Шкурко 
в Слабині, Віра Ясинська в Шибиринівці, Ніна Слюсар в Андріївці, Олена Матвієнко в 
Олишівці (нагороджена Почесною грамотою обласної державної адміністрації (2013), 
Людмила Хомазюк в Киїнці, Микола Нехай в Старому Білоусі (нагороджений орденом 
«За заслуги» ІІІ ст.), Михайло Кондренко в Новому Білоусі, Валентина Заліська в Шес-
товиці, Надія Голубенко в Пісках. По 10–15 років працюють на цих відповідальних 

посадах Пльохівський сільський голова Володимир Кривобе-
рець, Серединський – Ольга Фалько (пішла з життя у 2013 р.), 
Рудківський – Віра Крищенко, Краснянський – Петро Деркач, 
Кувечицький – Віталій Голець, Петрушинський – Михайло 
Литвиненко. Це справжні народні обранці».

Носенок Федос Михайлович (22.09.1957 р.н.) – наро-
дився у селі Козероги. Після служби в армії залишився на 
позастрокову службу у звані старшини, у 1982 р. поїхав на 
ударне комсомольське будівництво в Ярцеко Смоленської 
області(Росія). Наприкінці 80-х повернувся в Україну, у село 
Улянівку. Працював у колгоспі імені Калініна. В кінці 1990-х 
років на теренах району створив первинний осередок партії 
«Батьківщина». Обраний на посаду голови районної ради 27 

Зустріч В.М.Литвина в с. Новий Білоус
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квітня 2006 року. Тоді він виголосив такі основні завдання для себе і депутатського кор-
пусу: «Консолідація всіх політичних сил у раді – працювати єдиною командою; кошти, 
які сплачують громадяни у вигляді податків, мають іти куди їм належить; влада і рядові 
громадяни мають стати партнерами; про продаж землі не може йти мова доки в селі на 
своїй землі люди не відчують себе господарями, не знатимуть, скільки насправді коштує 
їхня земля». З 2012 р. директор агрофірми «Іванівка АГ». Нагороджений Почесною гра-
мотою обласної ради (2007).

Литвин Михайло Борисович (26.11.1959 р.н.) – наро-
дився в с. Макишин Городнянського району Чернігівської 
області. Закінчив Макишинську середню школу, у 1978–
1980 рр. служив у Збройних Силах. Потім закінчив історичний 
факультет Чернігівського державного педагогічного інституту 
за спеціальністю історія та основи права. Від закінчення на-
вчання і до 2003 р. – на педагогічній роботі, директор Редь-
ківської школи. У 2003–2006 рр. – начальник відділу освіти 
Чернігівської райдержадміністрації. 2006–2010 рр. – поміч-
ник-консультант народного депутата України. Депутат V і VІ 
скликань районної ради.

На першій сесії VІ скликання 19 листопада 2010 р. обраний 
головою Чернігівської районної ради. 

Михайло Литвин про свої пріоритети в роботі: «За останні десятиріччя в політиці 
щодо села наламали чимало дров. Молодь не затримується в батьківські й хаті, шукає долі 
за рідними порогами. Куцого бюджету сільради почасти не вистачає на найнеобхідніше. 
Звичайно ж, легше безпорадно скласти руки й чекати дотацій. Але ж і їх треба звідкись 
брати – звідти, де працюють, де відраховують кошти в державну скарбницю. А якщо 
всією громадою, хай і голіруч, взятися за справу? Почати з найменшого – впорядкувати 
село. Хто цим буде займатися? Звісно ж, місцева громада. У неї сьогодні широкі права 
– надавати послуги, створювати обслуговуючі кооперативи, тобто шукати можливості 
й власноруч заробляти кошти, а відтак залучати до справи безробітних. Село зрозуміло: 
починати треба з себе. А добра ініціатива завжди підтримається керівництвом району. І я, 
й голова районної держадміністрації Микола Кудрик, очоливши районну владу, спряму-
вали зусилля на консолідовану роботу партій, організацій, підприємств на благо рідного 
краю. Тільки разом ми сильні. Для нас найважливіше завдання – не лише вислуховувати 
людей, а й надавати їм конкретну допомогу».
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Партійні керівники району
(перші секретарі, секретарі повітового та районного 

виконкомів)

Волинський – секретар Чернігівського повітового революційного комітету (листопад 
1919–17.07.1920).

Печорний Григорій Панасович (23.01.1900–28.09.1937)– 
секретар Чернігівського повіткому КП(б)У (17.07.1920 – сі-
чень 1921). Народився 23 січня 1900 року в с. Роїще Чер-
нігівського повіту. Член КП(б)У з лютого 1919 р. У 1918 р. 
боєць партизанського загону під керівництвом П.Д. Кобця. 
З 18 листопада 1919 року секретар Чернігівського повітрев-
кому (з 23.01.1920 р. – повітвиконкому). З 14 лютого 1920 р. 
заступник голови і заввідділом управління Чернігівського 
повітвиконкому. 11 травня 1920 р. знову призначений секре-
тарем Чернігівського повітревкому, а з 18 червня по 10 липня 
1920 р. одночасно заступник голови повітревкому. У січні 
1921 р. виїхав у Москву для вступу до Комуніверситету ім. 
Я.М. Свердлова. Після закінчення останнього на державній 

і господарській роботі. З 1935 р. – начальник транспортного цеху Дніпродзержинського 
металургійного заводу ім. Ф.Е. Дзержинського. 5 серпня 1937 року заарештований, а 28 
жовтня 1937 р. Військовою Колегією Верховного Суду СРСР засуджений до розстрілу. 
Вирок виконано 28 жовтня 1937 року в Києві. Похований в урочищі Биківня під Києвом. 
Реабілітований в 1958 році.

Петровський Петро Васильович (1896–1973) – секре-
тар Чернігівського повітового комітету КП(б)У (20.01.1921–
04.08.1922). Народився в 1896 році в с. Дроздовиця Городнян-
ського повіту. Член КП(б)У з 1917 року. У 1918 році секретар 
Городнянського підпільного повіткому партії, делегат 2-го 
з’їзду КП(б)У в жовтні 1918 року. З грудня 1918 року секре-
тар Городнянського повіткому партії, потім заступник голови 
і голова Городнянського повітвиконкому. У серпні-жовтні 
1919 р. знову секретар повіткому КП(б)У. З листопада 1919 
року на партроботі в Ніжині. З 20 грудня 1919 року по січень 
1920 року завідуючий оргінструкторським відділом Черні-
гівського губкому КП(б)У. У січні-квітні 1920 року голова 
Кролевецького повітвиконкому і повітревкому. З 17 травня 
1920 року голова Городнянського повітревкому, а з 27 липня 

1920 року – повітвиконкому. З 25 серпня 1920 року заступник голови Чернігівського 
губвиконкому, а з 6 вересня по 13 жовтня 1920 року – губревкому. З 14 жовтня 1920 року 
по 3 січня 1921 року заступник голови і заввідділом управління Чернігівського губви-
конкому. Член губкому КП(б)У. З серпня 1922 року секретар Новгород-Сіверського пові-
ткому, а з 1 березня 1923 року по квітень 1924 р. – окружкому КП(б)У. В подальшому на 
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відповідальній партроботі, зокрема, у 1932 р. очолював політвідділ Знаменської МТС, а 
в 1935–1937 рр. працював першим секретарем Кривоозерського РК КП(б)У в Одеській 
області. У серпні 1937 року звільнений з посади за власним бажанням. Помер у 1973 році.

Кулік Д.Ф. – перший секретар Бобровицького (Чернігівського) РК КП(б)У (06.02. 
–29.11.1923).

Ященко Пилип Дмитрович (1895 р.н.) – перший секре-
тар Бобровицького (Чернігівського) РК КП(б)У (23.11.1923–
06.01.1924).

Лєдовий Максим Степанович (1894 р.н.) – перший се-
кретар Бобровицького (Чернігівського) РК КП(б)У (січень 1924–23.03.1925).

Кохан Адам Андрійович (1896 р.н.)– перший секретар Бобровицького (Чернігів-
ського) РК КП(б)У (23.03. – 25.05.1925).

Сердюк Аполлон Кирилович (1896 р.н.) – перший секретар Бобровицького (Чер-
нігівського) РК КП(б)У (25.05. – 19.09.1925)

Мілейко Лев Григорович (1886 р.н.) – перший секретар Бобровицького (Черні-
гівського) РК КП(б)У (19.09.1925–14.10.1926). Народився в 1886 році в селі Чернотичі 
Сосницького повіту. Член КП(б)У з 1919 року. З восьми років навчався в земській і 
церковно-парафіяльній школах. У 1901 році вступив до Чернігівської фельдшерської 
школи, після закінчення якої працював фельдшером у Сосницькому повіті. У 1908 році 
за революційну діяльність звільнений, жив у рідному селі, займався самоосвітою:вивчав 
алгебру, геометрію, французьку та німецьку мови. З лютого 1919 року завідував Козе-
лецьким повітвідділом охорони здоров’я, а з жовтня – лікар 41-го військово-польового 
будівництва. В лютому 1920 року призначений в.о.лікаря 80-го зведеного евакошпиталю 
в Курську. З жовтня 1920 року голова Сосницького повітпрофбюро, а з червня 1921 року 
– зав.культвідділенням Сосницького повітвідділу РАТАУ, редактор газети «Наш путь». 
У січні 1922 року обраний зав.агітпропом Сосницького повіткому КП(б)У.

Горохов Олексій Іванович (1898–1938)– перший секретар Бобровицького (Черні-
гівського) РК КП(б)У (14.10.1926–24.07.1927). Народився 23 лютого 1898 року в м. Ві-
чуга Іваново-Вознесенської губернії.Член КП(б)У з 1919 року. Закінчив вище початкове 
училище і здав екстерном екзамени за шість класів середнього навчального закладу. У 
1914 році став конторщиком у товаристві «Волга» м. Кінешма Іваново-Вознесенської 
губернії. В 1916 році переїхав до Москви, де працював на Головпоштамті листоношею. В 
жовтневі дні 1917 року боєць Червоної гвардії, потім голова ревкому 14-го поштово-теле-
графного відділення Москви, член Сокольницької райради. З 30 липня 1918 по 17 лютого 
1919 рр. командир продзагону в Орловській і Харківській губерніях. З 23 лютого по 
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жовтень 1919 року очолював надзвичайну продекспедицію в Курскій губернії. Потім 
працював керівником повітових продзагонів, інструктором губвійськпродбюро, райп-
родкомісаром у Саратовській губернії. У серпні 1921 року направлений на Чернігівщину 
Борзнянським повітпродкомісаром. З 27 вересня 1921 року – Остерський повітпродко-
місар, а з березня 1923 року працював Ніжинським окружним продкомісаром. 25 січня 
1924 року обраний секретарем Конотопського окрвиконкому і головою окрплану, потім 
– завідувачем Сновського окрфінвідділу. З 4 вересня 1925 року – перший секретар Ту-
пичівського РК КП(б)У. З липня 1927 року по 1 березня 1929 року – інструктор, заворг-
відділом Чернігівського окружкому партії. 1 березня 1929 року призначений головою 
Чернігівської окрспоживспілки, з 24 березня 1930 року – відповідальний редактор газети 
«Червоний стяг». З 1935 року по грудень 1937 року – перший секретар Хмільницького 
РК КП(б)У Вінницької області. В травні 1937 року обраний членом обкому партії. З січня 
1938 року – керуючий Вінницьким облкомунбанком. Заарештований 4 червня 1938 року, 
а 5 жовтня 1938 року Військовою Колегією Верховного Суду СРСР засуджений до роз-
стрілу. Вирок виконано 5 жовтня 1938 року в м. Вінниці. Реабілітований 24 січня 1961 р.

Хоменко Григорій Ананійович (1897 р.н.) – перший секретар Бобровицького (Чер-
нігівського) РК КП(б)У (24.07.1927–24.07.1928).

Дудолевич Андрій Станіславович (1893 р.н.) – перший секретар Чернігівського РК 
КП(б)У (24.07.1928–10.04.1930).

Домосієв Костянтин Євдокимович (1905 р.н.) – перший секретар Чернігівського 
РК КП(б)У (10.04. – 26.08.1930).

Горохов О.І. – перший секретар Чернігівського РК КП(б)У (11.09. – 19.11.1930 р.)
Соколов Михайло Борисович (1904 р.н.) –перший секретар Чернігівського 

РК КП(б)У (листопад – грудень 1930).
Склярський Марк Самойлович (1896 р.н.) – перший секретар Чернігівського РК 

КП(б)У (06.12.1930 – жовтень 1932). Народився в 1896 році. 
Член КП(б)У з 1919 року. У 1930–1934 рр. перший секретар 
Чернігівського міськпарткому, а згодом – заввідділом культури 
і пропаганди Чернігівського обкому партії. З 1936 по 25 серпня 
1937 рр. – прокурор Чернігівської області, входив до складу 
Особливої трійки при Чернігівському облуправлінні НКВС. 
З 25 вересня 1937 р. – голова Чернігівської облпромради.

Рішенням обкому КП(б)У від 21 жовтня 1932 року за-
мість Чернігівського райпарткому-міськпарткому утворено 
міськпартком, який здійснює керівництво сільськими пар-
тосередками району. Рішенням бюро обкому КП(б)У від 5 
червня 1937 року був обраний Чернігівський райком КП(б)У

Бєлов І.О. – перший секретар Чернігівського РК КП(б)
У (11.06. – 04.09.1937). У травні 1937 року обраний членом 
Чернігівського обкому партії (виведений 5 вересня 1937 року 
як недостойний). З 4 жовтня 1937 року – начальник обліково-статистичного відділу 
Чернігівського облземуправління.

Щербинський Олександр Петрович (1920 р.н.) – перший секретар Чернігівського 
РК КП(б)У (вересень – жовтень 1937 р.).
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Марошевська Надія Георгієвна (1904–1938) – перший секретар Чернігівського РК 
КП(б)У (23.10.1937–26.04.1938). Народилася в м. Харків, мала неповну середню освіту, 
член КВП(б) з 1925 року. З листопада 1933 по травень 1937 рр. працювала в Недригай-
лівському районі. У грудні 1938 року репресована. Реалібітована 27 лютого 1997 року.

Щербинський Олександр Петрович (1920 р.н.) – перший секретар Чернігівського 
РК КП(б)У (26.04. – 21.05.1938).

Сербіченко Іван Федорович (1905 р.н.) – перший секретар Чернігівського РК 
КП(б)У (21.05. – 30.09.1938).

Отчиченко Василь Федорович (1908 р.н.) – перший секретар Чернігівського РК 
КП(б)У (30.09.1938–05.03.1940), працював редактором районної газети «Червоний 
прапор».

Катаманін Симон Лазаревич (1905–1943) – перший секретар Чернігівського РК 
КП(б)У (05.03.1940 – лютий 1943).Під час війни І-й секретар підпільного райкому партії. 
Помер в лютому 1943 році в с. Рябці. Похований на околиці лісу в с. Рябці.

Захлевний Харитон Демидович (1900 р.н.) – перший секретар Чернігівського РК 
КП(б)У (23.10.1943–05.07.1944). Народився в 1900 році в с.  Попово-Лепочи Глушков-
ського району Курської області. До 1916 року працював батраком. З 1916 по 1932 рр. 
працював на цукровому комбінаті. У 1932 році навчався на 3-місячних курсах при ЦК 
КП(б)У. Працював на різних роботах. У серпні 1940 – 1941 рр. – секретар по кадрах 
Чернігівського райкому партії. В період війни евакуйований в Ферганську область Узбек-
ської РСР та працював райуповноваженим наркомату заготівель. Навчався на курсах у 
Москві. Після роботи в Чернігівському районі виїхав працювати в Західні області УРСР.

Ніколаєнко Іван Євфимович (1901–1944) – перший секретар Чернігівського РК 
КП(б)У (липень – 13.11.1944). Народився 24 червня 1901 р. в м. Конотоп Сумської об-
ласті. З 1915 по 1934 рр. працював робітником в м. Конотоп. У 1934–1938 рр. працює 
заврайощадкасою, інспектором центральноїощадкаси. З 1938 р. на партійній роботі: 
помічник секретаря, заворг інструкторського відділу райкому партії, секретар по кадрах 
Чернігівського райкому партії. Під час війни евакуйований, пройшов курси удоскона-
лення політскладу. З жовтня 1942 по серпень 1943 рр. працював секретарем партбюро 
батальйону, з жовтня 1943 по липень 1944 рр. другим, а з 1 липня 1944 по 13 листопада 
1944 рр. – першим секретарем Чернігівського райкому партії. ЦК КП(б)У відрядив його 
на роботу в західні області УРСР. Загинув у 1944 р.

Мамеко Єфим Микитович (1906 р.н.) – перший секретар Чернігівського РК 
КП(б)У (15.11.1944–23.03.1947). Народився в 1906 році в д. Жарупено Почепського 
району Брянської області. Трудову діяльність розпочав з 1925 року. До 1928 року на 
комсомольській роботі. З 1930 по 1932 рр. служба в армії. На партійній роботі з 1932 
року. Працював заступником начальника політвідділу МТС, редактором районної газе-
ти, секретарем райкому партії в Орловській області, завідуючий військовим відділом 
Калмицького обкому партії. Під час війни начальник політвідділу дивизії, командир 
артилерійського дивизіону на Північно-Західному та 1-му Прибалтийському фронтах. 
Нагороджений орденом Червоної Зірки (1943). У вересні – листопаді 1944 року другий 
секретар Прилуцького райкому партії, а згодом перший секретар Чернігівського райкому 
партії. 
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Челядін Іван Петрович (1900–1983) – перший секретар 
Чернігівського РК КП(б)У (19.04.1947–04.09.1952). Наро-
дився 20 березня 1900 року в селі Лука Лохвицького району 
Полтавської області. Трудова діяльність почалась з 11 років. 
Кмітливий, енергійний, він опанував професії,  потрібні в 
той час на селі – учень покрівельника, арматурник, слюсар. У 
1921–1922 рр. служив у Роменському батальйоні продміліції 
політруком роти, а потім був направлений до Полтавської 
губернської партшколи, яку закінчив у липні 1923 року. Після 
закінчення школи працював заввідділом пропаганди та агіта-
ції Березівського райкому партії. У 1924–1927 рр. був голо-
вою райкомітету незаможніх селян. У 1927–1930 рр. працює 
секретарем міськпрофколективу співробітників окружного 
фінвідділу, а потім навчається на Ніжинському робфаці та 

переходить на основний курс інституту соціального виховання. Після закінчення 2-го 
курсу історично-економічного факультету відряджений на курси при ЦК КП(б)У. Після 
успішного закінчення курсів направляється у Чернігівський обком партії, який призначає 
його директором обласної філії Українського заочного інституту партнавчання партак-
тиву, де працює до липня 1937 року. У 1937–1938 рр. він редагує чернігівську районну 
газету «Червоний прапор», потім працює директором Роїщенської школи. З липня 1938 
по серпень 1941 рр. працює зав. відділом пропаганди та агітації Чернігівського райкому 
партії. У серпні 1941 р. виїхав до Прилуцького райвійськомату, а останній направив його 
до Харківського облвійськомату. Однак до місця призначення не доїхав, з частинами 
військ потрапив у оточення. Вийшовши з оточення в Томарівському районі Курської 
області, був направлений в м. Перевольцьк Чкаловської області, де перебувала сім’я. 
До березня 1942 року працював у місцевому райкомі партії, а потім був відряджений в 
м. Стерлітамак БАРСР на курси політскладу армії. У травні 1942 року відбув у м. Меле-
кес Куйбишевської області на курси батальйонних комісарів. З листопада 1942 року на 
Західному, Воронезькому, Центральному, І та ІІ Українських фронтах. У 1946–1947 рр. 
працював інструктором Чернігівського обкому партії. З квітня 1947 по вересень 1952 
рік – перший секретар Чернігівського райкому партії. У 1952 
р. працював директором цегельно-черепичного заводу № 1. 
За звитяжну працю і мужність, виявлені на фронтах Великої 
Вітчизняної війни нагороджений двома орденами Вітчизняної 
війни ІІ ступеня, орденами Червоної Зірки, «Знак Пошани» і 
багатьма медалями. Помер в січні 1983 року.

Глушко Василь Йосипович (1901–1976) – перший секре-
тар Чернігівського РК КП(б)У (04.09.1952–01.12.1959). На-
родився 1 січня 1901 року в с. Благовещенка Цареконстянти-
нівської волості Олександрівського повіту Катеринославської 
губернії. У 1914 р. закінчив земську школу та почав трудову 
діяльність. У 1921 році вступив до комсомолу. У 1921–1922 
рр. навчався в Бердянській сільгосппрофшколі. У 1922–1924 
рр. – служба в армії. У 1924–1929 рр. голова сільгоспкомуни 
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«Маяк» в Покровському районі Дніпропетровської області. У 1929–1930 рр. – навчав-
ся в Одеському сільгоспінституті. У 1930–1940 рр. працює головним агрономом, зав. 
райземвідділом, головою райвиконкому Щорського району та в обласному земельно-
му відділі Чернігівської області. У 1940–1941 рр. працює інспектором держкомісії по 
сортовипробуванню зернових культур при Наркомземі СРСР по Чернігівській області. 
У 1941–1952 рр. в Остерському районі: працює першим секретарем райкому партії, 
секретарем підпільного райкому партії, комісаром партизанського загону ім. Суворова, 
першим секретарем райкому партії. З вересня 1952 р. очолює партійну організацію 
Чернігівського району. У 1957 р. Чернігівський район, очолюваний В.Й. Глушком, за 
високі досягнення у виробництві сільськогосподарської продукції був представлений на 
ВДНГ СРСР та нагороджений золотою медаллю. Після виходу на пенсію у 1960–1961 рр. 
працював директором обласного тресту рибного господарства. Нагороджений орденами 
Вітчизняної війни (1944), Леніна та Трудового Червоного Прапора (1948). 

Білявський Микола Демидович (1921–1978) – перший секретар Чернігівського РК 
КП(б)У (01.12.1959–10.12.1960).

Балюра Веніамін Григорович (1922–2002) – пер-
ший секретар Чернігівського РК КП(б)У (10.12.1960–
12.04.1962). Народився 12 березня 1922 року в м. Мена 
Чернігівської області. Закінчив Білоцерківський сільсько-
господарський інститут. Перед війною закінчив Львівське 
розвідучилище. Всю війну перебував на фронті. Нагоро-
джений орденом «Червоної Зірки», медалями «За визво-
лення Варшави», «За взяття Берліна» та ін. Був поранений. 
Після війни працював в Корюківському районі головою 
райвиконкому і першим секретарем райкому КПУ. У 
1960–1962 рр. – перший секретар Чернігівського райкому 
КПУ. По утворенню у 1962 р. Чернігівського територі-
ального виробничого колгоспно-радгоспного управління 
призначається його начальником. Згодом стає секретарем 
парткому виробничого управляння. З січня по серпень 
1965 р. перший секретар Чернігівського райкому КПУ. У 1966–1973 рр. – начальник 
Чернігівського обласного управління сільського господарства. З 1973 р. і до виходу на 

пенсію (1983) працював у Міністерстві сільського господар-
ства України начальником головного управління колгоспного 
будівництва. Був відзначений урядовими нагородами. Канди-
дат економічних наук. Виховав двох синів. Помер 22 серпня 
2002 року та похований в м. Києві

Бушев Костянтин Іванович (1921–1989) – перший се-
кретар Чернігівського РК КП(б)У (12.04. – 29.12.1962). На-
родився 15 березня 1921 року в с. Петрівка Комінтернівського 
району Одеської області. Закінчив ветеринарний технікум. У 
1941 році поступив до Київського ветеринарного інституту, 
але з початком війни добровільно пійшов на фронт. Військову 
службу закінчив у 1947 році у званні капітана. Після війни 
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працював у технікумі, в Чернігівському райкомі партії та 27 років у облсільгоспуправлінні 
начальником відділу кадрів. Був нагороджений двома орденами Вітчізняної війни І та ІІ 
ст., орденом Трудового Червоного Прапора, двома орденами «Знак Пошани», медалями. 
Помер 19 серпня 1989 року.  

Балюра Веніамін Григорович (1922–2002) – секретар парткому виробничого 
управління (січень 1963–13.01.1965), з 13 січня по 16.03. 1965 р. – перший секретар 
Чернігівського РК КПУ.

Білявський Микола Демидович (1921 – 1978) – перший секретар Чернігівського 
РК КП(б)У (16.03.1965– 06.01.1966).

Палажченко Леонід Іванович (1934–1993) – перший 
секретар Чернігівського РК КП(б)У (06.01.1966–02.10.1978). 
Народився 10 серпня 1934 року в м. Ромнах Сумської області.У 
1949–1953 рр. навчався в Роменському технікумі механізації 
сільського господарства. По закінченні навчального закладу 
служив у лавах Радянської армії. З 1956 до 1959 рр. працював 
майстром і викладачем Роменського училища механізації 
сільського господарства. У 1959 р. Л.І. Палажченко перебував 
на комсомольській роботі. Працював першим секретарем Ро-
менського райкому комсомолу, відповідальним організатором 
відділу комсомольських організацій ЦК ЛКСМУ, першим 
секретарем Чернігівського обкому комсомолу. З 1960 р. – член 
КПРС. У 1966–1978 рр. – перший секретар Чернігівського 
райкому партії. Вищу освіт у здобув в Українській сільсько-
господарській академії. Захистив дисертацію на ступінь кан-
дидата економічних наук. Автор книги «Производственные 

типы колхозов: Из опыта Черниговского района» (М.: Экономика, 1972). У 1978 р. 
Л.І. Палажченка обрано секретарем, а в 1979 р. – першим секретарем Волинського обкому 
партії. З січня 1984 р. – першим секретарем Чернігівського обкому партії. Неодноразово 
обирався депутатом Верховних Рад – України і СРСР, делегатом Всесоюзних та респу-
бліканських партійних з’їздів. Чернігівський район постійно утримував призові місця 
в області по виробництву продуктів тваринництва і рослинництва. Урядова оцінка тру-

дового внеску Л.І. Палажченка теж 
висока. Він нагороджений двома 
орденами Леніна, Золотою Зіркою 
Героя Соціалістичної праці, ордена-
ми Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани», медалями. З 1990 
по 1993 рік Леонід Іванович пра-
цював науковим співробітником 
Інституту землеробства Української 
академії сільськогосподарських 
наук. Помер на робочому місці 1 
грудня 1993 року. Похований на 
Байковому кладовищі у Києві.
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Чикилевський Володимир Анатолійович (1937–1988) 
– перший секретар Чернігівського РК КП(б)У (02.10.1978–
25.11.1983). Народився 24 березня 1937 року в Куликівському 
районі Чернігівської області. Одержав педагогічну освіту, 
активно займався спортом. Працював учителем, директором 
восьмирічної школи. В Чернігівському районі з 1964 року. 
Обирався першим секретарем райкому комсомолу, другим і 
першим секретар райкому КП України. В останні роки пра-
цював диспетчером АТП в м. Славутичі. Помер 30 грудня 
1988 року.

Долженко Генадій Петрович (14.01.1940–31.10.2006) 
– перший секретар Чернігівського РК КП(б)У (03.12.1983 – 
серпень1991). Народився 14 січня 1940 році в м. Славгороді 

Алтайського краю. Трудову діяльність розпочав на Чернігівщині. Після закінчення 
зооветеренарного інституту в 1962 році працював головним зоотехніком колгоспу 
«Шлях Ілліча» Коропського 
району. З 1965 по 1974 рік на 
комсомольській роботі. У лю-
тому 1974 року Г.П.Долженко 
обраний другим секретарем 
Коропського райкому України, 
у вересні 1975 року – головою 
виконкому Коропської районної 
ради народних депутатів. З 1978 
року працює завідуючим віді-
лом сільського господарства і 
харчової промисловості обкому 
Компартії України, а в грудні 
1983 року обирається першим 
секретарем Чернігівського райкому Компартії України. З 1991 р. – перший заступник 
голови ради колективних сільськогосподарських підприємств Чернігівської області. 
З жовтня 1993 р. – перший секретар Чернігівського обласного комітету КПУ. У 1994–
2002 рр. – народний депутат України.
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СІЯЧІ РОЗУМНОГО, ДОБРОГО, ВІЧНОГО

Довгі століття основним джерелом інформації і знань була усна мова – народні казки, 
перекази, легенди, пісні обрядові, колискові тощо. Лише окремі люди знали літери, могли 
писати і прочитати написане. Освіта була привілеєм, причому не багатих, а вибраних. 
Хоча в традиції нашого народу найголовнішими завжди були моральні принципи, вихо-
вання справжньої, Божої, людини. Тому й існувало переконання, що знання без людяності 
нічого не варті, навіть шкідливі. 

Про розвиток писемності у Київській Русі свідчать хоч і нечисленні, зате переконливі 
пам’ятки – «Остромирове Євангеліє» (1056–1057 рр.), «Ізборники Святослава (1073 і 
1076 рр.), літопис початку ХІІ ст. «Повість минулих літ», і, звісно, найвидатніший твір 
«Слово о полку Ігоревім». Князь Ярослав Мудрий сам черпав мудрість із древніх книг, 
і для народу заснував першу на Русі бібліотеку при Софіївському соборі у 1037 році.

В часи іноземного поневолення освіта переживала періоди глибокої кризи. У ХV, 
ХVІ і ХVІІ століттях значну роль у розвитку вітчизняної духовної культури відіграли 
ідеї Відродження, що передбачали набуття людиною високих моральних якостей саме 
через знання, пізнання своєї божественної природи і всього довкілля. 1556–1561 рр. – 
створення рукописної книги Пересопницького Євангелія, в якій конфесійні тексти пере-
кладені українською мовою, близькою до народної.

Новий сплеск освітнього руху, зокрема в нашому краї, співпадає з початком козацької 
доби. В середині ХVІІІ ст. практично при кожній сільській церкві діють окремі «шкільні 
хати» – дяківська школа. Це сприяло поширенню освіти серед широких верств населення. 
Відомо, що іноземний хроніст Павло Алепський (Халепський) писав: «У країні козаків 
усі діти вміють читати, навіть сироти». В ревізійних книгах Чернігівського полку за 
1748 рік знайдено дані про менші і більші населені пункти семи полкових сотень і на-
явність у них 56 шкіл. «В церковных избах помещались и учителя, которыми почти без 
исключения были дьячки... в старинных школах обучались собственно грамоте, то есть 
чтению и письму, и кроме того учили псалтырь и часослов». 

Наприкінці ХVІІІ ст. такі школи повсюдно зникають. Однією з причин вважається 
ліквідація Гетьманщини, поширення в Україні кріпацтва, а також, як не дивно, запрова-
дження з 1789 року офіційних шкільних закладів, де належало вчитися по певних книгах 
у визначений час і підкорятися призначеним начальникам. Для простих народних шкіл 
це були непосильні вимоги. 

Перші державні сільські школи, як школи Палати державних маєтностей, в Черні-
гівському повіті почали відкриватися на початку 40-х рр. ХІХ ст. – м. Седнів (1843), с. 
Козел (1847). Першими земськими школами на території району 12 грудня 1868 року 
стали колишні парафіяльні училища в Седневі, Козлі, Халявині. Через рік відкрились 
школи ще в Пльохові та Олишівці, а потім нові училища з’являлися майже щороку.

Вчительські посади займало виключно духовенство. Однак на початку ХХ ст. земські 
школи стали невпізнанними завдяки послідовним реформам, впровадженню передового 
педагогічного досвіду не тільки Російської імперії, а й світу. Вдосконалювались умови 
навчання, школи забезпечувалися підручниками і обладнанням. На зміну звичайним 
лавам приходять «скамьи Эрисмана» – парти на двох учнів, які ще й зараз можна поба-
чити в деяких школах. Створюються і поповнюються шкільні бібліотеки, які неодмінно 
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існували при кожній школі, були годинники, глобуси, мікроскопи, географічні карти (на-
віть Чернігівського повіту). Кваліфіковані педагоги – випускники учительської семінарії 
повністю витісняють зі шкіл духовних осіб (окрім викладання Закону Божого). Жінкам 
педагогічна освіта надавалась в жіночих гімназіях або в єпархіальному училищі. Але в 
школах навчалися майже суціль хлопчики, а селяни вкрай підозріло ставилися до осві-
ти. Одним з «пряників», що мав притягувати учнів до школи, було пільгове скорочення 
військової служби з 6 до 4 років. А от у селі Піски в середині ХІХ ст. селянських дітей 
навчав грамоті Корма Давид – перша освічена людина на селі. Половину своєї хати цей 
чоловік віддав під початкову школу, брав на себе всі витрати, пов’язані з навчальним 
процесом. Його справу продовжив син Петро, який загинув у роки громадянської війни.

Земські школи були однокласними, термін навчання складав 3 роки. Довгий час лише 
в Петрушинському міністерському державному училищі навчалися 5 років, а на початку 
ХХ ст. подібні відкрилися в Андріївці та Седневі. На початок 1897–1898 навчального 
року нові земські школи відкрилися для дітей Нового Білоуса, Шестовиці та Сядричів. 
Причому в Шестовиці вже була земська школа протягом семи років (1882–1889), її за-
крили. Натомість працювала церковна школа письма. Нові шкільні будівлі належать до 
найкращих у повіті, гарно опалюються і вентилюються. При нових школах відкрито 
бібліотеки. В результаті перебудови і збільшення кількості учнів Шибиринівська школа 
переведена із другого розряду в перший. А повітова земська управа в поточному році 
вирішила придбати для шкіл такі речі: глобус, компас, термометр, карти півкуль, карти 
Росії, карти Палестини, карти губернії, портрети царя і настінний годинник («Отчет 
Черниговской уездной управы за 1897 год»).

У 1899 р. широко відзначався ювілей Олександра Пушкіна. Повітове земське зібран-
ня прийняло рішення відкрити нову школу імені Пушкіна «с субсидией от губернского 
земства в 1000 руб.». Честь мати таку школу випала селу Скорінець як одному з най-
бідніших поселень повіту. 

Загалом земські школи проіснували до 1919 року, коли були реорганізовані в єдині 
трудові школи першого та другого ступенів. Згодом у 30-х рр. ХХ ст. з’являються середні 
школи, відбуваються чисельні реформи, але головне, що сільська школа сіяла зерна знань, 
добра багатьом своїм випускникам, які своєю працею розбудовували та захищали рідну 
батьківщину. Згадаймо найвідоміші імена вчителів, закарбовані в історії сільських шкіл.

ЗАСЛУЖЕНІ, ЧИЇ ЗАСЛУГИ БЕЗЗАПЕРЕЧНІ

Грищенко Федір Трохимович – вчитель Березанської початкової школи. Єдиний 
педагог в районі, якому присвоєно звання Заслужений вчитель школи УРСР до 1945 р. 
У воєнні роки, незважаючи на озброєний німецький патруль на вулицях села Березанка, 
високий стрункий чоловік в окулярах щоранку рішучою ходою поспішав до хати, при-
стосованої під  школу. Це був учитель Федір Трохимович. Зграйка діток піднімалася з 
місць, стоячи вітаючись з учителем. Перший урок починався з молитви «Отче наш» – 
учитель читав, а діти слухали, повернувшись до ікони на задній стіні класу. В той час 
уроки Федора Трохимовича Грищенка були єдиним джерелом освіти для дітей села. Ось 
які спогади залишили про свого вчителя березанці Антоніна Григорівна і Петро Ники-
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форович Барбаші: «Він читав всі предмети одразу, тобто просто і цікаво розповідав про 
закони математики, далекі країни, пригоди літературних героїв. Він був поборником рідної 
мови, тож сам перекладав українською твори російських письменників і читав дітям. 
Книга тоді була великою рідкістю і скарбом, вчитель навчив дітей переплітати дивом 
збережені томики. До війни Федір Трохимович працював у Хмільниці (тоді Сядричі), 
виплекав разом з сім’єю і учнями пишний яблуневий сад. Захоплено про це розповідав 
і щодня нагороджував нас  за старання яблуками. В нашому вчителеві нас чарувало все. 
Щонеділі він ходив до церкви з дружиною Катериною Олексіївною (теж вчителькою) та 
доньками Інною і Вірою, притримувався народних звичаїв. Про чоловіка Віри – Платона 
Кота, якого німці спалили, лишилася згадка у творі Ю. Збанацького «Єдиній». Інна була 
замужем за льотчиком, який воював на фронтах.»

Мглинцев Микола Федорович (1867–1947) – директор 
і вчитель Седнівської школи. У 1918 році у Седневі відкри-
лась вища початкова школа і Вище навчальне училище, які з 
1920 р. реорганізувалися у трудову 7-літню школу. Директо-
ром було призначено Мглинцева Миколу Федоровича. Але 
вчителювати він почав ще в дореволюційний час. З 1889 року 
давав уроки в початковій школі, потім в учительській семіна-
рії. Був старшим учителем і врешті завучем середньої школи.

До Седнева приїхав з дружиною-медиком Галиною і 
маленькою донечкою. Тут ще й синок Левко народився. Але 
дружина, лікуючи людей, заразилася тифом і померла, за нею 
й донечка. Тяжко переживши удар долі, Микола Федорович 
живе для сина, але і його втрачає. Лев уже працював у школі 
в сусідньому селі, був одружений, коли його заарештували за 
те, що служив свого часу в денікінській армії, й відразу роз-

стріляли. Єдиною втіхою залишилися школа і чужі діти. Їм віддав себе до останнього 
подиху. Він згадував: «Я переніс дальто-план і комплекси, педологію і проценти, але 
завжди тримався одного – дати дітям знання, виховати почуття любові до Батьківщи-
ни». Під час німецької окупації Микола Федорович не покинув Седнів, але й відмовився 
співпрацювати з німцями. Від голодної смерті його врятували учні, які стали партиза-
нами. До кінця життєвого шляху Микола Федорович залишався в Седневській школі на 
посаді завідуючого та директора школи, викладав географію. В переможному 1945 році 
Указом Президії Верховної Ради УРСР «За видатні заслуги в області комуністичного 
виховання і навчання дітей, за активну участь у громадському житті удостоєний звання 
Заслужений учитель Української РСР. Це був 55-й рік його педагогічної діяльності. Ім’я 
заслуженого седнівського вчителя, улюбленця дітей і колег, багатостраждальної і дуже 
доброї людини кілька десятиліть ніде не згадувалося. Можливо, публікація під заголовком 
«56 років педагогічної діяльності» в газеті «Придеснянський колгоспник» за 14 вересня 
1945 р. була останньою про Миколу Федоровича. В ній повідомлялося, що громадськість 
Чернігівського району вшановувала найстарішого в районі учителя Мглинцева: «Сивий 
дідусь, «ходяча енциклопедія», як іноді в житті звуть вчителя, на 78-му році життя працює 
з енергією молодого відданого громадянина, справжнього патріота своєї Батьківщини». 
А в 1947 році його не стало.
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 Буревії історії віднесли нас далеко від тих часів, та завдяки дослідницькій роботі 
Андрія Курданова, Сергія Горобця, завдяки живій пам’яті земляків тепер відомі біографія 
неординарного педагога і патріота, його заслуги і сподвижницька праця.У жовтні 2005 
р. на могилі Заслуженого вчителя України Миколи Мглинцева відкрито пам’ятник. В ра-
йоні заснована спеціальна премія імені Миколи Мглинцева для нагородження педагогів. 
Вперше вручена в 2010 році трьом районним номінантам: вчителю світової літератури 
Гончарівської гімназії Валентині Мележик, директору Седнівської школи Валерію Іва-
нову, учителю географії Радянськослобідської школи Лідії Кур’ян.

Романенко Іраїда Федосіївна (1899 р.н.) – учителька 
Хмільницької школи. У районній газеті за 1948 рік була розмі-
щена публікація про вчительку, добре знану в багатьох селах – 
Шестовиці, Великих Осняках, Лукашівці, Количівці, Анисові. 
Сотні і сотні її вихованців, яким віддала 27 років самовідданої 
праці, стали не тільки  фахівцями і чесними працівниками, а 
справжніми людьми. У 1938 році Радянський уряд нагородив 
Іраїду Федосіївну медаллю «За трудову доблесть», а Народний 
комісаріат освіти УРСР – грамотою. Того ж року виборці села 
Количівки одностайно обрали її депутатом обласної ради. 
В 1951 році Іраїді Романенко, на той час вчительці 7-річної 
школи села Хмільниці, указом Президії Верховної Ради УРСР 

за видатні заслуги в галузі народної освіти присвоєно звання Заслужений вчитель школи 
Української РСР. Обиралась депутатом районної і обласної рад.

Сербіна Євдокія Миколаївна (1897–1985) – учителька 
української мови і літератури Олишівської школи. Народилася 
в селі Носівка, в багатодітній родині козака. 1916 року закін-
чила Чернігівську гімназію, а у 1925-му – Чернігівський учи-
тельський інститут. Викладала українську мову та літературу 
в школах Чернігова, Дроздівки, Смолянки, Чемера. Голодного 
1933-го прибула в Олишівку працювати в тутешній серед-
ній школі. Коли почалась Велика Вітчизняна війна, заняття 
в школі деякий час продовжувались, а Євдокія Миколаївна 
тоді виконувала обов’язки заступника директора з навчаль-
ної частини, була ним і після звільнення Олишівки, і під час 
відбудови селища і школи. Це були важкі часи, і неймовірні 
навантаження, але вчителька, її колеги і вихованці знали, що 
вони працюють заради майбутнього, що найстрашніше вже 

позаду. У пам’яті Юлії Василівни Маруфенко – доньки Євдокії Миколаївни, мати завжди 
схилена над учнівськими зошитами, при світлі гасової лампи. Звитяжний труд Євдокії 
Сербіної держава відзначила медалями «За сумлінну працю у Великій Вітчизняній вій ні» 
та «30 років Перемоги над Німеччиною». А 25.08.1954 р. їй присвоєно звання Заслу-
жений вчитель школи УРСР. Вийшовши через рік на заслужений відпочинок, Євдокія 
Миколаївна ще три десятиліття вболівала за школу, словом і ділом підтримувала моло-
дих вчителів – своїх наступників. Тактовна і стримана, істинна інтелігентка і водночас 
максимально скромна – такою її любили тоді й пам’ятають донині.
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Аполлонова Єфросинія Василівна – вчителька початко-
вих класів Смолинської школи. Теплі спогади про неї зберіг 
Народний художник України, уродженець села Смолин Ана-
толій Шкурко: «То були важкі часи – 20-і роки ХХ ст., однак 
школа давала дітям знання. Мені виповнилося п’ять років і 
захотілося до школи. Мене зустріла лагідна вчителька – Єф-
росинія Василівна. Посадила на лаві. Її руки почали малювати 
на дошці. Я дивився заворожено, а прийшовши додому, почав 
і собі малювати на печі в хаті. За це отримав від мами ляпаса. 
Проте доля моя була вирішена – я став художником». Єфро-
синія Василівна приїхала до Смолина 18-літньою дівчиною з 
мрією навчити всіх дітей грамоті. Її відразу вподобали і діти, 

і їхні батьки за енергійність, коректність, тактовність. А завідуючий школою Валеріан 
Петрович Лук’яненко взяв за дружину. Але війна відняла сімейне щастя – чоловік загинув 
під Воронежом. По війні Єфросинія Василівна повертається з евакуації в Смолин і з ще 
більшою відданістю присвячує себе дітям. Ще один смолинський художник Володимир 
Корж відгукується про вчительку так: «Єфросинія Василівна була для мене не просто 
вчителькою, вона була порадницею, другом, матір’ю». Почуваючи глибоку вдячність 
за науку, колишні учні клопотали про відзначення її педагогічних заслуг. 28.05.1954 
р. Указом Президії Верховної Ради УРСР Єфросинії Василівні Аполлоновій було при-
своєно звання Заслужений вчитель школи Української РСР. Нагороджена також знаком 
Міністерства Народної освіти УРСР «Відмінник народної освіти». Однак вона не мала 
навіть власної квартири, доживала віку в Чернігові з сестрою. Але в пам’яті людей і 
тепер живе як «свята вчителька».

Острицька Єфросинія Данилівна (1919 р.н.) – учителька 
Скугарівської початкової школи. У 50–60-х рр. минулого сто-
ліття у селі Скугарі щоліта перед початком навчального року 
відбувалась традиційна церемонія проводжання випускників 
початкової 4-річної школи. На шкільному подвір’ї майбутні 
п’ятикласники шикувалися в лінійку і до них з напутнім 
словом зверталася перша вчителька – Єфросинія Данилівна. 
Потому під звуки сурми і барабана діти прямували у сусід-
ній Пльохів, і їх проводжало все село. Вчителі Пльохівської 
середньої школи охоче приймали поповнення із Скугарів від 
знаменитої вчительки Острицької, яка досконало володіла 
майстерністю доносити дітям знання. Основою її цікавих, 
цілеспрямованих, чітко організованих уроків був метод 
розгорнутої бесіди. Це не тільки активізувало учнів, а й до-

зволяло висловлювати свою думку. Самовіддана праця принесла Єфросинії Данилівні 
щиру повагу, шану і любов жителів села та вихованців, які вважали її за другу матір і 
ніколи не забували. В роботі вона була невтомна, енергійна, ділова. У повсякденному 
житті – проста, щира і добра. На запитання, як добилась такого довір’я і шани, якось 
відповіла: «Та я наче нічого особливого й не роблю». У 1966 році держава відзначила 
неабиякі досягнення сільської вчительки званням Заслужений вчитель Української РСР. 
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У 1943 році, за спогадами односельців, подружжя Острицьких – Єфросинія Данилівна 
і Олексій Степанович (теж учитель, орденоносець) – воювало в партизанському загоні 
М.М. Таранущенка. Їх шанували всі, хто знав.

Притиковська Олександра Федорівна (1928 р.н.) – вчи-
телювала у Серединці, а справжній дар природопоклонниці 
передавала дітям через викладання біології. Шумить перед 
школою сад. Всі в селі знають, що він є часткою плодів ве-
ликої праці Олександри Федорівни. Під її керівництвом діти 
любовно, зі знанням справи обробляли землю, досліджували 
рослини на справді науковому рівні, прищеплювали дерева, 
вирощували диво-плоди, які навіть демонструвалися на ВДНГ 
у Москві. Починаючи з 1956 року, Олександра Федорівна 
жила і працювала в Серединці. Про її педагогічний талант і 
відданість професії свідчать хоча б численні відзнаки – пере-
можець соцзмагання (1975), старший вчитель (1982), Заслуже-
ний вчитель УРСР(1970) та нагороди – медаль «За доблесну 

працю» (1970), медаль А.С. Макаренка (1977), знак «Відмінник народної освіти». Як 
делегат від району, брала участь у Всесоюзному з’їзді вчителів у Москві 1978 року. Та 
основний скарб учителя – вихованці. Багатьма може пишатися Олександра Федорів-
на. І рідна школа в надійних руках – директором тут колишня учениця Г.М. Костюк, 
Т.В. Макотрик – вчителює. Надійний помічник і опора Олександри Федорівни – чоловік 
і колега Василь Онисимович. Зроблені його руками стенди, прилади і тепер у користу-
ванні. З весни до осені палахкотять квіти біля будинку вчителів-пенсіонерів. А рід про-
довжується в дітях та онуках.

Мележик Валентина Олександрівна (1963 р.н.) 
– за фахом учителька російської мови і літератури, за 
покликанням – педагог. У Гончарівській гімназії пра-
цює викладачем курсу світової художньої культури. У 
1996 р. рішенням атестаційної комісії Валентині Олек-
сандрівні встановлена вища категорія і звання «Старший 
вчитель», ще за три роки – звання «Вчитель-методист». 
Її особисте та професійне кредо має такі обриси: «Вчу 
дітей головному правилу освіченої людини – ніколи не 
називати дурницею те, чого не розумієш. Спробувати 
замислитися, включити думку, емоції. Не втомлююсь 
повторювати в класі слова російського поета Бориса 
Пастернака «У всьому хочу я дійти самої суті». Не від-
кидати, не бути невігласом, мати власну думку, розвивати 
естетичне чуття. Намагаюсь це ростити. А ще вирости-

ти у душі молодої людини впевненість у собі, почуття самодостатності. Без натхнення 
працювати не можна. Учитель прагне, аби душі дітей розкрилися попри всі негаразди 
– особисті чи суспільні. Ми покликані нести світло надії і віри. Я народилась і виросла у 
Дніпровському, батьки звичайні колгоспники. Прикладом були вчителі – Любов Василівна 
Деркач, Людмила Віталіївна Власенко, директор школи Іван Петрович Черінько. Наша 
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школа була справжнім осередком культури, духовності. За складом розуму я гуманіта-
рій. Обрала філологічний факультет Ніжинського тоді ще педінституту ім. М.В.Го голя». 
Брала участь у всеукраїнському конкурсі «Вчитель року–2001» у номінації «Зарубіжна 
література» і стала його лауреатом. Того ж року отримала звання Заслужений вчитель 
України. Набутим досвідом Валентина Олександрівна ділиться з колегами на сторінках 
методичних видань із зарубіжної літератури, проводить відкриті уроки для вчителів 
району, є активною учасницею обласних семінарів, конкурсів, педагогічних ярмарків 
«Освіта Чернігівщини – крок у ІІІ тисячоліття».

Шолох Катерина Петрівна (10.02.1955 р.н.) – учителька 
української мови і літератури Кархівської ЗОШ І-ІІ ст. «Вчись, 
будеш учителькою» – примовляла матуся Катерини Петрівни, 
читала для доні напам’ять вірші Т.Г. Шевченка, співала пісень. 
Дівчинка вірила маминим словам, та заворожено слухала на 
уроках улюблених вчителів. Їй хотілося, щоб і її поважали так, 
коли стане вчителькою, і вітались шанобливо, навіть знімаючи 
шапку, як велось раніше на селі. По закінченні педагогічного 
училища працювала у початковій школі в рідній Винарівці 
Ставищенського району на Київщині. А тоді суджений привіз 
її в Кархівку. За незвичне для тутешніх людей вболівання за 
рідну мову, її чистоту якось навіть почула підозрілий натяк – 

чи не націоналістка вона бува. Вчителі української мови в ХХ столітті і зарплату меншу 
отримували, і престижним предмет не вважався. Але Катерину Петрівну ніщо не могло 
збити з обраної дороги. Двадцять років просто вчила дітей, дружила з ними, возила на 
олімпіади і раділа за випускників, особливо коли обирали вчительську професію. Якось 
у 2001році зайшла на пошту, глянула на першу сторінку районної газети «Наш край» 
і розплакалась – там було вітання з нагоди присвоєння їй звання Заслужений вчитель 
України. Шанобливий статус нічого не змінив у її житті, хіба що додав почуття відпо-
відальності. Саме відповідальність, бажання бути корисною людям  вирішили подальшу 
долю Катерини Петрівни, коли односельці віддали свої голоси за неї на виборах сіль-
ського голови. На чолі громади вона не зраджувала покликанню, залишалася педагогом, 
маючи за учнів значно більший контингент – від малого до старого. Коли ж прийшов 

час поступитись посадою сільського голови іншому обранцю, 
Катерина Петрівна знайомою стежиною поспішила до школи, 
бо ж покликання бути вчителем – то її сутність.

Кузьменко Інна Ігорівна (1969 р.н.) – у рідному сели-
щі Михайло-Коцюбинському почала працювати відразу по 
отриманні диплому учителя історії. Адже саме тут отримала 
путівку в життя. Згодом зважила на потреби школи і отримала 
ще одну спеціальність – учителя української мови і літератури. 
Коли ж навчальний заклад змінив статус на гімназію, заступ-
ником директора по науково-методичній роботі стала саме 
Інна Ігорівна. Справа нова, досить складна. Але для творчої 
людини тим і цікава. Інна Ігорівна налагоджує партнерські 
стосунки з вищими навчальними закладами Чернігова, малою 
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Академією наук, є куратором методоб’єднання. В результаті укладено угоду про спів-
працю з викладачами ЧДПУ, учням безкоштовно надається університетська бібліотека, 
регулярно відбуваються зустрічі та консультації. Спеціалісти Державного Інституту 
економіки і управління, зокрема факультету землевпорядкування, приймали в гімназії 
екзамени, а мала Академія наук приймає наукові роботи учнів на рецензію, надає прак-
тичну допомогу юним науковцям та їх керівникам. І директор М.-Коцюбинської гімназії 
Г.М. Божок, і його заступниця І.І. Кузьменко називають це процесом становлення роботи з 
талановитою молоддю. І впевнені, що талантом наділена кожна без винятку дитина. Треба 
лише його розгледіти і спрямувати в правильне русло. Правильність переконань своїх 
педагогів учні підтверджують на практиці, в гімназії спостерігається масове захоплення 
наукою. Зокрема біологією, літературою, вже з 7-го класу викладається інформатика. 
Учні перемагають на олімпіадах різних рівнів, а на базі класу відбуваються семінари. У 
2004 р. Інні Кузьменко присвоєно звання Заслужений учитель України.

Вачнадзе Інесса Іванівна (1934 р.н.) – вчителька історії 
Жукотківської ЗОШ І-ІІІ ст. Посвідчення і знак про при-
своєння їй звання Заслужений вчитель України отримала 22 
січня 2006 року під час святкування Дня соборності України 
у столичному  Будинку вчителя від Президента України Ві-
ктора Ющенка. Вже підростає п’яте покоління вчителів у 
родині Інесси Іванівни. Філологічний факультет університе-
ту не став для неї межею освіти. Коли в профтехучилищах 
запровадили курс естетичного виховання, була запрошена 
викладати ці дисципліни, і одночасно навчалась на театроз-
навчому факультеті інституту ім. Карпенка-Карого. Але курс 
естетичного виховання невдовзі було скорочено, Інессі Іва-
нівні запропонували читати історію. Щоб робити це фахово, 
закінчила ще й історичний факультет Київського державного 
університету ім. Т.Г.Шевченка. Історію України і рідну мову 
Інесса Іванівна ніколи не розділяла на окремі предмети, і учнів переконливо навчала – не 
може бути любові без знання, патріотом може називатися лише той, хто поважає і ви-
вчає культурну спадщину своєї країни. «Ще будучи викладачем естетичного виховання, 
я усвідомила, що наочність – найкращий спосіб залишити в пам’яті якісь відомості. 
Вивчаючи будь-яку країну, саме через пам’ятки матеріальної культури усвідомлюємо 
рівень розвитку на тому чи іншому історичному зрізі. Протягом багатьох десятиліть курс  
історії України вивчали дуже обмежено. Навіть нині не кожен учитель може розповісти 
дітям, що таке Карпатська січ. Але пісні складалися і співалися нашим народом завжди, 
навіть в найтяжчі часи. От я і заспівала. А за мною і діти. Через оці «співані уроки» сві-
това спілка професійних вчителів у 2004 році запросила наш гурт плекання української 
мови на оздоровлення до Львова, куди з’їхалися діти української діаспори з Москви, 
Сибіру, Воронежа, Євпаторії та інших міст. Там ми спілкувалися, співали українських 
пісень. До 15-річчя Незалежності України отримали запрошення до Києва – на зустріч 
з представниками світової діаспори з Аргентини, Канади, Австралії та інших держав». 
З молодих років Інесса Іванівна є членом товариства «Просвіта». Громадську діяльність 
сільської вчительки можна коротко і ємко охарактеризувати її ж висловом: «П’ятдесят 
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п’ять років служу народу України». Вона була учасницею акції «Дзвін-90», 24 серпня 
1990 року єдина від Чернігівщини тримала і передавала депутатам Верховної Ради 
український прапор, півтора десятиліття є учасницею вшанування пам’яті героїв Крут. 
Член управи братства Андрія Первозванного, опікується немічними людьми і одночасно 
на волонтерських засадах вчить молодь ряду навчальних закладів основам естетики і 
культури побуту. Врешті, вона просто жінка з великої літери, що плекає красу в собі і 
прищеплює її іншим.

Александрова Наталія Іванівна (1943 р.н.) – директор 
Радянськослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. з 1968 року, відмінник 
освіти України, Заслужена вчителька України (2008). Оче-
видно, певна символіка криється в тому, що основний корпус 
Радянськослобідської школи є продовженням храму Божого – 
це перевтілена Сивківська церква, таким чином врятована від 
затоплення Київським морем. Новітній період школи-храму 
розпочався у липні 1968 р., коли в центрі Радянської Сло-
боди відродився ошатний будинок і його поріг переступила 
четвірка «першопрохідців» – Наталія Іванівна Александрова, 
Уляна Іванівна Смаль, Наталія Іванівна Курилець та Ганна 
Олександрівна Лось. Перший і незмінний директор пам’ятає 
те «бойове хрещення», яких зусиль коштувало, щоб перші 95 
учнів почали заняття не в порожніх стінах. Відтоді щороку в 

школі з’являлось щось новеньке – новий клас, господарське приміщення чи посаджені 
дерева. Тоді вона, молода директорка, фактично виконувала функцію старшого в селі – з 
малим і великим йшли до неї. І ось уже 8-річка, 240 учнів, 26 учителів, випускники по-
вертаються до школи спеціалістами. Місця знову мало, і Наталія Іванівна знову доводила, 
умовляла, переконувала, шукала небайдужих керівників і, на щастя, знаходила. Хоча все 
будівництво велось господарським способом, та сприяння з боку адміністрації, особливо 
з приходом О.П. Полковніченка, фінансова допомога деяких господарств і підприємств 
значно прискорили відкриття корпусу для молодших школярів з чудовими класами, за-
лами, майстернями, бібліотекою. Господарські турботи – то лише дещиця справ, якими 
переймається Наталія Іванівна. Звісно, вона, в першу чергу, педагог, історик, її уроки 
цікаві і захопливі. В її школі постійно звучить музика, дзвенять бандури. Ансамбль бан-
дуристів – гордість школи, але директору довелось свого часу, коли закрили музичну 
школу, повоювати, аби залишився музичний клас, де й займаються юні бандуристи. «Це 
мої внучата, – каже Наталія Іванівна, – майже всі вони діти моїх колишніх учнів, тобто 
моїх дітей». Та й сама не дивується, почувши на вулиці вітання «Мамо, здрастуйте», 
лише просвітліє обличчям. Її діти, розлетівшись по світах, не забувають рідну школу, як 
і рідний дім. Час від часу приходять за порадою або самі пропонують якусь допомогу, 
деякі стали колегами, і вона пишається ними всіма. І донька Олена свідомо обрала ту 
ж стежину, причому до того ж села, що і мама. У 2001 році школа отримала статус за-
гальноосвітньої І-ІІІ ступеня. Очевидно, не можна сказати, що Радянська Слобода – це 
все життя Наталії Іванівни. І все ж немала його частка наповнена вщерть працею рук 
і душі. Про меморіал в пам’ять про 12 односельців, спалених окупантами 23 лютого 
1943 року, в селі лише мріяли, доки за справу не взялися дві жінки – депутат Наталія 
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Александрова і сільський голова Валентина Смоліговець. Шукали кошти, закуповували 
матеріали, вели переговори з односельцями і організовували перепоховання останків. В 
День Перемоги 1984 р. до нового меморіалу зійшлися люди з усіх округ, відкриття було 
урочистим і хвилюючим. Коли почалась кампанія по написанню літописів територіаль-
них громад, Наталія Іванівна знову пішла по селу, аби разом згадати і записати всіх, хто 
жив і чим прославився в селі, які відбувались події. Потім компонувала, приєднуючи 
дані по Павлівці, зібрані директором Будинку культури Наталією Іванівною Коломієць. 
А депутатом сільської, потім районної ради Наталію Александрову обирали із року в 
рік, довго-довго, можливо, в районі вона і є депутат-рекордсменка.

Наставники, порадники, колеги – 
спеціалісти районного відділу освіти:

Богдан Валентина Микитівна - методист районного 
методичного кабінету.  Народилась 9 травня 1946 року у селі 
Лебедівка Козелецького району Чернігівської області. По за-
кінченні школи навчалась у Ніжинському державному педаго-
гічному університеті (філологічний факультет). У 1968–1980 
роках викладала російську мову і літературу у Ромейківській 
школі (Рівненська область) та Моровській школі Козелецького 
району. З 1980 р. – організатор позашкільної виховної роботи, 
заступник директора з навчально-виховної роботи. Працюючи 
в Моровській середній школі, обиралася головою місцевого 
комітету профспілки, депутатом сільської ради. У 1983-1985 
роках призначена на посаду інспектора шкіл обласного від-
ділу освіти. З 1985 року працює у Чернігівському районному 

відділі освіти на посадах інспектора шкіл, завідуючої районним методичним кабінетом, 
методиста. Постійно веде пошук сучасних форм і методів роботи з вчителями-словесни-
ками, як методист налаштована на новації, підвищення власного кваліфікаційного рівня 
заради забезпечення якісної освіти учнів. Нагороджена Почесною грамотою управління 
освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2001, 2008).

Деркач Ольга Федорівна – голова Чернігівської районної 
організації профспілки працівників освіти. Закінчила ЧДПІ 
ім. Т.Г.Шевченка, отримала спеціальність вчителя історії та 
правознавства. З 1996 року працювала на посаді методиста 
Чернігівського районного методичного кабінету. У вересні 
2005 року  на пленумі райкому профспілки обрана головою 
Чернігівської районної організації профспілки працівників 
освіти і науки, яка представляє та захищає трудові, соціально-
економічні права та інтереси членів профспілки. Нагороди: 
грамоти Чернігівського обласного комітету профспілки (2007), 
Чернігівської районної державної адміністрації (2009), Почес-
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на грамота Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України (2011), 
Почесна  грамота Федерації профспілок України (2012), «Срібна відзнака» Президії ЦК 
Профспілки (2012). Присвоєно звання «Заслужений працівник профспілки працівників 
освіти і науки України».

Бельська Лідія Леонідівна – завідуюча районним мето-
дичним кабінетом. Закінчивши Чернігівський педагогічний 
інститут  ім. Т.Г.Шевченка, працювала в Кувечицькій школі 
учителем початкових класів, заступником директора з на-
вчально-виховної роботи. У 1993 році переведена на посаду 
методиста районного методичного кабінету, з 1995 року 
– очолює методичний кабінет відділу освіти Чернігівської 
районної державної адміністрації. Створена цілісна система 
методичної роботи сприяє продукуванню нових ідей, по-
ширенню перспективного педагогічного досвіду, розвиткові 
творчого потенціалу педагогічних колективів  навчальних 
закладів району, області, позитивно впливає на навчально-
виховний процес. Призер обласних конкурсів: «На кращий 
районний (міський) методичний кабінет» (2005); «Моє по-

кликання методист» (2013). Нагороди: грамота відділу народної освіти Чернігівського 
облвиконкому та обкому профспілки(1988); Почесна грамота Міністерства освіти і науки 
України (2006); подяка управління освіти в і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації (2007); Відмінник освіти України (1995).

Білан Валентина Олексіївна - методист районного ме-
тодичного кабінету, голова профспілкової організації відділу 
освіти.

«Дитина не власність людська, а дар Божий, то виховуй 
її так, як вона цього потребує» – життєве кредо Валентини 
Олексіївни. З дитинства мріяла стати педагогом-дошкіль-
ником і ось 23 роки віддала дошкільній освіті. Делегат 
Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблеми 
«Викладання основ Православної культури в навчальних за-
кладах», м.Запоріжжя (2006);  Другої Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Формування духовно-морального 
виховання дітей дошкільного віку», м.Острог Рівненської  
області (2009) Валентина Олексіївна розробила програму та 
методичні рекомендації з духовно-морального виховання ді-

тей дошкільного віку «Янгол», яка стала переможцем обласного конкурсу навчальних 
програм з основ духовно-морального спрямування, схвалена та рекомендована для запро-
вадження в Чернігівській області. У 2011 році організувала  співпрацю з Міжнародним 
Фондом «Відродження» в рамках Проекту «Модифікація проектів «Школа – мій дім і 
родина» та «Підтримка дитячих садків»; у 2011 році розробила проект «Перший крок до 
школи», який підтримано МФВ. Як наслідок, у 2013 р. три дошкільних заклади району 
поповнилися розвивально-навчальним обладнанням на загальну суму 13,5 тис.грн.
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Глазова Марія Василівна – народилася в с. Мньов, пра-
цювала головою районного комітету профспілки працівників 
освіти, заступником начальника районного відділу освіти 
Чернігівської райдержадміністрації.

Маханькова Тетяна Михайлівна – методист районного 
методичного кабінету відділу освіти Чернігівської райдер-
жадміністрації, нагороджена Почесною грамотою управління 
освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2012).

Яновський Віктор Григоро-
вич – методист районного відділу 
освіти, нагороджений дипломом 
І-го ст. обласного педагогічного 
ярмарку (1998). 

Драчко Людмила Володимирівна (11.12.1954 р.н.) – за-
служений працівник соціальної сфери України (2010), пра-
цюючи заступником голови районної державної адміністрації 
(1992–2001), опікувалась питаннями освітянської галузі.

ШКОЛА – ДЖЕРЕЛО ОСВІТИ НА СЕЛІ

И.Ф. Павловский
Приходские школы в старой Малороссии 

и причины их уничтожения

Приходские училища… повсеместно существовали еще в ХVІІІ веке… почти в каж-
дом городском и сельском приходе находилась отдельная школа. Ни гетьманское прави-
тельство, ни епархиальные власти не участвовали в создании этих скромных рассадников 
грамотности и кое-какого образования: они были созданы самим ходом культурной жизни 
страны, под влиянием просветительного движения, начатого церковными братствами 
еще в эпоху борьбы за веру и народность и затем поддерживаемого образовательным 
влиянием высшего училища в крае – киевской академии (на Левобережной Украине – 
Черниговский коллегиум – А.Л.).

Школы в Малороссии находились при церквах и назывались именем того праздника 
или святого, которому посвящена местная церковь… Строился храм, и при нем строилась 
изба, называемая «школой», где обыкновенно жил дьячок, «пан-дяк», как его называли 
прихожане. В ХVІІІ веке причт церковный состоял из священника и дьяка; пономарей 
не было до введения штатов, а дьяки были редки. Пономарские обязанности исполняли 
«школяры и молодики», обучавшиеся в школе. Дьяком в то время мог быть всякий, не 
было надобности принадлежать к духовному званию, что сделалось обязательным лишь 
со времени введения в Малороссии церковных штатов в 1786 году, точно определивших 
число причетников при каждой церкви. Дьяк избирался приходом, громадой, за «добрый 
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глас», за знание церковной службы 
и за умение вести службу «благо-
лепно и благочинно». К этому 
пану-дьяку общество предъявляло 
и педагогические требования: он 
должен был уметь преподавать в 
школе, и потому его называли «пан 
бакалавр», а как начальник школы 
он именовался «пан-дирехтор». На 
основании древнего обычая юж-
но-русских причтов приготовлять 
для своей церкви служителей, из 
которых выходили дьячки и по-

том священники, в Малороссии в ХVІІІ веке при каждой церкви обучались мальчики, 
по преимуществу сироты, бесприютные, которым и поручали разные обязанности при 
богослужении. Эти школьники жили в церковных домах и помогали дьячку в церкви 
при совершении утреб. Вместе с дьяком, они принимали участие в колядовании, в пении 
духовных гимнов, вирш и т.д. Старший из них назывался «подьячим», т.е. помощником 
дьяка, другие назывались клиросниками, псаломщиками. Из них и избирались настоящие 
дяки. Многим приходилось оставаться в звании «школьников и молодиков» до весьма 
почтенного возраста… Из этих школ выходили не одни церковно-служители, но и во-
обще грамотные люди, достигавшие впоследствии видного общественного положения 
(смотри Данило Самойлович – А.Л.). «Школьные выростки», или «молодики», как их 
называли, не были только учениками школы, но и сами занимались обучением. Если 
это им надоедало, то они бросали обучение и принимались за другое. Это была вольная 
артель особого рода ремесленников, промышлявших учительством и дьячковством. Их 
называли «мандрованными дьяками», т.е. странствующими.

Такая школа могла возникнуть и существовать, прежде всего, благодаря тому, что в 
Малороссии существовало выборное начало в замещении персональных должностей и 
отношение между священно-церковнослужителями и приходом определялось договором. 
Была и другая причина, благоприятствовавшая существованию «мандрованных дьяков». 
Это право свободного передвижения, 
которым пользовались все классы 
населения в Малороссии, начиная 
от высшего и кончая поддаными, т.е. 
посполитыми крестьянами.

Чему же учили в старинной приход-
ской школе? Обучение обыкновенно 
начиналось с «граматки» – букваря и 
затем изучали часослов, псалтырь – 
две основных богослужебных книги, 
учили также и письму. Вот и вся про-
грамма этой школы. Букварю учили с 
указкой и иногда наглядным способом. 
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Ознакомившись с главными богослужебными книгами, надо было изучить все церковные 
напевы…

Таковы были школы в Малороссии в ХVІІІ столетии. Несомненно, что это были 
очень скромные рассадники просвещения, но и в этом несовершенном виде, в каком они 
просуществовали в Малороссии в ХVІІ и ХVІІІ стол., культурно-историческая заслуга 
их неоспорима. Но школы эти, начиная с конца ХVІІІ столетия, начинают постепенно 
исчезать.

Киевская старина. – 1904. – Январь. – С. 1–40.

 Андріївська школа

У 1732 році при церкві в Андріївці діє дяківська школа. У селі в 1860–1870-ті рр. діє 
церковно-парафіяльна школа «в церковном доме». «Черниговские епархиальные извес-
тия» в 1865 році повідомляють: «изъявляется душевная благодарность Архипастыря по-
мещику Николаю Ригельману за устройство церковной школы в с. Андреевка».«Земский 
сборник Черниговской губернии» у 1872 р. повідомляв, що в селі «существует уже 
сельская школа». «Земский сборник Черниговской губернии» в 1877 році повідомляє: 
«с. Андреевка (1967 жителей) – 1 учитель, 42 ученика, училище помещается в обще-
ственном доме с 1875 года (дом прежде был построен для волости, лет 5 назад волость 
перевели в с. Козел), а прежде была школа приходская в церковном доме. Н.А. Ригель-
ман хлопотал о превращении школы в министерскую, с условием пожертвовать в таком 
случае 2000 рублей, с тем, чтобы министерская школа получала с них проценты. Деньги 
эти предполагалось дать из 5000, которые были завещаны матерью Н.А. на постройку 
каменной колокольни. На нынешнюю земскую школу Н.А. Ригельман, по просьбе по-
печительства, дал 75 рублей». У 1875 р. відкрито земську школу. Будинок Андріївської 
школи «построено из господского дома». У 1902 р. постало питання про створення в селі 
міністерського 2-класного училища, яке і було відкрито 1907 р. Земська двухкомплектна 
школа продовжувала існування. У серпні 1913 р. у селі відкрилась перша в Чернігівсько-
му повіті вища початкова школа на базі міністерського училища. 

1907 р., 18 грудня – газета «Черниговское слово» повідомляє: «16 декабря в с. Ан-
дреевка торжественно освящено новое здание 2-классного Министерского училища, 
построенное на средства, пожертвованные покойным владельцем Ригельманом, с посо-
бием от земства и Министерства народного просвещения. Училище открыто в составе 
одного второго класса и предназначено для оканчивающих курс одноклассных училищ, 
для чего устроено общежитие на 32 ученика. Для училища возведено два капитальных 
обширных здания на каменных фундаментах, крытые железом. В одном размещены 
классы и общежитие, в другом квартиры учащих. Вся постройка с усадьбой обошлась 
до 12 тысяч рублей и надо удивляться, что на столь скромную сумму устроены такие 
обширные и солидные здания. Постройкою заведовала комиссия из преподавателей учи-
лища под председательством доктора Л.Г. Глядиковского. Нельзя от души не принести 
ему и сотрудникам его сердечной благодарности за труды и хлопоты их по устройству 
школы, принадлежайшей к числу лучших в уезде».1913 р., 9 серпня – газета «Чернигов-
ская земская неделя» повідомляє: «Министерство народного просвещения разрешило 
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открыть высшие начальные училища… в с. Андреевка… с введением совместного обу-
чения детей обоего пола».

Про Андріївське вище початкове училище в 1916 році зазначалось: «Открыто в 
1913 г., помещение собственное. Классов 4, учащихся: мальчиков 85, девочек 43. Плата за 
учение 6 рублей в год. На содержание отпускается в год: из казны 6890 р., из специальных 
средств 900 р. Почетный попечитель штаб-ротмистр Георгий Александрович фон-Таль. 
И.о. инспектора училища, преподаватель математики, н.г. Яков Михайлович Анищен-
ко… Законоучитель: священник Федор Якович Садовский… Учитель русского языка, 
естествознания… н.г. Константин Антонович Скичко… Учительница русского языка, 
истории, географии, французского и немецкого языка Людмила Васильевна Даниле-
вич… И.о. учителя математики, н.г. Федор Евминович Карацуба… Учитель географии, 
искусствоведения, н.г. Евстафий Иванович Федоренко… Учительница рукоделья Агф. 
Лук. Лубенцова…». Згодом до діючої армії був призваний Я.М. Анищенко, а виконувати 
обов’язки інспектора поклали на священика Ф.Я. Садовського. Попечителем освітянсього 
закладу був С.Я. Селюк.

У 1907 р. у селі Андріївка завершувалось будівництво 
нової школи. Аніщенко Яків Михайлович був одним із членів 
будівельної комісії, потім його призначили директором нової 
школи. На цій посаді він працював аж до власної кончини 
в 1928 році. А його дружина Мотрона Марківна Аніщенко 
віддала Андріївській школі 54 роки життя і праці. Вчителька 
початкових класів, тривалий час була класоводом, виклада-
ла українську мову та літературу. Овдовівши, мусила сама 
ставити на ноги четверо власних дітей та вчити і виховувати 
сільських, працювала без відпусток, знаходила додатковий 
підробіток. І все в неї виходило надзвичайно добре. Її учні 
досягали великих успіхів в різних галузях, займали відпо-

відальні посади. Перед мудрою, енергійною і непоборною вчителькою селяни скидали 
шапки, діти любили її не менше, ніж своїх матерів, а держава нагородила орденом Леніна 
(1958) та іншими відзнаками.

Земськими вчителями працювали: Скварський (1885), Олена Омелянівна Войце-
хівська (1896–1919, похована на церковному цвинтарі), Ганна Володимирівна Каллаш 
(1898–1906), Євгенія Марківна Афанасьєва (1909), Олександра Марківна Рожаліна 
(1911–1913), Я.М. Аніщенко (1907–1916), Матрона Марківна Аніщенко (1907–1916).

Луценко Олександра Яківна – в Андріївській школі викладала хімію та біологію, 
за багаторічну зразкову роботу нагороджена орденом «Знак пошани» (1954).

Гайдук Олексій Іванович – ветеран Великої Вітчизняної війни, у 1956–1974 рр. 
працював директором школи. Під його керівництвом школа була провідною в навчаль-
ному процесі та в змаганнях серед освітніх закладів району.

Ворожбит Володимир Іванович (1924 р.н.) – вчителював в Андріївській школі, з 
1974 по 1985 рр. був її директором. Інвалід війни, нагороджений орденом Червоної Зірки 
(1944), медаллю «За перемогу над Німеччиною» (1946), орденом Великої Вітчизняної 
війни 1 ст. (1985).

Безлюдна Тетяна Анатоліївна – вчителька історії і права, директор Андріївської 
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ЗОШ І–ІІІ ст. Працює в Андріївській школі з 1985 року, після 
закінчення історичного факультету Чернігівського педагогіч-
ного інституту ім.Т.Г.Шевченка. «Скільки пам′ятаю, завжди 
хотіла стати вчителем. Навіть у дитячі роки більше гралася 
«в школу», ніж у ляльки» − згадує Тетяна Анатоліївна. Вона 
вчитель за покликанням, її уроки цікаві, змістовні. Має вищу 
кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-ме-
тодист». Любить свою школу, своїх вихованців, з належною 
шаною ставиться до колег. Душею вболіває за доручену 
справу, адже директорство – нелегка ноша, проте педагог не 
скаржиться на долю. Щороку виношує нові плани щодо вдо-
сконалення роботи навчального закладу, яким керує.Тетяна 
Анатоліївна  – активна учасниця фахових конкурсів.  Фіна-

ліст районних конкурсів «Учитель року–99», «Учитель року–2007». У 2002 році – стала 
лауреатом обласного конкурсу «Жінка року» в номінації «Сіячі доброго, прекрасного, 
вічного». Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України (2002), знаком 
«Відмінник освіти України» (2005). 

Вовк Олена Олександрівна – вчитель початкових класів Андріївської школи, на-
городжена Грамотою управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адмі-
ністрації (2002).

Єрема Володимир Іванович (1964–2010) – працював учителем фізичної культури 
в Андріївській ЗОШ І–ІІІ ст. (1994–1999, 2001–2010). Під його керівництвом у школі 
та селі була створена потужна команда волейболістів, яка неодноразово займала при-
зові місця у районних та обласних змаганнях. Нагороджений грамотами відділу освіти 
(2005, 2007) та  відділлу у справах сім’ї, молоді та спорту(2008)  Чернігівської районної 
державної адміністрації.

Медалісти Андріївської школи: О.П. Лещенко, О.А. Тимошенко (1996), О.М. Лог-
виненко (1997), Н.В. Падій (1998), В.О. Панченко (2000), С.А. Коломієць, Т.М. Шуст 
(2001), О.А. Тимошенко (2002), Л.П. Борисенко, О.В. Федорок, С.О. Шепель (2004), 
Т.А. Коломієць (2005).

Анисівська школа ім. І. Франка

У 1732 р. при церкві с. Анисів діє дяківська школа. Про стан освіти в селі в 1877 році 
зазначається: «с. Анисов (1318 душ) – школы нет еще, но общественный приговор об 
учреждении ее уже поступил в Уездную Земскую Управу. В этом селе нет обучающих за 
плату, а каждый приучает свое дитя сам. Грамотных найдется человек сорок, выучились 
они самоучкой, служа сторожами по присутственным местам в г. Чернигове». У 
1877 р. з 1318 мешканців Анисова освічених було лише 40 людей. 25 листопада 1885 
року відкрито земські школи в Анисові (до цього діти навчались у селянській хаті) та в 
Лукашівці. У 1895 р. збудоване приміщення для Анисівської школи, а 1902 р. – невелике 
шкільне приміщення в Лукашівці. У 1896 р. з 42 учнів (юнаків – 39, дівчат – 3) свідоцтво 
про закінчення Анисівського училища одержали 4, а з 40 учнів (юнаків – 39, дівчат – 1) 
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Лукашівського – 8. Земські вчителі:Анисівської школи – Троїцька (1885–1886), Яновська 
(1886), Антоніна Арсентіївна Ганцова (1886–1890), Стратоницька (1887), Катерина Тро-
химівна Єрмоленко (1891–1899), Белявський (1900), Христіанов та Костюк (1905), Раїса 
Миколаївна Курочь (1906–1911), Марія Євграфівна Ребикова (1909–1913, по чоловіку 
Кочанівська), Якимович Ганна Миколаївна (1912–1913, по чоловіку Шаманська). Попе-
чителі школи: Захар Васильович Болбат (1886–1890), Микола Гаврилович Чернявський 
(1901); Лукашівської школи вчителі – Віра Іванівна Неговська (Чикилевська) (1885–1887), 
Валентина Федорівна Климович (1891–1899), Котовичь (1900), Платон Михайлович 
Белявський (1906–1912), Марія Василівна Трощанівська (1911), Параскева Семенівна 
Матвієвська (1911–1912), Ольга Йосипівна Демиденко (1912, померла 1 квітня), Марія 
Василівна Скугар-Скварська (1912–1913), Євдокія Миколаївна Голованова (1912–1913). 
Попечителі – Н.Р. Тризна (1886), дворянин Микола Васильович Ясновський (1889–1890), 
Ганна Олександрівна Тризна (1896), Ольга Олександрівна Бакуринська (1896).

1931 року в с. Анисів побудовано школу на 4 класні кімнати, початкова школа стає 
семирічкою. Згодом, у 1934 році, сільрада передала будинок померлого Дюкича в ко-
ристування школі.1955 року на кошти колгоспу збудовано нову двоповерхову будівлю 
Анисівської середньої школи. У 1967 році у Лукашівці для школи збудовано нове при-
міщення. У 1977 р. відзначалося, що 751 випускник закінчив середню школу з дня її 
відкриття у 1955 р.

Кубрак Михайло Васильович (1955 р.н.) – директор, 
яким пишається Анисівська школа. Здібний історик, спеці-
аліст вищої категорії. Його трудовий стаж у школі рівний 
трьом десятиліттям. А шкільний історико-краєзнавчий музей, 
до якого він доклав немало праці як організатор – єдиний в 
районі, що має офіційний статус зразкового музею навчально-
виховного закладу (див. розділ «Культура»).

Лобода Ганна Василівна – в 
рідну Анисівську школу, до своїх 
витоків, прибула, щойно отри-
мавши диплом учителя мови і 
літератури. І на кілька десятиліть 
занурилась у цікаву, творчу роботу 

з дітьми. Вибір професії для неї не був випадковим чи виму-
шеним, а золота медаль стала нагородою учениці за старання 
і педагогам за переконливість. Пропрацювавши чимало вчи-
телем, стала заступником директора по навчальній роботі. 
Згодом її обрали Анисівським сільським головою. В сусідніх 
селах і великих містах, навіть в інших країнах сіють розумне, 
добре, вічне колишні випускники Анисівської школи, немало 
серед них вихованців Ганни Василівни.

Медалісти Анисівської школи: Олексій Пантелійович Максименко (1964), Ми-
хайло Пилипович Молибога (1965), Параска Іванівна Рябченко (1969), Любов Іванівна 
Сидоренко (1973), Ганна Василівна Жук (1975), Валентина Миколаївна Ленько (1976), 
Микола Миколайович Ганжа, Людмила Миколаївна Максименко (1982), Алла Миколаївна 
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Деркач (1988), Світлана Анатоліївна Куча (1990), Наталія Валеріївна Ленько (1993), Лілія 
Михайлівна Бивалькевич (1996), Олександр Леонідович Лобода (1997), Юрій Юрійович 
Близнюк, Юрій Борисович Федусь (1998), Катерина Михайлівна Бивалькевич, Ірина 
Володимирівна Грушун (2003), Артур Рахматиллайович Пулатов (2004), Алла Володи-
мирівна Ігнатенко (2011).

Боромиківська школа 

У 1732 році при церкві діє дяківська школа. У 1876 році дячок навчав 5-10 учнів. 
З 1890 року фігурує церковно-парафіяльна школа (15 учнів). Спочатку тут вчителював 
священик І. Базилевич, пізніше – міщанин Андрій Богданов, а кількість учнів зросла до 
54 (1897 р.)

Боровиківська школа

Навозенко Василь Пилипович (28.09.1919 р.н.) – ветеран 
освітянської ниви з Боровик. Народився у с. Сивки, у 1940 р. 
закінчив Чернігівський учительський інститут. Почав працю-
вати учителем фізики і математики у Виблівській школі (Кули-
ківський район), але скоро, в кінці 40-го року, його призвали в 
армію. Служба у Латвійській республіці продовжилась фронто-
вою – зв’язковим роти, кулеметником. За проявлену мужність 
отримав бойові нагороди: медалі Жукова, «Захисник Вітчизни», 
орден Вітчизняної війни ІІ ст. З Перемогою повернувся в рідне 
село, став до улюбленої учительської справи. Викладав фізику, 
математику, німецьку мову. Продовжив заочно освіту у Чернігів-
ському педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка (1956–1961). 

Обирався депутатом Сивківської, а у 60–80-х рр. ХХ ст. Боровиківської сільської ради. 
Редагував колгоспу газету «За високий урожай» (70-і роки), зареєстрував 150 шлюбних 
пар – як обрядовий староста. Виростив 4 дітей, діждав онука і правнука.

Брусилівська школа

Дубина Наталія Михайлівна – вчителька Брусилівської шко-
ли, фіналіст районного конкурсу «Учитель року-1999», Відмінник 
освіти України.

Кириленко Лідія Іванівна – директор Брусилівської школи, 
нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України 
(2002), Почесною грамотою управління освіти і науки Черні-
гівської облдержадміністрації (2005), нагороджена Грамотою 
Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти 
ім. К.Д. Ушинського (2010).Кириленко Л.І.



Літопис доль та днів минулих

80

Ведильцівська школа ім. А.Ф. Блажкуна

У с. Ведильці почала діяти церковно-парафіяльна школа (1876 р., 1 жовтня), у 
1880 р. – початкова, а у 1882 р. – земська школа (нове приміщення збудовано в 1901 р.). 
У 1889 р. школа в с. Ведильці відзначалась «правильною постановкою учебного дела, 
вполне удовлетворительными успехами во всех группах». У 1912 р. у д. Малійки від-
крито школу. В 1913 р. навчальний рік у Ведильцях розпочався 7 жовтня, а завершився в 
1914 р. – 28 березня. У Малійках – 23 вересня та 14 квітня. Земські вчителі с. Ведильці: 
Яновський (1885–1887), Катерина Георгіївна Лупикина (1896–1906), Олександра Семе-
нівна Громаковська (1906), Олександр Олександрович Полосмак та Марія Федорівна 
Полосмак (1909–1912), Лариса Флегонтовна Резникова та Дарія Андріївна Рожаліна 
(1912–1913). Попечитель школи – Микола Михайлович Подольський (1901). Земські 
вчителі с. Малійки: Ольга Львівна Сидорська (1912), Надія Василівна Столиця (1913).

Кононенко Василь Пантелеймонович (01.01.1920–2006) 
– народився в республіці Бурятія (РФ), селище Нижнє-Ан-
гарськ, Північно-Байкальського району. Тут же закінчив 10 
класів, а з 1938 по 1940 рр. працював учителем. З 17 вересня 
1940 по 1946 рр. – служба в Червоній армії. Під час Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. з вересня 1942 р. воював 
на Калінінському, 1-му Українському фронтах. Війну закін-
чив у Німеччині. З нагородного листа сержанта взвода окр 
«СМЕРШ» 7-го мтк В.П. Кононенка про нагородження медал-
лю «За бойові заслуги» (1943 р., 31 серпня): «Тов. Кононенко 
находится на КП корпуса, аккуратно выполняет все приказы и 
приказания своих начальников. Исполнял неоднократно при-
казание начальника окр «СМЕРШ» о прочесывании лищин 
и деревень, в результате чего было задержано 12 человек, из 

которых три человека заслуживают особого оперативного внимания. Были задержаны и 
доставлены в окр. корпуса. Тов. Кононенко достоин награждения медалью «За боевые 
заслуги»(ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, дело 1072, номер записи в базе данных – 
18629136). Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

Повернувся до вчительської професії, в 1949 р. поступив 
до Ніжинського педінституту. В 1949–1952 рр. працював ди-
ректором Пакульської школи. Згодом працює в Слабинській 
школі. З 1960 по 1980 рр. – директор Ведильцівської серед-
ньої школи. З майбутньою дружиною Галиною Денисівною 
зустрівся в 1943 році. Галина Денисівна народилася 19 грудня 
1924 року в с. Вертіївка Ніжинського району, де в 1941 році 
закінчила школу. У 1943–1948 рр. навчалась в Ніжинському 
педінституті. У 1947–1948 рр. працювала вчителькою біології 
та хімії на батьківщині чоловіка в Північно-Байкальському 
районі. У 1949–1953 рр. – вчителька німецької мови та при-
родознавства Пакульської школи Чернігівської області. Пра-
цювала в Слабинській та Ведильцівській школах.
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Греченко Григорій Єлисейович (1936–2002) – у 1968 
році, працюючи вчителем історії, першим склав історію 
села Ведильці. Народився 1936 р. в приудайському селі Ан-
тонівці, що розкинулось на південній межі Чернігівщини. 
Після закінчення Антонівської середньої школи (1954 рік) 
та Новгород-Сіверського педагогічного училища фізичного 
виховання ім. К.Д. Ушинського (1956 рік), трудовий шлях 
започаткував учителем фізичної культури в рідній десяти-
річці, редагував одну із перших колгоспних багатотиражок 
області («Вперед», с. Антонівка, що на Варвинщині, 1957 
рік), працював другим секретарем Варвинського РК ЛКСМУ 
(1957–1958 рр.). Успішно закінчив Київський державний 
університет ім. Т.Г. Шевченка (1958–1963 рр.), історико-фі-
лософський факультет. Перша наукова праця вийшла в 1962 

році, коли ще був студентом, під назвою «Комсомольське підпілля Чернігівщини в роки 
Великої Вітчизняної війни 1941–1943 рр.». Написання історії села Ведильці пов’язане 
з роботою редакції книги «Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область», яка 
надіслала сільській раді листа з проханням надати історичну довідку про село. Григорій 
Єлисейович  відповідально опрацював не тільки місцевий, але і архівний матеріали. У 
Державному архіві Чернігівської області зберігається окрема папка з трьома варіантами 
текстів історії села, які розглядались на засіданні бюро Чернігівського райкому партії 
на чолі з Л.І. Палажченком.

Вийшли з друку дві книги та більше 100 журнальних і газетних статей з історії Дру-
гої світової та Великої Вітчизняної воєн, партизанської боротьби і антифашистського 
підпілля, національно-визвольної боротьби українського народу (ОУН-УПА), з питань 
культури, педагогіки, релігії, спорту. Історик, архівіст, краєзнавець, вчитель-методист. 
З осені 1997 року – спеціальний редактор групи підготовки і випуску тому-книги «Реа-
білітовані історією». Помер 2002 року після тяжкої тривалої хвороби.

Дерев’янко Людмила Григорівна – вчителька Ведильцівської школи, нагороджена 
медаллю «За трудову відзнаку» (1986).

Медалісти Ведильцівської  школи: В.П. Приходько, Г.В. Пономаренко, О.А. Ряба, 
М.В. Росла, М.О. Железняк, Є.А. Будченко (1967); В.П. Дрозд, І.І. Ковальчук, О.А. Най-
дьон, В.О. Жолобецька, О.В. Кононенко, У.І. Кирильченко (1968); В.М. Яковенко, З.Г. 
Захаренко, О.П. Крутоус, О.О. Семирозум (1969); М.М. Живець (1975); В.В. Богдан, 
С.М. Мринська (1980); Т.А. Сіра (1993); М.М. Духно (1998); Н.В. Жолобецька (2005).

Гончарівська гімназія

Рудник Ніна Іванівна (24.11.1954 р.н.) – народилася в с. Хрещате Козелецького 
району Чернігівської області. Після закінчення Чернігівського педагогічного інституту 
ім. Т.Г. Шевченка (спеціальність – вчитель історії та правознавства) з 1972 р. працювала 
у Лебедівській восьмирічній школі Козелецького району. З 1986 р. працює в Гончарів-
ській гімназії – вчителем, заступником директора з виховної, навчально-виховної роботи, 
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директором. Депутат, член виконкому Гончарівської селищної ради 
(2000–2005), депутат Чернігівської районної ради 5 скликання. На-
городжена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2010), а 
також Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, 
Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської об-
ласної ради (2009), управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації,Чернігівської районної державної адмі-
ністрації та районної ради, відділу освіти Чернігівської районної 
державної адміністрації, Гончарівської селищної ради.

Вороніна Людмила Володимирівна – вчитель початкових класів Гончарівської 
гімназії, переможець районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2008».

Мележик Валентина Олександрівна – викладач курсу світової художньої літера-
тури, Заслужений вчитель України (2001).

Головач Світлана – вчитель математики та інформатики Гончарівської гімназії, 
нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Чернігівської облдержад-
міністрації (2010).

Налегач Ольга Павлівна – вчителька початкових класів Гончарівської школи, від-
значена премією обласного педагогічного ярмарку (1999), Грамотою Міністерства освіти 
і науки України.

Медалісти Гончарівської гімназії: І.С. Жовновата, А.В. Олійник (1977), Т.О. Горє-
лова, Т.В. Нестулова, М.В. Подоляка (1978), І.О. Токарєва, В.В. Кравченко, О.П. Мусієнко 
(1979), Г.І. Стеченко (1980), Г.М. Васильченко (1981), О.В. Палаус (1982), В.Г. Божинська 
(1985), Л.М. Анніч, С.І. Веліченко, С.О. Новікова (1986), В.В. Пустовойт (1987), Н.О. 
Раззорьонова (1989), Д.В. Котніков, С.В. Кулік (1990), С.П. Ковриженко, С.М. Головач, 
В.А. Зуб, М.М. Багмет (1991), В.В. Часник, В.М. Руднік (1992), А.Ю. Синявіна (1993), 
Ю.О. Ващенко (1994), Н.І. Спірідонова (1995), П.М. Мар’янов, О.В. Будьонна, В.М. 
Кисла (1996), І.В. Сотник, І.О. Приходько (1998), І.М. Носенко, М.С. Мальков (1999), 
М.М. Гребенюк (2000), С.О. Левченко, В.В. Єфіменко, Є.А. Макарова, С.Ю. Гуща, Д.А. 
Ющенко (2001), Н.А. Шульга, І.М. Манойло (2002), Н.О. Гарбуз, Ю.В. Єфіменко, І.І. 
Лільчицька, В.В. Ретунських, К.А. Страхова, І.В. Титенок, І.Г. Ячна (2003), Т.І. Лесів, І.В. 
Євфіц, А.М. Носенко (2004), І.М. Байрачний, Є.В. Літвінова, О.О. Півень, О.В. Возна 
(2005), Вікторія Носенок, Валерія Мошура, Яна Кудренко (2013).

Дніпровська школа

Перші письмові згадки про дяківську школу в селі Навози  (від 1962 р. – Дніпровське) 
відносяться до 1747, 1750 та 1755 років. Про стан сільської освіти в 1877 році: «с. Навозы 
(1535 душ), лес на школу приготовили – скоро будут «класть», остановка затем, что мха 
нет. Лет десять назад прежний священник обучал несколько десятков учеников, но они 
не научились ничему. Теперь никто не учит».1879 року відкрито земську однокомплек-
тну школу. У 1900 р. зазначалося: «с. Навозы, где имеется крайне неудовлетворительное 
здание, дающее возможность принять в школу лишь половину детей школьного возрас-
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та. Первоначально настроение этого общества было благоприятным к делу устройства 
нового здания. На сходе, собранным 20 февраля в присутствии представителя управы, 
общество самым отзывчивым образом отнеслось к этому делу, обнаружено было среди 
членов схода полное единодушие и самое настойчивое желание скорее выстроить новую 
школу. Приговор не был написан в виду отсутствия старшины. Затем, спустя месяц, 
настроение общества радикально изменилось, явились противники школы и вопрос 
об устройстве школьного здания остался открытым». Приміщення школи побудовано 
в 1880 р. У 1887 р. громада с. Навози подає до повітової земської управи клопотання 
про виділення їм ссуд для збільшення шкільного будинку. Громада одержує 100 крб. У 
1887 р. рівень успішності в школі оцінювався як «не подающих надежды на успешность 
результатов…». У 1913 р. школа реорганізована на чотирьохкомплектну. Земські вчите-
лі: Чирков (1885–1887), Марія Васильєва (1887–1890), Олексій Андрійович Жигачьов 
(1889–1891), Олександра Даміанівна Громаковська (1896–1898), Анастасія Іванівна Цу-
кровська (1896), Каминська (1899–1900), Валентина Андріївна Улезко (1906), Артемій 
Іванович Чередниченко (1909–1913), Ольга Леонідівна Маркова (1912–1913), Олександр 
Олександрович Полосмак (1913), Марія Федорівна Полосмак (1913), Марія Василівна 
Бобікова (1913). Попечитель школи священик Елланський (1878–1890). 

У 1923 році про результати навчання в сільській школі відмічалось наступне: 
«Несомненным результатом хорошей постановки Навозской школы в ближайшем про-
шлом является то обстоятельство, что из села Навозы в настоящее время имеется 3 
студента ВУЗов (2 в Киеве и 1 в Чернигове). Отец одного из этих студентов – бедняк, 
подрабатывающий игрой на скрипке, говорит: «Пусть я всего состояния лишусь, а сына 
выучу, чтобы он не бедствовал так, как мне приходилось. В этом году я обеспечил его: 
отвез ему в Киев на «дубі» (большая лодка) 36 пудов картошки, 10 пудов муки, торбу сала, 
круп и полсажня дров. А сын приезжал ко мне летом с молодой женой – в Киеве взял – 
никакая-нибудь, а дочь адвоката. Она сама и печку у нас топила, – свекрухе помагала».

Районна газета на своїх сторінках повідомляє про будівництво нових приміщень в 
школі: «завезли 26 куб. метрів будівельного лісоматеріалу, кровельне залізо, купили бу-
дівлю в Чернігівському лісгоспі. Це дасть можливість розширити і зміцнити матеріальну 
базу школи» (1957 р., 31 березня); успішно йде будівництво приміщення на чотири класні 
кімнати, відзначаються турботи директора (1957 р., 28 липня); намічено будівництво при-
міщення на дві класні кімнати для початкової школи (1958 р., 28 лютого); педагогічний 
колектив підтримав ініціативу директора Івана Петровича Черінька зводити допоміжне 
приміщення своїми силами. Активну участь у спорудженні нової школи беруть батьки 
школярів. Так, Роман Корінь, Яків Клименок, Микола Свириденко чимало часу попра-
цювали на теслярських роботах, а Ольга Іванівна Зеляк на штукатурних. Теплих слів 
заслуговують і артільні будівничі Петро Шарий, Григорій Новик, Степан Кирієнко. А 
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недалеко від новозбудованої школи піднявся і просторий будинок їдальні для школярів 
(1968 р., 13 червня).

Черінько Іван Петрович (1923–1997)– найстарший із 
трьох синів, які виростали і набирались розуму в теплій бать-
ківській хаті в Дніпровському. Безвусим 18-річним хлопчиком 
пішов разом з батьком захищати Батьківщину відразу, як по-
чалась Велика Вітчизняна війна. Обидва воювали гармашами. 
Коли гармати замовкли, доля милостиво повернула їх обох 
додому. Батько знову взявся за улюблену справу – дбати про 
Дніпрові води, а Іван подався в Ніжин вивчати історію і пе-
дагогіку. 1949 рік вже значиться в його біографії як початок 
директорування в рідній школі – спочатку до 1952-го, а вдруге 
з 1955 по 1983 рік. Це був мало не легендарний директор, 
Педагог з великої букви. Так говорять про Івана Петровича й 
тепер, причому не тільки вдячні колишні учні, а й молодші, 
котрим розповідають про свого найкращого директора пред-
ставники старших поколінь. Під його керівництвом школа лідирувала за всіма показ-
никами і в районі, і в області. Звитяжна праця і учительський талант Івана Петровича 
Черінька були відзначені орденом Леніна (1971), званнями «Відмінник народної освіти 
УРСР» та «Відмінник освіти СРСР».

Ущенко Меланія Парфенівна – вчителька Дніпровської школи, нагороджена ме-
даллю «За трудову відзнаку» (1953).

Ярмак Ольга Іванівна – директор Дніпровської школи, нагороджена орденом «Знак 
Пошани» (1981).

Медалісти Дніпровської школи: О.О. Симончук (1981), А.О. Кирієнко (1986), В.І. 
Кирієнко (1988), Н.П. Власенко (1990), М.В. Ващенко (1990), Т.В. Корінь (1990), С.М. 
Чаплієва (1990), С.П. Янченко (1996), Р.С. Мущак (1998), В.В. Навозенко (1998), В.І. Ко-
рінь (1999), І.П. Безнощенко (2000), Л.В. Куц (2000), Н.Г. Мельник (2001), В.П. Янченко 
(2001), І.М. Пильник (2007).

Довжицька школа

У 1732 році при церквах у Довжику та Рогощі діють дяківські школи. Вчителька 
Довжицького однокласного народного училища Євдокія Андріївна Уварова (1851–1914) 
працювала 40 років земською вчителькою, нагороджена срібною медаллю «За усердие» 
на Олександрівській стрічці (1897), похована на цвинтарі біля сільської церкви.

Об открытии Народного 3eмского Училища в с. Довжик
Черниговскаго уезда

19 числа октября прошлого 1875 года население Довжика праздновало у себя освя-
щение и открытие одноклассного народного земского училища. До 1875 года в Довжике 
хотя и была приxодская школа, но обучение в ней не могло принести населению его 



Сіячі розумного, доброго, вічного

85

тех полезных результатов, какие приносят некоторые школы земства и Министерства 
Народного Просвещения. Не могло быть этого у нас главным образом потому, что для 
школы не было у нас определенного, целесообразного помещения, а помещалась она 
обыкновенно в тесном доме в кого-нибудь из членов церковного причта, крестьяне не 
делали никакой материальной затраты в пользу школы, а потому самому относились рав-
нодушно к ее судьбе. Вследствие таких обстоятельств и выходило, что наличный состав 
учеников нашей школы был всегда относительно очень малый; затем если некоторые 
благомыслящие и отдавали своих детей в школу, то – случалось весьма нередко – са-
моправно отвлекали их от занятий, для своих домашних работ, на целые дни и даже 
недели и вот таким образом дети-ученики, по окончании учебного времени, выходили 
из школы обыкновенно с малыми, далеко неудовлетворительными сведениями.Такую 
неудовлетворительность школьного обучения хорошо сознавали не только учредители 
школы и преподаватели в ней, но и благомыслящие из крестьян; тем и другим поэтому 
хотелось иметь у себя школу более или менее организованную, устроенную на прочном, 
разумном основании и гарантированную в своем существовании, говоря определеннее, 
хотелось иметь училище земское или Министерства Народного Просвещения. Когда 
обнародован был Высочайший Манифест о новой, общеобязательной воинской пови-
нности, изданный 1 января 1874 года и крестьяне узнали о льготах, которые, по смыслу 
56 ст. устава нов.воинск. повинности, даются представившим свидетельство в познании 
наук сельского одноклассного училища, желание это сделалось общим у всех крестьян 
с. Довжика, открытие училища с этого времени решено было в принципе всем населе-
нием Довжика. Но для исполнения этого желания и решения Довжинцев требовалось 
соизволение и содействие земства или Министерства Народного Просвещения, а затем 
со стороны крестьян материальные средства на покупку земли и устройство училищного 
дома; последнее обстоятельство особенно затрудняло крестьян, так как Довжицкие крес-
тьяне – народ далеко не богатый, а на покупку земли и устройство училищного дома, со 
всеми принадлежностями, требовалось, по местным нашим ценам на усадебные земли 
и строительный, лесной материал, не менее 1000 руб., для Довжинцев цифра весьма 
почтенная. Бог благословил доброе желание крестьян, устранив затруднения и устроив 
неожиданно обстоятельства самые благоприятные для Довжинцев. 1874 года, 29 сентя-
бря состоялось постановление Черниговского очередного уездного земского собрания 
об открытии училищ в некоторых селах Черниговского уезда и между прочим в с. До-
вжике, а 12 октября того же года бывший владелец с. Довжика, тайный советник А.Ф. 
Томашевский, узнавши о таком постановлении земства и движимый искренним чувством 
христианского благожелания народу с. Довжика, подарил под училище полдесятины уса-
дебной земли и, для устройства Училищного дома, деревянный корпус свой на каменном 
фундаменте. Крестьянам оставалось после этого изыскать средства на переустройство 
готовой постройки в училищный дом; они так и сделали. 19 января прошлого 1875 года, 
собравшись на сельском сходе в волостном правлении, крестьяне постановили приговор 
в следующем смысле: «принять подарок г. Томашевского и выразить ему от имени всего 
Довжицкого народа искреннюю благодарность; из подаренного деревянного корпуса 
устроить училищный дом о 5-ти комнатах и согласно с волею жертвователя, на каменном 
фундаменте; для этого сделать одновременный общественный сбор в 600 р. и поручить 
распоряжение строительною суммою, надзор за работами и правильным исполнени-
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ем их нарочно избранной при сем комиссии из приход. священника и 4-х доверенных 
лиц из крестьян». Работы начаты были в последних числах мая прошлаго 1875 года, а 
приведены в полное окончание к первым числам октября. Училищный дом выстроен 
согласно с желанием крестьян и волею жертвователя г. Томашевскаго, выраженными в 
вышесказанном приговоре крестьян. 19 октября, в день назначенный для освящения и 
открытия училища, в приходском храме совершена была Божественная литургия, а за-
тем сделано было освящение училищного дома и отслужен благодарственный Господу 
Богу молебен, по окончании которого приходским священником сказано было народу 
поучение: «о пользе грамотности и для крестьянина». При освящении училища присут-
ствовали, кроме множества крестьян Довжицких, председатель Черниговской уездной 
земской управы А.А. Тищинский, учительница Довжицкого училища, окончившая курс 
наук женского епархиального училища, М.И. Левицкая, местное волостное правление, 
в полном его составе и некоторые сторонние посетители – гости из соседних дворян. 
Крестьяне видимо радовались открытию у себя училища; на поздравление с открытием 
училища и пожелание ему преуспеяния, сказанный г. председателем управы крестьянам, 
они в простых, но искренних выражениях заявляли свою глубокую благодарность Госу-
дарю за Его отеческие заботы о религиозно-нравственном и умственном просвещении 
своего народа, а затем, в лице г. председателя, благодарили Черниговское земство за его 
соизволение и содействие к открытию в Довжике училища,Томашевскому же, своему 
благодетелю, телеграфировали о своей к нему благодарности, в Москву, откуда вечером 
того же дня получили ответную, поздравительную телеграмму. В тот же день крестьянами, 
в присутствии председателя з. управы, в волостном правлении, был подписан новый при-
говор, по которому они взяли на себя ежегодно взносить из общественных своих сборов 
по 52 р., на отопление, освещение и наем сторожа для училища; а для наблюдения за 
нравственным и экономическим благосостоянием училища избрали блюстителем своего 
приход. священника и законоучителя училища и в помощники к нему по хозяйственной 
части назначили одного доверенного из среды своей крестьянина.

Нам остается сказать, что обучение крестьянских детей в Довжицком училище на-
чалось 23 октября прошлого 1875 года и что число учеников, поступивших в училище, 
далеко превзошло наши желания: к настоящему времени наличный состав учащихся 
состоит из 56 мальчиков и 4 девочек, между тем как при устройстве училищного поме-
щения мы рассчитывали на 40, много на 50 учеников. Дай Бог, чтобы пробудившееся в 
народе сознание пользы грамотности не охлаждалось, не ослабевало. Затем не можем 
не высказать своего сожаления, что наше училище оказалось, по своему помещению, 
малым: многие дети и свои –Довжицкие и чужие – сторонние просят принять их в учи-
лище, а мы, против желания и убеждения, вынуждены пока отказывать им в их добром 
желании, за теснотою классного помещения. Уповаем впрочем на Бога, что Он и в этом 
затруднении поможет нам в близком будущем.
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Поучение, сказанное крестьянам, по случаю освящения и открытия народного 
земского училища в с. Довжике 

13 октября 1875 года

Итак, слава Богу, доброе желание ваше, братья мои, исполнилось, у вас есть училище 
и оно освящено, открыто уже для детей ваших. Возблагодарим же Господа Бога, давшего 
нам возможность, желание, силы и средства устроить это училище, сделать дело доброе, 
для вас полезное во всех отношениях. Да, братья, училище действительно полезно для 
вас, потому что в нем будут учить детей ваших грамоте, а грамота или, что одно и то же, 
наука полезна всякому, она полезна и вам – крестьянам и детям вашим.

Грамота или наука полезна и для крестьянина-земледельца. Занятие земледельческое 
для вас кажется делом немудрым, нетребующим особенного ума, особенных научных 
сведений. Да, я не ошибусь, если скажу, что вы так именно смотрите на свое хлебопаше-
ство: по вашему мнению, для обрабатывания вашей земли достаточно того способа, тех 
условий удобрения полей и употребления тех земледельческих орудий, которые вы уна-
следовали, которым научились от своих дедов и отцов; «деды наши веками выдумывали, 
как им лучше вести свое хозяйство, лучше их уже не выдумаешь», так обыкновенно 
говорят у вас. Но от этого-то именно установившегося у вас неправильного взгляда на 
дело хлебопашества и происходит то, что земледелие у вас далеко не в цветущем со-
стоянии. Да не подумает кто-нибудь из вас, братья, что я осуждаю ваших дедов и отцов 
за те способы и условия, с которыми они сами занимались хлебопашеством и которым 
вас научили. Нет, я хочу вот что сказать вам: для хорошего, правильного и успешного 
ведения земледельческого хозяйства, вам, земледельцам, недостаточно того, чему на-
учили вас ваши деды и отцы, вам не только не мешают, но и положительно нужны были 
бы и научные сведения, научная подготовка – в деле успешного ведения хлебопашества. 
Вы спросите: где и как приобрести эти научные, полезные сведения и наставления? 
Отвечаю. Есть много у нас книг, написанных учеными земледельцами; люди эти, при 
просвещенном уме всю жизнь свою посвящали изучению возможно-лучших и успешных 
способов и условий ведения сельского хозяйства и в частности земледелия и все, что 
они многолетними опытами дознали лучшего и полезнейшего в этом отношении, все 
это они записали в книгу, на пользу человечества. Так вот из этих то полезных книг 
грамотный, ученый, земледелец и мог бы всегда узнать, как ему лучше, какими лучшими 
земледельческими орудиями и при каких способах и условиях удобрения полей вести 
лучше и успешнее свое хлебопашество. При помощи таких, приобретаемых чрез науку, 
сведений и наставлений, некоторые иностранные народы, напр. Американцы, Немцы и 
в особенности Англичане, у которых почти каждый обучен грамоте, довели у себя дело 
хлебопашества до высокого успеха и совершенства, хотя земли их ничем не лучше, если 
еще не хуже наших. Доброму и полезному в жизни не грех поучиться и у чужих людей.

Грамота нужна крестьянину и во многих других его занятиях, во многих случаях и 
обстоятельствах его жизни. Так, например, полезна вашим сборщикам государственных 
повинностей, чтобы записать правильно, безошибочно, без начета себе, все, что посту-
пает к ним на руки от каждого плательщика-домохозяина, до последней копейки. Нужна 
она вашему волостному старшине, который избирается из среды вашей и на котором 
лежит большая ответственность пред законом, в случае неправильного исполнения им 
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своих обязанностей, по управлению волостию, который отвечает за всякую ошибку и 
неправду в волостных делах и распоряжениях, хотя бы эти последние произошли без 
ведома и даже сознания его, что все легко может случиться с старшиною неграмотным, не 
ученым. Нужно ли крестьянину написать письмо кому-нибудь, например, сыну, который 
служит в военной службе, нужно ли написать прошение куда-нибудь или о чем-нибудь, 
опять нужна грамота, иначе же он должен просить об этом грамотного и разумеется, 
при каждом таком случае, отблагодарить сего последнего. Заводит ли крестьянин на 
кого-нибудь или на него кто-нибудь иск, жалобу по мировым учреждениям, если он не-
грамотен, опять та же история, – он должен нанять адвоката и платить ему деньги, иногда 
довольно значительные; тогда как будучи грамотным, он сам мог бы в некоторых делах, 
за себя явиться для судоговорения и не тратил бы напрасно свою трудовую копейку. Нео-
споримо полезна грамотность крестьянину при настоящей, общеобязательной воинской 
повинности; так как, на основании 56 стат.нового воинского устава, всякий представив-
ший, при поступлении на службу, свидетельство в познании наук сельского народного 
училища пользуется двухлетним сокращением срока и другими льготами по службе.

Грамота или ученье необходимо наконец для устроения благополучия не только на-
стоящей вашей земной жизни, но и для будущей, она может помочь вам и в устроении 
вечного счастия вашего, спасения души вашей. Немало есть между вами, братья мои, 
таких, которые, сказать надобно правду, имеют самые темные, весьма недостаточные 
для истинного христианина познания о Боге и об истинном, правильном Его почитании, 
найдутся между вами такие, которые едва ли хорошо знают, кто такой Иисус Христос, 
что Он сделал для нас грешных людей и что мы должны делать, как должны жить в 
отношении к Нему. А между тем знание этих истин есть высочайший, священнейший и 
непременнейший долг каждого человека, в познании этих истин заключается вся цель, 
все счастие, весь интерес и настоящей и будущей, вечной жизни нашей, без познания 
Бога, Сына Его Иисуса Христа и Его Божеств. Закона мы не можем жить, как должно 
истинным христианам, не будем истинными христианами. Сам Господь Иисус Христос 
говорит: «се есть живот вечный да знают (люди) Единого Истинного Бога и Его же 
посла, Бог – Иисуса Христа» (Иоан, 173), т.е. человек тогда только живет истинною 
жизнию, согласно с волею и Законом Божиею, тогда только будет достоин наследия 
вечного, блаженной жизни в царствии Божием, когда познает Единого Ист. Бога и Сына 
Его И. Христа. Не имея сами познания о Боге и Его св. Законе, можете ли вы научить 
этому детей ваших? Разумеется, нет: слепец не может водить слепца и невежда наста-
вить невежду в том, чего сам не знает. При таком положении дела ясно, что и сами вы 
грешите за себя лично, не зная, как должно християнину, Бога и Его св. Закона, и детей 
своих, лишая света науки, к тому же ведете, следов. и за детей, сугубо грешите. Долга 
ли же вам, братья мои, оставаться в таком положении? Не пора ли одуматься?Если уж 
вы сами не могли научиться этим святым истинам, научите им по крайней мере детей 
ваших; авось милосердый Господь за вашу истиннохристианскую заботливость о детях 
ваших простит вам и ваше неведение Закона Божия. Помня все это, братья мои, не укло-
няйтесь отдавать детей своих в училище. Здесь, в училище, будут учить детей ваших 
прежде всего и главнее всего тому, как они должны веровать в Бога и как жить согласно 
с волею Божиею, чтобы получить им спасение у Бога, чего несомненно каждый из вас 
желает своим детям. Изучивши Закон Божий, изложенные в нем Божественные Запо-
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веди, повеления и наставления христианину, дети ваши будут поклоняться Богу в духе 
и истине – будут молиться сознательно, разумно, с пониманием слов молитвы, будут 
усердно посещать храм Божий, потому что Богослужение будет для них понятно, не-
скучно, не будут держаться тех темных греховных суеверий или пустоверий, которых, 
во вред душе своей, держатся некоторые между вами, не будут предаваться пьянству, 
воровству и другим порокам, напротив будут людьми трезвыми и трудолюбивыми, будут 
добрыми гражданами и христианами.

Видите ли, братья, главная наука, которой будут учить детей ваших, наука высокая, 
священная, достойная того, чтобы ей учиться детям вашим; было бы после этого не-
разумно с вашей стороны, грешно вам, если бы вы отказали детям своим, в научении 
их грамоте.

Возблагодарим же Господа Бога за устройство у нас училища, помолимся и за бла-
годетеля вашего, помогшего вам в устроении училища, раба Божия Антония. – Аминь.

Свящ. А. Винницкий, с. Довжик 1876 год, 23 марта, Черниговские епархиальные 
известия. Часть неофициальная. – 1876. – № 14. – С. 402–412.

Роман Ольга Федорівна – вчителювала в Довжицькій 
школі. Родом з Городнянського району, але середню освіту отри-
мала в Седневі. Згодом закінчила Чернігівський учительський 
інститут, працювала в Тернополі, вийшла заміж за фронтовика 
Василя Матвійовича Романа. Коли почалась війна, він проходив 
службу в армії. Отже – відразу на фронт. Немало зазнав: кінне 
обслуговування артилерії, поранення, полон. Неохоче згадував 
ті страшні часи. Натомість вщерть заповнював життя працею 
з дітьми. Будучи директором Довжицької школи, будував нові 
приміщення, оснащував, розширяв базу. Ольга Федорівна – за-
вжди поряд. Школа пам’ятає подружжя неабияких педагогів – 
директора і вчительку. Вони завжди притягували до себе молодь 
незбагненним талантом душі.

Бабинець Марія Павлівна – після звільнення Чернігова 
направлена в Михайло-Коцюбинське завідувати початковою 
школою, чотири роки пропрацювала за направленням в м. Му-
качево, а згодом  в Пльохівській школі,  і до виходу на пенсію 
– в Довжицькій. Її донька Раїса Олексіївна та онука Світлана 
Миронівна теж стали вчителями і працюють в Довжицькій 
школі (2000 р., 4 березня).

Кравченко Володимир Миколайович – учитель історії, ініціатор видання і співавтор 
першого шкільного підручника, створеного колективом вчителів сільської школи – це 
підручник «Географія Чернігівського району», яким тепер користуються вчителі і учні.

Медалісти Довжицької школи: О.Г. Бабинець, А.В. Заровська (1989), В.В. Бон-
даренко (1991), С.М. Шумик, А.М. Шарий (1994), А.К. Заровська (1995), Н.В. Саржан 
(1996), І.Б. Курта, К.П. Приступа (1998), В.П. Грищенко (2004).
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Жеведська школа

Костюченко Іван Єлисейович (1925 р.н.) – у 1944 р. на 3-му Білоруському фронті 
був тяжко поранений, став інвалідом. Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст., 
медаллю «За відвагу». Демобілізувався у 1945 р., вступив на навчання до Ніжинського 
педінституту, факультет фізики і математики. Другу вищу освіту отримав 1961 року в 
Чернігівському педагогічному інституті (заочно). Із 43 років педагогічної діяльності 41 
рік працював у Жеведській школі. Протягом 24 років – директором.

Марченко Валентина Тарасівна (1944 р.н.)– очолювала 
цю ж Жеведську школу 18 років, а освіті дітей присвятила 
більше трьох десятиліть. Відмінник народної освіти. Нагоро-
джена почесними грамотами Міністерства освіти України.

Качаненко Надія Іванівна – вчитель української мови 
Жеведської школи, нагороджена грамотою Чернігівського обкому профспілки проців-
ників освіти (2003).

Жукотківська школа

При церкві в Жукотках у 1732 році діє дяківська школа. 1868–1869 рік – згадується 
церковно-парафіяльна школа (14 учнів, навчав священик). 1876 рік – «школы нет, негде 
и поставить – тесно. Учит дьячок (15 человек)». Церковно-парафіяльна школа регуляр-
но згадується і в подальшому (з 1887 року), вчителював диякон Іван Неговський. Але з 
1890 року вона проходить у списках як церковна школа грамоти (59 учнів). Приміщення 
школи «очень поместительное». Остання згадка – 1898 рік.

Бахир Н.В. – вчителька української мови та літератури, фіналіст районного та учас-
ник обласного конкурсу «Учитель року–1998».

Широка Марія Дмитрівна (1914–1955) – вчителькою Жукотківської середньої шко-
ли працювала протягом багатьох років, у 1954 р. нагороджена орденом «Знак Пошани».

Тимошенко Віра Іванівна (1934–1995) – у с. Жукотки була серед найшанованіших 
односельців. Праця вчительки, самовідданість і педагогічний талант були відзначені 
державними нагородами – орденом Трудового Червоного Прапора, медалями «За до-
блесний труд», «За трудову доблесть».

Філон Любов Степанівна (1946 р.н.) – директором Жукотківської школи почала 
працювати в 1994 р. А загалом учительського стажу напрацювала майже півстоліття. 
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Родом з Куликівського району, с. Салтикова Дівиця. Після закінчення школи, охоплена 
романтичними пориваннями, поїхала у далекий край, що манив запахом тайги – у місто 
Уссурійськ. В тамтешньому університеті здобула спеціальність учителя англійської мови. 
Там же зробила перші кроки по педагогічному полю. Але магнетизм рідної землі виявив-
ся сильнішим. Повернувшись на Чернігівщину, шліфувала учительську майстерність у 
зразковій школі імені П. Тичини в селищі Бобровиця. Неоціненний досвід згодився і в 
Жукотківській школі, яку Любов Степанівна вже не міняла ні на яку іншу, бо стала для 
неї рідною.

Іванівська школа

У 1732 році в с. Янівка діє дяківська школа. Про стан освіти в селі в 1877 р. зазна-
чалось: «с. Яновка (1130 душ), нет школы. Прежний священник Каченовский обучал 
детей, а теперешний, поступивший лет 15 назад, не обучает». Земська школа почала 
діяти в 1879 р. – 34 учня. Нове приміщення школи в 1885 р. побудовано при допомозі 
Бакуринської та субсидій Міністерства народної освіти. У 1887 – 1888 навчальному 
році в школі навчалось 47 учнів (38 хлопчиків, 9 дівчат), закінчило курс навчання – 9 
учнів. За 12 років з дня відкриття школи навчалось 275 учнів, закінчило – 20. Земські 
вчителі: Іванова (1881–1883), Олександра Степанівна Менайлова (1883–1888), Анаста-
сія Єфимівна Огинська (1888–1889), Неоніла Семенівна Голосова та Марфа Павлівна 
Бакуринська (1896–1897), помічниця вчителя Ганна Василівна Верзилова (1897–1898), 
Ольга Аркадіївна Вакуловська (1897–1899), Войцехівська (1899), Єрмоленко (1900), Олек-
сандра Василівна (дівоче Гриневич) Петрова (1900–1913), Тетяна Семенівна (Єфимова) 
Чудновська (1906–1913). Попечителі: вчитель Чернігівської гімназії Іван Олександрович 
Александров (1886–1889), Ольга Олександрівна Бакуринська (1896). Навчальний рік у 
1913 р. розпочався 2 вересня, а завершився в 1914 р. 2 травня. При школі організовано 
хор під керівництвом псаломщика Григоровського (1897). У 1892 р. відкрита церковно-
парафіяльна школа.

У лютому 1920 року про шкільних працівників зазначалось: «Школьные работники 
соответствуют назначению и стараются преподавать в политическом духе. Школьные 
работники живут часто не имея никаких продуктов и часто 
голодают». Районна газета друкує фото кращого працівника 
вчителя з Янівської школи Володимира Антоновича Накса 
(1931 р., 7 листопада); побудована школа (1934); директор 
школи Павло Іларіонович Кошель (1966 р., 3 лютого). У 
с. Іванівка відкрито двоповерхову школу на місці колишньої 
церкви (1965 р.), у 1980 р. школа набуває статусу закладу 
середньої освіти.

Андрущенко Тетяна Борисівна (07.11.1957 р.н.) – наро-
дилася в с. Канзанаволок Пудозького р-ну Карельської АРСР. 
Мати – лікар Помогайбо О.Т. У 1966 р. разом з родиною пере-
їхала до України, з 1969 р. в с. Іванівка. У 1975 р. закінчила 
Количівську середню школу із золотою медаллю, а в 1980 р. – з 
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відзнакою Чернігівський педінститут за фахом історія та суспільствознавство. Працювала 
вчителем історії в Ладинській, Краснянській, Іванівській школах. У 1984 р. працювала в 
школі №53 ГРВН в м. Веймар (НДР) та інструктором з пропаганди Будинку офіцерів. З 
1989 р. знову працює в Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст. учителем історії та правознавства. Учи-
тель-методист. Вища категорія. Нагороджена Почесною грамотою Чернігівської обласної 
державної адміністрації (2008), грамотою управління освіти і науки Чернігівської ОДА 
(2007), Дипломами Міністерства освіти і науки України за перемоги у Всеукраїнській 
акції «Громадянин» (2001, 2003). Грамота видавництва «Основа» (2012), Сертифікат 
Всеукраїнського інтерактивного конкурсу юних правознавців «Кришталева сова» (2013), 
Подяки голови Чернігівської районної державної адміністрації (2001, 2002, 2004) та 
грамоти відділу освіти Чернігівської РДА (1995, 2004, 2007, 2011, 2012). Публікації: роз-
робки уроків в журналі «Історія та правознавство в школах України» (2008), оповідання 
в стилі фентезі в збірках «Наше дело правое» (М.: ЭКСМО, 2011, 2012).

Мартиненко Галина Степанівна (1927 р.н.) – більшу частину свого трудового жит-
тя присвятила Іванівській восьмирічній школі. Учитель української мови та літератури. 
Створила в школі літературний гурток «Пролісок», що займався вивченням життя та 
творчості основоположника чуваської літератури Мішші Сеспеля. Вихованці Галини 
Степанівни брали участь в літературних конкурсах, були активними дописувачами га-
зети «Шляхом комунізму», ставили театральні вистави для мешканців села, побували 
на екскурсіях в м. Києві та Острі. При школі зусиллями Мартиненко було створено 
літературно-меморіальну кімнату-музей Мішші Сеспеля. Частими гостями іванівських 
учнів стали українські та чуваські письменники. Тут побували Олесь Гончар, Юрій 
Збанацький, Віктор Кава тощо.

Лазаренко Ольга Іванівна (08.08.1957 р.н.) – у 1974 р. 
закінчила із золотою медаллю Количівську середню школу, 
у 1978 році – Чернігівський педагогічний інститут за фахом 
математика. З 1978 року працює в Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст. 
У 1981 посіла посаду завуча, а з 1986 року – директор шко-
ли. На районному урочистому зібранні з нагоди  10-ї річниці 
незалежності України нагороджена пам’ятною мадаллю 
(2001 р., серпень).Також нагороджена грамотою Міністерства 
освіти і науки України, має звання 
«Відмінник освіти», делегат Все-
українського ІІ-го з’їзду вчителів 
(2001), депутат Чернігівської ра-
йонної ради багатьох скликань.

Буглак Валентина – вчитель 
математики Іванівської школи, нагороджена Почесною гра-
мотою управління освіти і науки Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації (2010).

Бут Микола Васильович (19.10.1952 р.н.) – у 1970 р. 
закінчив Олишівську школу, а згодом у 1976 р. – коопера-
тивний технікум. Після служби в лавах радянської армії в 
1979 р. вступив до інституту іноземних мов у м. Київ. У 1984–



Сіячі розумного, доброго, вічного

93

1988 рр. працював вчителем іноземної мови в Пакульській школі. З 1988 р. викладає 
англійську мову в Іванівській школі. Протягом 17 років був головою профспілкового 
комітету школи, вчитель вищої категорії. Крім того, з великим інтересом вивчає історію 
рідного села і району. З 1989 р. є керівником гуртка «Дзвони минулого», де разом з учня-
ми збирали матеріали про воїнів-односельцівзагиблих на фронтах Великої Вітчизняної 
війни та відомого земляка Данила Самойловича. Гуртківці брали участь у Всеукраїн-
ських конкурсах учнівських пошукових робіт «Слідами історії». За активну участь у 
краєзнавчому русі нагороджений грамотами та цінними подарунками.

Зуйок – учительська династія. В 1967 р. приїхала до Іва-
нівки разом з чоловіком Олександром Гавриловичом Зуйком 
(агроном, пізніше парторг колгоспу «Авангард») молода 
вчителька початкових класів Надія Прокопівна. Сотні учнів 
навчила виводити перші літери, а що головніше – добру та 
правді, дала путівку в життя. «Наша друга мама» – назива-
ють Надію Прокопівну вдячні випускники. Завжди спокійна, 
лагідна, витримана, доброзичлива. Виростила двох власних 
синів. Незабаром до школи прийшла працювати невістка Надії 
Прокопівни – Ольга Михайлівна, викладач української мови 
та літератури. О.М. Зуйок веде активну громадську роботу, 
за сумлінну працю нагороджена подяками Чернігівської ра-
йонної держадміністрації. А учительську династію вже готова 
продовжти Яна Зуйок, випускниця Чернігівського педуніверситету.

Клипа Наталія Прокопівна (1935 р.н.) – народилася в с. Данилівка Менського ра-
йону Чернігівської області. У 1950–1954 рр. навчалася в Городнянському педагогічному 
училищі. У 1960 р. заочно закінчила Чернігівський педінститут за фахом російська мова 
та література. Працювала директором Вікторівської восьмирічної школи. З 1974 по 1994 рр. 
працювала в Іванівській середній школі, з 1995 по 2005 рік – завуч Ягіднянської школи. 
Нагороджена грамотами та подяками Чернігівської райдержадміністрації, пам’ятною 
медаллю «Дорогами слави батьків», медалями «Ветеран праці», «За доблесну працю».

Артюх Михайло Степанович (06.01.1952 р.н.) – кандидат педагогічних наук. Наро-
дився в с. Іванівка, працював вчителем фізики та математики (1975–2005) Берестовецької 
школи Костопільського району Рівненської області, Антоновіцької, Скорінецької та Іва-
нівської шкіл Чернігівського району Чернігівської області. У 2005–2008 рр. – заступник 
голови Чернігівської райдержадміністрації з гуманітарних питань. Займався науково-
дослідницькою роботою (2008 – 2011), а з 2011 р. – старший викладач Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К. Ушинського. Депутат 
Чернігівської районної ради трьох скликань (2002–2010).

Грищенко Людмила Василівна – вчителька початкових класів, директор Ягіднян-
ської школи, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України (2002), 
грамотою Чернігівського обкому профспілки працівників освіти (2003).

Медалісти Іванівської школи: М.М. Ребенок (1982), В.М. Антипець (1984), В.В. 
Буглак (1984), О.М. Кудлій О.М. (1985), С.М. Іваненко (1985), А.В. Клипа (1985), В.Л. 
Данько (1986), О.О. Пекур (1986), О.І. Копиш (1986), І.В. Кущ (1986), Л.І. Кокоть (1986), 
О.Л. Гуменюк (1987), Г.С. Лазаренко (1987), Л.М. Семененко (1987), Л.В. Шейна (1989), 
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Л.В. Грищенко (1989), В.В. Деренговський (1989), Т.Ф. Піщур (1989), С.В. Скляр (1991), 
В.О. Кузнєцова (1991), Л.Л. Данько (1992), Н.М. Оснач (1998), О.М. Артюх (1998), С.А. 
Вахиль (1999), А.В. Ребенок (1999), О.П. Буглак (2000), Ю.В. Хоменко (2004), М.М. 
Андросенко (2004), В.В. Короткий (2004).

Киїнська школа ім. Костянтина Светенка

При церкві у Киїнці в 1732 році діє дяківська школа. У 1868-1869 роках згадується 
церковно-парафіяльна школа (2 учні, навчав священик). В документі 1876 року відмі-
чено, що «прежде учил дьячёк, сейчас бросил». Між тим будівля для школи була вже 
майже готова і в 1877-му почались заняття (20 учнів). Пізніше кількість учнів доходила 
до 98 (1912 р.).

У 1906 році побудовано приміщення земської школи.  З 1910 року Киїнська 4-річна 
трудова. У школі 3 вчителі, 112 учнів. У бібліотеці 280 книг (40 художніх, 240 підручни-
ків). Хату – читальню було відкрито у 1919 році. 1923/24 н.р. – у школі 103 учні. 1924/25 
н.р. – 119 учнів. 1927/28 н.р. – 175 учнів. 1929/30 н.р. – 191 учень. Завучем Киїнської 
4-річної  трудової школи була Кулішова Валентина Федорівна (1890 р.н.). Почала пра-
цювати з жовтня 1928 року.

У школі працювали земські вчителі: Колчаківська Ганна Іванівна (1894 р.н.), Пили-
пенко Олена Петрівна (1898р.н.), Пилипенко Варвара Кузьмівна (1995 р.н.).

З 1929 року працюють ще такі вчителі: Кисіль Н.С., Фаєвська-Половецька Наталка 
Митрофанівна, Рибка Мар’я Федорівна (вчитель 1–4 класів) Книга Ганна Матвіївна, 
Калинович Іван (вчитель географії). Працювали до 1940 року.

У 1994 році побудована нова двоповерхова школа.

Светенок Костянтин Гаврилович (1947–1998) – Від-
мінник освіти, делегат 1-го з’їзду педагогічних працівників в 
1992 р. Працював директором Киїнської школи, нагороджений 
грамотами Міністерства освіти УРСР та ін. Наприкінці 90-х 
років на школі відкрито меморіальну дошку, що нагадує про 
його самовіддану працю. Це єдина в районі школа, яка носить 
ім’я свого колишнього директора – Костянтина Светенка. У 
Клочківській школі учитель Василь Романович Седень при-
щепив Костянтину любов до фізики, і він вступив на факуль-
тет фізики і технічної механіки Чернігівського педінституту. 
«Доки вчився в інституті, жодне свято в місті не відбувалось 
без моєї участі» – це про гру на найбільшій трубі в духовому 
оркестрі. Перше випробування, як учителя, відбулось в Та-

лалаївському районі в с. Сільченково. Потім завуч Радянськослобідської школи Леонід 
Михайлович Косач перевернув мій світогляд», тобто допоміг молодому учителеві стати 
педагогом в широкому розумінні цього слова. Саме в цій школі Костянтин Гаврилович 
отримав звання «Відмінник народної освіти». А невтомний директор-зодчий Наталія 
Александрова не могла не заразити бажанням будувати. Плацдарм для діяльності доля 
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підготувала саме в Киїнці. Костянтин Гаврилович не любив, коли всі заслуги приписували 
йому, запевняв, що без вболівання та участі колег нічого б не вийшло. Про себе говорив 
коротко: «Мені завжди щастило на хороших людей». Очевидно, і тоді, коли латав старі 
хати, в яких навчались діти, згуртовував дітей навколо занять спортом, очолював кроси, 
до останнього тримався за кінно-спортивну секцію. 

Віник Тетяна – вчитель Киїнської школи, переможець районного етапу Всеукраїн-
ського конкурсу «Учитель року–2010».

 Дудчина Тетяна Василівна (1952 р.н.) – 15 років очолює 
Киїнську ЗОШ І–ІІІ ступенів. Народилася в селі Ладинка Чер-
нігівського району. Трудову діяльність розпочала в Киїнській 
школі в 1974 році. У 1987 році переведена на посаду заступ-
ника директора школи з навчально-виховної роботи. Має 
дві вищі педагогічні освіти. З відзнакою закінчила інститут. 
Нагороджена грамотами Чернігівської районної державної 
адміністрації (1996, 1999), обласного управління освіти (1988, 
2000), районного відділу освіти (2002, 2004), Чернігівської 
обласної державної адміністрації (2004),  подякою Мініс-
терства освіти України (2004), подякою Прем’єр-міністра  
України (2010), відмінник освіти України (2004), грамотою 
Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти 
ім. К.Д. Ушинського (2010).

Янченко Тетяна Анатоліївна – вчителька географії Киїнської школи, переможниця 
районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року–2006»

Опанасенко Ганна Іванівна – вчителька музичного мистецтва Киїнської школи, 
переможниця районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року–2012».

Галушка Тетяна Леонідівна – випускниця Киїнської школи 1975 року, заступник 
директора школи з навчально-виховної роботи, нагороджена Грамотою обласного управ-
ління освіти (2009), грамотою видавництва «Шкільний світ» (2011), ювілейною медаллю 
«20 років незалежності України» (2011).

Лисенко Людмила Степанівна – заступник директора з виховної роботи Киїнської 
школи, нагороджена Грамотою обласного управління освіти (1995), Грамотою Міністер-
ства освіти і науки України (1999), знаком «Відмінник освіти України» (2000).

Савченко Тетяна Володимирівна – вчитель початкових класів Киїнської школи, 
голова ПК, нагороджена грамотами Чернігівського обкому профспілки працівників освіти 
(2001, 2007, 2009, 2010, 2012).

Піджара Віра Андріївна – випускниця Киїнської школи 1973 року, вчитель укра-
їнської мови та літератури, нагороджена грамотами обласного управління освіти (1999, 
2005). 

Тарасенко Любов Стефанівна – вчителька української та світової літератури Киїн-
ської школи, нагороджена грамотами обласного управління освіти (2004, 2012).

Лисенко Володимир Іванович – вчитель фізичного виховання Киїнської школи, 
нагороджений грамотою обласного управління освіти (2004), подякою голови обласної 
державної адміністрації (2005).

Целік Валентина Іванівна – вчитель хімії та біології Киїнської школи, нагороджена 
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грамотою обласного управління освіти (1999).
Ковда Олексій Володимирович – практичний психолог Киїнської школи, нагоро-

джений Подякою Чернігівської обласної державної адміністрації (2010), грамотою ви-
давництва «Шкільний світ» (2011).

Піджарий Андрій Павлович (1910 – 1986 ) – з 1957 по 70-ті роки працював учителем, 
директором Киїнської восьмирічної школи. Як учасник війни нагороджений орденом  
Червоної Зірки та медаллю «За победу над Германией».

Зеніч Надія Андріївна – вчителька початкових класів, народилася в 1941 році в селі 
Красне Бахмацького району Чернігівської області в сім’ї вчителів. У 1965 році закінчила 
Чернігівський педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка. Після закінчення інституту і 
до виходу на пенсію працювала в Киїнській загальноосвітній школі. За сумлінну працю 
нагороджена знаками «Відмінник освіти УРСР» та «Відмінник освіти СРСР», присвоєно 
звання «Учитель-методист».

Онопко Віра Андріївна – вчитель української мови та літератури Киїнської школи, 
переможець районного конкурсу «Вчитель року–2004».

Попок ОленаМиколаївна – директор Киїнського Будинку школяра. Педагоги і ди-
ректор навчають дітей малюванню крупами, вишиванню стрічками та бісером, художній 
обробці деревини. Захоплює дітей також пластика з тканини, тістопластика, флористика.

Пенькова Зоя Олександрівна – завідуюча Киїнським дошкільним навчальним за-
кладом, лауреат премії імені Миколи Млинцева (2011).

Нестерчук ТетянаМиколаївна – вчитель хімії та біології Жавинської школи. Наго-
роджена грамотою обласного управління освіти і науки (2011), лауреат районної премії 
ім. Миколи Мглинцева (2012).

Донець Руслан Михайлович – вчитель фізичної культури Жавинської школи, пере-
можець районного етапу, лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року–2008».

Медалісти Киїнської ЗОШ: 1995 р. – Светенок К.Г., Карпенко М.М.; 1996 р. – 
Паращевіна Л.М.; 1998 р. – Авдієнко Т.Л., Биковець Г.Д., Касян А.О., Кирієнко Н.І., 
Нікітенко О.П.; 1999 р. – Медвідь О.О.; 2000 р. – Кожедуб О.П., Свириденко О.М.; 
2001 р. – Корнієць І.О., Краснопьорова І.М., Фрідман  О.О.; 2002 р. – Камлаш О.Г., Ні-
коленко С.М., Попович С.В.;  2003 р. –Язенок Н.Л., Радченко В.О.; 2004 р. – Полулях 
Д.Ю., Топіха С.В., Жосан О.П.; 2005 р. – Землянінова О.О.;  2006 р. – Гордієнко М.В., 
Язенок А.Л., Топіха К.В., Романенко Т.О.;  2007 р. – Бруй М.М., Богданович С.В., Бойправ 
К.М., Кирильченко К.В., Коротач В.Е.;  2008 р. – Войтенко К.В., Хомазюк Д.М., Янченко 
Ю.О.; 2010 р. – Опанасенко О.О.

Кархівська школа

У 1732 році при церкві діє дяківська школа. Про стан освіти на селі свідчить запис 
1877 року: «с. Карховка (980 душ), школы нет и не было. У прежнего дьячка учились; те-
перешний не учит. д. Малые Осняки: Школы нет и не было. Прежде ходили к карховскому 
дьячку, он умер, а новый дьячок не хочет учить». У 1879 році відкрито земську школу 
(приміщення збудовано в 1901 р.). У 1889 р. про рівень навчання в школі зазначалось, 
що «успехи… улучшаются». У 1905 р. до школи ходило 129 учнів – 110 хлопчиків та 19 
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дівчат. У 1913 р. навчальний рік розпочався 16 вересня, а закінчився 24 квітня. Земські 
вчителі: Іван Михайлович Кіяшко (1885–1887), Скурат (1888–1889) та Марія Олексі-
ївна Васильєва (1889–1890), Василь Маркович Рожалін (1896), Микола Миколайович 
Спиридонов (1897–1900), Свислоцька та Віра Євлампіївна Голавачевська (1906), Ганна 
Олександрівна Ясинська (1906–1913), Трохим Семенович Ведь (1909–1911), Персіда 
Митрофанівна Чернявська (Данілевич) (1911–1913), Марія Максимівна Шурпа (1913). 
Попечителі І.Г. Рашевський (1886) та Н.М. Подольський (1889).

У 1924–1925 рр. завідувачем школою працює Левицький, у 1930 р. – Іван Григорович 
Наваков. 15 лютого1936 року районна газета друкує статтю «Оновлена Кархівка», де 
зазначалось: «Була церковно-приходська школа на 148 дітей (1 вчитель та піп навчали). 
Тепер 7-річка, 570 учнів, 14 вчителів». 2 жовтня 1937 року: «У неповній середній школі 
навчається 600 дітей. За 20 років радянської влади Кархівка дала 2 льотчика, 4 інженера, 
35 учителів, 8 техників промисловості і сільського господарства, 19 шоферів, 3 машиніс-
та, 50 трактористів та 17 командирів Червоної Армії». 1938 року школа набула статусу 
закладу середньої освіти.

Киселівська школа

Перша згадка про церковно-парафіяльну школу датується 1868 роком. Відкриття 
земської школи відбулося 13 жовтня 1912 року (навчався 51 учень, перша вчителька 
Марія Флегонтівна Троцька).

З 1932 року по 1965 рік – семирічна  школа, з 1966 року –  8-річна школа, з 1990 року 
–  Киселівська  неповна середня школа, з 1994 року – ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1995 року – 
реорганізовано в навчально-виховний комплекс.

Назаренко Іван Васильович – народився на Вінничині в сім’ї колгоспників, дея-
кий час працював директором Краснянської школи, а згодом 
директор Киселівської. Чимало доклав для організації роботи 
колективу школи в новозбудованому приміщенні школи, яку 
згодом відвідав Міністр освіти і науки України В.Г. Кремень. 
Нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України 
(1999). Подяка  Чернігівської райдержадміністрації  (1999). 
Почесна грамота управління осві-
ти  і науки  Чернігівської обласної 
державної адміністрації (2001). 
Почесна грамота Чернігівської 
районної державної адміністрації 
(2002, 2007). 

 
Паршуков Віталій Серафимович (1953 р.н.) – народився 

в с. Брусилів, працював вчителем фізвиховання Киселівського 
НВК, директор Чернігівської спеціалізованої дитячо-юнацької 
школи олімпійського резерву з лижного спорту, Почесний 
працівник фізичної культури та спорту України (2010), від-
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мінник освіти України, виховав 4-х майстрів спорту і членів збірної України.
Хромець Ніна Володимирівна – вчителька Киселівської школи, дипломант район-

ного конкурсу «Вчитель року» (1996 р., лютий). Відзначена грамотою обласного управ-
ління освіти і науки (2009).

Овдієнко Валентина Іванівна – заступник директора Снов’янської школи, нагоро-
джена грамотою управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2002, 
2008).

Медалісти Киселівської  школи: Кубрак Руслан  Миколайович (1997), Нагорна 
Юлія Володимирівна (2001), Жежко Тетяна Олександрівна (2003), Барбаш Наталія Ана-
толіївна (2003), Гаєва Людмила Миколаївна (2003), Силко Сергій Васильович (2003), 
Сальникова Альона Володимирівна (2005),  Колоша Сергій Георгійович (2007), Лисач 
Наталія Сергіївна (2010), Мацонков Владислав Сергійович (2010), Селивон Сергій Во-
лодимирович (2010).

Клочківська школа

У 1732 р. в селі Клочків при церкві діє дяківська школа, у1868 р. – церковно-пара-
фіяльна школа грамоти (у 1896 році навчає Марія Левицька 12 хлопчиків та 2 дівчинки; 
у 1897 р. дітей навчає донька священика Євдокія Гараїн, приміщення школи церковне), 
де у 1869 р. навчалось 18 хлопчиків та 3 дівчинки, а грамоті їх навчав селянин Олексій 
Немчик під наглядом священика Федора Гораїна. Про стан освіти в селі в 1877 р. зазна-
чалось, що школа «построена на общественной земле на церковные суммы года четыре 
назад; церковный староста собирал деньги на постройку от добровольных жертвователей. 
Число учащихся в этой школе около 20 человек, обучает дочь священника, за плату 50 
коп. в месяц». У 1887 р. у церковно-парафіяльній школі вчитель Ольга Корсакевич. Зем-
ську школу відкрито в 1893 р. Земські вчителі: Тетяна Діонисівна Шеляговська (1896); 
Вітер (1898), Чебанов (1899), Іван Федорів Улезько (1900); Волкова (1906), Куроч (1906), 
Резнікови Марія Флегонтівна (по чоловіку Троїцька, 1906–1912) та Ганна Флегонтівна 
(1906); Резнікова Лариса Флегонтівна (1909–1912), Іван Неофитович Дегтярьов (1912–
1913), Євлампій Михайлович Беліков (1912–1913); Надія Іванівна Покровська (1913), 
Єфросинія Митрофанівна Тураш (1913).

Губернська газета «Черниговские губернские ведомости» 18 січня 1904 року друкує 
статтю «Школьный праздник с. Клочкова»: «В настоящее время во многих селах устраи-
ваются школьные праздники с елкой на средства благотворителей по большей части.Но 
есть села, в которых нет благотворителей, не бывает и школьных праздников и елок. А 
дети данного села знают, что устраивается какая-то елка с огнями и гостинцами на ней; 
для них же она – только мечта.

И вот тот же учитель, который дает почти весь насущный духовный хлеб голодающим 
своим питомцам, является и благотворителем для них, давая и развлечения.Такое развле-
чение в виде елки, с литературно-вокальным отделением, было дано местными учитель-
ницами школьникам села Клочкова Черниговского уезда. Дети этого села слышали, что в 
соседних селах устраиваются елки. И насколько им хотелось видеть у себя елку, можно 
судить по тому, что они сами приняли участие в устройстве ее своими добровольными 
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денежными взносами (что следует отметить, как явление в высокой степени желатель-
ное), а также и ревностным старанием выполнить литературно-вокальный отдел.

Учительницы упомянутой школы Н.В. Волкова, Р.И. Курач и учитель школы грамоты 
И.Д. Кравцов, собравши между собою небольшую сумму денег и разучивши с детьми 
стихи, басни и песни, дали возможность детям увидеть и почувствовать то, о чем они 
только слышали и мечтали.

Не слова, а кисть талантливого художника нужна, чтобы правдиво изобразить картину, 
которую представляли дети, окружающие елку, впервые увидевши красивую сосенку, 
изящно убранную сластями, блестками и освещенную свечами и бенгальскими огнями. 
С восклицанием «ах!», с широко раскрытыми глазенками, почти не дыша, дети так и 
застыли в немом созерцании невиданного, но жившим в их воображении зрелища.

По прошествии первого впечатления детский хор довольно стройно и искренно 
усердно спел несколько песен; было прочтено значительное количество стихов и басен в 
лицах, некоторые очень удачно. Немало восторженного удивления и веселости доставил 
граммофон, любезно предоставленный в распоряжение учительниц добрым человеком. 
Наконец дети получили кошельки со сластями и радостные побежали домой делиться 
с родными и сластями, и впечатлениями.

Сколько удовольствия, сколько пищи для детского сердца и ума! И все это за ка-
ких нибудь 12 рублей, уделенных учительницами и учителем и детьми из своих очень 
ограниченных средств. Сделано маленькое, скромное по внешности, но широкое по 
внутреннему содержанию и значению дело и заслуживает внимания и похвалы. И.К.».

Районна газета 12 серпня 1931 р. повідомляє, що у селах Черниш та Клочків за пла-
ном будуються школи.

Татарчук Варвара Данилівна – вчителька Клочківської школи, нагороджена ме-
даллю «За трудову доблесть» (1954).

Седень Варвара Данилівна і Василь Романович (1912 р.н.) – у Клочківській школі 
починали працювати з дітьми ще до війни, а переживши страшне лихоліття – всю душу 
вкладали у майбутнє своєї країни. Варвара Данилівна глибокий слід залишала в серцях 
умінням пробудити в найслабшому учневі почуття гідності добром і любов’ю. На всю 
школу був один паяльник і один фільмоскоп, пізніше з’явився телевізор, та навіть цього 
начиння вистачало Василю Романовичу, щоб діти знали і любили фізику.

Клименок Григорій Михайлович – 19-річним юнаком пройшов воєнними дорога-
ми Афганістану. Довелось впродовж десяти місяців не випускати зброю з рук в гарячій 
точці. Як він говорить, таке і згадувати важко, і забути неможливо: «Туди я потрапив з 
Білої Церкви, де проходив службу. По приїзді нам видали автомати, сформували частини 
для переправлення в місто Баграм, а вже звідти – в Кабул. Служив у зенітно-ракетній 
батареї. Охороняли штаб полку і штаб армії. Ми ще нічого, якось трималися. Бувало, 
гинули мотострілки – бійці підривалися на мінах. Цікаво, що в полку з 60 солдатів були 
представники 15 національностей. Зі мною служив хлопець з Іванівки, ми й зараз спіл-
куємось. Були ще з Кархівки і Чернігова. За рік служби довелося всього побачити. Добре, 
що наші діти зараз мають право самі вирішувати, яким бути їхньому майбутньому. А нас 
тоді, у 79-му, ніхто не питав, коли посилали на війну. Хоч і не за рідну землю воювали 
наші солдати й офіцери, але виявляли справжню мужність і героїзм». Григорія Михай-
ловича чотирикратно представляли для нагородження бойовими орденами і медалями. 
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А після служби він поринув у навчання, здобув учительську професію, про яку завжди 
мріяв. Працював директором Клочківської ЗОШ І-ІІ ст.

Ковпитська школа 
ім. Героя Радянського Союзу І.М. Грачова

На сторінках «Черниговских Епархиальных известий» у 1888 році згадується цер-
ковна школа грамоти в д. Жидиничі (сучасна назва – Червоне), де вчителем був селя-
нин Андрій Пархоменко, «человек грамотный и набожный». У 1893 році в с. Ковпита 
громадою за 850 крб. для начальної однокласної земської школи побудовано шкільне 
приміщення – дерев’яний фундамент та солом’яний дах з однією класною кімнатою. 
Відзначається, що школа потребує розширення. У 1895 р. у Ревунові відкрито лісну 
низшу школу відомства державного майна та землевпорядкування. 1896–1897 рр. – у 
Ковпиті 67 учнів один вчитель навчає в трьох групах: 1 – 34 хлопчиків та 3 дівчаток, 2 – 
19 хл. та 2 дівч., 3 – 9 хл. З них одержали свідоцтво про закінчення школи 6 хлопчиків. 
Закінчило школу в 1904 р. 41 учень. У 1896 р. в школі влаштована учнівська бібліотека 
з 127 книг (у 1904 – 275). На утримання школи щорічно громада витрачає 75 карб. Дітей 
шкільного віку 121 хл. та 115 дів. У 1898 р. організовано хор. У 1899 р. відзначалось: 
«Учитель Дольников успешно ведет в Ковпытской школе садоводство и огородничество, 
провел выставку». У 1913 р. навчальний рік розпочався 19 жовтня. На поч. 1920-х рр. 
побудована школа на чотири класні кімнати, яка з 1929 р. стала семирічкою, а згодом і 
закладом середньої освіти. Вчителі Ковпитської земської школи: Анна Володимирівна 
Каллаш, закінчила гімназію (1893), Микита Семенович Дольников (1898–1902), Вален-
тина Антонівна Мехед (1906), Віра Георгіївна Гурська (1906), Олена Василівна Шурина 
(1909), Іван Степанович Пасечник (1911–1912), Дарія Андріївна Рожаліна (1912), Мико-
ла Тимофійович Миронов (1912–1913), Петро Павлович Бордонос (1913). Попечитель 
школи лісничий Ф.Д. Белентьєв (1900).У 1924 році завідувачі школою Хейменець та 

Валентина Григорівна Прядко (теж у 1930).
Бабарика Лідія Михайлівна (1922 р.н.) – у 1943 р. була 

вивезена з Михайло-Коцюбинського на примусові роботи в 
Німеччину. В 1944-му пізнала радість першого визволення. 
Лікарі з прифронтового госпіталю, що рухався в наступ разом з 
військами, відразу запропонували працювати з ними. Спочатку 
працювала санітаркою, заливалась сльозами при вигляді ран 
і крові. Згодом звикла, вчила солдатів заново ходити, писала 
листи їх рідним, співала з ними пісень. Про закінчення війни 
і Перемогу довідалась, перебуваючи у Східній Прусії. Потому 
ще два місяці стояли на Далекому Сході. Після війни Лідія 
Михайлівна закінчила філологічний факультет Ніжинського 
педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. 20 років вчителювала 
на Буковині, повернувшись в район, працювала директором 
Жуківської (нині Куликівський район), Мохнатинської та 
Ковпитської шкіл. І кожного разу зі значними досягненнями. 
Нагороджена знаком «Відмінник народної освіти», кавалер 
ордена «За мужність», медалей «Захиснику Вітчизни», «За 
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перемогу над Німеччиною», «За перемогу над Японією» та інших. І після виходу на 
пенсію багато років на громадських засадах завідувала кабінетом політичної освіти в 
Ковпитській школі, який був зразковим в області.

Тронь Микола Дмитрович – у 60–70-х рр. ХХ ст. працював директором Ковпит-
ської школи.

Буренок Зоя – вчитель школи, переможець районного етапу конкурсу «Учитель 
року–2010».

Медалісти Ковпитської школи: О.П. Артинов (1953), І.С. Полегешко (1953), 
В.В. Брей (1955), Р.Я. Милейко (1955), А.Г. Рослий (1955), С.А. Шибирин (1956), 
І.В. Привалов (1956), Н.В. Олійник (1958), Н.Н. Прядко (1958), Т.Г. Свириденко (1958), 
В.І. Кужіль (1960), Г.І. Кохановська (1960), З.І. Нестеренко (1960), В.І. Полегешко (1960), 
В.П. Стеченко (1960), М.І. Душенок (1961), Г.А. Кузьменко (1961), О.М. Пустовойт 
(1963), О.В. Каранда (1963), М.К. Мельник (1964), Г.І. Душенок (1966), Г.В. Бориско 
(1966), Г.І. Буренок (1966), В.М. Дорошок (1966), Н.Ю. Кисла (1966), Н.А. Полегешко 
(1966), М.М. Тронь (1966), В.В. Цибуля (1966), С.І. Черниченко (1966), Л.П. Калита 
(1966), М.П. Марусик (1966), Н.З. Прядко (1966), Г.І. Бригинець (1966), М.Ю. Кисла 
(1966), Г.Є. Стародуб (1966), Є.І. Жибер (1967), Н.Ю. Колотіліна (1967), Н.І. Полегешко 
(1967), Р.І. Брей (1968), Л.Б. Кулікова (1968), В.Д. Недобой (1968), Л.П. Стеченко (1968), 
В.М. Буренок (1974), Г.М. Кужіль (1974), О.М. Бригинець (1975), М.В. Малий (1975), 
В.В. Прядко (1975), В.П. Кузьменко (1976), Л.В. Іллюшко (1977), В.С. Ворох (1979), 
Р.Л. Іллюшко (1979), Г.Р. Пустовойт (1979), І.Б. Дорогій (1981), В.Г. Бригинець (1981), 
О.М. Бригинець (1981), Л.Ф. Пустовойт (1983), Н.П. Лазарєва (1984), Н.Д. Красюк (1984), 
З.Т. Лазарєва (1986), В.М. Бригинець (1986), О.Ф. Пустовойт (1989), С.І. Крохмалюк 
(1989), В.М. Денисенко (1991), І.В. Багатюк (1993), В.Ф. Пустовойт (1993), С.М. Недо-
бой (1994), І.В. Бригинець (1996), Т.М. Помазна (1999), І.В. Багатюк (2000), І.М. Багатюк 
(2000), А.В. Дешко (2000), Ю.В. Помазна (2000), Н.В. Пустовойт (2000), О.В. Борщов 
(2001), П.І. Бригинець (2001), О.С. Шульга (2001), І.В. Кужель (2002), Я.І. Бригинець 
(2002), С.С. Шульга (2002), Л.М. Калита (2002), Ю.В. Прохоренко (2003), Н.І. Геращенко 
(2003), Ю.А. Помазна (2004), М.Ю. Романенко (2005).

Количівська школа

У 1889 р. у селі Количівка діє церковно-пара-
фіяльна школа, вчителька Варвара Федорівна Зра-
шевська (1897–1898 рр.) навчає у власному будинку 
30 дівчат), Маріамна Ігнатьєвна Шкляр (1896 р., 
навчає 18 дівчат), Варвара Гаврилівна Нестеренко 
(з 1900 р.). У 1893 році відкрито земську школу. 
При школі організовано хор під керівництвом 
псаломщика Рахинського (1897). Вчителі: Лідія 
Платонівна Деполович (1893–1900), Євдокія Мико-
лаївна Голованова (1906–1912), Іван Миколайович 
Дмитрик (1912–1913), Олександра Климентовна 
Пам (1919).

У 1893–1900 рр. тут розпочала педагогічну 
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діяльність учителькою Деполович Лідія Платонівна (1869 – 
1943), уродженка с. Ковчин сучасного Куликівського району. 
Пізніше працювала вчителькою початкових класів в Чернігові 
та Києві. Лідія Деполович відома, передусім, як укладач бук-
варя під назвою «Нумо читати!», що вийшов друком у 1926 
році. Свого часу цей підручник витримав більше 19 видань. 
Аж до початку 60-х років учні початкової ланки в Україні 
вчилися читати саме по цьому букварю. 27 листопада 2009 
року в Количівській ЗОШ І–Ш ступенів відзначали 140-річчя 
з дня народження вчительки. 

Районна газета повідомляє, що урядовою нагородою СРСР 
– медаллю «За трудову доблесть» нагороджена вчителька 
Количівської школи Іраїда Федосіївна Романенко (1939 р., 
11 травня); що відбудовану після війни школу реорганізовано в середню (1952 р., 31 
серпня); стаття про перший випуск десятикласників (1954 р., 4 липня); школа добилася 
успішності 93 процента (1954 р., 29 серпня); при школі організовано гурток по вивченню 
мотоцикла: «В ньому бере участь 36 учнів. Керує гуртком піонервожатий Ровник. Для 
практичних занять школа має мотоцикл М1А «Москвич» (1955 р., 27 лютого); школа 
одержала електростанцію марки «Київ-1» (1956 р., 29 січня); стаття Є. Рідзеля «Тор-
жество життя» про вчителя Василя Миколайовича Гусака (1957 р., 17 лютого); стаття 
О. Артюхова «Сільська вчителька» про Катерину Сергіївну Чумак (1959 р., 13 вересня); 
фото випускників-медалістів району, серед них учень Василь Стамбурський (1960 р., 
5 липня); на республіканський зліт піонерів України поїхала учениця 8-го класу відмін-
ниця навчання Тамара Бойко (1977 р., 2 липня); школа виборола першість у районному 
змаганні шкіл на кращу постановку спортивно-масової роботи у 1983 році (1984 р., 
28 січня); відкрито нове приміщення школи (1996 р., 16 липня), з 1991 р. – середня школа; 
школу відвідала заступник міністра освіти України О.Я. Савченко (1997 р., серпень); учні 
8-го класу на початку навчального року створили клуб міжнародної дружби «Соняшник» 
(1999 р., 30 січня); учениця Марина Дерев’янко – переможець вікторини, присвячена 
Білорусії, а ще раніше переможець вікторини про Канаду, яку проводив центр дитячої 
дипломатії Чернігівського палацу дітей та юнацтва (1998 р., 21 листопада); клуб міжна-
родної дружби «Соняшник» відвідала делегація Британської гуманітарної допомоги на 
чолі з директором Тоні Б’юделлом (2001р., жовтень); учениця 4-го класу Количівської 

школи Валентина Хомич стала переможцем обласної вікто-
рини-конкурсу для дітей 7-10 років «По Італії» та одержала 
головний приз – поїздку до Італії (2002 р., травень).

Шумило Микола Парфенович – ще в юності любив 
школу і море. Закінчивши школу в рідному селі на Кірово-
градщині, все ж вибрав для навчання педагогічне училище 
в Прилуках. По закінченні поїхав працювати в Чернівецьку 
область. Через рік роботи настав час служити в армії. На 
призовному пункті новобранець дуже просився направити 
його на море, зокрема на підводний човен. Комісія зго-
дилась. У Ленінграді формувався спеціальний загін для 
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служби на субмарині. Після півтора року підготовки плавав глибинними просторами, 
став офіцером, отримав направлення в Сєвєродвінськ, виконував спецзавдання в Пів-
нічному морі. На берег мусив зійти за станом здоров’я. Оселився на Чернігівщині, щоб 
ближче до Десни. Працював військовим керівником в Пісківській, Анисівській і, врешті, 
Количівській школах. Одночасно підвищував кваліфікацію педагога – заочно навчався 
на філологічному факультеті Ніжинського педінституту. А його методика військово-па-
тріотичного виховання молоді була високо оцінена спеціалістами Міністерства освіти: 
Количівська школа вийшла на друге місце в Україні. Микола Парфенович став завучем, 
потім директором школи – на десятки років. Сформував прекрасний педагогічний колек-
тив, віддав багато сил будівництву нового приміщення школи. Тут отримували знання і 
гарне виховання не одне покоління количівців, багато стали заслуженими і шанованими 
людьми:  директор Іванівської школи Ольга Іванівна Лазаренко, директор Фастівської 
школи Віталій Васильович Водощенко, кандидат сільськогосподарських наук Олександр 
Володимирович Ямков та багато-багато інших. Першою порадницею в усіх справах за-
вжди була дружина і колега Олександра Михайлівна. Батьківську стежку в житті обрали 
і доньки Лариса та Ірина – поповнили колектив рідної Количівської школи.

Баскіна Ганна Марківна – вчитель Количівської школи, нагороджена орденом «Знак 
Пошани» (1953).

Заровна Марія Миколаївна народилась 24 березня 1950 
року в селі Іванівка Чернігівського району в сім’ї колгоспни-
ків. У 1965 році закінчила 8 класів, середню освіту здобула в 
Количівській школі. У 1967 році вступила до Чернігівського 
педагогічного інституту, після закінчення якого з 1971 року 
працювала у Количівській школі вчителем початкових класів, 
організатором позакласної і позашкільної виховної роботи, 
директором школи. З 1981 року працювала старшим інспек-
тором кадрів обласного відділу освіти, у 1986 – інспектором 
шкіл Чернігівського районного відділу освіти,  2002-2005 – 
заступником начальника відділу освіти Чернігівської район-
ної державної адміністрації. Нагороджена знаком Відмінник 
освіти України (1995 р.)

Гейко Лідія Іванівна – вчитель Количівської школи, на-
городжена орденом Трудового Червоного Прапора (1976) та 
орденом «Знак Пошани» (1976).

 Дерев’янко Віра Іванівна – заступник директора з на-
вчально-виховної роботи Количівської ЗОШ І-ІІІ ст., учасник 
українсько-польських проектів «Разом для розвитку», «Актив-
ні вчителі, активні школи, активне громадянське суспільство», 
керівник євроклубу «Соняшник». Нагороджена Подякою 
Чернігівської обласної державної адміністрації (2010).

Дуда Валентина Миколаївна – працювала вчителем іс-
торії Количівської школи з 1963 по 1997 рік.

Євтушенко Володимир Васильович – працював вчите-
лем англійської мови Количівської школи  з 1967 по 2002 рік. 
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Євтушенко Світлана Петрівна - працювала вчителем російської мови та літератури 
Количівської школи  з 1967 по 2002 рік. 

Нитченко Ганна Григорівна – 39 років працює вчителем української мови та лі-
тератури Количівської школи. ЇЇ учні є неодноразовими переможцями обласних та Все-
українських конкурсів. Має такі нагороди: Грамота відділу освіти Чернігівської районної 
державної адміністрації , 2006; Почесна грамота управління  освіти і науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації, 2012.

Ровник Людмила Герасимівна – працювала  вчителем математики Количівської 
ЗОШ з 1976 по 2011 рік. 

 Теплуха Валентина Миколаївна – загальний стаж педа-
гогічної роботи 28 років,  у Количівській ЗОШ І–ІІІ ступенів 
працює з 1999 року, з 2001 року – директором. Має такі на-
городи: Подяка Чернігівської державної районної адміністра-
ції та районної ради (2002), Подяка Чернігівської державної 
районної адміністрації та районної ради (2002), Почесна 
грамота Чернігівської державної районної адміністрації та 
районної ради (2003), грамота відділу освіти Чернігівської 
державної районної адміністрації (2004), Почесна грамота 
управління освіти і науки  Чернігівської обласної державної  
адміністрації (2004),  Почесна грамота Чернігівської держав-
ної районної адміністрації та районної ради (2004), грамота 
відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації 
(2006), грамота відділу освіти Чернігівської районної держав-
ної адміністрації (2008).

 Махній-Дерев’янко Ірина Антонівна – вчителька біо-
логії Количівської школи, переможець  районного конкурсу 
та учасник обласного конкурсу «Учитель року–1998», лау-
реат конкурсу «Учитель року–2004», «Учитель року–2008» 
(номінація «Образотворче мистецтво»), переможець  ра-
йонного конкурсу та учасник обласного конкурсу «Учитель 
року–2012» (номінація «Біологія»), переможець районного 
конкурсу «Класний керівник року–2007», організатор ство-
рення народознавчого музею «Берегиня» в школі.

Черномаз Надія Петрівна – працювала вчителем фізики 
та математики Количівської школи з 1967 по 1991 роки.

Каплан Овсій Юхимович – директор Количівської шко-
ли, нагороджений орденом «Знак Пошани» (1953).

Шанойло Наталія Володимирівна – вчитель математики 
Количівської школи, нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Чер-
нігівської облдержадміністрації (2010).

Юрченко Наталія Петрівна – вчителька початкових класів Количівської школи, на-
городжена грамотою управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2002).

Антипець Валентина Прохорівна – працювала з 1976 по 1983 рік вчителем почат-
кових класів у Количівській школі. Продовжила свою педагогічну діяльність викладачем 
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Чернігівського державного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка,  Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського. Кандидат 
педагогічних наук.

Авдієнко Раїса Степанівна – працювала в Количівській школі з 1963 по 2005 рік 
вчителем біологію та заступником директора з навчально-виховної роботи.

Буглак Олена Григорівна – вчитель історії та права Количівської школи, лауреат 
районного етапу конкурсу «Учитель року–2004» .

Буглак Марія Миколаївна – працювала в Количівській школі з 1957 по 1999 рік 
вчителем російської мови та літератури, образотворчого мистецтва.

Голубчанська Ольга Олексіївна – працює вчителем трудового навчання з 1995 року.
Попенко Галина Митрофанівна – по закінченні педагогічного закладу вчителю-

вала у Західній Україні, потім працювала в Ковпиті. З 1953 року по 1996 рік працювала 
вчителем  початкових класів Количівської школи.

Медалісти Количівської школи: В.О. Стамбурський (1960), Н.І. Ященко (1961), 
І.М. Шумило (1979), С.Ф. Коптіль (1979), К.Г. Назаренко (1979), Л.В. Євтушенко (1980), 
С.І. Коптіль (1980), В.М. Нитченко (1980), Н.В. Ткаченко (1980), І.М. Боярченко (1993), 
Л.В. Дмитрова (1998), К.М. Мохан (1998), О.М. Мохан (1998), Р.М. Зелепуха (2000), А.В. 
Павлюк (2000), В.В. Шейна (2000), Н.М. Закревська (2001), К.В. Антипець (2002), М.О. 
Дерев’янко (2002), К.В. Зінченко (2002), Т.В. Шанойло (2002), Ю.В. Осипенко (2003), 
О.М. Юрченко (2003), М.О. Дерев’янко (2005), К.О. Деренговська (2005).

Краснянська школа

З 1869-го і щонайменше до 1877 року в с. Красне існувала церковно-парафіяльна 
школа. Земську школу відкрито в 1881 році (в деяких документах помилково зазначається 
1879 рік). В перший рік навчалось 62 учні. Пізніше діяла школа грамоти (згадується у 
1896–1898 роках – 39 учнів, навчав псаломщик  Петро Савицький, приміщення приватне). 
Очевидно, церковна школа проіснувала до революції, оскільки в 1915-му братство св. 
Михайла «постановило устроить в честь 300-летия Дома Романовых собственное здание 
для церковно-приходской школы, с отводом комнаты для братских собраний, братской 
библиотеки-читальни и аптечки».

У 1896 р. Чернігівська губернія стала місцем паломництва до відкритих православно-
му світу святих мощей Феодосія. У с. Красне в 1897 р. відкривають на честь св. Феодосія 
церковну школу грамоти, а «досточтимый протоиерей отец Иоанн Кронштадский…», 
який відвідує Чернігів, про що широко сповіщала губернська газета, жертвує на її по-
треби 100 карбованців. 

Про школу в с. Скоринець у документі 1877 року зазначалось: «учит солдат года 
4». Раніше примушували віддавати дітей до школи села Виблі. Серед численних захо-
дів у Чернігівській губернії в 1899 році з відзначення ювілею Олександра Сергійовича 
Пушкіна повітовим земським зібранням приймається рішення про визначення з числа 
найбідніших поселень Скорінця та побудови в ньому школи імені Пушкіна «с субсидией 
от губернского земства в 1000 руб.». У січні 1901 року школа прийняла перших учнів 
(у 1902 році – 52 учня).
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Кириченко Іван Степанович (1930 р.н.) – директор Крас-
нянської школи, часто розповідав своїм учням, як в 1949 році, 
будучи школярем, переписував підручник фізики (один на 
всіх) на шматки трофейного паперу. Любов до науки привела 
його до Київського університету. Отримавши диплом філоло-
га-україніста і психолога, в 1955 році розпочав трудову діяль-
ність в Олишівській школі. Молода вчителька англійської мови 
стала йому дружиною, другом і супутницею на все життя. В 
1960 р. подружжя вчителів з маленьким сином переїхало до 
Красного.Тут вже виношувався план будівництва нової шко-
ли. Іван Степанович, ставши директором, взявся за зведення 
нової оселі для школяриків. Немало довелось потрудитись і 
сім’ї Кириченків, і всьому педколективу. Чоловіча половина 
брала на себе найважчі роботи. Від Десни возили каміння, 

самі вантажили і клали фундамент. Молодий директор уміло диригував будівництвом і 
продовжував вчитись. Щоб викладати історію, яку дуже любив, екстерном закінчив ще 
й Чернігівський педагогічний інститут. У 1966 році школа отримала статус неповної 
середньої, а згодом і середньої. Почали з’їжджатися на навчання діти з навколишніх сіл: 
Скорінця, Золотинки, Ладинки, Друцького, Топчіївки, Серединки. Працювали виробничі 
бригади, проводились військові навчання (школа була базовою по військово-патріотично-
му вихованню молоді). Успішність цього напрямку підтверджена відзнаками директора 
– «Відмінник цивільної оборони СРСР» (1984), грамота командуючого військами Київ-
ського військового округу генерала армії І. Герасимова «За досягнуті високі показники 
в підготовці резервів для Збройних Сил СРСР в 1982–1983 навчальному році», грамоти 
районного, обласного управлінь та Міністерства освіти УРСР, товариства «Знання». Іван 
Степанович носить почесні звання «Заслужений працівник культури УРСР». Після ви-
ходу на пенсію став головою ветеранської організації села, переймається проблемами 
виховання молоді на сучасному етапі.

Титок В.П. – вчителька школи, нагороджена грамотою Міністерства освіти УРСР 
(1984 р., січень).

Жданов Сергій Миколайович –  директор Краснянської 
ЗОШ, один із найдосвідченіших фахівців районної освіти. Він 
щедро ділиться своїм досвідом з молодшими колегами – як 
колективом керувати, школу тримати на висоті, і як зацікавити 
дітей законами фізики, адже викладає цей предмет більше 
тридцяти років.

Медалісти Краснянської школи: Мельник М.П. (1971), 
Тимошко Н.І. (1974), Спиця А.І. (1974), Ананко Є.П. (1975), 
Соколова Н.Г. (1975), Ребенок М.Г. (1976), Бондаренко Л.П. 
(1976), Карпенко О.І. (1976), Кириченко Г.І. (1977), Музика 
Л.І. (1977), Ларченко М.І. (1979), Чумаченко А.А. (1979), Яро-
шенко Т.М. (1980), Шудра В.В. (1980), Ткаченко О.Г. (1981), 
Хоменок Н.М. (1985), Титок Л.П. (1985), Миткевич Т.В. (1982), 
Костюк С.М. (1982), Легкобит С.В. (1982), Ребенок П.Г. (1986), 
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Томченко О.В. (1987), Дмитренко І.Л. (1987), Росляков О.І. (1989), Титок С.П. (1989), 
Шевгеньова О.А. (1991), Шевгеньов А.А. (1994), Залозна С.В. (1998), Афатницька Н.М. 
(1998), Підопригора Н.М. (1998), Ананко К.І. (1999), Деркач В.П. (1999), Гвоздь Т.Г. 
(2001), Зубашевська О.О. (2001), Олендра І.М. (2001), Бондаренко Н.М. (2003), Вершняк 
О.Г. (2003), Пупій С.М. (2003).

Кувечицька школа

Шарий Михайло Іванович (1944 р.н.) 
– вчитель Кувечицької школи, нагородже-
ний орденом Трудової Слави ІІІ ст. (1986). 
Представник педагогічної династії Пеку-
рів-Шарих, яка багато років живе одним 
життям з рідною школою.

Голець Любов Степанівна – вчителька 
початкових класів Кувечицької школи, на-
городжена грамотою управління освіти і 
науки Чернігівської облдержадміністрації (2003), знаком «Відмінник народної освіти» 
(2005).

Халіманенко Валентина Антонівна (1939 р.н.) – у рідно-
му селі Кувечичі 34 роки навчала дітей початкової ланки, із 
36 років загального педагогічного стажу. Свій вибір професії 
пояснювала так: «Я обрала тому професію вчителя початко-
вих класів, що дуже любила і досі люблю дітей, особливо 
маленьких. І, думаю, не помилилася. Принаймні, не жалкую. 
А допомогла мені відважитись на цей крок моя улюблена 
вчителька Наталія Максимівна Дима. Вона запевнила, що 
все у мене вийде обов’язково». Але перші свої уроки Вален-
тині Антонівні (дівоче прізвище Ткаченко) довелось давати 
далеко від дому, до того ж дітям, які її зовсім не розуміли. 
Це було в Казахстані, куди вона поїхала «піднімати цілину» 
після закінчення в 1961 році Чернігівського педінституту ім. 

Т.Г. Шевченка. Перше вересня «відсвяткувала» слізьми – як навчати дітей, які не знають 
російської мови? Адже це була така собі «збірна» з різних республік СРСР – чеченці, 
інгуші, корейці, німці, дехто й з Росії та України. Спочатку було дуже складно, а подолати 
бар’єр і встановити контакт з кожною дитиною допомогли наполегливість, коректність, 
терпеливість. Коли прийшла пора прощатись, відчули і вчителька, і вихованці взаємну 
любов. Потім довго писали листи на Україну, розповідали про себе, кликали першу 
вчительку в гості. Повернувшись у рідне село, Валентина Антонівна жила і працювала 
на повну силу. Виховувала двох синів разом з Борисом Михайловичем Халімоненком, 
захоплювалась водінням автомобіля і мотоцикла, розмальовувала шкільні кабінети, бо 
мала й до цього хист, навчала малечу малювати у художньому гуртку, а зі старшими ви-
пускала газети, організовувала концерти. Всього не перелічити. Її сумлінна, творча праця 
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була відзначена численними подяками і грамотами, знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1977 года», медаллю «Ветеран праці». Та головне, вона повною 
мірою зрозуміла таку життєво-педагогічну мудрість, і щедро ділилась нею з молодими 
колегами: «Маленькі діти – це чистий листочок, вчитель несе велику відповідальність 
за те, щоб виховати з них гідних людей. Це як у бігунів на довгій дистанції. Якщо дуже 
відстав на старті, потім уже ніякий фінішний спурт не допоможе наздогнати».

Ладинська школа

Нев’ядомська Надія Миколаївна (1890 р.н.) – у Ладинській школі працювала 40 
років, до 1951 р. – директором школи. У серпні 1953 р. нагороджена орденом Леніна.

Ковальчук К.Г. – учитель початкових класів Ладинської школи, нагороджена знаком 
Міністерства освіти УРСР «Відмінник народної освіти» (1952 р., березень).

Йовчик Микола Семенович – директор Ладинської школи, нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора (1976).

Шурута Ольга Миколаївна – працює 31 рік вчителем української мови та літератури 
Ладинської школи, 11 років була директором школи (2006 р., 12 серпня).

Левковицька школа

Сагарда Андрій Григорович – учитель Левковиць-
кої школи, кавалер ордена Леніна (1954). В цій же школі 
вчителювала його дружина – Покровська Ніна Микола-
ївна, нагороджена орденом «Знак Пошани» (1953).

Дюба Ніна Василівна 
(1937 р.н.) – з 1963 р. працю-
вала вчителькою Левковиць-
кої школи, а з 1967 по 1997 
рр. – директором. Нагородже-
на Почесною грамотою Пре-
зидії Верховної Ради УРСР 
(1976), грамотами Міністер-
ства освіти УРСР (1974) та 
обласного управління освіти, 

значком «Відмінник народної освіти УРСР» (1991).

Варава Людмила Володимирівна – вчителька почат-
кових класів Левковицької школи, нагороджена грамотою 
управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2002).
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Михайло-Коцюбинська гімназія

У Михайло-Коцюбинському (до 1935 р. – Козел) – при церкві в 1732 році діє дяків-
ська школа. З матеріалів про історію освіти краєзнавця С.М. Горобця: «Селище має давні 
освітні традиції, адже тут з 1847 року (за іншими – з 1845 року) існувало «приходское 
училище палаты государственных имуществ». Очевидно, воно діяло безперервно і 12 
грудня 1868 року отримало статус земської школи. На той час тут було 53 учні, але вже 
через рік – 98, а в ХХ столітті – більше 150. Першим вчителем земської школи був дя-
чок Гаврило Баран, сама ж школа містилася в приміщенні колишньої козачої розправи. 
Приватних шкіл в селищі в той час не було. В 1871–1872 році не було занять через від-
сутність учителя. Нова школа збудована в 1902 році. З 1892 року згадується церковна 
школа грамоти (30 учнів, навчала Юлія Долинська). В 1897 році вона містилась на квар-
тирі священика Олексія Гойденка (25 учнів). В 1894–1896 роках проводились вечірні 
повторювальні заняття для дорослих, які свого часу навчались в земській школі і тепер 
мали пригадати вивчене раніше».

Галушко Марія Федосіївна (1912–1998) — у школі завідувала навчальною частиною 
середньої школи, нагороджена орденом «Знак пошани».

Молочко Іван Кирилович – працював учителем Михайло-Коцюбинської школи. У 
1940 р. він вже був дипломованим спеціалістом з досвідом роботи – по закінченні Маки-
шинського педагогічного училища працював учителем молодших класів в Ріпкинському 
районі. Звідти й був призваний на службу в армію, служив у Прибалтиці – в зенітно-
артилерійському дивізіоні берегової оборони. Там і війна застала. В 1942 р. дивізіон 
одержав звання гвардійського, що, як відомо, дарма не присвоювалось. Іван Молочко 
обороняв Ленінград, на Ленінградському та Волховському фронтах воював рядовим 
бійцем, молодшим командиром, лейтенантом. Закінчив офіцерські курси. Кілька разів 
був поранений. Відзначений медалями «За відвагу», «За бойові заслуги». У 1943 році 
прорвали блокаду, а в 1944-му остаточно звільнили Ленінград. Перемогу зустрів у Каре-
лії, невдовзі отримав ще одну нагороду – орден Червоної Зірки. Демобілізувався лише в 
1957 році. Вирішили з дружиною Валентиною Іванівною оселитись та пускати коріння 
в Михайло-Коцюбинському. Працював у райкомі партії, закінчив заочно Київський 
державний університет за спеціальністю історія і географія. Добрий десяток літ навчав 
дітей у школі. Основним його підручником було власне життя, найбільш драматичний 

період в історії країни – це і його біографія.
Брик Олексій Григорович (15.05.1935 р.н.) – народився в 

с. Кузьмині Гайсинського району Вінницької області. Закінчив 
Бельцький педагогічний університет ім. Алеко Руссо (Молдо-
ва). Зі спогадів колишнього директора школи: «У 1979 році 
мене було переведено з Шестовицької до М.-Коцюбинської 
середньої школи. Коротко зупинюсь на тому, що вдалося до-
сягти за роки керівництва школою: 1980 р. – повний перехід 
школи на кабінетну систему навчання, стає базовою школою 
Чернігівського райвно та облвно; 1981 р. – створено клас 
технічних засобів навчання, закуплено для нього обладнання. 
Відкрито залу бойової та трудової Слави селища; 1982 р. – 
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обладнано спортмайданчик біля школи, збудовано майданчик для гандболу; 1983 р. – за 
зароблені учнями кошти збудовано і встановлено на подвір’ї школи пам’ятник Олександру 
Матросову, а також переобладнано систему опалення; 1984 р. – створено нові групи для 
учнів з подовженим днем навчання й харчуванням. У школі було розроблено графічний 
план роботи, фрагменти з якого були запозичені й Міністерством освіти. Проводилися 
семінари для директорів і вчителів шкіл району й області. Учні школи дружили з учнями 
школи одного з міст Чехословаччини. Частими гостями школи були делегації з-за кордону. 
При школі працювала виробнича бригада і шкільне лісництво. За досягнуті успіхи в на-
вчально-виховному процесі 20 вчителів були відзначені нагородами: з них 4 – Грамотою 
Верховної Ради УРСР, 12 – знаком «Відмінник народної освіти УРСР», 4 – Грамотою 
Міністерства освіти УРСР. Велику допомогу школі надавав керівник місцевого колгоспу 
ім. Войкова Василь Якович Горбач».

Божок Григорій Макарович – народився 17 лютого 1945 р. в с. Держанівка Носівсько-
го району Чернігівської обл. В 1961 р. закінчив Держанів-
ську середню школу, вступив до Ніжинського технічного 
училища. По закінченні працював у Житомирській облас-
ті. З 1964 по 1967 рік – служба в лавах Радянської армії. 
Як офіцеру запасу, була запропонована посада керівника 
військової підготовки в Держанівській середній школі. У 
1973 р. вступив до Чернігівського державного педагогіч-
ного інституту ім.Т.Г.Шевченка на історичний факультет. 
З 1978 р. працював учителем історії М.-Коцюбинської 
середньої школи. З 1995 року призначений директором 
М.-Коцюбинської середньої школи (з 2002 р. – М.-Коцюбинська 
гімназія), де працює і понині. 

Перше, що довелось робити на посаді директора школи 
в Михайло-Коцюбинському – добудовувати сучасне приміщення гімназії. Нині це один 
із найкращих навчальних закладів в районі і області. Колектив педагогів – це вдале по-
єднання досвіду старших і запалу молодих. Свій предмет Григорій Макарович вважає 
одним з найголовніших і вчить гімназистів завжди шукати істину, бути творчими людьми. 
Вихованці щороку вступають до найпрестижніших вищих навчальних закладів. Нерідко 
малечу забирають з чернігівських шкіл і приводять сюди – дідусі з бабусями та молоді 
батьки добре бачать різницю, віддають нащадків у надійні руки.

Васюк Микола Сергійович – вчитель англійської мови М.-Коцюбинської школи, 
нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1999).

Виноградна Тетяна Михайлівна – вчитель початкових класів М.-Коцюбинської 
гімназії, переможець районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року–1999», 
нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Чернігівської облдержад-
міністрації (2010).

Калініченко Ніна Михайлівна – вчителька російської мови та зарубіжної літератури 
М.-Коцюбинської гімназії, нагороджена грамотою управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації (2002).

Кирієнко Микола Петрович – помітна постать серед вчителів фізичної культури. 
Талановитий педагог і тренер вміє відкривати спортивні дарування і давати їм дорогу до 
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успіхів. Народився в Сивках 1960 року. Закінчив школу в М.-Коцюбинському, навчався 
на факультеті фізвиховання в ЧДПІ. З 15-ти років займався велосипедним спортом, ви-
конав норматив майстра спорту. Після інституту працював учителем Андріївської ЗОШ, 
а через два роки перейшов тренером з велосипедного спорту в спортклуб «Полісся» при 
КСК. Далі – інструктор по спорту в Андріївці, тренер з велоспорту в обласній раді ДСТ 
«Колос». У 1992 р. велосипедне відділення закрили, М. Кирієнко перейшов у Михайло-
Коцюбинську школу і вирішив готувати лижників. Перший успіх прийшов у 1999 р. – на 
обласних змаганнях перемогу здобув Олександр Новиков. Естафету підхопив Дмитро 
Артьомін, він став майстром спорту з біатлону. У 2003 р. після перемоги на першості 
області 8-класники Віталій Зеляк, Ірина Піпкун, Юрій Трояновський та Анна Агієнко 
були включені до складу збірної області.

Драб Валентина Георгіївна – вчителька Михайло-Коцюбинської школи, нагоро-
джена орденом Трудового Червоного Прапора (1966).

Шолох Валентина Михайлівна – вчителька біології Михайло-Коцюбинської гім-
назії, переможниця районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2008».

Шпак Микола Ілліч (11.01.1938 р.н.) – вчитель 
фізичного виховання, відмінник народної освіти, на-
городжений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР 
(1985 р., листопад), автор проекту та організатор будів-
ництва селищного стадіону, делегат Всесоюзного з’їзду 
працівників освіти і з’їзду вчителів УРСР (1987–1988). 
Разом з дружиною Лідією Павлівною викладали фізкуль-
туру в школі з 1962 р.

Шпак Микола Миколайович – продовжувач династії 
Шпаків, вчитель М.-Коцюбинської гімназії, нагороджений Подякою Чернігівської об-
ласної державної адміністрації (2011).

Медалісти Михайло-Коцюбинської гімназії: Білан Т.О.(1950), Горюшкина К.І.(1950), 
Биковець В.П.(1952), Лиманець С.(1952), Шаповал В.В.(1954), Булат В.П.(1954), Сердюк 
А.І.(1955), Барабанов О.(1956), Дудко В.О.(1957), Томилко Б.В.(1957), Вовк В.(1957), 
Томилко Б.М.(1958), Пінчук М.Д.(1959), Гулай Л.(1961), Науменко О.В. (1961), Бико-
вець В.П.(1961), Лиманець Л.(1961), Полуян О.І.(1964), Науменко М.М.(1965), Томилко 
М.М.(1965), Донець В.І.(1965), Шрам Т.М.(1966), Сапон Л.М.(1966), Шкаруба Н.А.(1966), 
Костиркіна І.С.(1966), Демидчик В.В.(1966), Хоменко Г.І.(1967), Портна Т.М.(1967), 
Новик Н.Д.(1967), Авраменко Л.А. (1968), Булат В.В. (1968), Кулак В.І.(1970), Мель-
ник Н.М.(1970), Орішко В.П.(1970), Вовк В.М.(1971), Єрмоленко З.М.(1971), Шолох 
Л.П.(1972), Харченко Л.М.(1972), Двойжон Л.І.(1973), Ведь Т.І.(1974), Ведь О.І.(1974), 
Виноградна Л.М.(1974), Загрива Л.П.(1974), Полегешко О.М.(1974), Вітер В.М.(1974), 
Мироненко С.О.(1974), Полуян С.А.(1974), Вовк Л.М.(1975), Дячук М.В.(1976), Сербина 
В.В.(1976), Сиза Н.М.(1977), Видиш Т.А.(1977), Коровай Ю.І.(1977), Передня В.Я.(1977), 
Самійленко С.М.(1977), Бобро О.В.(1978), Костинюк Л.М.(1978), Мукомел О.М.(1978), 
Портна Н.Г.(1978), Портная І.Б. (1978), Полковніченко С.О.(1978), Кравченко В.І.(1979), 
Лисецька В.О.(1979), Сиза Т.М.(1979), Єрмоленко І.М.(1979), Орішко О.В.(1980), Пере-
дня Н.Я.(1980), Чаус Н.Д.(1983), Коваль Т.В. (1983), Полегешко Т.М.(1983), Демченко 
О.В.(1984), Огієнко В.В.(1984), Сластьон Т.М.(1986), Гаркава Л.П.(1986), Томилко І.І. 
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(1986), Сотник Л.Б.(1986), Веремійчик С.А.(1987), Орел С.В.(1987), Паньок С.І.(1987), 
Кот І.М.(1987), Орішко К.М.(1988), Мехед І.Л. (1988), Агієнко Т.М.(1988), Семирозум 
Н.П.(1988), Гужва Л.В.(1989), Дубина С.В.(1989), Корецький І.О.(1990), Сіра Л.А.(1990), 
Левченко В.В. (1990), Степаненко Л.В.(1990), Терещенко В.М.(1991), Кудреватих 
О.Б.(1992), Лугина С.М.(1992), Божок І.Г. (1993), Корецька Т.О.(1993), Поклад С.В.(1993), 
Савчук Л.М.(1993), Сапон О.А. (1994), Мнівець С.М.(1994), Павленко К.О.(1994), Блоха 
Г.О. (1995),Руденок Ю.М.(1995), Голуб О.Б.(1995), Целік Л.М.(1995), Сердюк Н.М.(1995), 
Шкардибарда Ю.П.(1996), Шкардибарда М.І.(1996), Прядко А.С. (1996), Гулак Г.О.(1996), 
Томилко Н.В.(1996), Хоменко С.М.(1997), Стеченко О.Ф. (1997), Огієнко Н.П.(1998), 
Левченко З.В. (1998), Чайка С.В.(1998), Овчаренко Н.О.(1998), Заяць О.В.(1998), Калени-
ченко Ю.В. (1998), Бобровнік В.Ю.(1998), Безбородько І.О.(1998), Левченко С.В.(1998), 
Ворох Л.М.(1999), Махонько М.В.(1999), Штупун О.В.(1999), Нехай А.М.(1999), Ширай 
О.П.(1999), Голуб Н.Б.(2000), Ласовець І.В.(2000), Молочко Т.В.(2000), Майборода А.А. 
(2000), Михайленко І.М. (2000), Красножон Н.А.(2000), Шкардибарда Л.І.(2000), Линник 
К.В. (2001), Штупун Г.В.(2001), Орішко Л.М.(2001), Поліщук М.В.(2001), Прокопенко 
О.Ф.(2001), Кравченко Н.М.(2001), Шрам М.М. (2001), Мнівець О.М. (2002), Паньшина 
О.В.(2002), Гулак Т.О.(2002), Пекур Т.Г.(2002), Ткач Л.М.(2004), Портна О.М.(2004),  
Галушко С.М. (2004), Райська К.Г.(2004), Тевкун В.В.(2005), Корінь І.П. (2005); 2005 р.: 
Грушун Ю.В., Заєць А.В., Загрива Г.В., Шолох О.О.; 2006 р.: Агієнко В.П., Чайка В.В.; 
2007 р.:  Виноградна М.О., Садовська М.В., Михайлов О.А., Квашнін І.П., Полуян Ж.О.; 
2008 р.: Стеченко Р.Ф., Томилко О.С.; 2009 р.: Гришнчкін Г.В.; 2011 р: Крижановська 
М.О.; 2012 р.: Садовська А..В., Ярошенко В.Д.

Мньовська школа

При церкві в 1732 році діє дяківська школа. Земська школа відкрита в 1894 році.
Пасічник Іван Степанович – учитель Мньовської школи, залишив по собі добру 

пам’ять. Він був родом з Хмільниччини, а прибув до Мньова у 1906 р., по закінченні 
університету. Одружився на місцевій жінці, Єлизаветі Василівні, мав з нею шестеро ді-
тей. Був високоосвіченою людиною, знав сім іноземних мов, захоплювався селекцією 
рослин, вирощував нові сорти фруктів та ягід, небачених розмірів кавуни і дині. Роз-
повідав людям про літаки та електрику і запевняв, що ці дива не за горами. Керував у 
селі церковним хором. У 1933 році І.С. Пасічник залишився вдівцем, але всім дітям дав 
гідне виховання і освіту. Один з його синів став журналістом, інший – учителем і мав 
звання заслуженого. Освітянами стали онуки. Самого вчителя запідозрили в чомусь, 
коли він працював разом з відомим селекціонером О. Лисенком, і репресували. В 1939 р. 
І.С. Пасічник помер у в’язниці, а у 1954 р. був реабілітований як незаконно засуджений.

Льодовий Іван Митрофанович (1922–1999)– працював директором Мньовсько-
їшколи. З нагоди 60-річчя районної газети «Шляхом комунізму» в 1990 р. занесений до 
Книги пошани районки.

Гетта Ольга Іванівна – директор Мньовської ЗОШ І-ІІ ст. Родом з Менського ра-
йону, багатодітної сім’ї, де виростало п’ятеро дітей. Вирішила стати вчителькою, і вже 
на першому курсі педучилища повністю оволоділа баяном, виявила здібності до співу. 
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І трудову діяльність починала вчителькою співу в Новгород-
Сіверському районі, керувала хором із 120 чоловік. Потім 
закінчила інститут, стала істориком, а баян, як і раніше, не 
залежується в чохлі. В 1982 р. прийшла директором до Мньов-
ської школи, тоді саме здавали в експлуатацію новий корпус, 
тож мала задоволення розрізати стрічку. Прикипіла до школи, 
до села. Її слова чекають однаково і старші колеги, і практи-
канти. Вона вміє запалити в них творчий вогник, заразити 
своїм неспокоєм. З нею і пісню заспівати – одне задоволення. 
Звуки баяна з-під її пальців нікого не залишають байдужим. 
Гордість Ольги Іванівни – школа-родина, заснована в 2000 

році. За кілька років діяльності вона стала духовним центром села, тут зустрічаються 
на різних заходах люди різних поколінь, тому що принцип діяльності школи-родини 
– об’єднання батьків, дітей і вчителів, забезпечення національно-патріотичного вихо-
вання, відродження культурно-побутових звичаїв українського народу. Національними 
символами обладнані вітальні «Горлиця» (для дівчат) і «Січовик» (для хлопців). Діють 
гуртки вишивання, лозоплетіння, різьблення та випалювання по дереву. Завдяки цьому 
почину Мньовська школа стала відомою в області, приїздили подивитись на власні очі 
представники Міністерства освіти з Києва. Присвоєно звання «Відмінник освіти Укра-
їни» (2002).

Мохнатинська школа 
При церкві в 1732 році діє дяківська школа. У 1868–1869 р. згадується приватна 

школа (7 учнів, навчав дячок Дублевський). У 1876 році діти ходили навчатися в До-
вжик та Михайло-Коцюбинське, а кількість грамотних оцінювалась в 20 чоловік (всього 
населення 943). У 1892–1898 роках згадується церковна школа грамоти – 40-50 учнів, 
власне приміщення. Спочатку навчав І. Бузина, пізніше псаломщик Цибулько. 

Новобілоуська школа
Деркач Марія Анатоліївна – випускниця М.-Коцюбинської школи, спочатку три 

роки працювала піонервожатою, а вже 36 років працює вчителькою початкових класів 
Новобілоуської школи (2000 р., 1 січня).

Гапоненко Олена Іванівна – випускниця Чернігівського 
державного педуніверситету (1997), Шевченківський стипен-
діат, вчителька образотворчого мистецтва Новобілоуської шко-
ли, переможець районного етапу й лауреат обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року–2003», переможець 
обласного етапу та лауреат Всеукраїнського етапу конкурсу 
«Вчитель року–2007». Нагороди: Грамота Кабінету Міністрів 
України (2007), Грамота Міністерства освіти (2007), Подяка 
Міністерства освіти (2011). Головна мета роботи вчителя – 
створити оптимальні умови для розвитку та самовираження 
кожного учня як особистості, надати, виходячи з їх здібностей, 
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інтересів, ціннісних орієнтирів і суб’єктивного досвіду, можливість реалізувати себе в 
навчальній діяльності, виявляти пізнавальну самостійність, творчу активність та ініці-
ативу. Навчальний процес  Олена Іванівна будує на засадах особистісно орієнтованого 
навчання, що сприяє формуванню в учнів знань, необхідних для життєвого і професій-
ного самовизначення. 

Лугина Любов Іллівна – колишній директор Новобілоуської восьмирічної школи, 
нагороджена медаллю “Ветеран праці” (1978).

Олишівська школа

Дяківська школа діє в 1747 р.; земська 
школа відкрита в 1867 р., вчителька Олишів-
ської земської школи нагороджена срібною 
медаллю «За усердие» на Олександрівській 
стрічці (1897), законовчитель народного учи-
лища священик Михайлівської церкви Андрій 
Петрович Тимошевський з нагоди 25-річчя 
церковних шкіл нагороджений срібною медал-

лю «За усердие» на подвійній Володимирівській стрічці (1911). З матеріалів про історію 
освіти краєзнавця С.М. Горобця: «В 1860-х роках тут існувала церковно-парафіяльна 
школа, а в 1865-му священика Григорія Нещеретова нагородили за успіхи у навчанні ді-
тей. Земську школу відкрито в 1869 році (70 учнів). Першим вчителем був Михайло Би-
валькевич, а наглядачем – губернський секретар Микола Копитка. «Предметы обучения: 
чтение, письмо, закон Божий, арифметика, начальные сведения из географии и русской 
истории». Вже після першого навчального року про школу писали, що вона «может слу-
жить образцом порядка и успехов в научном развитии учеников». З січня 1895 року при 
школі відкрито клас для дорослих. В 1894–1895 рр. згадується церковна школа грамоти.

У 1899 році при школі відкрито «ясли – дневной приют для детей местных жителей», 
якими опікувалась дружина земського начальника А.К.Шрамченко.

Матвієнко Парасковія Павлівна – тридцять років працює вчителем, з них 22 – в 
Олишівській школі. Нагороджена медалями «За трудову відзнаку», «За доблесну пра-

цю у Великій Вітчизняній війні», знаком «Відмінник народної 
освіти», неоднаразово обиралася депутатом селищної ради 
(1967 р., 21 вересня).

Гаєвський Микола Іванович (1929–1989) – в школі ви-
кладав географію, Заслужений працівник культури УРСР. За-
сновник місцевого краєзнавчого музею.

Білозерський К.М. – директор Олишівської середньої шко-
ли, вручено знак Міністерства освіти УРСР «Відмінник народної 
освіти» (1952 р., березень).

Гаєвська Лідія Олександрівна (25.01.1971 р.н.) – народи-
лася в с. Ладинка Чернігівського району. У 1993 році закінчила 
Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г Шевчен-
ка, за фахом вчитель початкових класів. З 2011 року – навчається 
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у магістратурі Чернігівського державного технологічного університету, спеціальність 
«Державна служба». Педагогічну діяльність розпочала вчителем початкових класів у 
Олишівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, де пропрацювала з 1994 по 2007 
рр. З 2007 по 2010 рік працювала заступником начальника відділу освіти Чернігівської 
райдержадміністрації. З 2010 по березень 2012-го – начальником відділу освіти Черні-
гівської райдержадміністрації. З березня 2012 року працює на посаді заступника голови 
Чернігівської районної державної адміністрації. Лауреат обласного конкурсу «Жінка 
року–2011».

Бурмака Ольга Михайлівна – вчителька української мови та літератури Олишів-
ської школи, нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1999).

Веселова Раїса – вчитель початкових класів Олишівської школи, нагороджена По-
дякою Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти ім. К.Д. Ушинського 
(2010).

Козлик Тетяна Олександрівна – заступник директора Олишівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
лауреат премії імені Миколи Мглинцева (2011).

Вишгородько Галина Арсентіївна – вчителька Олишівської школи, нагороджена 
медаллю «За трудову відзнаку» (1966).

Гнилуша Людмила Олександрівна – завідуюча Олишівським дитсадком єдина з 
працівників дошкільних закладів району удостоєна звання «Відмінник народної освіти 
УРСР» (1983 р., жовтень).

Медалісти Олишівської школи: Н.Г. Фещенко (1949), А.І. Лопата (1951), Є.П. Ли-
сич (1952), В.Я. Бесараб, В.В. Коноваленко, Т.Г. Тригодько, Л.Г. Фещенко (1953), Г.П. 
Зубащевська, С.І. Пищолка, Т.А. Сепаненко, В.О. Лещенко, Г.М. Шевченко, Т.А. Бойко, 
В.В. Мовша (1954), В.П. Ольховик, С.П. Лисак (1955), О.М. Дзядзько, Ю.В. Півень, Г.Д. 
Тригодько, О.П. Мішок,(1956), С.М. Семирод, Г.Б. Баранець (1957), Л.І. Симоненко, С.М. 
Білозерський, В.М. Близнюк, К.О. Луценко (1960), Т.І. Андріяш (1960), М.М. Дзядзько, 
К.М. Хавкіна, В.П. Мельник (1961), Д.О. Гордієнко, Н.Д. Лупин, Н.К. Маруфенко, М.В. 
Мельник, Н.В. Панченко, Н.Д. Тригодько, Г.О. Шимко (1963), В.П. Назаренко, Н.І. Чуста 
(1964), Л.Г. Ананко, В.І. Тищенко (1965), Н.І. Бойко, П.Г. Бойко, Т.В. Геращенко, В.В. 
Ткаченко, О.М. Халаш, Т.М. Гарбар, О.М. Гордієнко, С.Г. Лимар, В.К. Степанець, Н.В. 
Гавриш, Н.Д. Зініч, Н.Д. Кошова, Л.М. Назаренко (1966), Л.Г. Єрко, В.О. Кульнін, Н.К. 
Лещенко, Л.В. Сахно, В.І. Чуста, В.М. Гордієнко, М.Д. Громовий, О.П. Синявська (1967), 
Н.М. Лопата, С.Г. Остапченко, В.Г. Коляда, В.М. Вихор (1968), Л.Є. Герасімова, В.І. Тро-
хименко, З.І. Бойко, В.Г. Лимар (1970), В.Г. Орел, О.М. Питель (1971), О.К. Єрмоленко, 
Н.М. Питель (1972), О.М. Гаєвський, В.І. Матвієнко (1973), Р.В. Батог, Л.М. Лук’янець, 
В.М. Овдієнко (1974), Н.М. Дідух, Л.М. Личко, Л.О. Шульга, О.К. Комар, Т.В. Матвієнко, 
О.І. Обловатний (1975), Н.М. Батог, Т.Г. Гариш, Н.М. Гаєвська, Н.В. Заїка, Ю.В. Книш, 
Л.Г. Орел, Л.Я. Юрченко (1976), О.П. Гордієнко, Н.М. Єрко, Н.Г. Пасічна, В.Г. Саливон 
(1977), Г.П. Нестеренко (1978), О.І. Бондар, Н.П. Гордієнко, Т.П. Гордієнко, Т.І. Гагара, 
Л.Г. Нетреба (1979), В.Г. Гавриш, А.Д. Дорошенко, С.Г. Юрченко (1980), Т.І. Матвієнко, 
О.Б. Бородавко, Т.М. Дей, Н.Є. Коляда, С.М. Пекур (1981), С.О. Байдюк, С.Л. Минько 
(1983), Л.Г. Бородавко (1984), А.М. Васильєва, Т.О. Лопата (1986), І.О. Шапка (1988), 
О.М. Васильєв, А.М. Кулак, Р.Г. Брагинець, І.Ю. Гарбар, Л.Г. Сипко, Т.О. Ригаль (1989), 
С.В. Музиченко, О.О. Пасічна (1990), І.О. Крупина, О.І. Скоробагатько (1991), Л.М. 
Синявська (1992), Т.І. Широка (1994), Л.Б. Зеніч, В.В. Обловатна (1996), О.В. Кражан, 
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Н.О. Слєпцова (1997), Н.В. Обловатна (1999), Б.О. Петровський, Є.Г. Шевченко, О.В. 
Шуляк (2000), Т.В. Євтушенко, А.В. Татарчук, Н.В. Шешеня, В.О. Маринець (2001), В.В. 
Дзогій, О.В. Гаєвський (2002), І.О. Степанець, В.М. Лук’янець (2003), О.І. Хован, О.В. 
Шумін (2005), Дмитро Лопата (2013).

Пакульська школа

Перша письмова згадка про школу 
в селі Пакуль відноситься до 1755 року. 
Про дяківську школу згадується і в 
1767 році. Випускник семінарії Василь 
Грабовський у 1814 р. призначається 
вчителем Пакульського парафіяльного 
училища. У 1843 р. тут наставниками у 
сільських хлопчиків стають священики 
Сімеон Васильович Грабовський (1843) 
та Сімеон Гаврилович Русанович (1855–
1857). Згадується училище і в 1860 р. У 
1878 році відкрито земське початкове 
народне училище. Земські вчителі: Во-

лобуєв (1885), Веснін (1885–1887), Дидевич (1887), Клавдія Іванівна Григоренко (1896), 
Митрофан Стефанович Свириденко (1898), Радич (1899), Шангина (1900), Русинська 
(1906), Катерина Георгіївна Лупикіна (1909–1914), Антоніна Кузьминічна Остапенко 
(1909), Марія Миколаївна Даньшина (1911–1913). Попечитель школи земський лікар 
Г.М. Вербицький (1900). Вчителька Катерина Лупикіна нагороджена срібною медаллю 
«За усердие» (1914).

Каранда Василь Федорович (1920–
2001) – у Пакулі згадують його як Учителя з 
великої букви. До втілення своєї мрії – стати 
педагогом – він почав свій шлях ще в дале-
кому 1937 р. Після двох років навчання в 
Чернігівському зооветеринарному технікумі 
відважився змінити напрямок – вступив на 
курси вчителів фізики та математики. Але 
війна внесла свої корективи в юнацькі по-
ривання. Служба в армії на Далекому Сході, 
полкова школа молодших командирів, офі-
церське училище в Комсомольську-на-Амурі 
– це була лише увертюра, а за нею – фронтові 

будні в складі мінометної роти, і до смерті часто було лише кілька кроків. Далі – коротке 
і нестерпно болюче побачення з матір’ю у спаленому селі, три поранення, шпиталь у 
Кракові. І нарешті гарна новина – Перемога. Хоч і заліковані рани, служба закінчилася для 
Василя Федоровича. Повернувся додому, до таких жаданих шкільних уроків. Працював 

Подружжя Шибиринів та Каранди 
(зліва на право)
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з найменшими школяриками в Навозах, там поєднав свою долю з Марією Денисівною, 
і вже разом почали будувати сімейне гніздо –  знову ж таки в Пакулі. Глава сім’ї став 
завідувачем місцевої початкової школи. Не знайдеться родини в Пакулі та навколишніх 
хуторах, щоб хтось із них не вчився у поважного педагога Василя Федоровича. Він при-
святив освітянській справі 55 років свого нелегкого, цікавого і плідного життя.

Курданов Андрій Леоні-
дович (1970 р.н.) – прийшов 
працювати учителем історії у 
Пакульську школу, отримавши 
диплом випускника історичного 
факультету Чернігівського На-
ціонального педагогічного уні-
верситету. Через кілька років, у 
1994-му, став директором цієї 
школи, наймолодшим в районі, 
адже йому було лише 24. Все 
завдяки бурхливій енергії, яку 
уміло спрямовував на розвиток 
школи, удосконалення навчаль-

ного процесу, взаємозв’язки з місцевою владою і громадою. Вже тоді мав переконання, що 
найголовніше – не стояти на місці і не плакатись, подібна тактика ще нікого не врятувала. 
Школа, якою він керував, постійно була на слуху. Давали результат взаємоповага і спіль-
ність інтересів школярів – працелюбних, дисциплінованих, з якими не соромно виїхати 
будь-куди (слова директора), та вчителів – висококваліфікованих спеціалістів, спаяних в 
дружний колектив. Була користь і від співпраці з колективним господарством, яке багато 
в чому завдячувало дитячим рукам, а у відповідь допомагало школі утримувати підсобне 
господарство. Школа працювала, заробляла, утримувала себе і допомагала людям. Не 
стояла край дороги з простягнутою рукою, хоча економічна криза запускала клешні в 
усі сфери. Шкільній спільноті стали притаманними риси молодого, завзятого, мислячо-
го директора. Сам же він це розцінював не як власну заслугу, а як результат правильно 
знайденого ходу: тупики бувають лише в головах, а в житті з будь-якої ситуації є вихід.

За стрімким потоком щоденних подій і турбот Андрій Леонідович встигав займатись 
науковою роботою. Профе сія зобов’язує знати історію, а допитливий розум вимагає 
розкласти все по «поличках», віднайти причину подій і вишикувати їх у логічний лан-
цюжок. Джерелом натхнення молодого історика стало саме село Пакуль. З 1991 року, 
коли в Україні почався рух за відродження національної свідомості, ліквідації білих 
плям в нашій історії, Андрій Курданов збирав свідчення про заснування та розвиток 
Пакуля у різні періоди. Записував свідчення старожилів, працював в архівах і бібліотеках 
Чернігова та Києва. В результаті у 1997 р. побачила світ його перша невеличка книжка 
«Село Пакуль на зламі століть». Причому з Пакулем автора до розподілення на роботу 
не пов’язувало нічого. Він взагалі росіянин по паспорту, народжений в Білорусі, а бабуся 
родом з Уралу (це вона, майор міліції, виховала онука таким самостійним і відповідаль-
ним). На запитання, чи інше село викликало б у нього такий інтерес, Андрій Леонідович 
відповів: «Так, перш ніж вчити дітей, історик повинен пропустити через себе те, що він 

А.Л.Курданов, П.І.Остапенко, В.П.Кононенко, 
В.В.Бабинець. 1995 р.
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хоче їм донести». Переконаний і донині, що треба з повагою ставитись до минувшини 
скрізь, куди б не занесла доля, адже історія – це, найперше, життя людей. У наступній 
книзі «Голос пам’яті. Історія с. Пакуль та його околиць», виданій 1998 року, А.Курданов 
виклав значно більше історичних знахідок, цікавих фактів, легенд.

Врешті, Андрія Леонідовича запросили працювати до районної державної адміні-
страції, де він кілька років виконував обов’язки заступника голови з гуманітарних пи-
тань. Саме в цей період він ініціював і практично допомагав кожній сільраді відновити 
традицію ведення літопису життя громади, на їх основі видав цілий ряд спеціальних 
друкованих брошур: «Матеріали з історії Чернігівського району», «Літописи сіл Черні-
гівського району». За його сприяння майже половина територіальних громад розробила 
і виготовила свої герби. Андрій Леонідович очолив районний осередок Всеукраїнської 
спілки краєзнавців, і взявся за ще серйозніший проект – підготовку збірників матеріалів 
про села і селища району. На 2013 рік уже видано п’ять таких збірників. До 2013 р. Андрій 
Курданов працював генеральним директором Національного історико-архітектурного 
заповідника «Чернігів стародавній». Незалежно від місця роботи і посади, залишається 
патріотом району, де він відбувся як педагог, історик, краєзнавець, громадський діяч. 
Готує нові книги, виношує нові ідеї.

Шибирин Андрій Миколайович (1918–1986) – директор Пакульської школи, на-
городжений медаллю «За трудову відзнаку» (1954). Працював у школі з дружиною, 
вчителькою початкових класів Любов Григорівною.

Токар Людмила Григорівна – вчителька російської мови та зарубіжної літератури 
Пакульської школи, відзначена премією обласного педагогічного ярмарку (1999).

Хропата Світлана Володимирівна – переможниця районного етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року–2010».

Медалісти Пакульської школи: Ю.В. Бориско, Р.П. Дорошок, П.А. Бориско (1968), 
В.О. Дерев’янко, О.В. Цибуля, Л.Ф. Цибуля, В.А. Бориско, Л.В. Деркач (1972), В.В. 
Гаркуша (1974), Г.М. Каранда, П.Ф. Цибуля, В.І. Бориско (1975), С.М. Орел, В.В. Яку-
бець, Л.В. Міхневіч (1986), І.Р. Касій, Ю.П. Остапенко, О.В. Гаркуша (1987), М.В. Яку-
бець, С.В. Деркач, А.І. По-
стол (1989), І.М. Мекшун 
(1990), І.І. Токар, Н.М. 
Бориско (1993), А.М. Во-
рох, П.М. Цибуля (1995), 
О.М. Бориско (1996), Я.В. 
Токар, О.Г. Цехмістер 
(1999), Л.О. Цибуля, Л.В. 
Струк (2000), Л.М. Ци-
буля (2002), О.С. Деркач 
(2013).



Сіячі розумного, доброго, вічного

119

Згадаймо вчителя свого

Ось вже другий рік учні збирають матеріали про вчителів Пакульської школи за 
період з 1949 по 1997 роки. Хто вони, вчителі, котрі надають освіту сьогодні та вчили 
наших батьків? На це запитання дають відповідь біографічні довідки, спогади вчителів 
про своїх давніх наставників, розповіді сільчан.

За старими книгами наказів виявилось, що після війни і дотепер в школі працювало 
понад 200 вчителів. На сьогодні вдалося зібрати інформацію про 140 педагогів.Зібрані 
матеріали відкривають багато цікавих фактів про педколектив школи.

Живуть в селі працівники довоєнної школи М.Ф. Ходос та І.З. Семеняга. Вони пра-
цювали наприкінці 30-х років, зі школи пішли на війну. Також до війни вчителювали 
В.Ф. Каранда, С.Г. Ковальчук, Л.Г. Каранда. Не одне покоління випускників вдячне їм 
за їхню працю.

Війна 1941–1945 рр. перервала освіту на селі. В солдатських шинелях повертались 
додому, переступали поріг шкільних класів та відроджували освіту на селі вчителі-
фронтовики В.Ф. Каранда, А.М. Шибирин, В.П. Кононенко, В.І. Томаш, М.М. Братаніч, 
М.О. Сагарда.

Поступово складався педколектив з вчителів, яких за часом їх діяльності в школі 
можна поділити на декілька поколінь: 40–60-х років;  60-х–поч. 80-х років; 80–90-х років. 
Колектив завжди складався з десятка постійних працівників, а решта короткий час пра-
цювали і переходили на інші місця призначень. В 70-ті роки педколектив поповнювався 
колишніми випускниками, які, закінчивши університети та інститути, повертались до 
рідного села, школи. Це були Г.Г. Ковальчук, М.С. Савчук, Н.М. Токар, М.О. Царенок. 
Згодом і їх учні приходили вчителювати: Т.М. Гаркуша, А.І. Постол, Л.Г. Савчук, В.Г. 
Хропата та інші.

Вчителі приїжджали до нас після закінчення Київського, Львівського університетів, 
Глухівського та Чернігівського педінститутів. М.С. Сердюк теплими словами згадує, 
що в 1963 році у нашій школі проходила  педпрактику, і це був початок її педагогічної 
діяльності.

Чимало вчителів віддали школі десятки років свого життя та пішли на заслужений 
відпочинок, не наживши «золотих гір». Віра Фетодівна Козлова після школи в 1937 році 
навчалась у Глухівському педінституті, вчителювала під час війни, де довелось зустрі-
чатись з партизанським командиром С.А. Ковпаком, приїхала в Пакуль в 1951 році та за 
станом здоров’я з 1982 року не працює. Понад тридцять років пропрацювали в школі 
Н.Д. Гапшенко, Н.Д. Помазна, М.М. Дорошок, Н.М. Якубець, Л.І. Гаркуша та інші.

Багато було таких вчителів, що приїжджали працювати в школу з Чернігова та інших 
місць. Так приїхали вчителювати та залишились тут Н.П. Цибуля, родини Остапенків, 
Томашів, Братаничів. Подобалось наше село людям і вони теплим словом згадують 
роки перебування в ньому. Перший післявоєнний директор В.П. Кононенко на зустрічі з 
колективом школи казав, що хоча і живе в іншому районі, але його серце і душа з нами. 
Поховали в селі директора А.М. Шибирина, який починав тут вчителювати, пішов звід-
си на фронт, потім будував сучасне приміщення школи і не хотів розлучатись з селом.

Існувала в школі вчительська династія Ковальчуків. С.Г. Ковальчук учителював з 
30-х років по 70-ті. Його син Володимир з дружиною Надією Іванівною продовжували 
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справу батька, а нещодавно працювала їх невістка – Л.В. Ковальчук. Педколектив був 
великий, інколи працювали в школі разом чоловік і дружина. А були такі, що знайшли 
одне одного в цій школі під час роботи.

Є серед наших колишніх вчителів і такі, що займають в освіті певні посади. Колишній 
директор школи В.В. Бабинець став завідувачем районного відділу освіти, заступника-
ми директорів працюють: в СПТУ № 13 –  Т.Д. Вітченко, юридичному коледжі –  Н.В. 
Яриловець, індустріальному технікумі – М.О. Фенько, в школі № 24 м. Чернігів –  В.М. 
Левшукова, інспектором дитячих будинків м. Славутич –  Г.І. Каранда. Працював у шко-
лі вчителем математики колишній редактор районної газети «Наш край» М.М. Комок, 
старшим піонервожатим був С.М. Гайдук, пізніше журналіст. Народний суддя області 
О.С. Щербаков також деякий час працював у нас. Голова сільради В.С. Ковальчук колись 
викладав фізкультуру та допризивну підготовку.

Пошук триває. Звертаємось до всіх наших колишніх вчителів відгукнутися і написати 
про себе в школу листа.

М.С. Савчук // Наш край. – 1997. – №№ 48-49. – 21 червня.

Петрушинська школа

Становлення освіти в Петру-
шині пов’язане з іменем Колбасіна 
Мина Григоровича (1858–1911). 
Будучи особистим почесним гро-
мадянином, з 1881 року і до кінця 
життя він завідував міністерським 
училищем і користувався вели-
чезним авторитетом у місцевого 
населення. Костюк Степан Ми-
хайлович (1854 р.н.) – перший 
учитель і попечитель Петрушин-

ського міністерського училища. Його брат Костюк Павло Михайлович (1874–1950) також 
все життя вчителював у селі, починаючи з 1895 р. Посаджений ним сад і сьогодні росте 
на території старої школи.

Колбасін Мина Григорович (1858–1911) – народився в Чернігові, закінчив учитель-
ську семінарію. Службу розпочав у 1877 році, очевидно, у Козелецькому повіті. При-
близно з 1881 року і до самої смерті безмінно працював у Петрушинському двокласному 
міністерському училищі. Користувався серед селян надзвичайним авторитетом. У 1917 
році деякий час в Петрушині викладала його дочка Віра.

Костюк Павло Михайлович (1875–1950) – народився в с. Петрушині в козацькій 
сім’ї. Закінчив учительську семінарію. Службу розпочав 2 жовтня 1895 року, очевидно 
в Горбові (нині Куликівського району), займався садівництвом. В 1901-1904 роках ви-
кладав у Петрушині. Надалі перейшов у Анисів, звідки був звільнений у 1905-му за 
причетність до революційних подій. В подальшому працював у Седневі, Петрушині, 
Клочкові, а з 1923-го і до самої смерті – знову в рідному Петрушині. Педагогічний стаж 
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Павла Михайловича становить більше 50-ти років!
Барбаш Гліб Степанович (1914–2001) – більше 30 років віддав Петрушинській шко-

лі, з них 10 – на посаді директора (1957–1967). Пройшов всю війну, займав надзвичайно 
активну громадську позицію. Користувався великим авторитетом серед односельців. 

Питинська Галина Василівна – більше 50 років працювала вчителькою Петрушин-
ської школи. Спочатку вчила найменших діток, а по закінченні Ніжинського педінституту 
ім. М.В. Гоголя викладала російську мову і літературу. Відома також як майстриня ви-
шивки. В її доробку колекція рушників, картин, і більше двох десятків ікон. Бездоганно 
вишиті роботи вчительки-майстрині неодноразово збагачували експозиції районних 
виставок народної творчості.

Костюк Павло Михайлович (1874–1950) – все життя 
віддав педагогіці. Вчителювати почав у 1895 році, а з 1922-го 
і до самої смерті беззмінно працював у Петрушинській шко-
лі. Посаджений ним сад і сьогодні росте на території старої 

школи.
Горобець Сергій Михайлович 

(1968 р.н.) – у Петрушинську шко-
лу прибув 1995 року, як молодий 
спеціаліст, випускник історичного 
факультету Українського держав-
ного педагогічного інституту ім. 
Драгоманова. Відтоді почав грунтовно досліджувати історію 
освіти в районі у різні історичні періоди. Ще недавно киянин, 
Сергій Михайлович швидко призвичаївся до провінційного 
життя, і крім викладання історії в школі, почав вивчати історію 
села – із матеріалів районного та обласного архівів, із старих 

газет, розповідей старожилів Петрушина. Причому до краєзнавчої роботи залучав своїх 
учнів, умів пробудити цікавість школярів, проводив з ними експедиції, збирав свідчення 
місцевих жителів, систематизував здобуту інформацію і доносив до усіх небайдужих 
людей у вигляді брошур, які сам і виготовляв та розмножував, та подавав матеріали до 
районної газети «Наш край». Перша досить об’ємна (на 600 машинописних сторінок) 
дослідницька праця мала назву «Петрушин. Історія школи». Далі за метричними книгами 
дослідив і описав родоводи багатьох жителів Петрушина, започаткував сучасний літопис 
села, почав випускати місцеву газету «Петрушинський вісник». Комп’ютерів з принте-
рами ще не було, тож усе друкував на машинці, наклеював фотографії і віз у Чернігів, 
щоб розмножити на ксероксі. Газета вивішувалася біля сільської ради, один екземпляр 
передавався в сільську бібліотеку. Сергій Михайлович перейшов працювати методистом 
районного відділу освіти (2001), але продовжував досліджувати історію села, випускати 
газету, потім історичний альманах «Голос минулого», серії видань «Дроздівський збір-
ник», «Петрушинські родоводи» і т.д. Олишівській бібліотеці подарував два Дроздівські 
збірники – «Олишівський альбом» та «Невідомий Володимир Григорович Дрозд». У 
виданому 2007 р. збірнику статей про історію і сьогодення Седнева «Містечко над Сно-
вом» Сергій Михайлович розмістив «Реєстр шкіл та шпиталів у Седнівській сотні». До 
того ж відновив сільську футбольну команду, сам грав у футбол, повідомляв через газету 
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про результати змагань, почав систематизувати інформацію про спортивне життя району. 
При цьому багато сил і часу віддавав професійній діяльності, з 2005 р. почав працювати 
на історичному факультеті ЧДПУ – асистентом кафедри методики викладання історії і 
педагогіки. За десять років дослідницької роботи С.М. Горобець написав майже сто над-
звичайно цінних краєзнавчих творів. Про свої надбання висловлювався так: «Звичайно, 
всі ці видання – самвидав, але вони дають повну свободу дій і змогу оприлюднити весь 
масив інформації. Таке глибоке вивчення історії села відкриває нові горизонти для до-
сліджень, дає змогу сприймати минуле на особистісному рівні. Для мене історія села – не 
тільки дати і цифри, а насамперед імена, прізвища, люди, особистості. Я хотів би видати 
не тільки літопис головних подій, але й біографію кожної людини, яка тут жила. Історія 
села Петрушин – це моє призвання, я буду займатися цим все своє життя». За велику 
дослідницьку роботу, зокрема драматичного періоду в історії України 30-х рр. ХХ ст. 
та видані книги «Петрушин за часів Голодомору 1932–1933 років» (2005), «Голодомор 
1932–1933 рр. на теренах Чернігівського району» (2008) С.М.Горобець нагороджений 
медаллю «За працю і звитягу» (2008). Нині – науковий співробітник Українського ін-
ституту національної пам’яті.

Пісківська школа

У1894–1900 роках згадується церковна школа грамоти в Пісках, де селянин Давид 
Корма навчав 28-29 дітей. Містилась в приватному приміщенні. Про відкриття земської 
школи йшла мова в 1896 році (навіть отримано кредит в 400 карбованців), однак це ста-
лося лише 20 жовтня 1912 року (55 учнів). Перша вчителька – Катерина Баланіна (1912).

Гаценко Микола Кирилович (17.07.1929–26.03.2012) –
народився в с. Ярмолинці Сумської області. Після завершення 
історико-філологічного факультету Ніжинського педагогіч-
ного інституту ім. М.В.Гоголя працював учителем, а згодом 
– директором Товкачівської середньої школи Прилуцького 
району. З 1960 року пов’язав життя з Чернігівським районом, 
а саме – дванадцять років працював директором Пісківської 
школи, майже десять років очолював районний відділ освіти. 
Відмінник народної освіти. Він був натхненником, учасником 
і координатором шкільних новобудов у Михайло-Коцюбин-
ському, Ведильцях, Кувечичах, Петрушині, Гончарівському, 
Халявині, Роїщі, обіймаючи посаду завідуючого районним 
відділом освіти в 1974–1983 рр. Працюючи в селах і школах 
району, Микола Кирилович просякнув українським духом, 

якого не вистачало в місті, пізнав і сприйняв душею рідну мову. Згодом вийшло так, що 
був директором єдиної в Чернігові української школи. Цю інформацію передавало якось 
навіть радіо Риму. Він нізащо не хотів відступатись від принципів, хоча його змусили 
таки відкрити в школі кілька російських класів, а в 1990-му році, знов повернувши школі 
рідне слово, мав розмову з відповідними органами. З притаманним йому інтересом до 
життя, до освітянської галузі та оптимізмом Микола Кирилович розповідав: «Майже 50 
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років я віддав освітянській справі. Починав на Прилуччині, у Товкачівці. 12 років був 
директором школи у Пісках. Люблю історію». Працюючи в Пісках, Микола Кирилович 
долучився, і досить успішно, до журналістської професії: редагував місцеву багато-
тиражку, співпрацював, як позаштатний кореспондент, з районною газетою «Шляхом 
комунізму» та обласною «Деснянською правдою». З 1996 року обраний членом президії 
Чернігівської районної організації ветеранів (відповідальний секретар), а з 2004 року 
– головою комісії по роботі з молоддю Чернігівської обласної ради ветеранів України. 
Нагороджений орденом «Знак Пошани» та знаком «Відмінник народної освіти УРСР».

Киянець Валентина Миколаївна – директор Пісківсько-
го навчально-виховного комплексу. Народилася  16 грудня 
1960 року, с. Н.Глибів Козелецького району Чернігівської 
області. 

На посаді директора Пісківського навчально-виховного 
комплексу працює з 2002 року. Має педагогічний стаж робо-
ти 31 рік. Організовує роботу педагогічного колективу, удо-
сконалює стиль керівництва, працює над розвитком творчої 
індивідуальності вчителя. Нагороджена Почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки України (2007).

Гармаш Володимир Павлович – вчитель фізики, нагоро-
джений дипломом І-го ст. обласного педагогічного ярмарку 
(1998).

Федорок Г.С. – вчитель Пісківської школи, кращий роб-
сількорівець, занесений до книги Пошани районної газети (1974).

Терещенко О. – вчителька школи, делегат ІІІ з’їзду вчителів України (1968 р., ве-
ресень).

Пльохівська школа

У 1732 році при церкві діє дяківська школа.У 1868-1869 році згадується церковно-
парафіяльна школа (11 учнів, навчав священик). Слід гадати, що вона відкрилась ще у 
1866 році і саме на базі церковно-парафіяльної школи виникла земська школа у 1869 
році (49 учнів). У 1894–1900 роках діє церковно-парафіяльна школа – 20 учнів, навчав 
псаломщик Андрій Зубковський. У1932 р. побудована початкова школа в селі Скугарі. 
У 1933 р. відбувся перший випуск 7-річної Пльохівської школи, а в 1966 р. Пльохів-
ська школа реорганізована в середню. У 1971 р. побудовано нове приміщення школи за 
сприяння голови сільгосппідприємства Івана Анатолійовича Сапона та директора школи 
Ісака Михайловича Гескіна.

Нестеренко Марія Миколаївна (1955 р.н.) – «Відмінник народної освіти».
Литвиненко Марія Яківна (1927 р.н.) – «Відмінник народної освіти» (1987).
Медалісти Пльохівської школи: Галина Миколаївна Тупиця (с. Антоновичі) 

1988 р., Ольга Олександрівна Ушач (с. Шибиринівка) 1998 р., Юлія Анатоліївна Ясинська 
(с. Шибиринівка) 1998 р., Тетяна Вікторівна Неділя (с. Шибиринівка) 2001 р.
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Радянськослобідська школа

Ященко Надія Петрівна (1935 р.н.) –у Радянськослобідському літописі територіаль-
ної громади і в шкільній Книзі пам’яті записано про життя і працю цієї вчительки. Про 
те, яким вона була депутатом сільської ради – неспокійним, завзятим, тому люди знову 
і знову голосували за неї. І якою була вчителькою, заступником директора – самовідда-
ною, закоханою в професію, до того ж мандрівницею. Як географ, обійшла з дітьми пів-
України пішки, з рюкзаком за плечима. Тому її любили діти і колеги, тому їй присвоєно 
звання «Відмінник освіти УРСР». А як вперто долала в юності перепони до втілення 
мети – варто повчитися будь-кому. До всього вона ще й майстриня народної вишивки.

Бова Любов Іванівна (1948 р.н.) – вчитель біології, нагороджена знаком «Відмінник 
освіти України» (1998).

Іваненко Катерина Михайлівна – вчителька образотворчого мистецтва, заступник 
директора з навчально-виховної роботи Радянськослобідської школи, нагороджена гра-
мотою управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2002).

Кур’ян Лідія Павлівна – вчителька географії Радянськос-
лобідської школи, нагороджена Почесною грамотою Міністер-
ства освіти України (2002), знаком «Відмінник освіти» (2005), 
лауреат районної премієї імені Миколи Мглинцева (2010).

Шестак Інна Михайлівна – заступник директора школи 
з виховної роботи, нагороджена Почесною грамотою управ-
ління освіти і науки Чернігівської обласної державної адмі-
ністрації (2012).

Телегіна Ірина Володимирівна – вчитель зарубіжної 
літератури, нагороджена Почесною грамотою Чернігівської 
облдержадміністрації (2008).

Медалісти Радянськослобідської школи: Ольга Надто-
чій, Ірина Надточій, Тетяна Ушак, Світлана Оніщенко (2003), 

Олександра Остапенко (2004), Анастасія Грищенко, Євген Оніщенко, Богдан Ободовський 
(2005), Наталія Бережок, Ірина Бубнова (2007), Олександр Бережок, Людмила Єфіменко, 
Артем Нікітенко, Ганна Маслюк (2008), Тетяна Найдьон, Марина Полегешко (2010), Іри-
на Клименко, Валентин Христенок (2011), Надія Бордонос та Федір Трохименко (2013).

Редьківський НВК

Бабинець Володимир Васильович (26.03.1956 р.н.) – на-
родився в м. Чернігів. У 1973 р. закінчив Чернігівську школу 
№ 5, а в 1977 р. – фізико-математичний факультет Чернігівського 
пе да гогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка. Працював учителем 
трудового навчання в Старобілоуській школі, в 1979–1986 рр. – 
учитель фізики та трудового навчання Радянськослобідської школи. 
В 1986–1987 рр. – директор Мньовської школи, а в 1987–1992 рр. – 
директор Пакульської школи. З 1992 р. – завідувач відділу освіти 

Кур’ян Л.П.
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Чернігівської районної державної адміністрації. З 2003 р. – директор Редьківського НВК.
Каграманова Марія Дмитрівна – вчителька української мови та літератури Редь-

ківської школи, нагороджена грамотою управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації (2002), знаком «Відмінник народної освіти» (2005), лауреат 
районної премії ім. Миколи Мглинцева (2012).

Процько Світлана Костянтинівна – вихователь Редьківського НВК, переможець 
районного конкурсу «Вихователь року–2004».

Медалісти Редьківського НВК: Сапон А. (1995), Пята Н. (1996), Коновалова Л. 
(1997), Солощенко О. (1998), Мельниченко М. (1999), Крук Ю. (1999), Литвин А., Лесун 
В., Орел О. (2001),  Заворотна Т. (2002), Солощенко В. (2003), Вербило Є., Мурашко 
М., Товстошеєва В. (2004), Чечуга Ю. (2005), Хандога С. (2005), Галковська В. (2005), 
Ткаченко Л. (2005).

Роїщенська школа

У 1732 році в Роїщі при церкві діє школа. З матеріалів про історію освіти краєзнавця 
С.М. Горобця: «Церковно-парафіяльна школа існувала на початку 1860-х років, про що 
свідчить подяка місцевому священику за старанне навчання дітей в 1861-му. Земську 
школу засновано в 1871 році (60 учнів). Можливо, заняття розпочались вже після нового 
року, оскільки тільки 22 вересня земство розглянуло заяву роїщан про відсутність вчи-
теля, а в деяких документах відкриття школи відносять до 1872 року. Статусу міністер-
ської 1-класної школи вона набула 12 лютого 1873 року. Для «зразкового міністерського 
училища» будівля виявилась тісною, тому «общество приобрело в 1873 году удобный 
дом в с. Сибережи, который уже перевезен в Роище». Очевидно, в 1901 році школа пере-
будовувалась, бо якраз тоді в селі будували нову церкву. Існувала земська школа також 
в Роїщенській Слободі, її відкрито в 1910 році (50 учнів)».

Дороганевська Євдокія Яківна – народилась 1 лютого 1865 року, службу розпочала 
20 вересня 1885 року в с. Євминці Козелецького району. З 1887-го беззмінно працювала 
в Роїщі до виходу на пенсію 4 вересня 1925 року.

Погода Єфросинія Іванівна – народилась 24 червня 1866 року, закінчила курс 
Чернігівського єпархіального жіночого училища. Службу розпочала 17 січня 1884 року 
в селі Неданчичах. У 1886 році перейшла у Пльохів, а з 1 липня 1887-го – в Брусилів. З 
27 вересня 1899 року і до виходу на пенсію 4 вересня 1925 року беззмінно вчителювала 
в Роїщі.

Король А. – вчителька з с. Роїще, нагороджена медаллю «За трудову відзнаку» (1939 р., 
липень), нагороду вручив у Москві голова Президії Верховної Ради СРСР М.І. Калінін.

Воробей Олексій Іванович (14.07.1934 р.н.) – народився в с. Роїще, після закінчення 
Роїщанської школи з Похвальною грамотою (1952) деякий час навчався в Чернігівському 
кооперативному технікумі, а пізніше – на курсах радіотелеграфістів при райвійськкоматі, 
працював у колгоспній будівельній бригаді села, служив у лавах Радянської армії. Після 
повернення з армії працював помічником комбайнера, а в вечері керував художньою са-
модіяльністю у сільському Будинку культури. У 1958 р. тодішній директор Роїщанської 
школи Степан Панасович Бориско запросив талановитого юнака на роботу вчителем 
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музики і співів (під час служби в армії навчився грі на баяні). Закінчив Ніжинське культ-
просвітне училище. У 1961 р.  вокальний ансабль учениць школи під його керівництвом 
став лауреатом обласного огляду художньої самодіяльності. Довелось викладати і уроки 
фізичного виховання, за цим фахом здобув вищу освіту. За роки педагогічної діяльності 
Олексія Івановича як вчителя музики та фізкультури, школа завоювала більше шести 
десятків почесних грамот та дипломів з музики й спорту. Двадцять сім записів подяк у 
трудовій книжці ветерана за 42-річний педстаж, має звання «Відмінник освіти України». 
Зараз продовжує викладати музику та трудове навчання – вчить учнів різьбленню по дереву.

Сердюк Наталія Василівна – директор Роїщенської школи, нагороджена знаком 
«Відмінник освіти України» (2002).

Орешко Алла Миколаївна (1968 р.н.) – учитель англійської мови та правознавста 
Роїщенської ЗОШ І–ІІ ст. (з 1991 р.). Народилася в м. Чернігів, закінчила з відзнакою 
Чернігівський ЧНПУ ім. Т.Г.Шевченка, факультет історії та правознавства. У 1987 р. 
обиралася депутатом Чернігівської міської ради. У 2009 р. – лауреат районного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», учасник обласного етапу конкурсу у 2010 р. 
Орешко А.М. – ентузіаст краєзнавчого руху, член ради районного осередку Всеукраїнської 
спілки краєзнавців. Зробила значний внесок у вивчення історії села Роїще. Учні – члени 
історико-краєзнавчого гуртка – під її керівництвом постійно беруть участь у районних 
та обласних конкурсах з краєзнавства, неодноразово займали призові місця в районі. У 
2010-2011 навчальному році гурток став лауреатом обласного етапу Всеукраїнської екс-
педиції «Історія міст і сіл України» за роботу «Опис-нарис з історії села Роїще». Крім 
того учителька  разом з учнями пише віршовану поему на тему історії України.

Алла Миколаївна активна в громадському житті, обрана депутатом Роїщенської сіль-
ської ради. Свою громадянську позицію відображає у власній поезії.  Крім написання 
віршів, захоплюється народною піснею, класичною та сучасною музикою, художнім 
плетінням, квітникарством, комп’ютерною технікою.

Орешко Тамара Петрівна – вчителька початкових класів Роїщенської школи, на-
городжена Почесною грамотою управління освіти і науки Чернігівської облдержадмі-
ністрації (2005).

Рудківська школа

Церковно-парафіяльна школа в Рудці  існувала з 1865–1866 року, у 1868–1869 на-
вчальному році священик займався з 10 учнями. В документі 1877 року зазначалось: 
«теперь школы нет, пономарь учит 2-3 детей». Земську школу відкрито в 1881 році (66 
учнів). Приміщення перенесено з іншого поселення в 1882 році. В 1886-му вона була 
на грані закриття, оскільки сільська громада не мала змоги виконати постанову земства 
про щорічне виділення 150 карбованців на утримання школи. У 1914 році К.П. Білий 
був єдиним в селі грамотним чоловіком – закінчив 4 класи школи.

Деркач Ольга Назарівна – вчителька Рудківської школи, нагороджена медаллю «За 
трудову доблесть» (1986).

Отрох Микола Іванович – учитель Рудківської школи, нагороджений медаллю «За 
трудову доблесть» (1981).
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Седнівська школа

Найдавнішою школою в сучасному Чернігівському районі, за виявленими докумен-
тами, є Седнівська: за дослідженнями А. Балики, при Георгіївській церкві в І-й половині 
ХVІІ ст. діяла школа: «Во время… гонений польских седневцы, для защиты православия, 
создали братство, которое заботилось о православных церквях. Братчики, на общие брат-
ские средства… в звоннице юрьевской церкви устроили школу». У О.М. Лазаревського 
знаходимо наступну згадку про школу в Седневі: «Дьячок м. Седнева (Черниг. уезда), 
спрошенный в 1727 году о происхождении, показал: «родом де он малороссиянин г. 
Гадяча, мещанский сын Ивана Шапошника, отлучился де от своего отца годов тому з 
девять, пошел в Киев и прожив в монастиру Выдубицком, при Конархисте, с месяц, по-
шел оттуда и ходил по разным местам, учась по школам чтения и пения церковного по 
прошедший 1726 год, а в прошедшем де году пришел он до гор. Седнева и стал жить в 
школе св. великомученика Георгия».

У 1732 р. при церквах діє п’ять шкіл. 20 листопада 1904 р. на базі земської школи 
відкрито 2-класне початкове училище Міністерства народної освіти. Наставник училища 
Клопот Павло (1873), Корабчевський Василь (1878), Іванов Данило Єфимович (1880–
1905), Іванова Анастасія Василівна (1885–1887), Кияшко Іван Михайлович (1888–1889), 
Хохол Віра Михайлівна (1894–1900), Костюк Павло Михайлович (1896–1897), Шеля-
говська (1898–1900), Теремець Дмитро Петрович (1905), Зінченко Олексій Іванович (у 
1910 р. завідувач, 1908–1913 рр.), Кисель Наталія Стефанівна та Бабаник Єлизавета 
Митрофанівна (1910), Берізко Панас Іванович (1911), Яцко Ольга Іванівна (1912–1913), 
Мразовицька Ганна Федорівна (1917), завідувач початкового училища Міністерства на-
родної освіти Кисіль Данило Юхимович (вчитель у 1910 р., завідувач у 1913–1917 рр.).

Тосновський Олександр Євгенович – директор Седнівської школи,нагороджений 
медаллю «За трудову відзнаку» (1954).

Стратілат Іван Юхимович (1907–1966) – працював вчителем Седнівської школи. 
Народився в с. Макіївка Лосинівського району на Чернігівщині в сім’ї селянина. У 
1927 р. закінчив Мринський педтехнікум, у 1938 р. – Ніжинський державний педагогіч-
ний інститут, працював учителем Загорівської та Фастівської шкіл Бахмацького району, 
Талалаївської середньої школи Ніжинського району. За визначні успіхи в справі шкіль-
ного навчання і виховання дітей нагороджений Грамотою Міністерства освіти. У роки 
Великої Вітчизняної війни перебував у Радянській армії, брав участь у визволенні від 
фашистських загарбників Білорусі, Польщі, в штурмі Берліна, нагороджений чотирма 
медалями. З 1949 р. працював учителем Седнівської школи. Крім своєї основної роботи 
педагога вів велику громадську роботу. Співпрацював з рядом видавництв журналів та 
газет, в яких публікувались його статті на педагогічні, історико-краєзнавчі теми, брав 
активну участь у роботі по створенню історії міст і сіл України («Шляхом комунізму». 
– 1966. – 19 березня).

Дєдков Олексій Іванович – керівник військової підготовки Седнівської школи, на-
городжений медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» 
(1946).

Стратілат Одарка Андріївна – вчителька Седнівської школи, нагороджена орденом 
Трудового Червоного Прапора (1954).
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Шара Ольга Іванівна – директор школи, нагороджена медаллю «За доблесну працю 
у Великій Вітчизняній війни 1941–1945 рр.» (1946).

Світлична Валентина Петрівна – вчителька школи, нагороджена медаллю «За 
трудову відзнаку» (1954).

Терещенко Ніна Миколаївна – в Седнівській школі понад 30 років, викладає україн-
ську мову і літературу. Колишня випускниця Ніжинського педагогічного інституту імені 
М.В. Гоголя. Додатково вона ще навчалась і на факультеті журналістики при міському 
університеті культури, що діяв на базі Ніжинської міжрайонної газети. Ніна Миколаївна 
сама пише гарні вірші і навчає цьому мистецтву своїх учнів – учасників літературної 
студії «Джерело», яку веде вже багато років. 

Іванов Валерій Михайлович – директор Седнівської школи, нагороджений знаком 
«Відмінник освіти України» (2002), лауреат районної премії ім. Миколи Мглинцева (2012).

Коваленко Клавдія Петрівна – вчителька Седнівської школи,нагороджена медаллю 
«За трудову відзнаку» (1954). Коваленки: Іван Петрович, Олександр Петрович, Одарка 
Петрівна, Клавдія Петрівна – учительська династія Седнівської школи. Усі члени однієї 
родини присвятили своє життя навчанню і вихованню дітей. Клавдія Петрівна 28 років 
викладала історію та географію в школі, нагороджена медаллю «За трудову відзнаку». 
А її донька Ніна більше двох десятиліть працює учителькою в цій же, рідній школі. Син 
Олександра Петровича – Михайло Олександрович Коваленко працював у Чернігівському 
педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка; дочка Івана Петровича – Ніна – завідувачка 
кафедри хімії в Чернігівському технологічному університеті. Донька Одарки Петрівни 
Світлана працює заступником директора школи з навчальної частини.

Машкіна Лариса Григорівна – вчителька фізичного фиховання Седнівської школи, 
нагороджена Грамотою управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації 
(2008).

Слабинська школа

При церкві в 1732 році діє дяківська школа. У 1868-1869 році згадується церковно-
парафіяльна школа (1 учень, навчав священик), вона існувала до появи земської школи. 
Земську школу відкрито в 1876 році (20 учнів), приміщення для неї, а також сарай та 
погріб пожертвувала М.В. Валеватьєва. Нову школу збудовано в 1881 році, в 1889-му її 
розширено. Смирнова Неоніла Іванівна – виховувалась в приватному училищі, службу 
розпочала в 1876 році. З 1882-го і до 1913 року беззмінно працювала в Слабині.

Малашенко Іван Васильович (1923–1983) – з 1965 по 1982 рр. працював директором 
Слабинської середньої школи. До цього, з 1952 р., був учителем математики Слабинської 
семирічки. А в молоді роки героїчно захищав Батьківщину  на фронтах Великої Вітчиз-
няної, про що свідчать бойові нагороди – орден Червоної Зірки, медалі «За відвагу», «За 
взяття Кенігсберга», «За перемогу над Німеччиною».

Слобідська школа

Пищур Петро Іванович – у Слобідській школі протягом 40 років викладав історію.
Гордієнко Петро Іванович (1935–1995) – 34 роки працював директором Слобідської 
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школи, починаючи з 1963-го. Нагороджений медаллю «За трудову доблесть» та знаком 
«Відмінник народної освіти». Його пам’ятають як мудрого наставника, талановитого 
керівника, депутата сільської ради протягом не одного десятиліття. Про Петра Івановича 
кажуть, що він залишив добрий слід на землі.

Гайдук Ганна Степанівна – вчителька Слобідської школи, нагороджена знаком 
«Відмінник народної освіти».

Смолинська школа

При церкві у с. Смолин в 1732 році діє дяківська школа. Земську школу в с. Смолин 
відкрито в 1879 р., вчитель – О.В. Свєтова. У 1880 р. діє земська школа, приміщення 
якої у 1884 р. згоріло, а нове збудовано в м.Острі (вартістю 1000 крб.) та перевезено по 
р. Десна в с. Смолин. У 1919 р. відкрито єдину трудову школу в будинку поміщиків До-
монтовичів. З 1931 р. школа набуває статусу закладу семирічної освіти, де навчаються 
діти з сс. Жеведь та Козероги. У 1960 році школа стає восьмирічною. У 1973 р. – збу-
довано сучасне приміщення школи. В с. Козероги збудована в 1905 році земська школа.

Галушко Надія Іванівна – вчителька історії Смолинської 
школи, спільно з учнями збирає матеріали про історію села та 
школи.

Свирепов В.С. – вчитель трудового навчання Смолинської 
школи, відзначений премією обласного педагогічного ярмарку 
(1999). 

Старобілоуська школа

У 1732 р. при церкві в с. Масани діє школа, у 1868 р. згадується церковно-парафіяльна 
школа в с. Старий Білоус, яка складалася з однієї класної кімнати. Також навчаються діти 
з Трьохсвятської Слободи, Старої Подусівки та Льгова. У 1869 р. навчається 8 учнів. Про 
стан освіти в селі в 1877 р. повідомлялось: «школы нет, но в уездную земскую управу 
представлен приговор об открытии школы. К приходскому дьячку ходят мальчики, душ 
десять; плата – от граматки один рубль». У 1896 р. відкрито земську школу. Перша вчи-
телька Неоніла Спиридонівна Самойловська (1895–1900), вчителі Лідія Петрівна Ноздря 
(1906–1909), Марія Федорівна Березовська (Аплаксина) (1909–1913). До 1898 р. діяла 
школа грамоти.

«Селянка сообщила, что в Старом Белоусе 27-го января уже организована школа 
по ликвидации неграмотности, в которую записалось 17 женщин и 6 мужчин. Селян-
ка горячо призывала всех женщин записываться в школу» (1923 р., 2 лютого). На за-
гальних зборах членів колгоспу «25 жовтня» прийнято рішення про відкриття школи 
(1923 р., червень). Школа реорганізована в заклад середньої освіти (1939). Районна газета 
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друкує матеріали про школу: відзначається керівник військової підготвки школи Сігал, 
який подає хороший почин в організації військового навчання (1944 р., 2 листопада); 
школа одержала електростанцію марки «Київ-1» та кіноапарат: «При Старо-Білоуській 
середній школі працює гурток по кінофікації та електрифікації. В ньому беруть активну 
участь 36 учнів старших класів. Школа придбала електростанцію та кіноустановку. Самі 
учні вже демонструють кінофільми» (1956 р., 29 січня та 12 квітня); тридцять років у 
школі вчителем працює Павло Петрович Левицький (1956 р., 20 травня); у районній 
газеті стаття вчителя П. Левицького «Класний керівник» про педагогічну майстерність 
вчительки Олени Олександрівни Єщенко (1956 р., 28 грудня).

Ніговський Олександр Тимофійович (1871 р.н.) –22 березня 1941 року приймав 
вітання школярів та колег-педагогів Старобілоуської 
школи відразу з двома славними ювілеями – власним 
70-річчям та 50-річчям педагогічної діяльності. Газети 
«Більшовик» та «Червоний прапор» (за 25 березня 
1941 року) розмістили публікації про цю непересічну 
людину, яка «за своє скромне й велике 70-річне життя 
не знає слова «пропуск». Розповідалось про тяжкі 
умови праці учителя в роки громадянської війни – у 
селі Курилівка Ніжинського району та в Козельці. 
Без зошитів і підручників, у холодних приміщеннях, 
ледве вдягнуті в якесь дрантя що учитель що учні, 
але заняття тривають, навчання проходить нормально. 

«І ось півсторіччя минуло, – пише газета. – Учитель Ніговський за роки своєї роботи 
виховав тисячі юнаків і дівчат, які тепер працюють вчителями, інженерами, лікарями, 
командирами Червоної Армії. Другий клас, керівником якого ювіляр, один з кращих 
класів в школі. На ювілей Олександра Тимофійовича збиралась сім’я. Дев’ятеро дітей. 
Всі з вищою освітою, шість з них педагоги. З Києва примчав Микола – кандидат сіль-
ськогосподарських наук. Тамара з Москви – інженер Наркомзему СРСР, Наталка з Тер-
нополя – вчителька, ну й зрозуміло, чернігівчани: Галина – науковий працівник інституту 
вдосконалення вчителів, Борис – директор школи с. Старий Білоус, Леонід – директор 
ернігівської школи № 8, Олена – викладач математики школи № 13, Зінаїда – інспектор 
міськВНО. Не зміг приїхати тільки Володимир – науковий працівник Московського не-
йрохірургічного інституту. За чесну, віддану працю в галузі народної освіти Чернігівський 
виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих преміював тов. Ніговського 1000 
крб., а обком спілки ПСШ путівкою в будинок відпочинку».

Кокарєва Олександра Володимирівна (1909–1995) – народилась в Ленінграді, 
а Старий Білоус став її педагогічною долею. У трудовій книжці всього два записи: у 
1944 р. прийнята на посаду завуча і учителя російської мови і літератури, у 1946 р. пе-
реведена на посаду директора Старобілоуської школи, відтак до 1960 року очолювала 
шкільний колектив, переборюючи численні післявоєнні труднощі. Колишня колега Марія 
Іванівна Сміян зберігає чимало документів, фотографій, що з кожним роком стають все 
більш історично значимими. З автобіографії, написаної рукою Олександри Володими-
рівни, проглядає нелегкий життєвий шлях і водночас  чіткі устремління: «Народилась 
1909 р. у м. Ленінграді. Батька позбулась 1910 р. До 1922 р. була на утриманні матері – 
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сільської вчительки. Через важкі матеріальні умови працювати почала з 12 років: батра-
кувала, була громадським чередником у с. Незаможному Любецького р-ну Чернігівської 
обл., працювала техробітницею в сільських і міських школах на Чернігівщині. 1931 р. 
вступила на вечірній робітфак при Чернігівському педагогічному інституті, який закінчила у 
1934 р. У 1934 р. вступила в Чернігівський педагогічний інститут, де закінчила три курси 
л/м факультету і була випущена на педроботу. Зараз працюю вчителькою української 
мови в Путивльській НСШ №2. 24.ІХ.1937 р.». На посаді директора школи Олександра 
Володимирівна змінила Левицького Павла Петровича. Школа була переповнена, деякі 
класи мали до п’яти паралельних – сюди з’їжджалися діти з Радянської Слободи, Льгова, 
Нової Подусівки, навчалися у дві зміни. Три наявні шкільні приміщення «тріщали по 
швах». Отож нова директорка відразу взялася за розбудову школи, сама їздила в лісни-
цтво на заготівлю матеріалів, не цуралася ніякої роботи. Невдовзі додалося чотири класні 
кімнати, потім спортивний зал, їдальня, майстерні. Старожили села розповідають, що 
Олександра Володимирівна надзвичайно любила дітей, хоча своєї родини не мала, лише 
взяла на виховання чужу дитину. (Ця неофіційна прийомна донька, Тамара Дмитрівна, і 
зараз мешкає в Старому Білоусі). Отож не могла спокійно дивитись, як діти слабіють від 
голоду, не бігають, не граються, інколи падають непритомні – голодні 1946–1947 роки 
стали трагічним відгомоном війни. Отож домоглася якимось чином відкриття в селі 
їдальні для багатодітних родин. Очевидно, використовуючи мандат депутата районної 
ради – обрана депутатом у грудні 1947 р. – хтось угледів у діях директорки зловживання, у 
село приїздила комісія, яка обходила сім’ї, шукаючи підтвердження на «сигнал». Мабуть, 
не знайшла, оскільки дітей таки годували в їдальні. А саму Олександру Володимирівну 
у 1949 році, Указом Президії Верховної Ради СРСР нагородили медаллю «За трудову 
відзнаку». Не встановлено роки, але відомо, що була відзначена також медалями «За до-
блесну працю в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» та «За трудовую доблесть». 
У 1960 році мусила звільнитися з посади директора за станом здоров’я, (такий запис 
зроблено у трудовій книжці), але продовжувала викладати російську мову і літературу.

Сміян Марія Іванівна (1920 р.н.) – випускниця першого 
випуску 7-річної школи у Старому Білоусі у 1934 році. Після 
навчання в Ніжинському педінституті повернулась у рідне 
село, якраз почалась Велика Вітчизняна війна. Окупаційна 
влада складала списки на відправлення молодих людей до 
Німеччини на примусові роботи, було там і Маріїне прізвище. 
Двічі уникала цієї гіркої чаші завдяки неправдивим довід-
кам про стан здоров’я, що видавали знайомі лікарі. А втретє 
мусила шукати інший спосіб, їй порадили викурити цигарку. 
Але щоб остаточно переконати комісію у непридатності, ді-
вчина викурила цілу пачку – серйозно нашкодила здоров’ю, 
зате дома залишилась. Пізніше Марія Іванівна розповідала: 
«До Німеччини я все ж потрапила. Після війни вийшла заміж 

за офіцера Петра Сміяна. Його направили служити у складі обмеженого контингенту 
радянських військ. Пробули ми там лише рік. Мені не сподобалося військове життя, і 
чоловік прислухався, подав рапорт. Повернулися до Старого Білоуса, у дворище, що на-
лежало моєму прадіду по материнській лінії Ісаку Голкуну. Тут і досі живу». Все життя, 
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загалом 37 років, Марія Іванівна працювала учителькою історії, збирала історико-краєз-
навчий матеріал з історії Старого Білоуса. Навіть у свої 90 років очолювала організацію 
ветеранів села. Дивовижним чином Марія Іванівна запам’ятала імена чи не всіх своїх 
колишніх учнів та подальшу їх долю.

Нікитенко Марія Олександрівна (1948 р.н.) – в Старобілоуській школі більше 
трьох десятиліть викладала іноземну мову. 
Спеціаліст вищої категорії, нагороджена 
знаком «Відмінник освіти» (2002). Завжди 
ставила знак рівності між навчанням і ви-
хованням. У «щоденнику добрих справ» 
Марії Олександрівни залишиться запис 
про неординарний і в результаті дуже 
корисний вчинок. Зачувши про семінар, 
що організовує посольство Америки в 
Україні «Українсько-американські премії 
за досягнення у викладанні англійської 
мови», захотіла перевірити власні сили. 

Два місяці писала спеціальну роботу, відповідала на запитання американської анкети. І 
опинилась серед переможців. Поїхала в Київ на другий тур, близько двох годин розмов-
ляла по- англійськи з українсько-американськими спеціалістами. На прощання тодішній 
посол Карлос Паскуаль особисто вручив грамоти, квіти, влаштував розкішний прийом 
у посольстві. Основний приз за перемогу – сучасний комп’ютер, перший у школі. По-
тім був ще один. Вдруге Марія Олександрівна вже сміливіше включилась у змагання і 
легко знову вийшла в лідери. 

Дзябура Галина Петрівна – заступник директора Старобілоуської школи, нагоро-
джена грамотою управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
(2002).

Сергіянська Ніна Михайлівна – вчителька російської мови та зарубіжної літератури, 
нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Чернігівської облдержад-
міністрації (2005). 

Романов Віталій Фролович – вчитель історії, переможець районного етапу конкурсу 
«Вчитель року–2004».

Медалісти Старобілоуської школи: Людмила Колесник (1981), Людмила Конаш, 
Людмила Лук’яненко (1983), Олена Лось, Надія Смоліговець (1984), Ольга Пискун 
(1987), Олена Мойсеєнко, Наталія Поспішна (1990), Наталія Непопенко (2000), Андрій 
Жорсткий (2001), Юлія Бадій, Наталія Семенчик (2003), Дмитро Лапоша, Ірина Петрик 
(2004), Артем Цимбалюк (2005), Валерій Джиба (2011).

 Терехівська школа

У 1896 р. у с. Терехівка відкрито земську школу (приміщення земської школи 
побудовано в 1909 р.); у с. Товстоліс – 1900 р., зазначається: «Школьное здание в 
с. Товстолес построено местным обществом по плану уездной управы при субсидии со 



Сіячі розумного, доброго, вічного

133

стороны земства в 400 руб. Школьная мебель в Товстолеской школе устроена по образ-
цу Эрисмана»; у 1899 р. у с. Лопатин відкрито церковну школу грамоти. Число детей 
школьного возраста: д. Товстолес (474 жителя) – 47, д. Тереховка (569 жителей) – 57, 
д. Черторейка (418 жителей) – 70, д. Стаси (280) – нет». Вчителька Терехівської шко-
ли Феодосія Григорівна Шихуцька (після завершення жіночої гімназії працює 3 роки, 
1896–1899), Липницька (1900), Олена Василівна Мацакова (1906), Чухновська (1906); 
Параскева Степанівна Крижанівська (1909–1913); вчителька Товстоліської школи Ольга 
Аркадіївна Вакуловська – працює один рік після завершення парафіяльного училища 
(1906); Євгенія Григорівна Богданівська (Цитович) (1909–1914). Попечитель школи в 
с. Товстоліс Л.Ф. Александрова (1900).

1914 р., 3 січня – газета «Черниговская земская неделя» повідомляє: «Серебрянной 
медалью с надписью «За усердие», для ношения на груди… награждена учительница 
земского начального народного училища – Товстолеского – Евгения Богдановская».

Пекур Григорій Якович (1918 р.н.) та Людмила Михайлівна (1923 р.н.) – учи-
тельська династія Терехівської школи. Відразу по закінченні у 1945 р. Чернігівського 
учительського інституту по 1978 р. обоє працювали в Терехівській сільській початковій 
школі. Григорій Якович – ветеран Великої Вітчизняної війни, воював у партизанському 
загоні ім. Суворова, в бригаді народних месників ім. Василя Воронянського (Білоруська 
РСР), нагороджений орденами та медалями. Син Пекур Костянтин Григорович та онук 
Пекур Артем Костянтинович не зрадили сімейній традиції, обрали в житті педагогічну 
стежину. А засновниками династії були батьки Людмили Михайлівни – Койдан Євдокія 
Кіндратівна (1897–1993) та Михайло Кирилович (1889–1969), які більше 30 років пра-
цювали в школах Терехівської сільської ради.

Петрушинець Антоніна Петрівна (1931 р.н.) – 39 років 
працювала вчителем початкових класів Терехівськоїшколи, 
депутат сільської ради та 20 років обрядовий староста з 
1970 р, одружила 264 пари.

Пісоцька Раїса Петрівна – вчителька початкових класів 
Терехівської початкової школи, має 40 років педагогічного 
стажу, з них 10 років роботи в Терехівці (1998 р., 4 липня).

Малинівська школа

Земську школу в с. Черторійка (з 1954 р. – Малинівка) відкрито 1906 р. (приміщен-
ня земської школи побудовано в 1909 р.). Земські вчителі: Силич Людмила Євстафіїв-
на (1906–1913), Донцова Ганна Іванівна (1909–1913), Лайфурова Любов Степанівна 
(1912–1913).

2 січня 1922 р. на загальних зборах жителів с. Черторійка прийнято рішення про 
відкриття школи для дорослих. На кошти терехівського колгоспу у с. Лопатин збудова-
но школу (1966), у с.Стасі відкрито нову початкову школу (1969), у 1974 році зведено 
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сучасне приміщення Малинівської школи. Районна газета друкує матеріали про вчи-
тельку Малинівської школи Галину Григорівну Лавріненко, яка працює в школі більше 
10 років (1966 р., 21 травня); фото членів Малинівської шкільної виробничої бригади 
Сергія Йовенка, Антоніни Лабурець, Михайла Костюка, Василя Сердюка, Надії Юркової 
(1977 р., 30 липня); у Малинівській школі урочисто відкрито комп’ютерний клас за спри-
яння голови державної податкової адміністрації в Чернігівської області В.В. Осипенка 
(2002 р., жовтень).

Лісова Раїса Федорівна (1949 р.н.) – директор Малинівської ЗОШ І-ІІ ст. з багато-
річним педагогічним стажем.

Матюха Світлана Василівна – вчителька української мови та літератури Малинів-
ської школи, переможець районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року– 
2007».

Медалісти Малинівської школи: 1979 р. – Михайло Володимирович Кисловець;  
1987 р. – Наталія Іванівна Барбаш; 1989 р. – Віталій Іванович Барбаш; 1992 р. – Наталія 
Миколаївна Пархоменко; 1997 р. – Тетяна Олексіївна Сиворакша.

Улянівська школа

Коленко Надія Петрівна – вчителька початкових класів Улянівського НВК, нагоро-
джена Почесною грамотою управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації 
(2005).

Ярова Н.В. – вихователь Улянівського НВК, переможець районного конкурсу «Ви-
хователь року-2004».

Шльончик Антоніна Петрівна – вчитель 
української мови і літератури Улянівської 
школи, у професійному конкурсі педагогів 
району завоювала звання «Учитель року» 
(1997 р., грудень), нагороджувалася Подякою 
голови Чернігівської облдержадміністрації 
(1997–1998), лауреат премії імені Миколи 
Мглинцева (2011). Учитель вищої кваліфіка-
ційної категорії, учитель-методист, творча, іні-
ціативна особистість. Нагороджена Почесною 
грамотою Міністерства освіти й науки України 
(2000, 2008),  нагрудним знаком «Відмінник 
освіти України» (2003), дипломом лауреата 
щорічної обласної премії імені Софії Русової 
(2011).
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Халявинська школа

У1865 році в с. Халявин діє церковна школа. 12 грудня 1868 р. реорганізована в зем-
ську (школа займала приміщення, побудовані у 1887 та 1892 рр.). У 1902 р. зведено новий 
шкільний будинок. У 1886 році попечителем школи обраний В.М.Макієвський-Зубок. 
У с. Полуботки діяла школа грамоти (1894–1905, вчитель Ганна Іванівна Тросницька), 
а з 1905 р. перетворена на церковно-парафіяльну («помещение ее устроено старанием 
священника на средства прихожан… в 1905 году обучалось 45 мальчиков и 10 девочек… 
в школе преподавал учитель Михаил Кириенко»), у 1916 р. відкрито земську. У 1896-97 
навчальному році при Халявинському училищі влаштовано хор. У школах вчителями 
працювали: Корній Григорович Калюжний (1869), Смирнова (1877), дворянка Любов 
Стефанова Гаврилова (померла 1881 р. в 24 роки); Гловацький (1885), Микола Васи-
льович Рашко (1882–1912), Нерода (1887–1889), Павло Миколайович Осьмаловський 
(1894–1897), Бережкова (1898–1899), Харченко (1900), учитель Халявинської церковної 
школи міщанин м. Чернігів Трохим Ничипорович Голик (1904), Маргарита Іванівна 
Свислоцька (1906–1912), Таїсія Євстафіївна Силич (1906), Віра Іванівна Критикова 
(1909), вчителька церковно-парафіяльної школи с. Полуботки Лідія Григорівна Росинська 
(1910), Параскева Семенівна Матвієвська (1911), Онисія Сидорівна Дейнеко (1911–1913), 
Євгенія Миколаївна Рашко (1912–1913), Іван Зіновійович Заровський (1913), вчитель 
церковно-парафіяльної школи в с. Полуботки селянин містечка Александрія Ваявицької 
губернії Даній Веронштове (1916), вчитель церковно-парафіяльної школи с. Полуботки 
Олександр Симеонович Грибенюк (1917). Попечителем Халявинської школи обирався 
В.М. Мокієвський-Зубок (1886).

У1894 році відзначалось, що в Халявинській школі проводяться вечірні повторювальні 
заняття з колишніми учнями та дорослими неграмотними. У 1899 році срібною медаллю 
«За усердие» для ношення на грудях на Олександрівській стрічці нагороджений вчитель 
Халявинської школи колежський регістратор Микола Рашко.

5 грудня 1950 року районна газета відзначала: «Спочатку в школі навчав священик, 
а у 1890 році в селі стала працювати вже земська чотирьохкласна школа, у 1936 році 
відкрито школу-семирічку, а в 1938 році вже був перший випуск десятого класу, у 1940 
році з стін школи випущено 26 чоловік з середньою освітою, у післявоєнні роки середню 
школу закінчило 79 чоловік. Відмінниця навчання Юнната Бичук – студентка Київсько-

го державного університету, багато десятикласників зараз 
студенти Київського політехнічного, медичного, сільсько-
господарського інститутів. Частина випускників навчається в 
Чернігівському учительському інституті. Колись, до револю-
ції, в селі на 500 дворів інтелігенцію представляв тільки один 
учитель, то зараз інтелігенція села налічує в своєму складі 
18 учителів, п’ять спеціалістів сільського господарства, два 
медичних працівники, до 10 службовців».

Петрушинець Михайло Григорович (1915–1988) – у 
1943–1970 рр. працював директором Халявинської школи, від-
мінник освіти, нагороджений медалями «За доблесну працю», 
«За трудову відзнаку».
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Буштрук Є.П. – вчитель Халявинської школи, кращий робсількорівець, занесений 
до книги Пошани районної газети (1974).

 Кобзар Анатолій Васильович – директор Халявинської 
школи, нагороджений знаком «Відмінник освіти України» 
(2002), Почесною грамотою Чернігівської обласної ради 
(2009), обирався депутатом Чернігівської районної ради.

Кобзар Надія Миколаївна – вчителька початкових кла-
сів Халявинської школи, нагороджена грамотою управління 
освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
(2002).

Гайовий Анатолій Іванович 
(1957 р.н.) – відмінник освіти 
України, тренер обласної дитя-
чо-юнацької спортивної школи з 
лижного спорту Олімпійського 

резерву. Народився 28 вересня 1957 року в селі Березанка 
Чернігівського району. Закінчив Брусилівську середню  школу 
у 1975 році.  1975 року вступив до Чернігівського державного 
педагогічного інституту ім. Т.Г.Шевченка, який закінчив у 
1979 році. З 1979 по 1986 рік працював учителем фізичної 
культури Пльохівської  середньої школи.

Із серпня 1986 року і понині працює учителем фізичної 
культури Халявинської ЗОШ І-ІІІ ст. Особисті спортивні до-
сягнення: перший розряд з легкої атлетики, був чемпіоном області в студентські роки. Він 
знайшов себе саме в школі, один із тих, хто дає дітям перші знання і навички, привчає 
дітей до здорового способу життя і виховує інтерес до спорту: «Я маю вищу категорію, 
старший учитель, звання «Відмінник народної освіти». У 2005 р. визнаний кращим 
учителем фізвиховання в Чернігівській області. Про учителювання, чесно кажучи, не 
мріяв. Але постало питання вибору професії. Мама порадила: спробуй на факультет 
фізвиховання. Я вступив у ЧДПУ (тоді ще інститут) у 1975 р. Почав учитися і зрозумів, 
що це мені подобається. Мій принцип відбору дітей – приходьте всі і займайтеся. Ста-
неш спортсменом – добре, а не станеш – ти все одно чомусь навчився, відірвався від 
вулиці. Відмовляти комусь  неприпустимо. Буває й таке, що спочатку наче й не подає 
якихось надій, але так хоче, так старанно трудиться, що врешті чогось досягає. Спочатку 
уроки, як для всіх. А потім секції за інтересами і відповідно до нахилів. Кожного дня 
після уроків дві години спортивних занять, тут мені добре допомагає учитель військо-
вої підготовки. Плюс від трьох до п’яти разів на тиждень – лижна секція. Досить часто 
дівчата й хлопці з посередніми успіхами в навчанні стають хорошими спортсменами. 
Тобто, я починаю ліпити з них, скажімо, не спортсменів, а фізкультурників і намагаюсь 
для кожного знайти тренера надалі. Нам добре тим, що Халявин недалеко від лижної 
бази і школи олімпійського резерву. Тренери повірили в нас, самі до нас приїжджають 
працювати на базі школи. Коли я працював у Пльохові, заздрив халявинцям. Але був 
такий період. коли «розумні голови» вирішили, що спортивний майданчик не потрібен, 
вирішили замість нього поставити пам’ятник Леніну. Прийшов час і майданчик став 
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знову більш актуальним». 
Нагороджений грамотами Міністерства освіти України (2005), Чернігівської обласної 

ради (2002, 2010), районної державної адміністрації та райради. Лауреат районної премії 
ім. Миколи Мглинцева (2012).

Савоста Василь Терентійович – учитель Малинівської восьмирічної школи, на-
городжений медаллю «Ветеран праці» (1978).

Медалісти Халявинської школи: В.О. Грищенко, П.С. Дорошенко, В.І. Койдан, 
М.В. Лобос, Г.В. Лукашенко, Н.І. Отлів, М.П. Петрушинець, Л.С. Сердюк, М.О. Шере-
мет, А.Я. Орішко, В.М. Петрушинець (1961), В.М. Дубина, М.П. Атрошенко (1965), В.М. 
Притиковська, А.І. Поліщук, С.М. Зубок (1966), К.І. Коваленко, О.М. Половецька, В.І. 
Пухова, Н.В. Тригуб (1967); І.В. Бурсим, С.В. Розсоха (1968), С.Г. Барбаш (1969), О.О. 
Зевченко (1971), І.М. Гордієнко, Г.М. Романова, Н.В. Тригуб (1972), Н.В. Гончар, Н.П. 
Жабинська, О.П. Матвієнко, Г.І. Комісар (1974), Л.А. Заворотна, С.В. Шурпа (1975), В.Г. 
Василенко (1983), Т.І. Кучерява (1987), Л.М. Самійленко, О.В. Коноваленко, І.В. Кулик, 
М.Д. Воробей (1989), Е.М. Льодовий, С.Ф. Павенко, В.О. Москаленко (1990), О.М. Зе-
ненко (1991), Л.Б. Авраменко; Т.М. Писанко (1992), С.В. Мазур (1995), О.М. Насінник, 
Л.А. Кобзар, О.М. Навозенко (1999), О.В. Буштрук, Т.М. Зубок (2002), Д.Б. Авраменко, 
О.С. Пархоменко, М.Л. Тарасенко (2003), В.Л. Бичик, В.В. Константинов (2004), В.А. 
Кобзар, Г.В. Мазур, Т.В. Івасенко (2005).

Учні та випускники Халявинської школи успішно займаються спортом: Тетяна Зу-
бок, Олена Ситенок та Олександр Заровний стали призерами України з лижних гонок 
(1989); естафетна команда лижників 3х10 км у складі Юрія Тосенка, Олександра За-
ровного та Олександра Ващенка посіла І-е місце на першості України (1992); у Італії 
Олександр Заровний став переможцем 
Кубка світу з лижоролерів серед юніорів 
(1994); призерами Всесвітньої Універсіади 
стали Олександр Заровний та Олександр 
Ващенко (1995); Оксана Кузьменко у м. 
Суми стала дворазовим призером України 
з лижних гонок (1996); майстер спорту 
міжнародного класу Олександр Заровний, 
майстер спорту Олександр Ващенко, канди-
дат у майстри спорту Валентина Афоніна у 
змаганнях ІІ-ї Зимової Спартакіади України 
з лижних гонок вибороли 7 медалей (1997); Олександр Заровний бере участь у ХVІІІ 
Зимових Олімпійських Іграх у Нагано (Японія) (1998); Олександр Заровний став чемпі-
оном України з лижоролерів (2000); кандидат у майстри спорту Михайло Кузьменко став 
чемпіоном України з лижоролерів (2001); сестрам Людмилі та Олені Жибер присвоєно 
звання «Майстер спорту України з біатлону». На першості України з лижних гонок учні 
школи Ірина Турлакова, Людмила Жибер, Людмила Деркач, Ірина Кузьменко завоювали 
13 медалей (2003)
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Хмільницька школа

У1877 році в с. Хмільниця з 812 жителів 5 людей з освітою, 1886 р. – діє церковна 
школа грамоти в Хмільниці, з 1896 р. – церковнопарафіяльна (також у 1914 р.), відзна-
чається, що «школа эта образовалась из сравнительно порядочно поставленной школы 
грамоты». Земську другорозрядну відкрито у 1896 році. У 1896 році в Рябцях відкрито 
земське другорозрядне однокласне училище в приміщенні колишньої лісної контори. 
Земськими вчителями працювали: Хмільницька школа – Катерина Лаврівна Грабовська 
(1896); Стефан Васильович Елланський (1898–1899), Гноюшний (1899), Цитович (1900); 
Ксенія Михайлівна (1906–1909) та Віра Михайлівна Крутикови (1906), Дарія Андріївна 
Рожаліна (1909–1911), Іван Йосипович Лайко (1911–1912), Олександра Петрівна Лай-
ко (1912–1913); Рябцівська школа – Афанасій Григорович Цитович(1896); Камінська 
(1897–1898), Панібург (1899–1900), Ольга Олексіївна Юркевич (1909–1911), Ксенія 
Іванівна Смеловська (1911–1913).

Романенко Дмитро Юхимович – директор Хмільницької школи, нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора (1953).

Шульга Григорій Миколайович – працював учителем (з 1983 р.), а згодом дирек-
тором Хмільницької школи (до 2000 р.).

Заворотна Ганна Миколаївна – народилася 3 грудня 1954 
року в селі Петруші Ріпкинського району Чернігівської області. 
З 1962 по 1972 рік навчалась у Петрушівській середній школі. 
Після  закінчення школи вступила до Ніжинського культурно-
освітнього училища (1972–1974 рр.). З 1974 року працювала ди-
ректором будинку культури, згодом вихователем дитячого садочка 
№ 69 м. Чернігова, учителем 8-річної Хмільницької школи до її 
реорганізації (з 1996 р. – Хмільницька середня школа), учителем 
історії та правознавства. З 2000 р. займає посаду директора. Ганна 
Миколаївна – активний громадський діяч, є членом виконкому 
Хмільницької сільської ради, лауреат районного конкурсу «Жінка 
року» (2003), нагороджена грамотою Чернігівського обласного 
інституту післядипломної освіти ім. К.Д. Ушинського (2010).

Ряба Віра Василівна – учителька іноземної мови Хміль-
ницького НВК, народилась 1 жовтня 1968 року в с. Рябці Черні-
гівського району Чернігівської області. Після закінчення школи 
вступила до Київського державного педагогічного інституту 
іноземних мов. Здобувши освіту учителя німецької та англій-
ської мови, працює за фахом в Хмільницькому НВК. На даний 
час обіймає посаду заступника директора з навчально-виховної 
роботи Хмільницького НВК. Нагороджена грамотою управління 
освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
(2002), грамотою Чернігівського обкому профспілки працівників 
освіти (2003).

Медалісти Хмільницької школи: Н.А.Шевченко (1981); А.А.Маслак (1983), 
Т.В.Гломозда (1983), Н.А.Зеньковецька (1984), Т.Г.Заворотна (1984), І.С.Москаленко 
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(1984), О.А.Пуцай (1984), Т.М.Насінник (1984), О.В.Кудряшов (1985), І.О.Щербатих 
(1985), Н.В.Іллюшко (1985), І.М.Максименко (1985), О.О.Щербатих (1986), М.В.Дідовець 
(1986), Ю.В.Кравченко (1988), Ю.С.Гутнік (1987), Ю.О.Щерба (1987).

Черниська школа 
імені Героя Радянського Союзу А.С. Юрченка

У 1877 р. навчанням дітей у с. Черниш займався місцевий 40-річний козак лісничий 
Білоконський, який здобув освіту в гімназії (закінчив 6 класів): «один козак обучал 30 
мальчиков, а весной 15, берет по 50 коп. в месяц с каждого». У 1892 р. діє церковна шко-
лаграмоти, де учнів навчає А.К. Желєзняков. У 1897 р. у Черниші діють три церковні 
школи грамоти у приватних будинках: 1. вчитель, селянин Леонтій Білоконський, у при-
ватному будинку; 2. вчитель, селянин Кирієнко; 3. вчитель, селянин Опанасенко. У 1899 
р. в Черниші відкрито земську школу, зазначається, що «в Чернише школьное здание 
построено местным сельским обществом по плану, составленому управой (однокомплек-
тное), при помощи ссуды губернского земства в 1200 руб.». У 1896 р. у церковній школі 
грамоти 36 хлопчиків навчає козак Василь Сказка. Земськими вчителями працюють: 
Калініна (1899), Вихман (1900), Резнікови Марія та Ганна (до 1906 р.), Марія Федорівна 
Полосмак (1906–1907), Олександр Александрович Полосмак (1906–1907); Іван Ники-
форів Голиков (1907), Анастасія Василівна Волкова (1909–1911), Василь Євдокимович 
Товстоліс (1911–1912), Антоніна Петрівна Введенська (1912). Попечитель Черниської 
школи А.Н. Драчевська (1899).

Районна газета 1945 р. повідомляє: при Черниській школі під керівництвом воєнру-
ка Ячного члени Тсоавіахіма вивчають трофейну зброю: «Досконало вивчені: автомат, 
гвинтівка, кулемет і ін. Добре тут налагоджено справу по вивченню протиповітряної 
оборони» (1945 р., 28 лютого); учні Черниської школи працюють у гуртку авіамоделіс-
тів та готуються взяти участь у обласних змаганнях авіамоделістів (1956 р., 19 серпня); 
раз на тиждень вчителі Черниської школи випускають радіогазету (1963 р., 25 квітня); 
Черниська семирічна школа придбала телевізор. Під керівництвом учителя фізики Ф.Ф. 
Ячного учні вивчають нову радянську радіотехніку (1955 р., 22 лютого).

Ячний Федір Филимонович – навчав молодших школярів у Черниській школі з 
1946 року і далеко за пенсійний вік. Юність учителя була буремною, з 18 років випало 
воювати у складі 45-ї гвардійської дивізії – спочатку наводчиком, потім командиром 
гармати. Додому повернувся з тяжкими ранами і нагородами – медалями «За бойові 
заслуги», «За перемогу над Німеччиною», орденом Вітчизняної війни 1 ст. Все життя 
поруч дружина і колега-вчителька Марія Пилипівна.

Шестовицька школа

При сільській церкві с. Шестовиця в 1732 році діє школа, у 1860-х рр. діє церковно-
парафіяльна школа (у 1869 р. навчається 12 учнів). У 1877 р. зазначалось: «школы нет. 
Прежде обучал священник Ник. Ив. Морачевский, а умер этот священник – никто боль-
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ше не обучает и некому 
(теперешний священник 
старик и больной)»; 1882–
1889 рр. діє земська шко-
ла; 23 листопада 1894 р. 
у церковному приміщенні 
відкрито церковну школу 
грамоти «старанием при-
чта, церковного старосты», 
за вчителя селянин власник 
Андрій Ємельянов Май-
борода навчає 60 учнів, з 
них 10 дівчат; 1905 р. – «до 
1897 года названное обще-
ство постановило устроить 
у себя земское народное 
училище. Намерение об-
щества было поддержано 
управой, соблюдены были 

все формальности и обществу выдано ссуду в 500 руб. для приобретения усадьбы 
для училища». У 1897 р. діє початкова народна школа. Земські вчителі: Морачевська 
(1885–1887); Холодовський (1897–1898); Митрофан Свириденко (1899–1902); Рожалін 
(1906); Варвара Антонівна Храпачова (1906); Надія Іванівна Стефанович (1909–1911); 
Іван Іванович Новіцький (1911–1913).

Завідуюча школою Сокоцька (1925). У 1927 р. побудовано нове приміщення школи.
Директор школи Грищенко (1935 р., 23 червня). Учні-відмінники Юрко Савоста та Трохим 
Барабаш займаються в авіамодельному гуртку; учні-відмінники Ганна Міх та Ваня Сокол 
(1935 р., 8 та 28 грудня). 1953 року директор школи, вчитель історії Андрій Трохимович 
Гулай складає історичну довідку про село. Він же у 1967 р. подає історичну довідку про 
село редакції видання «Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область».

Кондрашевський Микола Федосович – перед самою війною став директором 
Шестовицької 7-річної школи. Причому і в умовах окупації робив все можливе, щоб 
навчання дітей не припинялось. Нехай лише за програмою початкової школи, з велики-
ми вимушеними перервами, та все ж навчальний процес продовжувався. Повноцінну 
роботу школи відновлено відразу після визволення села, хоч як це нелегко було, коли 
не вистачало палива, освітлення, скла у вікнах, шкільного приладдя. Але директор не 
опускав руки, разом з усіма лагодив приміщення, діставав матеріали, приймав на роботу 
нових вчителів. І шкільне життя завирувало. 

Брик Олексій Григорович – зі спогадів колишнього директора: «У село Шесто-
вицю в 70-ті роки минулого століття запросив мене викладати в школі німецьку мову 
її тодішній директор Михайло Дементійович Назаренко. До того я мешкав і працював 
у Чернігові… За два роки Михайло Дементійович Назаренко вийшов на пенсію, і мені 
запропонували очолити школу. Довго відмовлявся. Я ніколи не рвався на керівні поса-
ди. Викликали до райкому партії: «Або ви будете директором, або не працюватимете й 
учителем!» Що ж, довелося погодитися… Поступово в школі застосовувалися передові 
форми й методи навчання. Наполегливо працював педагогічний колектив. Школа в числі 
перших в районі запровадила кабінетну форму навчання. У нас проводилися семінари 
директорів шкіл району. Досвід роботи вивчався районним і обласним відділами освіти. 
Перевірка практичних знань і навичок учнів обласним відділом освіти дала позитивні 
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результати. Школу відвідав заступник міністра освіти і дав високу оцінку роботі педа-
гогічного колективу. Кращі учні школи брали активну участь у районних предметних 
олімпіадах, посідаючи призові місця. Протягом трьох років було збудовано будинок для 
вчителів, шкільну їдальню, котельню з паровим опаленням, поліпшено матеріальну базу 
школи. Чималу фінансову допомогу надавав школі місцевий колгосп і особисто його 
голова М.І. Крутик. За досягнуті успіхи в навчально-виховному процесі вчителі школи 
були нагороджені грамотами райвно, облвно, міністерства освіти».

Шибиринівська школа

При Шибиринівській церкві в 1732 р. діє школа.У відомостях про церковнослужи-
телів за 1875 р. зазначено, що священик Іоан Романів Гаймановский «в 1860 году за 
примерное старание о храме Господнем и ревность к обучению детей награжден На-
бедренником». У 1868 р. у с. Шибиринівка діє церковно-парафіяльна школа. Про стан 
освіти в селі в 1877 р. зазначається: «Шибириновка (712 душ) – дом для школы построен 
на общественный счет, есть, но пустует (стоит без окон), за недостатком учителя, по-
номарь учит на дому». Земську школу відкрито у 1894 р., а в 1897 р. «шибириновское 
училище вследствие сделанной обществом пристройки и увеличения числа учеников 
переведено управой из второразрядного в перворазрядное». Нове приміщення школи 
збудоване в 1899 р. на землі, яку подарував громаді В.В. Комаровський. У Антоновичах 
земська школа відкрита з 1885 р., а з 1899 р. – церковна школа грамоти. Земські вчителі: 
Йосип Якович Стишковський (1896), Денис Степанович (1897–1911) та Степан Данило-
вич (1912–1913) Ющенки.

У 1923 р. завідуючими шкіл працюють: Шибиринівською – Ліпко (1930), Л.Л. Ячний 
(1930), Москалівською – С.І. Дев’яткина (1930), Антоновицькою – Федосов (1929–1930).
Районна газета повідомляє, що в 1931 р. у Антоновичах, а в 1936 р. у Шибиринівці бу-
дуються нові школи. У 1949 р. завідуюча Шибиринівською початковою школою В.Е. 
Ющенко, а завідуюча школою в Москалях – Надія Аврамівна Лиман (працювала в 1935 
– 1969 рр.), директори Антоновицької семирічної школи: М.К. Беспалова (1946), Павло 
М. Личман (1951), Любов Федорівна Батюк (1956), Н.Е. Тимошин (1957), М.Ю. Тимошин 
(1969). Районна газета 25 січня 1966 р. повідомляє про те, що Шибиринівська початкова 
школа має 100 % успішність.

У 1923 р. завідуючими шкіл працюють: Шибиринівською – Ліпко (1930), Л.Л. Ячний 
(1930), Москалівською – С.І. Дев’яткина (1930), Антоновицькою – Федосов (1929–1930). 
Районна газета повідомляє, що в 1931 р. у Антоновичах, а в 1936 р. у Шибиринівці бу-
дуються нові школи. У 1949 р.завідуюча Шибиринівською початковою школою працює 
В.Е. Ющенко, а завідуючою школою в Москалях – Надія Аврамівна Лиман (працювала 
в 1935–1969 рр.), директори Антоновицької семирічної школи: М.К. Беспалова (1946), 
Павло М. Личман (1951), Любов Федорівна Батюк (1956), Н.Е. Тимошин (1957), М.Ю. 
Тимошин (1969). Районна газета 25 січня 1966 р. повідомляє про те, що Шибиринівська 
початкова школа має 100 % успішність.

Медалісти Шибиринівської школи: Андрій Іванович Стандур (2006), Наталія Ле-
онідівна Лісова (2006), Анна Олександрівна Козел (2009), Дарія Юріївна Дахно (2013), 
Анна Сергіївна Тимошенко (2013).

Районна Дошка пошани: завідувач Скугарською початковою школою О.С. Остриць-
кий (1963), директор Пісківської школи М.К. Гаценко (1964), вчителька Скугарською 



Літопис доль та днів минулих

142

початковою школою Є.Д. Острицька (1966, 1968), вчителька Олишівської школи Г.А. 
Вишгородько (1967), вчителька Масанівської початкової школи М.А. Євтушенко (1968), 
директор Мохнатинської школи Л.М. Бабарико (1968, 1970, 1971), директор Деснянської 
початкової школи Р.А. Короткевич (1969), вчителька М.-Коцюбинської школи М.А. 
Пінчук (1969), вчителька Анисівської школи Н.І. Комісаренко (1971), вчителька Хміль-
ницької школи Г.М. Ячна (1973), вчителька Клочківської школи М.М. Буглак (1970), 
вчителька Анисівської школи М.І. Комісаренко (1970, 1971), вчителька Жукотківської 
школи, лектор В.І. Тимошенко (1972, 1981), вчителька Седнівської школи П.М. Яворщук 
(1972), вчителька Масанівської школи М.А. Береза (1973), вчителька Хмільницької шко-
ли Г.М. Ячна (1973), вчителька Анисівської школи К.І. Максименко (1974), вчителька 
М.-Коцюбинської школи М.Д. Полегешко (1974), вчителька Пісківської школи М.М. 
Тимошенко (1974), вчителька Левковицької школи Н.В. Дюба (1975), директор Дні-
провської школи І.П. Черінько (1976, 1981), директор Рудківської школи Н.В. Науменко 
(1976, 1980), вчителька М.-Коцюбинської школи В.І. Сиза (1976), директор Слобідської 
школи П.І. Гордієнко (1977, 1979, 1983), вчителька Халявинської школи, політінформа-
тор партійної організації колгоспу ім. Жданова Н.К. Роззівако (1977–1978), вчителька 
біології Серединської школи О.Ф. Притиковська (1977), директор Гончарівської школи 
З.І. Коренєва (1978), вчитель Іванівської школи, лектор первинної організації товари-
ства “Знання” Г.С. Мартиненко (1978), директор Шестовицької школи, пропагандист 
парторганізації колгоспу “Ленінський шлях” О.Г. Брик (1978), вчителька Дніпровської 
школи, лектор первинної організації товариства “Знання” О.І. Ярмак (1978), директор 
Халявинської школи, пропагандист М.О. Пільгуй (1979), вчителька Ладинської школи, 
лектор первинної організації товариства “Знання” Т.Н. Пупій (1979), вчитель Михайло-
Коцюбинської школи Т.К. Дейнеко (1980), вчителька Гончарівської школи Т.С. Дуплик 
(1980), директор Ладинської школи, лектор М.С. Йовчик (1980), вчителька Седнівської 
школи Г.М. Черечукина (1981), вчитель фізвиховання М.-Коцюбинської школи М.І. Шпак 
(1982, 1988), вчителька Жеведської школи В.Т. Марченко (1983), вчителька початкових 
класів Киїнської школи Н.А. Зеніч (1984), вчителька початкових класів Киїнської шко-
ли К.І. Жук (1986), вчителька початкових класів Іванівської школи, відмінник народної 
освіти Н.П. Зуйок (1987), завідувачка дитсадком смт. Олишівка Л.О. Гнилуша (1989), 
директор Киїнської школи К.Г. Светенок (1991).

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ ШКІЛ 

Адаменко Єлизавета – дев’ятикласниця Халявинської школи, стипендіат Чернігів-
ської райдержадміністрації (2012).

Андросенко Віктор Іванович (1940 р.н.) – народився в с. Піски, автор 13 винаходів 
та ряду наукових праць, Заслужений конструктор Російської Федерації.

Андросенко Михайло – обдарований учень Іванівської школи, у 2002–2003 рр. 
отримував щомісячну стипендію Чернігівської райдержадміністрації.

Апанасенко Людмила Миколаївна (13.07.1966 р.н.) – народилася в с. Хмільниця, 
працювала головним бухгалтером Чернігівського пивзаводу «Десна».

Артьомін Дмитро (1986 р.н.) – народився в смт Михайло-Коцюбинське, майстер 
спорту з біатлону, член юнацької збірної України, учасник чемпіонату світу.

Балика Костянтин Михайлович (1894–1971) – народився в Седневі, відомий бі-
бліотекознавець і бібліограф, професор. 
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Бенедіктови Віктор Леонідович (1962–2000) і Микола Леонідович (1965 р.н.) – 
народилися в с. Рад.Слобода, майстри спорту з мотокросу. Віктор займав 1-е місце на 
чемпіонаті України (1997, 1998), учасники Всесоюзних та європейських змагань.

Березовський Михайло Олександрович (1933–1995) – народився в с. Старий 
Білоус, кандидат фізичних наук. Початкову освіту здобував у рідному селі та у м. Ви-
ноградове Закарпатської області. З 1943 по 1950 рік служив у лавах армії, відразу після 
мобілізації вступив на радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту, 
1955 року отримав диплом інженера-радиста. Потім закінчив аспірантуру в Москві. У 
1965 р. здобув ступінь кандидата фізичних наук, працював у галузі атомної енергетики.

Богдан Михайло Іванович (1919–2002) – народився в с. Халявин, навчався у вій-
ськовому училищі морської авіації, війну закінчив лейтенантом. Вчився у Київському 
державному університеті, кандидат економічних наук, до виходу на пенсію викладав у 
Київському політехнічному інституті.

Бордонос Надія – одинадцятикласниця Радянськослобідської школи, стипендіат 
Чернігівської районної державної адміністрації (2012). 

Бориско Олексій Семенович (29.03.1928 р.н.) – у паспорті 
Олексія Семеновича вказана ще одна дата народження – 31 грудня 
1927 р. Він побачив світ у Казахстані, куди сім’я його батька була 
вислана з Пакуля після революції 1905 р. У 1933 р. родина повер-
нулась у рідне село. Батько Семен репресований і розстріляний 
(реабілітований в 1957 р.). Троє дітей ростила мати, вони тяжко 
трудилися нарівні з дорослими. Перед початком війни Олексій 
закінчив сьомий клас Пакульської середньої школи. Дуже хотів 
вчитися далі. Але сину «ворога народу» це було заказано. Про 
свою складну долю і пошуки місця в житті Олексій Семенович 

розповів на сторінках «Автобіографічного покажчика»: «До служби в армії нас (хлоп-
чаків-підлітків) готували протягом вересня 1943 – вересня 1944 рр. Під керівництвом 
військкомату і фронтових офіцерів. За цей час пройшли «курс молодого бійця». Ми вже 
добре знали сучасну стрілецьку зброю і влучно стріляли. На початку жовтня 1944 р. ми 
вже були на збірному пункті в Чернігові. Там формувалися піхотні роти і відправлялися 
у фронтові військові частини. На станції Новоград-Волинський ... пахло фронтом. Роз-
ташували наш навчальний дивізіон в 78-му запасному артилерійському полку на кінній 
тязі. Після муштри нас посадили в вагони і влили на заході в 145-ту «армійсько-гарматну 
артилерійську бригаду РГКА (резерву фронтового головного командування)». На службі 
муштрували до автоматизму. Тут я одержав першу нагороду «Відмінний артилерист» і 
звання командира гармати. На початку 1948 р. й цю частину поставили на консервацію. 
Ми повернулися на Велику Україну в постійні казарми м. Житомира, а потім у 218-й 
гаубичний артилерійський полк у м. Бердичеві. У 1949 р., як найбільш підготовлений, 
я був переведений в штаб полку. Збулося те, чого прагнув, у 1950 р. був скерований на 
навчання у Сарненське військове адміністративне училище. У 1951 р. при розподілі ви-
пускників я не міг бути в Німеччині (знову спливло, що син репресованого). Я відхилив 
варіант залишитися в армії і в травні 1951 р. демобілізувався». Армійська служба Олексія 
Бориска та участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни відзначені нагоро-
дами – орденами «Вітчизняної війни», «За мужність», двадцятьма медалями. 

«З осені 1951 до осені 1955-го навчався у Чернігівському медичному 4-річному 
училищі, успішно його закінчив. А далі – навчання в медінституті. В Станіславі (Іва-
но-Франківськ) закінчив два курси, на третій перевівся в тільки що відкритий інститут 
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у Тернополі». Закінчив з відзнакою і скерований за розподіленням у розпорядження 
Хмельницького облздороввідділу. Вражаючих результатів як у науковій, так і практичній 
медицині досяг Олексій Семенович. Він весь час вчився сам і навчав інших. Починав 
у 1961 р. лікарем-анестезіологом у торакальному відділенні Хмельницької обласної лі-
карні, через п’ять років завідував відділенням анестезіології та реанімації, атестований 
Міністерством охорони здоров’я на вищу категорію. У 1968 р. на основі своїх дослідів 
успішно захистив кандидатську дисертацію з інтенсивної терапії, реанімації, реабілітації 
важких форм правця. З 1970 р. плідно працював в науково-дослідному пульмонологічному 
центрі,  як член і секретар вченої ради. Брав активну участь у роботі Товариства вина-
хідників та раціоналізаторів області. Отримав диплом винахідника та раціоналізатора 
СРСР. У 1975 р. удостоєний вищої професійної відомчої нагороди «Відмінник охорони 
здоров’я». Три каденції поспіль, від 1984 р., Олексій Бориско очолював факультет удо-
сконалення лікарів (як філію Вінницького державного медінституту ім. М.І. Пирогова). 
Потім завідував курсом пульмонології та бронхології кафедри пульмонології та фтизіа-
трії. У 2006 р. отримав вищу категорію із загальної терапії (сімейна медицина). Олексій 
Семенович – автор понад 200 наукових публікацій, автор і співавтор семи монографій, 
п’яти методичних посібників, 12 інформаційних листків, 72 раціоналізаторських пропо-
зицій, чотирьох винаходів, сертифікатів. Удостоєний трьох вищих категорій з медицини. 
Член-кореспондент Академії медико-технічних наук.

Бориско Юрій Васильович (1951 р.н.) – народився в с. Лінея, закінчив із золотою 
медаллю Пакульську школу, навчався в Київському автодорожному інституті, працював 
начальником управління Міністерства автомобільного транспорту УРСР (до 1991 р.).

Брей Віктор Петрович (1925–2008) – найкраща розповідь про цю незвичайну люди-
ну – його власна. Отже, пропонуємо деякі сторінки  автобіографічної книги «О том, что 
в памяти» (мовою оригіналу): «Родился я 25 июня 1925 года во Льгове Черниговского 
района. Рядом течет Ильговка – приток реки Белоус, которая впадает в Десну. Когда-то 
Ильговка была большая и многоводная. Я в детстве часто с разбега нырял в глубину ее 
омутов, плавал на лодке. Через Ильговку был деревянный мост, который во время войны 
сожгли партизаны. В колхозном саду стояла пасека на 150 ульев. Вот она и подарила 
мне увлечение на всю мою сознательную жизнь, любовь к труженице пчеле. В центре 
села находилось кладбище, где до 1930 года была церковь. Я хорошо помню, как ее 
разрушали. Позднее из ее материалов построили школу в селе Зайцы. Село Льгов было 
козацкое – никогда помещика у нас не было.

Отец мой Брей Петр Павлович родился 1985 г. во Льгове. Мать – Мельник Анастасия 
Ивановна 1902 г. р. Однажды в ноябре 1932 года я на перемене прибежал домой и застал 
во дворе плачущую мать и чужих людей. Из дома забиралось все: вещи, одежда, продукты, 
постель. Забрали также большую красивую икону и швейную машинку «Зингер». Мы 
с сестрой Олей стали жить у бабушки, благодаря которой и выжили. Приходилось про-
сить милостыню, искать гнилой картофель. Летом 1933 года, после ходатайства сестры 
матери Александры Ивановны, которая работала в обкоме партии, суд признал наше 
раскулачивание необоснованным и принял решение о возвращении отобранного у нас 
имущества, но оно уже было продано та торгах.

Каждую субботу, придя со школы домой, я шел за восемь километров в 
М.-Коцюбинское в районную библиотеку за книгами. Хотел стать астрономом или физи-
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ком. Потом мечтал стать художником, позже – военным. Были еще мысли стать лесничим 
или строителем, но ни в коем случае не врачом – боялся уколов и боли.

Началась война… Через два дня мобилизовали отца, но не на фронт, а на железную 
дорогу. Меня назначили бригадиром одной из двух колхозных бригад. Зимой 1941–1942 
начали строить железнодорожный мост через реку Белоус, так как прежний был взо-
рван. Работать было крайне тяжело. В конце февраля 1942 г. мост был построен. В 1942 
году партизаны нашего района разгромили полицию и временно установили советскую 
власть. Венгры, и реже немцы, постоянно проводили облавы. Вообще я с ужасом вспо-
минаю те дни фашистской оккупации. Наконец пришел день освобождения. Опять ра-
ботаю на железной дороге до конца 1943 г. Несколько раз был в военкомате, но каждый 
раз возвращался – не пришел еще мой черед стать солдатом. 8 февраля 1944 г. меня с 
друзьями направляют в 102 учебный Черниговский полк – школу младших командиров. 
В августе 1944 нас срочно отправляют на 1-й Украинский фронт без званий младших 
командиров, просто рядовыми под Раву-Русскую. Зам…на 2-й Белорусский фронт на 
реку Нарев. До января 1945 – тяжелые изнуряющие бои. За взятие Цопота (Сопота) я 
был награжден медалью «За отвагу». Среди других моих наград это самая любимая. К 
апрелю 1945 вышли на реку Одер…был ранен и контужен разорвавшимся снарядом. 
Получил очередную награду. С медсанбата сбежал и попал в ОТК автоматчиков. Войну 
окончил на берегу Балтийского моря. Я побывал в Берлине и Бремене. А в ноябре 1945 
был демобилизован из армии. Мне только 20 лет.

В 1946 сдал экзамены на аттестат зрелости в Черниговской школе №6. Подал 
документы в Киевский медицинский институт. Конкурс был 7 человек на место, но меня 
приняли как участника войны. Время было трудное и голодное. По выходным дням 
приходилось убирать развалины на Крещатике, а весной и осенью – садить деревья в 
Гидропарке.

В сентябре 1953-го мы приступили к работе (з дружиною Галиною в районній лікарні 
м.Березна). С октября 1954-го – я главврач и хирург Стольненской участковой больницы, 
а Галя – гинеколог. В подвале больницы я нашел разбитую мраморную плиту, надпись 
«Стольненская больница построена графиней Мусиной-Пушкиной в честь дружбы с 
князем Безбородко и передана в дар Сосницкому земству». Чаще всего я оказывал хи-
рургическую помощь, но лечить приходилось больных с различными заболеваниями. 
Главным было поставить точный диагноз и правильно лечить. Выручали книги по ме-
дицине, но главное – мы были вдвоем! Вместе с Галей каждый день обдумывали и при-
нимали решения по поводу неясных случаев, распределяли лечение больных. Мы друг 
другу ассистировали на операциях. За пять лет работы в Стольном мы с Галей сделали 
сотни операций, спасли жизнь десяткам людей. А сколько в нашей практике было пере-
ломов, травм, сердечных и других заболеваний – не счесть. Я работал до часу ночи, а в 
шесть утра опять был на ногах. Официально я получал ставку главного врача и полставки 
хирурга, хотя обслуживал весь район. К тому же я работал еще и рентгенологом. В на-
шей больнице от операций не умирал никто.

В августе 1959 года по рекомендации областного хирурга Губенко Ф.В. меня перевели 
в Чернигов для организации в детской больнице хирургического отделения, назначив 
меня заведующим. Итак я начал организацию хирургического отделения. Главный врач 
– заслуженный врач Клавдия Федоровна Масленникова – всячески содействовала этому. 
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Я проработал заведующим отделением и областным детским хирургом до перехода на 
работу в Киев. Часто приходилось рисковать – оперировать или нет, ведь зачастую речь 
шла о жизни и смерти. Решение принимать нужно было самому. Помимо основной 
работы ежедневно проводил консультации в роддоме и районных больницах, а их в 
Черниговской области было 26. Опубликовал семь статей в научных журналах. В 1965 
году я получил первую категорию хирурга. Когда в 1969 году была введена высшая – я 
получил ее в числе первых пяти хирургов области. И первый получил высшую категорию 
по детской хирургии в Чернигове и области. Я работал в детской больнице, а по вечерам, 
до двадцати двух часов во ВТЭК, и кроме того – в Черниговской районной больнице, 
так как у них не было хирурга.

В сентябре 1959 г. приехали люди из КГБ, забрали меня и отвезли в свою резиденцию 
по ул. Шевченко. Миновав дежурных, меня ввели в кабинет. За столом сидел полковник 
КГБ. Пригласив меня сесть, начал задавать вопросы, а потом дает анкету: «Заполните. 
Будете работать начальником медицинской службы МВД и КГБ». Разрешили подумать 
до утра. Но я все же отказался, предложил кандидатуру Сморчковой Г.А.

В январе 1960 уехал в Киев на курсы повышения квалификации. В это время посещал 
детскую и хирургическую клиники профессора Шуренка А.Р. в ОХМАДЕТе. Участвовал 
вместе с ним в операциях, старался как можно лучше изучить детскую хирургическую 
травматологию.

В мае 1960 года через военкомат меня призвали в армию для работы хирургом в 
медицинском санитарном батальоне учебной дивизии Десна возле Остра. Присвоили 
звание капитана медицинской службы.

Работа в детском хирургическом отделении была не из легких, но все это компен-
сировала радость за спасение жизни наших детей. От плановых операций смертности 
вообще не было. Уезжая в ноябре 1973 г. на работу в Киев я оставил отделение на 60 
коек, обеспеченное квалифицированным персоналом, медицинской аппаратурой, хи-
рургическим инструментом. Я горжусь тем, что создал для детей Чернигова и области 
это отделение.

Я проработал хирургом 25 лет, из них 18 – детским. Сделал свыше 30 тысяч опера-
ций. Из них сотни – новорожденным. Необходимо было постоянно совершенствовать 
технику операций, диагностику, работать с литературой. Еще в Чернигове я подготовил 
по своей работе две диссертации. В итоге сделал большую ошибку – отложил защиту 
на время, а оказалось – навсегда.

Детей воспитывал, возможно, излишне жестко (жаль, Галя рано умерла). Требовал от 
них слишком многово. Не разрешал им бездельничать. Старался воспитать у них такие 
качества, как трудолюбие, ответственность, честность, прививал им любовь к знаниям. 
В результате вырастил двух достойных людей, чем очень горжусь».

Бубенко Панас Олександрович – народився в с. Дніпровське, генерал армії 
(1963 р., 2 листопада).

Варвинець Ірина – біатлоністка з Мохнатина, бронзова призерка чемпіонату світу 
2012 р., що проходив у фінському місті Контіолахті, володарка золотої, срібної та брон-
зової медалей в 2012 р. на чемпіонаті Європи серед юніорів (Словакія, м. Брезно-Осрблі).

Вергун Володимир Антонович (1949 р.н.) – народився в с. Боровики, професор, 
викладач Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка.
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Волеваха Микола Максимович – випускник Олишівської школи, кандидат гео-
графічних наук.

Гавриленко Іван Пилипович (1929–1961) – народився в с. Халявин, закінчив 
Борисоглібське військово-авіаційне училище льотчиків (1954), загинув при виконанні 
службових обов’язків у м. Петропавловськ-Камчатський.

Гайовий Юрій (1992 р.н.) – народився в с. Халявин, член молодіжної збірної Украї-
ни з біатлону, учасник чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу 2011, 2012 років у Чехії 
(Нове Мєсто), Фінляндії (Контіолахті), Словаччині (м. Орсблі), Італії (м. Ріднаун).

Галенко Михайло Давидович (1918–2003) – народився в с. Халявин, кандидат тех-
нічних наук, завідувач відділу Українського науково-дослідного інституту механізації та 
електрифікації сільського господарства, Заслужений інженер України, лауреат Державної 
премії УРСР в галузі науки і техніки (1971) за розробку технології та комплексу машин 
для потокового збирання зернових і зернобобових культур з одночасним подрібненням 
та скиртуванням соломи. Автор багатьох наукових праць з механізації сільського госпо-
дарства. Учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні. Серед його численних на-
город ордени Червоної Зірки, Вітчизняної війни, Трудового Червоного Прапора, «Знак 
Пошани», медаль «За відвагу».

Гальонка Олексій Анатолійович (24.03.1952 р.н.) – народився в с. Півці, кандидат 
педагогічних наук (1988). За фахом учитель української мови і літератури – закінчив фі-
лологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя 
(1973). Автор понад 50 наукових праць з проблем науково-методичного забезпечення 
актуальних і перспективних проблем освіти Чернігівщини. Відмінник освіти України, 
нагороджений почесними грамотами Міносвіти і науки України. З 2001 р. – проректор 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри 
української мови і літератури. Олексій Анатолійович опікується виданням науково-ме-
тодичного збірника «Українська мова і література в школі» – як головний редактор, і 
журналу «Педагогічні обрії» – як заступник головного редактора.

Гарбуз Наталія – випускниця Гончарівської школи, переможниця ІІІ-го обласного 
етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури серед одинадцятиклас-
ників (2003).

Геращенко Віктор Михайлович (05.02.1966 р.н.) – на-
родився в с. Дніпровське, очолював обласне підприємство 
ВАТ «Облтеплокомуненерго» (2002–2004), комунальне під-
приємство «Чернігівське тролейбусне управління» (2004 – 
2008), начальник обласного управління житлово-комунального 
господарства Чернігівської обласної державної адміністрації 
(2011), заступник голови Чернігівської обласної державної 
адміністрації (з 2011 р.).

Геращенко Павло – обдарований учень Ковпитської шко-
ли, у 2002–2003 рр. отримував щомісячну стипендію Черні-
гівської райдержадміністрації.
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Голець Віталій Віталійович (09.12.1977 р.н.) – наро-
дився в с. Кувечичі, працював вихователем дитячого садочку 
колгоспу ім. Р. Люксембург с. Кувечичі (1994), навчався в 
Чернігівському державному педагогічному університеті ім. 
Т.Г. Шевченка (спеціальність: «Теорія і методика середньої 
освіти. Вчитель історії та народознавства»), закінчив з від-
знакою (1994–1999). Також з відзнакою закінчив Школу мо-
лодого політика при НДІ проблем молоді (1995) та навчання 
за програмою «Ринкова економіка» Інституту державності і 
демократії м. Київ (1996).

Працює методистом Інституту післядипломної освіти 
ЧДПУ, за сумісництвом викладач спецкурсу «Проблеми 

зовнішньої і внутрішньої політики України на сучасному етапі» (1999–2000), про-
відний фахівець Чернігівської філії Національного фармацевтичного університету, за 
сумісництвом викладач кафедри політології і українознавства ЧДПУ (2000–2001). У 
2006 р. – слухач Національної академії державного управління при Президентові України.

Після навчання в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету 
ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність: історія України (1999–2003), 09.04.2004 р. захистив на-
укову дисертацію «Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період НЕПу 
(20 роки ХХ ст.)». Кандидат історичних наук, з 2006 р. доцент кафедри українознавства і 
політології ЧДПУ. Автор понад 27 наукових статей з проблем розвитку кооперації, сіль-
ського господарства, соціально-економічного розвитку, монографії «Кооперація і НЕП» 
2 навчально-методичних посібників, ряду навчальних програм з соціології, політології, 
історії України, спецкурсу «Соціологія сім’ї».

Працював кореспондентом Чернігівської районної газети «Наш край» (1995–1996), 
політичним оглядачем газет «Черниговский Полдень», «Сіверщина» (1995–1998), ди-
ректором приватного підприємства «Альфа». У2003–2006 рр. – експерт Чернігівського 
агентства регіонального розвитку, 2003–2006 рр. – позаштатний радник голови правлін-
ня СВК «Полісся» з соціально-економічних питань (с. Кувечичі Чернігівського району 
Чернігівської області).

Займається громадською діяльністю: голова Чернігівського студентського братства, 
Чернігівської обласної організації Союзу українського студентства (1994–1997), голова 
Чернігівської обласної організації «Молода Просвіта» (1996–1998), голова Чернігівської 
обласної організації студентської профспілки «Поступ» (1998–2002). Один із засновників 
та заступник голови правління Чернігівського обласного осередку Комітету виборців 
України (1995–1999). У 1998 р. координатор програм Комітету виборців України у Пів-
нічному регіоні (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська області). 
Керував просвітницькою програмою Комітету виборців України для Чернігівської області 
по роз’ясненню основних положень Конституції України (1996) та  основних положень 
нового «Закону України про місцеве самоврядування в Україні» (1997). Пройшов на-
вчання за програмою Національно-демократичного інституту міжнародних відносин 
(США) «Вибори та дотримання виборчого законодавства» (1997). У 1998 р. один з 
організаторів незалежного громадського спостереження за дотриманням виборчого за-
конодавства, уповноважений спеціальної комісії Верховної Ради України по вивченню 
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стану дотримання Конституційних прав громадян на виплату заробітної плати, пенсій, 
стипендій в Чернігівській області по зв’язках із ЗМІ та громадськими організаціями. У 
2002 р. координатор виборчого штабу кандидата у народні депутати України по вибор-
чому округу № 206 (м. Чернігів) В.М. Тандури, 2002–2003 рр. – помічник-консультант 
народного депутата України. У 2005 р. – заступник голови Чернігівської обласної орга-
нізації Громадської ради з освіти і науки України, виконавчий директор Чернігівського 
обласного осередку Асоціації КВН України.

З 18.04.2006 р. – секретар Чернігівської міської ради. З березня 2013 року голова 
Талалаївської районної державної адміністрації.

Гордієнко Микола Олексійович (1935 р.н.) – народився в с. Халявин, один із за-
сновників сучасного українського козацтва, генерал-хорунжий, отаман Наукової управи 
Українського козацтва. Кандидат хімічних наук.

Гордієнко Михайло Григорович (17.11.1947 р.н.) – народився в Олишівці, закінчив 
місцеву школу (1965), Київський будівельний технікум (1973), Харківський інститут 
залізничного транспорту (1980), у 1980–1985 рр. – начальник відділу Держкомсільгосп-
техніки, з 1990 р. – директор по капітальному будівництву ВАТ «Оболонь».

Городній Микола Гаврилович (1907–1987) – народився в с. Топчіївка, доктор сіль-
ськогосподарських наук (1960), професор, вчений-агроном, відомий своїми відкриттями 
в галузі рослинництва. У 1932 р. закінчив Чернігівський інститут технічних культур. 
У післявоєнний період, від 1946 року, працював завідуючим лабораторією агрохімії 
ВНДІ луб’яних культур у м. Глухові Сумської області, начальником відділу управління 
та головного комітету з науки Міністерства сільського господарства УРСР в Києві. Від 
1957 р. працював в Українській сільськогосподарській академії – завідувачем відділу 
рослинництва, завідувачем кафедри рослинництва і водночас деканом агрономічного 
факультету. Розробив наукові основи застосування добрив під коноплі та інші прядивні 
культури; технологію вирощування цукрових буряків; вивчав питання агротехніки ви-
рощування льону, гороху та соняшнику у північному Лісостепу та Поліссі України. Серед 
численних наукових праць М.Г. Городнього: «Агротехника конопли» (1948), «Технічні 
культури» (1969), «Основи землеробства і кормовиробництва» (1976), «Кормовиробни-
цтво з основами землеробства» (1983). Учасник Другої світової війни, нагороджений 
бойовими орденами. За досягнення в галузі аграрної науки і розвитку сільського госпо-
дарства відзначений державними нагородами.

Городній Микола Михайлович (1936 р.н.) – народився в с. Топчіївка, агрохімік, ґрун-
тознавець, відомий вчений в галузі рослинництва. Доктор сільськогосподарських наук 
(1985), професор (1986), академік УААН (1995). Лауреат премії імені Д. Прянишникова 
(1981) та Державної премії України у галузі науки і техніки (1996), кавалер ордена «За 
заслуги» 3-го (1998) та 2-го (2004) ступенів. У 1958 р. закінчив Українську сільськогос-
подарську академію (нині Національний аграрний університет), де й працював від 1961 
року: деканом факультету агрохімії і ґрунтознавства (1967–1972, 1983–1986), завідувачем 
кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва (від 1991), водночас від 2002 р. – 
директор НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва при університеті. Ви-
вчає теоретичні і практичні аспекти використання добрив в Україні, явище біоконверсії 
органічних відходів з метою отримання нових екологічно безпечних добрив для біоло-
гічного землеробства. Автор понад 150 наукових робіт, серед них: «Система применения 



Літопис доль та днів минулих

150

удобрений» (1979), «Агроэкология» (підручник, 1993), «Агрохімічний аналіз» (1995), 
«Биоконверсия в управлении агроэкосистемами» (1996), «Плодоовощные ресурсы и их 
медико-биологическая оценка» (2002), «Якісна оцінка земель та стратегія удобрення» 
(2004), «Наукові основи ведення сільського господарства Полісся, Лісостепу, Степу та 
Автономної Республіки Крим» (2005).

Гребницька Ольга Іванівна (16.09.1951 р.н.) – вчитель-
ка-україністка, Педагог з великої літери. Дівоче прізвище 
Андросенко. Народилася в с. Іванівка, в сім’ї колгоспників. 
У рідному селі навчалась у 8-річній школі, а середню освіту 
отримала в Анисівській середній загальноосвітній школі. В 
1968 р. вступила до Ніжинського педагогічного інституту ім. 
М.В.Гоголя. Отримавши спеціальність учителя української 
мови і літератури, сама вибрала Новгород-Сіверський край 
для роботи в школі, поїхала в село Кірово, де працювала в 
1972–1974 рр. Переїхавши в Чернігів, займалась викладаць-
кою діяльністю в середніх школах № 22 і № 31, працювала 
методистом кабінету виховної роботи Чернігівського обласно-
го інституту удосконалення вчителів, учителем і заступником 

директора Чернігівського колегіуму №11. Отримала ще одну вищу освіту – закінчила 
історичний факультет ЧДПІ ім. Т.Г. Шевченка. З 2006 р. викладає українську мову і 
літературу в Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Ква-
ліфікаційний рівень – спеціаліст вищої категорії, звання – «Старший учитель» (1984), 
«Учитель-методист» (1988), Заслужений учитель України (1994), «Відмінник освіти 
України», переможець міського і обласного конкурсів «Учитель року–1999». Як кращу 
представницю чернігівської освітянської громади колеги делегували Ольгу Іванівну для 
участі в V з’їзді вчителів Української РСР (1987), ІІ з’їзду Творчої Спілки вчителів України 
(1993), Конгресу української інтелігенції (1995), Установчого, пізніше третього Конгресу 
Всеукраїнського Педагогічного Товариства ім. Григорія Ващенка (1995 і 2000), Першо-
го світового з’їзду Української Світової спілки професійних учителів (1997). У 2003 р. 
Ольга Іванівна брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Григорій 
Ващенко і його роль у розвитку національних засад освіти і виховання в Україні», а в 
2006 р. була делегатом ІV Всесвітнього форуму українців у Києві. 

Через художнє слово Ольга Гребницька навчає розуміти і цінувати красу світу, життя 
і мистецтва, успішно прищеплює молоді високі духовні цінності й патріотичні почуття. 
«До серця дійде лише те, що йде від серця», – говорить педагог. Це підтверджують і 
самі вдячні вихованці. Ось лише кілька думок і висновків, продиктованих почуттями до 
вчительки перших випускників Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою (тут вона працювала з часу заснування цього закладу – 1993–1998 рр): 
«Пишу Вам вже як курсант Академії СБУ. Дуже вдячний Вам за те, що навчили мене 
української мови. Під час вступних іспитів писав твір на вільну тему «Помирають матері, 
але не вмре ніколи мати». Дуже хвилювався, але екзамен склав успішно. У цьому, безпе-
речно, є і Ваша велика заслуга» (Михайло Коваль); «Ви не просто вчителька, а людина, 
яка любить свою професію, яка хоче передати своїм учням усю красу, яка нас оточує. 
Вірте, Вам це вдається» (Ростислав Побідоносний); «Пише Вам ваш вихованець Трейтяк 
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Андрій. Зараз я навчаюсь у Харківському інституті льотчиків ВПС. У цьому інституті 
навчається багато колишніх наших курсантів. Ми згадуємо Вас добрим словом. Хочу Вам 
подякувати за те, що, крім уроків української мови, Ви нам давали і уроки життя. Багато 
з ваших порад уже допомогли мені. Велике спасибі за все»; «Уроки української мови 
і літератури закарбувалися в моїй пам’яті. Ми могли говорити про життя, про життєві 
труднощі, могли порадитися з Ольгою Іванівною» (Богдан Пилипенко); «Мені здається, 
що уроки української мови і літератури були найважливішими з усіх інших. Вони збага-
чували духовно, давали можливість усвідомити себе, розвивали наше мислення» (Олексій 
Бисько); «За три роки навчання в ліцеї мені понад усе запам’яталися уроки української 
мови і літератури, які проводила Ольга Іванівна. Вона з усіх сил намагалася зародити в 
наших серцях любов до рідного краю, до рідного слова. І це чудово вдавалося завдяки її 
щирій любові і повазі до нас» (Дмитро Лещенко); «Через десятиліття повернусь сюди, 
щоб висловити подяку Ользі Іванівні за науку, за уроки, які можна назвати справжніми 
уроками життя» (Анатолій Волосач); «Кращого фахівця, учителя я не зустрічав. І, мабуть, 
не зустріну. Хочу, щоб Ви знали: удома я спілкують українською мовою» (Євген Мики-
тюк); «Судячи з усього, професію Ольга Іванівна обрала собі за велінням душі. Колись 
вона сказала нам: «Немає, мабуть, кращої долі, ніж у вчителя-мовника». Відчувалося, 
що від своєї роботи вона отримує справжню насолоду. Коли наша улюблена вчителька 
перейшла працювати в школу №31, як я заздрила її учням! (золота медалістка СШ № 22 
Тетяна Заяць працює вчителем спеціалізованої школи з посиленим вивченням іноземних 
мов № 1 у м. Чернігові)».

Ользі Іванівні імпонує сприятливий мікроклімат співпраці з ліцеїстами. Вона від 
цього почувається надзвичайно щасливою. Хоча не наділена прагненням надмірної по-
ступливості й панібратства. У кожному її випуску є медалісти.

А тепер думка колишньої колеги, а згодом – начальника відділу Чернігівського облас-
ного управління у справах сім’ї та молоді Ніни Олексіївни Тимощенко: «Це природжений 
педагог. І навіть більше – педагог-психолог. Про Ольгу Іванівну можна говорити як про 
Людину, Вчителя, Особистість тільки з великої букви. Спасибі долі за такий подарунок 
у моєму житті, за те, що зустріла таку відповідальну, високопорядну, принципову і вод-
ночас ніжну й щиру Людину».

Певно, якщо з усіх листів, відгуків, характеристик, публікацій, подяк, адресованих 
Ользі Іванівні, узяти лише по одній фразі, вийде неабияка повість про її життя, а голо-
вне – про сутність Учителя і Людини. Щира й чиста любов вихованців, глибока повага 
колег є найбільшою і найвагомішою нагородою для цієї незвичайної вчительки. Хоча 
й офіційних відзнак Ольга Іванівна має не те що колекцію – цілий архів. Серед них є й 
рідкісні, наприклад, медаль «Берегиня козацького роду» – нагорода Міжнародної органі-
зації Козацтво Запорозьке (2007 р.), Зірка «Патріот України», якою нагороджена в 2011 р. 
міжнародним проектом «Україна і українці – цвіт нації, гордість країни» за проявлений 
патріотизм і бездоганне служіння Україні.

І ті, хто ходить в керівниках, і хто працює поряд з Ольгою Іванівною, постійно диву-
ються – як вона все встигає. Крім уроків, займається науково-методичною роботою, двічі 
керувала групою вчителів із перевірки робіт ЗНО, постійно виступає на науково-прак-
тичних конференціях усіх рівнів, пише рецензії на нові твори місцевих науковців, навчає 
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правильно говорити українською через обласний радіоефір, публікується в престижних 
фахових журналах і місцевій пресі, проводить цікаві уроки-зустрічі з яскравими творчими 
особистостями. Життєве кредо Ольги Іванівни – працювати, творити нове, ніколи й ні 
на що не нарікаючи. Через своє слово-сповідь передає духовно багату й душевну щиру 
таємницю життя, спонукає кожного вихованця замислитися над розумінням і роздумами 
літературних творів. А свою громадянську позицію висловила в газеті «Чернігівські відо-
мості» за 5 грудня 1991 р.: «Гарантією розквіту духовного і культурного є незалежність 
України. Намагання пошматувати Україну на якісь там окремі регіони марні і гріховні. 
І все це робиться на спекуляціях довкола нібито примусової українізації. Нехай живуть 
на нашій землі різні народи, нехай розвиваються їхні мови і культури. Закон про нашу 
українську мову, який повертає усіх до рідного слова, ні в чому не суперечить інтересам 
російськомовного чи іншомовного населення. І хіба це не законне право народу-праце-
люба, який за всю свою історію не завоював і клаптя чужої землі».

Виступаючи перед ліцеїстами з нагоди Дня космонавтики і Дня ліцею у 2012 році, 
Ольга Іванівна сказала: «Ви – майбутні державотворці, отож візьміть у життя непересічну 
мудрість – заповітне слово Чернігівського князя Володимира Мономаха із його хресто-
матійного твору «Повчання дітям», хоч і датоване 1117 роком, а яке близьке і зрозуміле 
сьогодні: не дозволяйте сильнішим знущатись над слабшими; не вбивайте; дотримуйтеся 
клятви; стережіться гордощів; поважайте старших і молодших; не лінуйтеся; стережіться 
пияцтва, брехні, розпусти; навчайтеся всьому доброму, порядному без лінощів. Тож гар-
туймо наш праведний дух і синівську волю заради щасливого життя в рідній Україні!».

Гребницький Григорій Миколайович (1953 р.н.) – народився в с. Іванівка, началь-
ник відділу контролю Міністерства освіти України, кандидат педагогічних наук (2003).

Гуменюк Оксана Леонідівна – кандидат хімічних наук, 
доцент кафедри харчових технологій, хімії та БЖД Чернігів-
ського державного технологічного університету. Народилася 
в 1970 р. в м. Вінниця. В 1978 р. разом із матір’ю – Гуменюк 
Марією Миколаївною, лікарем тодішньої Іванівської діль-
ничної лікарні, переїхала до с. Іванівки. Закінчила Іванівську 
середню школу із золотою медаллю в1987 р., в тому ж році 
вступила до Чернігівького державного педагогічного інститу-
ту ім. Т.Г. Шевченка, який закінчила з дипломом з відзнакою 
в 1992 за фахом хімія із додатковою спеціальністю біологія. 
Протягом періоду 1992–2000 рр. працювала вчителем хімії. 
В 2002 році вступила до аспірантури Чернігівського держав-
ного технологічного університету за спеціальністю 05.17.14 

«Хімічний опір матеріалів та захист від корозії», в 2006 р. в Інституті хімії поверхні 
НАН України м. Києва захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.18 – 
фізика і хімія і здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. На кафедрі викладає 
дисципліни «Харчова хімія», «Хімія», «Харчові та біологічно активні добавки», «Хімія 
та методи дослідження сировини та матеріалів», «Охорона праці». Має 42 наукові та 
навчально-методичних роботи, у тому числі 24 наукові праці у фахових виданнях ВАК 
України, два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Давиденко Андрій Андрійович (1930 р.н.) – народився в с. Топчіївка, кандидат фі-
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зико-математичних наук, завідувач кафедри підвищення кваліфікації працівників освіти 
ЧДПУ, доцент, автор понад 120 наукових робіт, президент Чернігівського територіального 
відділення Малої академії наук України (2004).

Давиденко Дмитро – народився в с. Киселівка, кандидат в майстри спорту з легкої 
атлетики, призер кубка України.

Данилевський Іван Андрійович (1907 р.н.) – народився в с. Шестовиця, професор, 
працював лікарем-окулістом в одній з поліклінік м. Києва до виходу на пенсію у 1967 р.

Дахно Олександр (1991 р.н.) – народився в с. Халявин, член юнацької збірної України 
з біатлону. У 2010 році на чемпіонаті світу з літнього біатлону виборов срібну медаль. 
Цьому успіху передували перемоги на обласних та всеукраїнських змаганнях, здобуте 
в наполегливій боротьбі звання чемпіона України серед ровесників. Олександр – кан-
дидат у майстри спорту, однак не заспокоюється на досягнутому, поглиблює знання в 
Національному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Охоче розповідає, як став 
спортсменом, і це гарний приклад для тих молодих людей, які ще на роздоріжжі: «Цілий 
рік я ходив за нашим учителем фізкультури, аби він записав мене до спортивного гуртка, 
де вчили кататися на лижах. Спершу не хотіли брати, бо часто хворів, але я не здавався. 
А згодом, через три роки, почав займатися біатлоном. Про нього розповів мені тренер 
Федір Примак. І сказати по правді, я одразу полюбив цей вид спорту. А тепер не уявляю 
без нього свого життя. Весь час живу на лижній базі, а перш ніж їхати на збори, екс-
терном складаю сесію. Моя найголовніша мрія – здобути призове місце на Олімпіаді». 
Завоював бронзову медаль у 2012 р. на чемпіонаті Європи серед юніорів (Словакія, м. 
Брезно-Осрблі).

Демиденко Станіслав Іванович (21.11.1977 р.н.) – на-
родився в с. Радянська Слобода, з відзнакою закінчив місцеву 
середню школу і вступив до Чернігівського юридичного ко-
леджу на фінансово-економічний факультет, який закінчив з 
відзнакою у 1995 р. Навчання у Чернігівському державному 
інституті економіки та управління продовжував на вечірньому 
відділенні, працюючи в державній податковій адміністрації 
Чернігівського району на посаді старшого податкового реві-
зора-контролера (1995–1997). У 1997 р. призначений началь-
ником Чернігівського райвідділу Пенсійного фонду України. 
У 2002 р. обраний депутатом Чернігівської районної ради, 
а згодом заступником голови Чернігівської районної ради 
(2002–2006). Навчався у Національній академії державного 

управління при Президентові України (2007–2008), отримав диплом магістра державного 
управління. Працював директором Чернігівської філії ДП «Укрспецюст» (2007–2008). З 
2008 року – в комерційних структурах.

Деркач Людмила (1988 р.н.) – випускниця Халявинської школи, переможець об-
ласних змагань з лижних гонок.

Десницька Агнія Василівна (23.08.1912–18.04.1992) – народилась в Седневі, ви-
датний мовознавець, професор, член-кореспондент АН СРСР. Дослідила і описала з 
наукової точки зору: «Вопросы изучения родства индоевропейских языков», «Чередо-
вание гласных в германских языках» та інші лінгвістичні питання: індоєвропеїстика, 
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германістика, албанська мова, література і фольклор. Про-
фесор, член-кореспондент РАН (1964). Закінчила  ЛДПІ 
ім. Герцена, працювала в Ленінградському відділенні Ин-
ституту мовознавства АН СРСР, викладала в багатьох ленін-
градських вишах. Захистила кандидатську, потім докторську 
дисертації.  З 1963 по 1976 рр. – директор ЛВ Інституту 
мовознавста, з 1976 р. – зав. сектором порівняльно-історич-
ного вивчення індоєвропейських мов. Найвідоміша її історія  
албанської літератури (1987) та описання албанської мови і 
її діалектів (1968).

Дорошок Юхим Федорович – 
народився в с. Семенягівка, закінчив Пакульську семирічну 
школу та середню школу в м. Чернігів, після служби в армії 
закінчив Остерський будівельний технікум, працював у Чер-
нігові на будівництві різних об’єктів, був бригадиром, став 
відомим будівельником, нагороджений орденами та медалями.

Дрижак Іван Олексійович (1947–2012) – народився в 
с. Шестовиця. Вчився у Шестовицькій 8-річній та Чернігів-
ській школі №4. По закінченні в 1968 році Харківського по-

жежно-технічного училища отри-
мав диплом з відзнакою. Пізніше 
поглиблював знання в навчальних 
закладах Полтави і Владивостока. 
Першу службу проходив у Далекосхідних містах Владивосток 
та Находка. Згодом отримав наказ очолити загін по охороні 
нафтопромислів на рідній землі – у Прилуках. З 1981 року 
працював начальником штабу пожежогасіння обласного 
управління пожежної охорони, начальником пожежно-ви-
пробувальної лабораторії, заступником та начальником об-
ласного управління, заступником начальника МВС УВС у 
Чернігівській області. Так доля наближала Івана Олексійо-
вича до найтяжчого випробування і найвідповідальнішого 
завдання – бути серед приборкувачів атомного вогнища і 

його радіаційних «протуберанців». У травні 1986 року на той час полковник Дрижак, 
Заслужений працівник МВС СРСР, Почесний працівник МВС України, очолив зведений 
загін українських пожежників на ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У 
1997 році вийшов у відставку у званні генерала. Нагороджений орденами «За заслуги», 
«Закон і честь», «За відвагу», «За безпеку народу» та 13 медалями. Також орденами та 
медалями за заслуги перед православною церквою.

Дрижак Микола Іванович (1935–1989) – народився в с. Шестовиця, полковник.
Єрмоленко Олександр – народився в с. Рад.Слобода, чемпіон Європи та світу з 

військового багатоборства, має 47 золотих і срібних медалей за перемоги на спортивних 
змаганнях різного рівня. З третього класу займається бойовим багатоборством, трену-
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ється в клубі обласної федерації рукопашного бою «Октант» 
під керівництвом тренера Сергія Козира. Юнак п’ять разів 
ставав чемпіоном України, тричі піднімався на другу сходинку 
п’єдесталу на чемпіонатах Європи, завоював срібло на чем-
піонаті світу, стипендіат Чернігівської облдержадміністрації 
(2008 р., 27 грудня).

Жолобецький Володимир 
Іванович (27.05.1960 р.н.) – на-
родився в с. Кархівка, після армії 
розпочав службу рядовим міліціо-
нером, згодом закінчив Львівську 

спеціальну школу міліції та Київську вищу школу міліції. 
Працював оперуповноваженим відділення карного розшуку, 
начальником відділення карного розшуку та заступником 
начальника, начальником Щорського РВ УМВС. У 2004–
2005 рр. – начальник Чернігівського райвідділу міліції.

Заліський Анатолій Андрійович 
(06.10.1955 р.н.) – заслужений праців-
ник освіти України. Народився в селі Якубівка. Педагогічну освіту 
отримав в Чернігівському державному педагогічному університе-
ті – «загальнотехнічні дисципліни і фізика». 25 років працював в 
галузі освіти: викладачем міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату; директором загальноосвітньої школи; заступником 
директора і директором ПТУ. Саме на посаді директора училища 
виявив неабиякі організаторські здібності і талант керівника – опи-
раючись на власні знання, підтримку колег та попередній досвід 

зумів створити сучасну навчально-матеріальну базу училища. За його ініціативи у рамках 
спільної українсько-німецької програми «Полісся» проводилась робота по зміцненню 
матеріально-технічної бази навчально-комерційного центру з підготовки фахівців для 
підприємницької діяльності та сфери малого бізнесу, шляхом мультиплікації запровадже-
но підготовку робітничих кадрів з професій – слюсар з ремонту автомобілів, секретар 
керівника, секретар-референт. У вересні 2000 року Указом Президента України Анатолію 
Заліському присвоєно звання Заслужений працівник освіти України. З листопада 2003  по 
липень 2004 рр. обіймав посаду начальника управління з питань внутрішньої політики 
Чернігівської обласної державної адміністрації. Заочно закінчив факультет «Державна 
служба» Чернігівського технологічного університету, також навчався на курсах в Інституті 
підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління 
при Президентові України. З липня 2004 р. обіймає посаду начальника управління освіти 
і науки обласної державної адміністрації. Займається науковою діяльністю, для першої 
дисертації обрав тему з питань філософії освіти в університеті імені Драгоманова. Про 
свої корені говорить так: «Дуже люблю село, зараз там живе батько, потроху там ремон-
тую, будую. Адже це садиба ще прадіда Степана – він відробив шматок землі у пана і 
поставив хату. Потім жив мій дід Заліський Федір Степанович, який працював з 1937 
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по 1987 майстром-шляховиком від Киїнки до Остра. В його трудовій книжці поміняно 
тільки один запис – про перейменування Михайло-Коцюбинського ТСУ на Чернігівсько-
Павлівське. І вийшовши на пенсію, ще довго працював. А коли вже відпочивав, маючи 
за 80 років, перед сьомим листопада неодмінно брав відра з білою і чорною фарбами і 

фарбував міст біля Якубівки. Його питали нащо це робить, 
йому ж за це не платили, а він відповідав – як же, начальство 
буде їхати, щоб порядок був. Просто був патріотом».

Заровний Олександр Павлович (1975 р.н.) – випускник 
Халявинської школи, майстер спорту міжнародного класу 
(1997), переможець Кубка світу з лижеролерів (1994), при-
зер Всесвітньої Універсіади (1995), у 1998 р.  учасник  ХVІІ 
Зимових Олімпійських ігор у Нагано (Японія).

Заровська Алла – випускниця Довжицької школи, пере-
могла на обласній олімпіаді юних географів своїх суперників 
і зайняла 1-е місце (1995).

Зевченко Олександр Олександрович (1954 р.н.) – наро-
дився в с. Петрушин, навчався тут же у восьмирічній школі. 
Закінчив Халявинську середню школу із золотою медаллю 
(1971). Після навчання в Українській сільськогосподарській 
академії (1976) працював головним інженером у колгоспі 
с. Петрушин. Згодом на комсомольській та партійній роботі, 
у будівельній сфері. З 1997 року працює у Чернігівському 
міському центрі зайнятості, а з 2005 р. – директор центру. 
За вклад у становлення та розвиток служби, що опікується 
соціальним захистом безробітних жителів м. Чернігова нео-
дноразово нагороджувався Чернігівською обласною радою та 
обласною державною адміністрацією, міською радою.

Зубрицька Людмила Петрівна – народилася в с. Ладинка, понад 30 років працює 
в НВП «Українське товариство глухих», останні роки – директор «Чернігівського на-
вчально-виробничого підприємства УТОГ».

Ігнатенко Михайло Андрійович (1930 р.н.) – народився в с. Рогоща. Навчався в 
Чернігівському медучилищі та Вінницькому медінституті – лікувальний факультет. По 
закінченні попросив направлення на роботу у село Роїще, де народилася його мати, пра-
цював фельдшером дідусь і лишився працювати лікарем в роки війни дядько Олександр 
Ступак, але гестапівці його розстріляли за зв’язок з партизанами. У Роїщі Михайло Ан-
дрійович одночасно з лікарською практикою розбудовував лікарню, яка обслуговувала 
10 тисяч населення, в тому числі 200 дітей. Дружина Франческа Михайлівна, за освітою 
педагог, також вступила на заочне відділення Київського медучилища, почала переквалі-
фіковуватись. Від 1964 р. подружжя працювало в Березному, Михайло Андрійович був 
головним лікарем місцевої лікарні. Зрештою перебрались до Чернігова. Аж до виходу 
на пенсію Михайло Ігнатенко завідував терапевтичним відділенням та був начальником 
медичної служби ЦРЛ, а Франческа Михайлівна опікувалась хворими в інфекційному 



Відомі випускники шкіл

157

відділенні. На медичній ниві Михайло Андрійович трудився більше 50 років, у липні 
1969 р. нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров’я». Серед інших нагород – 
орден Трудового Червоного Прапора, медалі «За доблесну працю», «Ветеран праці», а 
також медаль «50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні» – це за працю по заготівлі 
дров у Ревуновому Крузі після визволення від фашистської окупації. Він був підлітком, 
але відбудова з руїн війни лягла на плечі таких, як він, дітей війни нарівні з дорослими.

Каранда Микола Іванович (1966–1985) – народився в 
с. Лінея Пакульської сільради, сержант штурмової групи, за-
гинув смертю хоробрих у Афганістані. Похований в с. Лінея.

Карпенко Петро Михайло-
вич (1963–1985) – народився в 
с. Буди, сержант, 18-річним юна-
ком проходив військову службу 
в місті Кандагар в Афганістані, 
сержант. Демобілізований через 
поранення, повернувся додому і 
через півроку помер. Нагородже-
ний медалями «За відвагу» та «Во-
їну-інтернаціоналісту від вдячного 
афганського народу» (посмертно).

Клименок Микола Григоро-
вич (01.12.1935 р.н.) – народився в 
с. Клочків у родині селян-колгосп-

ників. Це покоління тепер називають дітьми війни. Їм випало 
не безхмарне дитинство, оповиті страхом і тривогою перші 
роки життя – під владою окупантів, під прицілом зброї. Ви-
жили, перетерпіли, діждали визволення в 1943 році. Того ж 
року Миколка став першокласником Клочківської початкової 
школи, а атестат зрілості отримав 1953 року в Седнівській 
школі. Продовжив освіту в Київському інституті кіноінже-
нерів – його цікавила акустика, звукотехніка. В 1958 році 
закінчив інститут, що вже став, після об’єднання, Київським 
політехнічним, але озвучувати кінофільми молодому інжене-
ру-електрику зі спеціальністю звукотехніка (гідроакустика) 
так і не довелось. Доля готувала йому суворі випробування у 
світі вічної мерзлоти, першими кроками до яких стало подальше вивчення і оволодіння 
гідроакустичними приладами в закритому НДІ «Поштова скринька-753» (пізніше «По-
штова скринька-153»), підпорядкованому оборонному відомству, потім в Київському 
НДІ гідроприборів – працював інженером, старшим інженером, провідним науковим 
співробітником на чолі групи фахівців. Через чотири роки відбулося перше побачення 
Миколи Клименка з Великим Льодовитим океаном. Для газети «Київський політехнік» 
він розповідав: «Перший мій вихід в Арктику з групою нашого НДІ відбувся навесні 
1962 р. Саме тоді була організована велика короткотривала база на дрейфуючій крижині 
архіпелагу Північна Земля під назвою «База-3». Головною метою було вивчення підвод-
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них шумів і розповсюдження звуку в океанічних глибинах Арктики. Напружена робота 
тривала в квітні-травні. Ми знали про жорстокий норов дрейфуючих крижин. А перша 
зустріч з ними віч-на-віч залишила на наших серцях перший пам’ятний рубець. Якимось 
чином нам пощастило під час розколів полів і торошіння крижин, що з оглушливим 
тріскотом наступали сторч одна на одну, цей нищівний вал зупинився в кількох метрах 
від нашого крайнього намету».

Наступна висадка в групі з 5 осіб для проведення північного циклу досліджень на 
дрейфуючій станції «ПП-10» відбулась в 1963 році. Але розлом крижини змусив шукати 
інше місце, значно ускладнив завдання:«умови, в які ми потрапили, мало чим відрізня-
лися від того «комфорту», в якому працювали свого часу папанінці». 

Восени 1966 р. я прибув на станцію з розгорнутим планом роботи на рік. Ми виса-
дилися на крижину північніше острова Врангеля, в пропащому місці з багатозначною 
назвою «Полюс відносної недосяжності». Очікувалося, що, як завжди буває в Арктиці, 
станція буде дрейфувати в північно-західному напрямку, але до листопада ми наблизилися 
до острова Жанетта архіпелагу Де Лонга, що не відповідало поставленому завданню. 
Саме тоді мені виповнилося 30 років. Навесні 1966 року було 
висаджено на дрейфуючу крижину нову станцію «ПП-15», а 
на відстані кількох десятків кілометрів – філіал «ПП-15Ф». 
Очолити групу дослідників з 15 чоловік було доручено мені. 
У вересні 1966 р. до нас підійшов атомний підводний човен. 
Можете собі уявити лавину емоцій і радості загублених у ве-
летенських просторах Арктики людей від зустрічі з командою 
підводників. Зустріч додала нам впевненості в тому, що ми не 
самотні в цьому льодовому світі, запам’яталася на все життя».

Потім полярники готували злітно-посадкову смугу для 
прийому літаків – все вручну, без жодної техніки, з неймо-
вірними труднощами. Доки Арктика знову не показала свій 
норов, встигли прийняти кілька АН-2. Але й тисячолітні 
льоди руйнуються, велика крижина розпалася, змусивши 
людей евакуюватися, програму скоротити. Наступний етап 
роботи М.Г. Клименка, як керівника групи дослідників, на 
дрейфуючій станції в Арктиці – 1969 рік. А остання крижана 
мандрівка відбулася в 1974 році – впродовж двох місяців Ми-
кола Григорович керував випробуванням нової апаратури на «Базі-К». Так закінчилась 
льодова епопея відважного, дружного, невтомного у пошуках колективу молодих фахів-
ців і вчених Київського НДІ гідроприладів. За значний внесок у науку і оборону країни 
М.Г. Клименок разом з групою науковців у 1969 р. отримав Державну премію СРСР. 

Служіння своїй справі і кра їні продовжувалось – у 1977 р. разом з гідрографічною 
службою ВМФ на гідрографічному судні «Абхазія» досліджував Південно-Китайське 
море. З 1982 по 1990 рр. співпрацював з Тихоокеанським Далекосхідним науковим цен-
тром Академії наук СРСР, неодноразово прослуховував глибини Тихого та Індійського 
океанів. Побував у багатьох країнах – Сінгапурі, Китаї, Новій Зеландії, Південній Кореї 
тощо. З 1996 р. на заслуженому відпочинку, проживає в Києві.

Клюка Василь Васильович (17.09.1957 р.н.) – народився в с. Слабин в сім’ї кол-
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госпників. У 1974 році, після закінчення Слабинської середньої 
школи, вступив на факультет механізації сільського господарства 
Української сільськогосподарської академії, яку закінчив у 1980 
році,отримавши кваліфікацію інженера-механіка. З жовтня 1980 
року по січень 1982 року працював головним інженером колгоспу 
ім. Фрунзе (с. Слабин). З січня 1982 року перебував на  комсо-
мольській роботі. Працював другим секретарем Чернігівського 
райкому ЛКСМУ, заступником завідуючого відділом робітничої 
і селянської молоді Чернігівського обкому ЛКСМУ, а з березня 
1984 року по травень 1987 року – першим секретарем Чернігів-
ського райкому ЛКСМ України. У травні 1987 року переведений 
на роботу в апарат Чернігівського райкому Компартії України на 
посаду інструктора організаційного відділу, а з листопада 1988 
року – затверджений заступником завідуючого цього ж відділу. З 
1989 по 1991 рр. заочно навчався в Одеському інституті політології і соціального управлін-
ня. З травня 1990 року по травень 1992  року працював в Чернігівському райвиконкомі на 
посадах керуючого справами та завідуючого відділом соціального розвитку села. З травня 
1992 року упродовж 13 років очолював економічні підрозділи Чернігівської райради та 
Чернігівської райдержадміністрації. Працював завідуючим відділом соціально-еконо-
мічного розвитку, начальником управління економіки. У травні 2005 року, пройшовши 
конкурсний відбір, перейшов на роботу заступником начальника управління комуналь-
ного майна Чернігівської обласної ради, а з грудня 2007 року – начальником головного 
управління житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адмі-
ністрації. У жовтні 2008 року був призначений на посаду начальника комунального під-
приємства «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації», де працював до січня 
2013 року. В даний час займається підприємницькою діяльністю. Обирався депутатом 
Чернігівської районної ради п’ятьох скликань. З 2006 року і по теперішній час входить 
до складу президії Чернігівської районної ради, очолює постійну комісію районної ради 
з питань комунальної власності, будівництва,транспорту та зв’язку. Неодноразово наго-
роджувався почесними грамотами Чернігівської обласної ради та облдержадміністрації, 
Чернігівської районної ради та райдержадміністрації.

Кожедуб Володимир Павлович (1945 р.н.) – народився в с. Киїнка, працював ди-
ректором ремзаводу в м. Чернігів.

Коломієць Володимир Володимирович (06.04.1958 р.н.) 
– народився в с. Киїнка, у 2001–2003 рр. – начальник Черні-
гівського РВ УМВС.

Коломієць Григорій Анатолійович (27.04.1958 р.н.) – 
народився в с. Киїнка, перший заступник голови правління 
АБ «Київська Русь» (2004), член Товариства «Чернігівське 
земляцтво в м. Києві», сприяв сільській футбольній команді 
та впорядкуванню сільського стадіону.

Коновал Михайло Трохимович (1895 р.н.) – народився 
в с. Андріївка, професор, колишній директор Ботанічного 
саду м. Київ.
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Кондратенко Олександр (1993 р.н.) – народився в с. Киселівка, бронзовий призер 
чемпіонату України з літнього біатлону.

Коптель Василь Іванович (1946 р.н.) – народився в с. Слобода, кандидат геолого-
мінералогічних наук. Заслужений геолог Росії та республіки Саха (Якутія). Автор бага-
тьох наукових статей і винаходів в галузі геології. Протягом 30 років, після закінчення 
у 1969 р. геологічного факультету Львівського державного університету, перебував у 
Амакінській геологорозвідувальній експедиції ПГО «Якутськгеологія».

Кругол Анатолій Миколайович (08.11.1971 р.н.) – на-
родився в с. Шестовиця. У 1993 р. закінчив Український дер-
жавний аграрний університет за спеціальністю економіка та 
управління в галузях агропромислового комплексу, за фахом 
економіст-організатор сільськогосподарського виробництва. 
У 2004 р. – Київський національний економічний університет 
за спеціальністю «Державна служба», за фахом магістр із 
державної служби. Трудову діяльність розпочав державним 
податковим інспектором Чернігівської районної державної 
податкової інспекції. З жовтня 1995 р. – завідуючий відді-
лом субсидій, а з вересня 2001 р. – начальник фінансового 
управління Чернігівської райдержадміністрації. З жовтня 
2007 р. працює начальником управління фінансів невиробни-

чої сфери Головного фінансового управління, а з березня 2008 р. –  заступник начальни-
ка Головного фінансового управління Чернігівської обласної державної адміністрації. 
З липня 2010 р. – заступник голови Чернігівської райдержадміністрації, а з березня 
2013 р. – перший заступник голови Чернігівської райдержадміністрації. Нагороджений 
Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2012).

Кудін Микола –житель села Дніпровське, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Згаду-
ючи пережите, запевняв, що якби мав можливість повернутися у 1986 рік, все зробив би 
так само. На початку травня він, один із 140 службовців Чернігівського пожежного ба-
тальйону, прибув у Чорнобиль. Перед пожежниками стояло чітке завдання – дезактивація 
четвертого енергоблоку. Стояла спека, пожежники не витримували і час від часу знімали 
на мить захисні маски, при цьому нічого не відчуваючи, лише специфічний солодкуватий 
присмак у роті. Респіратори через кілька годин ставали коричневими через надвисоку 
концентрацію йоду, тому за зміну їх міняли кілька разів. Відчуття нереальності не було, 
лише ліс виглядав дивно з рудим кольором листя, нехарактерним для весни. А через 
два тижні Микола Петрович вже мав усі ознаки променевої хвороби. Він не зізнавався 
лікарям, просто хотів швидше додому. Але хвороби не відступають, мусив лікуватися 
в різних закладах України.

Кулик Олександр Михайлович (26.01.1958 р.н.) – народився в с. Роїще, закінчив 
з відзнакою Київський політехнікум (1977), протягом 11 років працював на Київському 
виробничому об’єднанні«Електронмаш», з 1996 року працює в управлінні у справах сім’ї 
та молоді Київської міської адміністрації, з 1997 року – начальник Головного управління 
у справах сім’ї та молоді. Працював завідувачем відділу Головної служби соціально-
економічного розвитку Секретаріату Президента України (2008). Заслужений працівник 
освіти України, депутат Київради І–ІV скликань. 
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Лавріненко Іван Михайлович (1945 р.н.) – народився в 
с. Шестовиця, доктор історичних наук. По закінченні фель-
дшерського відділення Чернігівського медучилища працював 
фельдшером у с. Будище. Після служби в армії здобув вищу 
освіту в Ніжинському педагогічному інституті імені М.В. 
Гоголя. Далі перебував  на комсомольській роботі та в апараті 
ЦК ЛКСМУ. Здобувши у 1980 р. науковий ступінь кандидата 
історичних наук, працював у Московській гуманітарно-со-
ціальній академії. З 1994 р. – доктор історичних наук, про-
фесор, декан першого в Росії факультету соціальної роботи. 
Почесний працівник вищої професійної освіти Російської 
Федерації, дійсний член Академії соціальної освіти та Між-

народної педагогічної академії, автор багатьох наукових праць.
Ланько Андрій Іванович (1915–1988) – український фі-

зико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського 
Національного університету імені Тараса Шевченка. Наро-
дився в с. Кувечичі, по закінченні місцевої семирічної школи 
навчався в Городнянському педагогічному технікумі, опісля 
працював учителем в Любецькій політехнічній школі, викла-
дав географію в середній школі. У 1933–1940 рр. навчався на 
геолого-географічному факультеті Київського університету, 
на 1941 рік – він аспірант на кафедрі фізичної географії. На-
вчання зупинила війна. Андрій Іванович воював на фронтах 
Другої світової аж до переможного кінця. Нагороджений 
орденами Вітчизняної війни ІІ ст., Червоної Зірки, медалями 
«За оборону Сталінграда», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 рр.». У 1946 р. відновив навчання в аспірантурі, у 1950 р. захистив канди-
датську дисертацію. Одночасно працював науковим співробітником Інституту географії 
при Київському університеті. З 1952 р. працював старшим викладачем географії, а з 1956 
– завідував кафедрою географії Київського державного педагогічного інституту. Того ж 
року переведений у Київський університет на посаду старшого викладача, у 1959–1969 
та 1972–1973 рр. – доцент кафедри фізичної географії. Автор понад 60 наукових праць. 
У сфері його наукових досліджень перебували агрокліматичне та фізико-географічне 

районування території України, ландшафтознавство. У 1969 р. 
у видавництві «Радянська школа» (Київ) вийшов підручник 
«Фізична географія Української РСР», авторами якого були 
А.І. Ланько, О.М. Маринич, М.І. Щербань. За цим підручником 
навчались багато поколінь українських школярів.

Ларченко Олександр Миколайович (11.10.1965 р.н.) – на-
родився в с. Локнисте Менського району. Випускник Халявин-
ської школи. У 1987 р. закінчив Українську сільськогосподар-
ську академію (вчений агроном). Трудову діяльність розпочав у 
колгоспі ім. Жданова с. Халявин агрономом (1982–1988). Потім 
два роки працював агрономом колгоспу «Червоний прапор» 
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с. Пльохів; 1990–1991 – першим секретарем Чернігівського райкому комсомолу; 1992–
1994 – начальником відділу наукових систем землеробства управління сільського гос-
подарства Чернігівської райдержадміністрації. Працював директором ПП «Аксіома» та 
головою ФГ «Сад Ларченка». У 2005–2008 рр. – перший заступник голови Чернігівської 
районної державної адміністрації.

Ласкаржевська (Бурмакова) Ніна Мефодіївна (20.10.1945 р.н.) – народилася в 
с. Іванівка, працювала завідувачем ІІ неврологічного відділення в клініці нервових хвороб 
Київського Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Левицький Борис Павлович (1934 р.н.) – народився в с. Старий Білоус, вчений 
і винахідник, кандидат технічних наук. Закінчив Київський політехнічний інститут і 
працював за направленням у м. Чирчик Узбецької РСР. По поверненні через три роки в 
Чернігів працював у науково-дослідницькому інституті і заочно навчався в аспірантурі. 
Захистив дисертацію, здобув учений ступінь кандидата технічних наук. Працював над 
розробкою нових машин для виробництва синтетичних волокон. Запатентував 9 автор-
ських свідоцтв на винаходи, опублікував 20 наукових праць. З 1986 р. працював на посаді 
старшого наукового співробітника.

Лещенко Григорій Дмитрович (11.05.1951р.н.) – наро-
дився в с. Золотинка, після служби в Збройних Силах СРСР 
з 1971 по 2001 рр. працював в органах внутрішніх справ, 
закінчив Київську вищу школу МВС (1988), начальник Чер-
нігівського районного відділу УМВС України в Чернігівській 
області (1996–2001), полковник міліції, нагороджений орде-
ном «За заслуги» ІІІ ст. (1999).

Лисенко Володимир Іванович – вчитель фізичного вихо-
вання Киїнської школи, тренер футбольної сільської команди 
«Хвиля», спільно з громадою села, за підтримки земляків з 
1999 р. відновив команду, займався облаштуванням сільського 
стадіону.

Лисенко Олександр Степа-
нович (27.05.1936–2000) – наро-
дився в с. Анисів, обіймав посаду 

голови Чернігівської обласної ради (1991–1994), з квітня 
1994 р. заступник голови обласної ради. Займався питаннями 
ефективності діяльності місцевих рад, соціально-економічним 
розвитком території.

Литвиненко Христина (1993 р.н.) – народилася в 
с. Киселівка, срібна призерка чемпіонату України з літнього 
біатлону, член молодіжної збірної України з біатлону, учасник  
чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу 2011, 2012 років у 
Чехії (Нове Мєсто), Фінляндії (Контіолахті), Словаччині (Орсблі), Італії (Ріднаун).

Логінов Іван – вихованець Чернігівської районної дитячо-юнацької школи ФСТ 
«Колос» зі Старого Білоуса, посів перше місце на чемпіонаті України з кікбоксингу WKF 
серед юніорів (2012 р., березень), здобув золоту та срібну медалі на першості України з 
кікбоксингу по версії WPKA, що проходила в м. Харьків (2012 р., листопад).
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Лопата Г.Г. – народився в Олишівці, генерал армії.
Лось Олександр Микитович (16.06.1941 р.н.) – народився в с. Количівка, спортс-

мен, першим на Чернігівщині завоював звання майстра спорту СРСР з автомобільного 
спорту, чемпіон України.

Люшня Дмитро (1982 р.н.) – випускник Киселівської школи, член молодіжної збірної 
України, срібний призер ІІ Молодіжних ігор України (2000), багаторазовий переможець 
та призер чемпіонатів та першостей України з біатлону.

Манойло Володимир Петрович (14.08.1953 р.н.) – випускник Смолинської та Сла-
бинської шкіл, майстер спорту СРСР (1979), міжнародний майстер (клас MASTERS), 
чемпіон СРСР, шестиразовий чемпіон УРСР та України з важкої атлетики.

Марцинкевич Олександр Йосипович – колишній випускник Гончарівської школи 
та Полтавського зенітно-ракетного військового училища, служив у десантних військах 
пліч-о-пліч з Олександром Пекуром. Бойові друзі разом об’׳їхали практично весь Афга-
ністан, обидва поранені і мають інвалідність. Районну організацію Української спілки 
ветеранів Афганістану також створювали разом.

Матвієнко Т.В. – народився в Олишівці, кандидат медичних наук.
Медвідь Дмитро Петрович (1938 р.н.) – народився в с. Роїще, генерал Сухопутних 

військ Росії.
Мельниченко Дмитро – одинадцятикласник Редьківської 

школи, стипендіат Чернігівської обласної державної адміні-
страції (2010), переможець районних етапів олімпіад з україн-
ської мови та літератури, економіки, призер районного етапу 
олімпіади з біології, призер обласного етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з економіки, на Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії 
наук України нагороджений дипломом ІІ ступеня.

Мехед  Леонід Петрович – народився в с. Ведильці, прой-
шов шлях від оператора Середньо-Обської експедиції (м. Кол-
пашево) до генерального директора ВАТ «Сибнафтагеофізика». 
За успіхи в виробничій та науковій діяльності нагороджений 
двома орденами, медалями, удостоєний звання «Заслужений 
працівник нафтової і газової промисловості Російської Федера-

ції», інших почесних звань, є лауреатом премії «Російський національний Олімп-2004».
Микитенко Віталій Ілліч (1940–1998) – народився в с. Павлівка, заслужений вчи-

тель УРСР (1980), Відмінник освіти УРСР (1976), самодіяльний композитор, перший 
завідувач Павлівським сільським клубом.

Мнівець Михайло Леонович (1903 р.н.) – народився в с. Андріївка, полковник, 
працював викладачем Московської військової академії, професор.

Мовчан Петро Іванович (1942 р.н.) – народився в с. Масани, кандидат філософ-
ських наук, доцент, академік, вчений секретар Міжнародної Академії фундаментальних 
основ буття.

Мозговий Іван Іванович (1927 р.н.) – народився в с. Смолин, працював заступником 
начальника управління Південно-Західної залізниці.

Москаленко Федір Якович (1901 р.н.) – випускник Олишівської школи, доктор 
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філологічних наук. У 1926 р. закінчив Чернігівський інститут народної освіти, здобув 
вчений ступінь, професор кафедри філософії Київського державного університету імені 
Т.Г. Шевченка.

Нагорний Анатолій Станіславович (1945–1999) – на-
родився в с. Андріївка, після школи працював шофером 
у місцевому колгоспі, проходив військову службу в лавах 
Радянської армії, працював на промислових підприємствах 
Чернігова (1968–1971). У 1971 р. вступив до Волгоградської 
вищої слідчої школи МВС СРСР, по закінченні якої був на-
правлений слідчим відділу внутрішніх справ Сосницького 
району, а через два роки одержав призначення в Чернігівський 
район – слідчим, начальником слідчого відділення. З 1981 р. 
– слухач Академії МВС СРСР. У 1983 р. він приступив до 
обов’язків начальника відділення індивідуальної профілакти-
ки профілактичної служби відділу карного розшуку УВС Чер-
нігівського облвиконкому. У 1984 р. стає заступником началь-
ника райвідділу внутрішніх справ Чернігівського району, а в 

1987 р. – начальником райвідділу міліції. Його останнє призначення – заступник началь-
ника УМВС, начальник слідчого управління УМВС. Полковник міліції.

Науменко Олексій – народився в смт Михайло-Коцюбинське, майстер спорту, другий 
на чемпіонаті України з велоспорту, зайняв третє місце у Всесоюзному велокросі (1982).

Нечипоренко Анастасія (1995 р.н.) – народилася в с. Березанка, член молодіжної 
збірної України з біатлону, учасник чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу 2011, 2012 
років у Чехії (Нове Мєсто), Фінляндії (Контіолахті), Словаччині (Орсблі), Італії (Ріднаун).

Нікітенко Павло – проходив військову службу в роті почесної варти Президентського 
полку, за відмінну службу одержав подяку командувача Сухопутних військ Збройних 
Сил України (2011).

Новик Володимир Анатолійович (25.01.1976 р.н.) – народився в с. Дніпровське, 
науковий співробітник Інституту геологічних наук НАНУ.

Новик Ірина Анатоліївна – народилась у  с. Дніпровське, директор Чернігівської 
багетної фабрики.

Носенко Вікторія – випускниця Гончарівської школи, стипендіат Чернігівської 
райдержадміністрації (2012).

Оверченко В’ячеслав Петрович (03.02.1962 р.н.) – народився в с. Количівка, закін-
чив Київський інженерно-будівельний інститут, брав участь у ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС, директор ТОВ «Будівельне управління № 152» тресту «Південзахідтрансбуд» 
(2005).

Огняник Михайло Іванович (1921 р.н.) – народився в с. Слабин, кандидат медичних 
наук, працював у клініці Амосова.

Осипенко Валентин Васильович (1952 р.н.) – у літописі територіальної громади 
села Халявин серед відомих земляків є ім’я почесного громадянина села – Заслуженого 
юриста України Валентина Осипенка. Учителі, батьки та учні школи вдячні Валентину 
Васильовичу за можливість працювати з сучасною комп’ютерною технікою, за допо-
могу в ремонті дороги з твердим покриттям між селами Полуботки і Шевченка. Загалом 
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його життя і кар’єра є прикладом для молодих земляків, як 
можна досягнути професійних висот і визнання в суспільстві 
лише наполегливістю в навчанні і самовідданістю в роботі. 
Валентин Васильович народився на хуторі Шевченко в сім’ї 
колгоспників. Батько Осипенко Василь Петрович – ветеран 
Великої Вітчизняної війни, чесна і працьовита людина. Селян-
ський син добре вчився в школі, багато працював над собою, 
брав участь у громадському житті школи і села, отримав вищу 
юридичну освіту. І зараз переймається проблемами земляків. 
До лютого 2013 працював головою Державної податкової 
адміністрації в Чернігівській області. Державний радник 
податкової служби другого рангу, генерал-майор податкової 
міліції, Заслужений юрист України, почесний працівник Дер-
жавної податкової служби України, переможець Міжнародного академічного Рейтингу 
популярності та якості «Золота Фортуна».

Павленко Микола Степанович (29.03.1944 р.н.) – народився в с. Піски, кандидат 
сільськогосподарських наук. Народився в сім’ї пісківських учителів. Закінчив Мироць-
кий зооветеринарний технікум (Київщина) та ветеринарний факультет Української 
сільськогосподарської академії з відзнакою, захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Хламідний енцефаломієліт великої рогатої худоби». Працював ветеринарним фельдше-
ром у радгоспі «Шпитьківський» Києво-Святошинського району на Київщині, головним 
ветеринарним лікарем радгоспу ім. Леніна та державним ветеринарним інспектором 
Жовтневого району Миколаївської області, директором Миколаївської обласної ветери-
нарної лабораторії, заступником директора Республіканської ветеринарної лабораторії 
Держхарчопрому УРСР. З 1993 р. – директор Центральної державної лабораторії вете-
ринарної медицини Міністерства аграрної політики України. З лютого 1998 р. на ви-
кладацькій роботі в Інституті післядипломного навчання Білоцерківського державного 
аграрного університету, доцент кафедри лабораторної діагностики інфекційних хвороб 
сільськогосподарських тварин. За результатами досліджень опублікував понад 80 на-
укових праць. Є членом колегії з науково-методичної роботи Державного департаменту 
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, членом редакційної 
ради журналу «Ветеринарна медицина України».

Пащенко Олексій Іванович (15.03.1962 р.н.) – Заслуже-
ний працівник культури (2009), народився в с. Мньов, закінчив 
Мньовську школу (1979), працював на заводі карданних валів 
у м. Чернігів, згодом проходив службу в лавах Радянської 
армії. Після навчання в Остерському будівельному технікумі 
(1987) працював майстром-будівельником на підприємстві 
«Чернігівеліткартопля» смт Седнів. З 1992 р. – директор 
Будинку творчості Національної спілки художників України 
(смт Седнів). 

Петренко Олексій (1992 р.н.) – народився в с. Клочків, 
член молодіжної збірної України з біатлону, учасник чемпі-
онатів Європи та чемпіонатів світу 2011, 2012 років у Чехії 
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(Нове Мєсто), Фінляндії (Контіолахті), Словаччині (Орсблі), Італії (Ріднаун).
Петренко Михайло Петрович (1933 р.н.) – народився в с. Березанка, видатний 

математик, академік. Живе і працює в Києві. Один із учнів талановитого учителя, ко-
трий працював у Березанській школі під час і після Великої Вітчизняної війни – Федора 
Трохимовича Грищенка. Його вихованці успішно працюють у різних галузях народного 
господарства. 

Пильник Василь Андрійович (1915 р.н.) – народився в с. Рудка, кандидат сільсько-
господарських наук, учасник Великої Вітчизняної війни.

Піпкун Ірина (1989 р.н.) – народилося в смт  Михайло-Коцюбинське, біатлоністка, 
член молодіжної збірної України.

Пінчук Микола Григорович (1947 р.н.) – народився в Михайло-Коцюбинському, 
генерал-майор юстиції, суддя військової колегії Верховного Суду України (2004), член 
Ради Товариства «Чернігівське земляцтво в м. Київ».

Пінчук Олександр Віталійович (1967 р.н.) – випускник Іванівської школи 1984 
року, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, науковий та громадський діяч.

Пінчук Софія – учениця Улянівської школи, стипендіат Чернігівської облдержад-
міністрації (2012).

Плоский Марко Митрофанович (1928–1992) – народився в с. Павлівка, Заслуже-
ний будівельник УРСР (1965), делегат 4-ох з’їздів КПРС, нагороджений орденом Леніна 
(1966), працював в м. Чернігів, занесений до обласної Книги трудової слави (1964).

Позняк І.М. – народився в Олишівці, полковник у відставці, кандидат військових 
наук.

Полетун Анатолій Семенович (03.04.1952 р.н.) – наро-
дився в с. Піски, закінчив Чернігівський педінститут (1977) 
та Київський державний університет (1987), офіцер запасу 
– підполковник. 30 років свого життя присвятив сільському 
футболу – кращий гравець пісківської футбольної команди (з 
1968 р.), а згодом і її керівник. У 1995–1998 рр. займав керівні 
посади в команді «Динамо» (Чернігів).

Полулях Михайло Васильович (1959 р.н.) – народився 
в с. Льгів, доктор медичних наук, ортопед-травматолог, про-
відний науковий співробітник Інституту травматології та 
ортопедії Академії медичних наук України.

Полуян Жанна – учениця М.-Коцюбинської гімназії, 
лауреат Міжнародного літературного конкурсу імені Семена 
Когана (2004).

Пономаренко Анатолій Якович (1919–1954) – народився в с. Халявин, генерал 
Радянської армії.

Поповичі Максим та Іван – брати, учні Радянськослобідської школи, Максим – 
чемпіон області з дзюдо серед юніорів, Іван – чемпіон Чернігова з дзюдо серед юніорів 
(2007 р., 28 вересня).

Приступа Леонід Андрійович (1956 р.н.) – народився в с. Хмільниця,працював 
директором підприємства Чернігівського обленерго.

Приходько Володимир Миколайович (26.03.1959 р.н.) – народився в с. Кархівка, 
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працював завідувачем сектору Управління з питань підприємництва Секретаріату Каб-
міну України (2009).

Потапенко Павло – вихованець Чернігівської районної дитячо-юнацької школи ФСТ 
«Колос» зі Старого Білоуса, срібний призер чемпіонату України з кікбоксингу WKF серед 
юніорів, який проходив у м. Чернігів (2012 р., березень),

Пулатов Артур – обдарований учень Анисівської школи, у 2002–2003 рр. одержував 
щомісячну стипендію Чернігівської райдержадміністрації.

Ребенок Вадим Михайлович (7.05.1985 р.н.) – народився 
в с. Іванівка в родині службовців. У 2002 році закінчив Іванів-
ську ЗОШ І-ІІІ ступеня та вступив навчатися до Чернігівсько-
го державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 
на індустріально-педагогічний факультет, який закінчив у 
червні 2007 року. З квітня 2007 року по жовтень 2008 року 
працював навчальним майстром на кафедрі основ матеріало-
знавства і трудового навчання у Чернігівському державному 
педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка, одночасно 
навчався у магістратурі на індустріально-педагогічному фа-
культеті, де здобув кваліфікацію майстра педагогічної освіти, 
викладача трудового навчання. У листопаді 2008 року вступив 
до аспірантури Чернігівського державного педагогічного уні-

верситету імені Т.Г. Шевченка на денне відділення. З грудня 2008 року по травень 2010 
року за сумісництвом працював вчителем фізики в Іванівській ЗОШ І–ІІІ ступенів та про-
довжував навчання в аспірантурі. З листопада 2011 року працював викладачем кафедри 
професійної освіти та безпеки життєдіяльності Чернігівського національного педагогіч-
ного університету імені Т.Г. Шевченка. У січні 2012 року успішно захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Технологічна 
підготовка учнів основної школи у процесі розв’язування конструкторсько-технологічних 
задач на уроках трудового навчання». Кандидат педагогічних наук. З лютого 2012 року 
і по теперішній час - старший викладач кафедри професійної освіти та безпеки життє-
діяльності при технологічному факультеті Чернігівського Національного педагогічного 
університету імені Т.Г. Шевченка. Одночасно з цим є головою науково-методичної ради з 
питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Чернігівської області. 
У грудні 2012 року був призначений Головою Ради Молодих Вчених при Технологічно-
му факультеті. Автор понад 15 наукових статей, 1 методичного посібника для учнів та 
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з «Розв’язування конструкторсько-тех-
нологічних задач», 1 (у співавторстві) науково-методичного посібника до практичних та 
самостійних робіт студентів ВНЗ України з «БЖД та основи охорони праці».

Ревзис Ісак Маркович (1899–1955) – містечко Седнів пам’ятає земляка Ісака Ревзи-
са – генерал-майора юстиції (1943). Юридичний факультет Московського університету 
він закінчив у 1919 році і розпочав службу у Червоній армії. Був головою військового 
трибуналу Забайкальського (1935–1938), Закавказького (1941–1945) та Таврійського (з 
1946) військових округів. Нагороджений орденами Леніна, Червоного Прапора, Червоної 
Зірки та медалями.
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Ревун Михайло Павлович (1937 р.н.) – народився в 
с. Смолин, доктор технічних наук (1984), професор (1985), 
заслужений працівник вищої школи УРСР (1987), дійсний 
член Академії наук вищої школи України. У 1960 р. закінчив 
Київський політехнічний інститут зі спеціальності «Авто-
матизоване управління металургійними процесами». З 1960 р. 
– молодший співробітник Запорізького філіалу Київського 
інституту автоматики. У 1966 р. – асистент, з 1969 р. – до-
цент кафедри автоматизованого управління металургійними 
процесами, 1974–1981 рр. – декан вечірнього фізико-мета-
лургійного інституту. У 1983–2003 рр. – ректор Запорізького 
індустріального інституту (Запорізької державної інженерної 
академії). З 2005 р. – професор кафедри автоматизованого 
управління металургійними процесами Запорізької державної інженерної академії. 
Сфера наукових досліджень – автоматизація металургійних печей. Автор 250 наукових 
праць: чотирьох монографій, чотирьох підручників, 55 винаходів і патентів. За розробку 
та впровадження ресурсозберігаючих технологій у виробництві спеціальних сталей від-
значений Державною премією України в галузі науки і техніки 2011 року.

Решотько Леонід Миколайович (1960 р.н.) – народився в с. Писарівщина, кандидат 
біологічних наук. При інституті ветеринарної медицини УААН в Києві у 1994 р. захистив 
кандидатську дисертацію з питань впливу хімічних сполук на віруси, що викликають 
гастроентеріти у свиней. Нині – старший науковий співробітник Інституту сільськогос-
подарської мікробіології НААН та агропромислового виробництва, відділ біологічного 
захисту рослин і тварин, лабораторія вірусології.

Рослий Іван Михайлович (14.01.1925–17.01.1989) – наро-
дився в с. Ведильці, український геоморфолог, палеогеограф, 
доктор географічних наук. У 1941 році закінчив Конотопське 
педагогічне училище. В роки Великої Вітчизняної війни до 
1943 року воював у партизанському з’єднанні М.М. Тарану-
щенка, далі в діючій армії служив розвідником, командиром 
відділення, командиром групи топографічної розвідки. На-
городжений орденом Слави ІІІ ст. (1944) та орденом Вітчиз-
няної війни ІІ ст. У 1951 р. закінчив географічний факультет 
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і 
відразу продовжив навчання в аспірантурі. Здобувши вчене 
звання кандидата географічних наук (1954) працював асистен-
том і доцентом кафедри геоморфології та палеогеографії. У 

1977–1986 рр. – завідувач цієї кафедри, професор, доктор наук. Автор трьох монографій, 
понад 120 наукових праць, зокрема «Палеогеографія антропогену» (1982), «Природа 
СССР в антропогене» (1986), «Геоморфология Украинской ССР» (1990, у співавторстві). 
Похований у рідному селі Ведильці.

Рослий Іван Степанович (13.01.1938 р.н.) – народився в с. Ведильці, доктор гео-
логічних наук, дійсний член Української нафтогазової академії, почесний розвідник 
надр. Трагічні події 1943 року в рідному селі, яке було спалене німецькими окупантами, 
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проходили на очах п’ятирічного Іванка, а його доля зберегла. 
Хлопчина зростав, набирався сили і знань в той час, коли 
односельці і вся країна загоювали рани, завдані війною. 
Після школи вступив на геологічний факультет Київського 
державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а після успішного 
закінчення (1961) до 1964 року працював інженером-гео-
логом у пошукових та геологорозвідувальних партіях Семи-
палатинської комплексної геологорозвідувальної експедиції 
у Казахстані на пошуках руд нікелю, золота, поліметалів і 
виконуючи геологічне картування. Там же в Семипалатинську 
викладав геологічні дисципліни в геологорозвідувальному 
технікумі (1964–1966). З 1966 року працює в Чернігівському 
відділенні Українського державного геологорозвідувального 
інституту, здолавши кар’єрні сходинки від геолога до про-

відного наукового співробітника. У творчому і трудовому доробку Івана Рослого понад 
140 наукових праць з геології нафти і газу Дніпровсько-Донецької западини та десятки 
впроваджених у виробництво розробок.

Самойлович Данило Самійлович (11.12.1742–1805) – 
народився в с. Янівка (з 1947 р. – Іванівка), справжнє прізви-
ще – Сушківський. Віддаючи хлопця до вищого навчального 
закладу, мати, за старою народною традицією, записала його 
під прізвищем Самойлович, тобто син Самуїла (Самійла). 
Початкову освіту Данило отримав у місцевій школі, а з 1756 р. 
навчався у Київській академії. На шостому році навчання 
він був зарахований до Петербурзької медичної школи при 
адміралтейському госпіталі. Після закінчення цього вузу в 
1765 р. працював військовим лікарем. У 1780 р. захистив 
докторську дисертацію з питань хірургічного акушерства 
при Лейденському університеті. У 1784 р. призначений на 
посаду губернського лікаря Катеринославського намісни-
цтва та Таврійської області. Брав активну участь у боротьбі з 
епідеміями та спалахами чуми в Москві (1771), Кременчуку 

і Херсоні (1784), в Єлизаветграді, Одесі і на Кримському півострові (1796–1799). Свій 
лікарський і організаційний досвід Самойлович узагальнив у грунтовних працях про 
чуму, які докорінно змінили уявлення про цю хворобу. Він довів, що зараження чумою 
відбувається при безпосередньому зіткненні з хворими або зараженими предметами, й 
спростував уявлення про поширення «чумної зарази» в атмосфері. Вчений розробив і з 
значним ефектом впровадив у життя систему протичумних заходів; передбачив можли-
вість запобіжних щодо чуми щеплень; намагаючись відкрити збудника чуми, провадив 
мікроскопічні дослідження гною з чумних бубонів. Самойлович написав ряд науково-
популярних книжок, розробляв питання організації медичної освіти в Україні та Росії. 
Його було призначено почесним членом Російської медичної колегії і обрано до складу 
12 іноземних академій. Багато чого ще зробив Данило Самійлович Самойлович за своє 
довге життя. За самовіддану працю у 1796 р. був нагороджений орденом Святого Воло-
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димира. У 1797 р. представлений до чину статського радника, у 1799 р. – дійсного стат-
ського радника. За тих часів такі високі нагороди серед медиків майже не зустрічалися. 
Помер у місті Миколаєві в 1805 році. Але сьогодні найбільшою нагородою для нього є 
пам’ять нащадків. На могилі українського і російського лікаря, одного з основоположни-
ків вітчизняної епідеміології Данила Самойловича споруджено пам’ятник і встановлено 
меморіальну дошку. Також меморіальну дошку встановлено центрі с. Жовтневе, біля 
колишнього госпіталю, де працював Самойлович, і на будинку Херсонської лікарні. На 
батьківщині ім’ям вченого названа вулиця, є така вулиця і в Чернігові. У 1970 р. жителі 
с. Іванівка висловили побажання увіковічнити пам’ять про славного земляка меморіаль-
ною дошкою. Цієї події довелося чекати понад 35 років, і лише в 2007 р. за ініціативою 
районної краєзнавчої організації на стіні школи була встановлена меморіальна дошка 
великому вченому Данилу Самійловичу Самойловичу-Сушківському.

Самоненко Володимир Григорович (1934–1956) – народився в с. Боромики, ма-
трос, машиніст котельні рятівного судна «Карабах», загинув 29 жовтня 1955 р. під час 
рятівної операції після вибуху на лінкорі «Новоросійськ», похований в м. Севастополь, 
нагороджений (посмертно) російським орденом Мужності (1999).

Самофалов Леонід Прохорович (01.01.1950 р.н.) – народився в с. Антоновичі, 
працював доцентом кафедри організації оперативно-розшукової діяльності Академії 
Державної податкової служби України (2004), кандидат юридичних наук.

Сбоєв Роман – десятикласник М.-Коцюбинської гімназії, стипендіат Чернігівської 
райдержадміністрації (2012).

Сенчук Лариса (1967 р.н.) – народилася в с. Киселівка, майстер спорту.
Сердюк Марина – учениця Киселівської школи, лауреат міжнародного літературного 

конкурсу імені Семена Когана (2004).
СипкоЛюдмила Михайлівна – народилася в с. Масани, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри російської мови та літератури Тернопільського Національного педаго-
гічного університету ім. Володимира Гнатюка. Закінчила Олишівську школу з золотою 
медаллю, потім з відзнакою Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка за 
спеціальністю «Російська мова і література». У 1985 р. отримала направлення в Терно-
пільський педагогічний університет, де працює й тепер. Автор більше 60 наукових праць.

Сисоєва Марина – учениця Улянівської школи, переможець ІІІ-го обласного етапу 
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури серед дев’ятикласників та 
переможець ІV-го етапу ІІІ-го Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика (2003).

Сірий Олександр Олексійович (1965–1984) – народився в с. Пустиньки Мньовської 
сільради, сержант, загинув у Афганістані, виконуючи інтернаціональний обов’язок.

Сірош Михайло Іванович (29.04.1967 р.н.) – народився в с. Москалі, проживав 
в с. Борки. Випускник Пльохівської школи 1984 року. Підполковник. Нагороджений 
орденами: «За мужність», «За військові заслуги» та до нього дві медалі – «За військові 
заслуги» І та ІІ-го ступенів. Дві медалі «За відвагу», медаль «За відмінність в бойових 
операціях», срібна медаль «За виконання неможливого» (за визволення заручників) і 
ще різних дев’ять медалей.

Смирнова (Домашенко) Віра Іванівна (1960 р.н.) – з відзнакою закінчила Радян-
ськослобідську школу, працювала вчителем початкових класів у рідній школі, працює 
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інспектором шкіл м. Чернігів (2004).
Соловйова Ольга Олександрівна (20.04.1948 р.н.) – народилась в с. Шибиринівка, 

працювала головним спеціалістом Мінпромполітики України (2004).
Стах Іван Маркович – народився в с. Жеведь, працював у Москві у відділі контро-

лю ВЧК, а згодом у Міністерстві іноземних справ.
Стах (Стахов) Олексій Петрович (1936 р.н.) – народився 

в с. Жеведь, учений світового рівня, автор більше 400 наукових 
робіт і 65 винаходів в галузі обчислювальної техніки. Закінчив 
факультет радіоелектроніки Харківського авіаційного інсти-
туту, потім працював інженером-конструктором Харківського 
конструкторського електроприладного бюро. Тут написав 
свої перші наукові статті. У віці 32 роки захистив докторську 
дисертацію, у 34 роки став професором Таганрозького радіо-
технічного університету – наймолодшим в СРСР. Важливим 
етапом в житті вченого стало керівництво Спеціальним кон-
структорсько-технологічним бюро «Модуль» при Вінницько-
му технологічному інституті, де була створена елементарна 
база Фібоначчі-комп’ютерів. Працював професором кафедри математики Університету 
Едуардо Мондлане в столиці Мозамбіку Мапуту. Останні роки живе в Канаді. Перший 
з українських учених, чия книга «Математика Гармонії» опублікована у престижному 
міжнародному видавництві «Світова наука». Російська Академія природничих наук при-
своїла Олексію Стахову звання «Рицар науки і мистецтва». На замовлення Одеського 
Національного університету написав книгу «От математики Гармонии к «Золотой» На-
учной Революции и Гармоничной Экономике через Гармоничное Образование» та під-
ручник для різних українських університетів «Математика Гармонії». Американський 
філософ Скотт Оксен пише: «Ідеї Стахова настільки значущі, що його нова книга може 
змінити не тільки підхід до історії математики, але й майбутній розвиток математики 
та її прикладної ролі в природничих науках». Є в доробку великого вченого і автобіо-
графічна повість: «Под знаком «золотого» сечения. Исповедь сына студбатовца». Його 
батько Петро Харитонович Стах був першою людиною в селі, яка здобула вищу освіту 
– навчався у Києві, знав 12 іноземних мов.

Стах Микола Володимирович (1947 р.н.) – народився в с. Жеведь, кандидат еконо-
мічних наук, в Республіці Білорусь працював у комітеті фінансів при Кабінеті Міністрів.

Стах Петро Харитонович – перша людина в селі Жеведь, яка здобула вищу освіту 
навчаючись в Києві, знав 12 іноземних мов.

Сташук Борис – з Седнєва, чемпіон світу з пауерліфтингу «WPARAW 2012 
Powerlifting&BenchPressChamp», що відбувся наприкінці травня в Луцьку.

Стеченко Григорій Петрович (07.07.1959 р.н.) – народився в с. Ковпита, навчався в 
Українській сільськогосподарській академії (1976–1981), працював головним економіс-
том колгоспу ім. Коцюбинського с. Ковпита (1981–1985), інструктором організаційного 
відділу Чернігівського райкому компартії (1985–1990). Ліквідатор наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, перебував у зоні відчуження (05.1986–10.1986). Начальник дер-
жавної податкової інспекції по Чернігівському району (1990–1996), голова державної 
податкової адміністрації у Чернігівському районі (1996–1998), начальник Чернігівської 
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міжрайонної державної податкової інспекції (1998–2002). З 
2002 року очолює Державну казначейську службу України у 
Чернігівському районі. Нагороджений медаллю «Участник 
ліквідації наслідківй аварії на ЧАЕС» (1986), іменним го-
динником Президента України (2004), Почесною грамотою 
Головного Управління Державного казначейства України у 
Чернігівській області (2010), Подякою голови Чернігівської 
облдержадміністрації (2010), Почесною грамотою Чернігів-
ської обласної ради (2010). Депутат Чернігівської районної 
ради 4-х скликань.

Стеченко Федір Михайлович 
(1919–1991) – як влучно сказав 
Роберт Рождественський «это 

нужно не мертвым, это нужно живым», бо історичні події на-
шої країни, кращі моральні надбання нашого народу завжди 
слугували яскравим прикладом для молодого і майбутніх по-
колінь… Значною віхою для держави і тяжким випробуванням 
для радянських людей стала Велика Вітчизняна війна. Сотні 
тисяч наших співвітчизників старшого покоління і молоді 
стало на захист рідної землі. Чимало випускників прямо зі 
шкільної лави пішли на фронт. Серед них були і ті, що мріяли 
обрати найгуманнішу професію в житті – стати вчителем. І 
здійснилася вона лише в повоєнні роки у тих, хто залишився 
в живих. У гімнастьорках і галіфе сіли вони на студентські 
лави, а потім прийшли до шкіл, щоб навчати дітлахів. Такі вчителі-воїни прибули і 
до навчальних закладів нашого району і пропрацювали до ветеранської сивини. Це 
М.В. Цвіташ, О.Я. і В.В. Лісняк, К.І. Василевська (Шепелевич), М.В. Бурим, 
М.І. Антоненко, Б.М. Іврі, С.О. Пархоменко, Д.А. Манько, В.Г. Козьменко, Л.Ю. Фесенко, 
В.А. Фесенко, З.П. Грєшний, П.Г. Карнаух, І.Г. Пустовий, М.Д. Горбас, С.С. Радченко, 
А.Д. Цілуйко, І.О. Богов, М.А. Зайцев, К.В. Ілляшова, А.С. Гур’єва (Платонова, вихователь 
дитячого будинку) і багато, багато інших. Більшості з них вже немає в живих. Серед них 
було багато чоловіків, що значною мірою позитивно впливало на виховання, особливо 
дітей-безбатченків. Одним з таких був славний воїн, хороший вчитель і керівник Федір 
Михайлович Стеченко, який народився у 1919 році на Чернігівщині, в селі Ковпита Ко-
цюбинського району у сім’ї селянина. Сім’я зазнавала нестатків і згодом переїхала до м. 
Біловодськ Ворошиловградської області, де юнак закінчив середню школу і у 1937 році 
вступив на природничо-географічний факультет педінституту у Ворошиловграді. Закін-
чив його у 1941 році. Та грянула війна, яка чорним крилом почала огортати нашу землю. 
І молодий педагог пішов на фронт. З 1942 по 1944 роки воював у складі 34-ої гвардійської 
стрілецької дивізії спочатку на четвертому Українському фронті, а потім – на третьому. 
Пройшов від стін Сталінграда територією нашої держави, потім – Польщу, Чехословач-
чину, Румунію. У 1944 році був направлений до Київського танкового училища, до якого 
вступав у 1941 році, але був мобілізований до діючої армії. За бойові заслуги молодший 
технік-лейтенант був нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни 2 ступеня, меда-
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лями «За відвагу», «За перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років», багатьма 
ювілейними відзнаками. Та доля після війни закинула фронтовика на Сватівщину, де він 
був призначений одразу директором СШ № 2, а згодом був переведений на цю ж посаду 
до СШ №6. У складних умовах довелось працювати молодому керівникові. Не вистачало 
вчителів, слабкою була матеріально-технічна база, та, маючи військове загартування, 
Федір Михайлович разом з педколективами створював необхідні умови для навчання і 
виховання школярів, долаючи усілякі труднощі. Згодом п’ять років керував ВШ №1, а 
потім – 7 років – очолював педколектив СШ № 7. І скрізь доводилося удосконалювати 
навчально-виховний процес, зміцнювати матеріально-технічну базу, вирішувати кадрові 
питання. У 1963 році талановитого керівника було призначено завідуючим районним 
відділом народної освіти, яким він пропрацював аж до виходу на заслужений відпо-
чинок у 1979 році. Але досвід його роботи знову знадобився, і він працював заступни-
ком директора з навчально-виховної роботи у ВШ № 1, а потім вчителем географії в 
СШ № 6. Його любили і шанували учні, поважали колеги. Це був керівник з великої 
літери: принциповий, вимогливий до себе і оточуючих, водночас розсудливий і чуйний, 
охайний не лише зовні, а і в роботі, обов’язковий, порядний. Одним з головних напрямків 
у роботі вважав ретельний підбір кадрів, їх професіоналізм і моральне обличчя. На пер-
шому плані у нього була турбота про вчителя, його матеріальний стан і завантаженість 
годинами (в той час таке право мав заврайвно). І в цьому він завжди був справедливим. У 
Федора Михайловича не було улюбленців, він був ворогом хабарництву, підлабузництву. 
А його сім’я жила скромно. У розмові зі мною колишній завідуючий відділом агітації і 
пропаганди райкому партії, а потім директор ВШ №1 і краєзнавець Л.М. Королько під-
креслив, що Федір Михайлович завжди відстоював перед вищим керівництвом свої ідеї, 
думки, правоту, хоча давалося йому це нелегко. Він турбувався про молодих вчителів, з 
ним можна було поговорити, посперечатися і на фахові, і на інші теми. Разом з Федором 
Михайловичем пройшла нелегкий життєвий шлях його вірна дружина, друг і порадник, 
теж вчитель, Наталія Феофанівна. Вони виростили трьох хороших дітей – Людмилу, 
Оленку і Сергія, мали 4 онуків, 4 правнуків, яких вже прадідусеві бачити не довелося. 
У жовтні 1991 року Ф.М. Стеченка не стало. Але залишилися його добрі справи, учні, 
хороша пам’ять про нього – відважного воїна, вчителя, керівника.

Стеченко Дмитро Миколайович (10.12.1937 р.н.) – укра-
їнський економіко-географ, доктор економічних наук (1991), 
професор кафедри міжнародної економіки Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, академік Ака-
демії туризму (2003). Народився в с. Ковпита, середню освіту 
отримав у Ковпитській середній школі. Перша спеціальність 
техніка-топографа, здобута в Київському топографічному тех-
нікумі, і перша робота по спеціальності стали визначальними 
в подальшому для майбутнього вченого і практика. Логічним 
продовженням у підвищенні освітнього рівня став геогра-
фічний факультет Київського Національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка за фахом «Економічна географія». Щоправда, 
після служби в армії молодий спеціаліст отримав направлення 
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в Раду продуктивних сил України Національної академії України. Дослідження пробле-
матики територіальної організації продуктивних сил увінчалось захистом кандидатської 
дисертації. З 1974 р. Дмитро Миколайович розпочав викладацьку та наукову роботу в 
тому ж КНУ і на тому ж факультеті, де сам навчався, та на економічному факультеті. 
Кандидатська дисертація «Галузевий спеціалізований район як форма територіальної 
організації виробництва» захищена у 1973 році, докторська на тему «Методичні основи 
територіального планування обласних господарських комплексів (на прикладі Української 
РСР)» – у 1991 році. Подальші дослідження і наукові напрацювання стосувалися регіо-
нального розвитку, інноваційної діяльності, проектів вільних економічних зон, концепції 
державної регіональної політики. Д.М. Стеченко написав 4 монографії, 6 навчальних 
посібників, 2 підручники, понад 250 наукових праць, що друкувались у закордонних та 
вітчизняних виданнях. Підготував до захисту дисертацій 9 молодих науковців. Дмитро 
Миколайович є також членом редколегій чотирьох журналів Вищої атестаційної комісії, 
членом Спеціалізованої вченої ради при факультеті менеджменту та маркетингу Націо-
нального технічного університету України «КПІ». Наукові і громадські погляди вченого 
повністю розділяє дружина Людмила Олександрівна Стеченко – також професор, доктор 
біологічних наук, друг і порадник в усіх справах. Дмитро Миколайович Стеченко нагоро-
джений Почесними грамотами Мінвузу УРСР та Міністерства освіти і науки України, 
«Срібним знаком» за успішну роботу в Сілезькому університеті м. Катовіце (1984–1986), 
медалями «Ветеран праці», «В пам’ять 1500-річчя Києва».

Тарасовець Микола Павлович (1951 р.н.) – випускник Киїнської школи, голова 
правління Полікомбанку, в 1999–2004 рр. сприяє розвитку футбольної команди села. 

Тількун Сергій – випускник Радянськослобідської школи, стає чемпіоном України з 
лижного спорту серед юнаків, три рази виборює першість області на різних дистанціях 
(1992–1994).

Тісєєва Сніжана (1996 р.н.) – учениця Киселівської школи, кандидат у майстри 
спорту з біатлону; член молодіжної збірної команди України з біатлону, багаторазова 
призерка та чемпіонка України з біатлону  серед дівчат (2013), учасниця юніорського 
чемпіонату світу з біатлону (2013).

Тимошко Ганна Миколаївна (09.06.1949 р.н.) – Відмін-
ник освіти України та Заслужений працівник народної освіти 
України. Уродженка села Козероги. Протягом 1993–2004 рр. 
працювала начальником управління освіти облдержадміні-
страції. Закінчила два факультети Чернігівського педагогіч-
ного інституту – педагогічний та історичний. Доцент кафедри 
педагогіки. Будь що пережите – успіх чи невдачу, Ганна Ми-
колаївна приймає як життєвий урок. Тож у її спогадах немає 
гіркоти і ностальгії (розмова відбулась у 2008 р.): «Перша моя 
Козерізька школа була малокомплектною – чотири класи і два 
вчителі. 1–4 класи вчив Петро Олександрович Мехед, а 2–3-і 
– його дружина Поліна Федорівна. Вони й жили у шкільному 
дворі, в будиночку для вчителів. За партами сиділи парами 
старші і молодші. З одного боку це було погано, бо одні все знають, а інші нічого. Всьому 
навчилися, до 4-го класу я всю шкільну бібліотеку перечитала. І вдома була бібліотека, 
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батько де б не був, звідусіль віз хліб і книжку. Ще чотири роки я ходила до школи в Смо-
лин, а потім рік у Андріївку – це відстань більше 12 кілометрів, тому жили в шкільному 
гуртожитку. Але і в такій ситуації було щось особливе. Тоді потрапила в Черешеньки 
– директор приїздив до нас, взяв кількох учнів із Жеведі, і мене з Козерогів. Уже тоді в 
невеликих селах важко було набрати дітей в класи при нормі 30 дітей. Там ми закінчили 
чудову школу, лишилися гарні спогади. Об’їхавши за чотирнадцять з половиною років 
всю область, роблю висновок – Чернігівський район був і є значущий  як по території, 
так і по кількісно-якісному складу педагогів. Район хоч і компактний, але великий, 
школи дуже різняться, мають власний характер. Я працювала з Володимиром Васильо-
вичем Бабинцем, Анатолієм Васильовичем Ніжинцем – вони знали школу, не заважали 
творчості, підтримували ініціативу. А час був такий, що більше доводилось вирішувати 
господарських питань, а значить треба було мати хорошу методичну та інспекторську 
службу. Тут район не потерпав. У Гончарівському створили гімназію, бо інноваційних 
форм навчання вимагав час, по-друге, програму «Обдаровані діти» де ще реалізувати, як 
не в Гончарівському. Михайло-Коцюбинська школа була чистою, охайною, вся в квітах, 
але великих грошей туди не вкладалося. Загалом великого шику не було, головне – щоб 
тепло, чисто, нагодовані. Тому районні школи визначалися змістом. Левова доля учнів 
вступали у вузи, і не тому, що район столичний, а давалась взнаки системно-традицій-
на доля освіти, що склалася. Від традицій не відгороджувалися. Коли було введено в 
навчальні плани народознавство, була розумна поступовість. Тобто, спішили повільно. 
Якщо це був рушник – то і історія його. Якщо речі домашні, то не лише свічка, прядка, 
а й книжка – або Кобзар, або Євангеліє, або якась культова книга.  Загалом в районі 
краєзнавство розвивається, і це приємно й дуже добре. Це величезний труд – і зібрати 
матеріали, і сформулювати думку, прогнозувати, і таке інше.

Сьогодні в освіті повертається демографічна ситуація 60-х рр. ХХ ст., тобто йде укруп-
нення шкіл (об’єднання), або зміна статусу. Вперше в Україні обласним управлінням за 
ініціативи Бутка Миколи Петровича започаткована програма «Шкільний автобус». Саме 
наш район перший в державі почав забезпечувати школи автобусами. Це необхідність, бо 
відстань між селами в середньому 5–7 км. Належна методична служба в районі завжди 
була, якась особлива педагогічна відповідальність і гордість за професію. І це не просто 
слова, пам’ятаю це з 1968 року, коли прийшла в педагогіку. І вона не перевелася. Хіба 
що ставлення до вчителя зараз не таке. В 60-х рр. ХХ ст. молодого вчителя вели через 
все село з шанобливістю, давали найкращу, найчистішу хату. А зараз всюди непросто 
забезпечити всі складові успіху педагога. Школи в Іванівці, Красному, Ягідному, Анисові 
ніколи не були заможними, але хороші. Проблема часом виникає там, де недалекоглядні 
керівники просто покидали закриті школи напризволяще, без охорони. Ці будівлі ще б 
пригодилися, а їх люди розтягли, розікрали. Треба формувати громадську думку про 
те, що все, що пов’язане з освітою, – вічне: думки, ідеї, традиції, і приміщення також. 
Я була категорично проти закриття школи в Козерогах, прикладала всіх зусиль, щоб її 
зберегти, і поки була начальником управління – вона працювала. Потім слізно випроси-
ла хоч вікна забити, і все ж будівля лишилась безгоспною. Якщо підуть народжуватися 
діти, думаю, її ще можна відродити. 

Притча говорить, що видатні люди тихо народжувалися в селі і гучно помирали в 
місті. Так воно, мабуть і є, тож треба повертатися до джерел, враховувати досвід дідів. 
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Зміни після здобуття Україною незалежності були продиктовані певними нормативними 
законодавчими актами. Програма «Освіта» в межах області і району передбачала і бу-
дівництво шкіл. Нові відкрито в Ягідному, Хмільниці, Улянівці, і побудовані непогано, 
а головне, наповнені новим змістом. У важкі часи, коли й зарплату не платили по кілька 
місяців, крім Іванівської школи жодна не страйкувала. У районі мені не довелося просити 
людей не полишати робочі місця і відкрити школи 1 вересня. У Вертіївці Ніжинського 
району два початки навчального року школу не відкривали. Просили хоча б другого 
вересня починати страйк, але не першого. Бо цей день особливий. Таких прецедентів у 
нашому районі не було, люди свідомо йшли на роботу, хоча труднощів море. А новий 
зміст – це народознавчі тенденції. Відкриття класів з поглибленим вивченням предметів 
відразу почалося за вказівкою міністерства. Освіта району йшла в ногу з часом. Франко 
сказав, що школа вчителем стоїть, але я б сказала, що вона стоїть директором. Сьогодні 
директор вже не посада, а професія. Багато від нього залежить. Творчий директор під-
тримає творчого вчителя, а значить буде якісний рівень знань і школа дасть хорошу пу-
тівку в життя. А конкурентна спроможність зараз і визначається багажем знань, умінь і 
навичок.

Труд учителя з незалежністю став чітко прогнозуватися на досягнення і усвідомлення 
результатів. Вже не треба було кивати на методики Ільїна, Лисенка, Шаталова в Росії. 
Це великі знавці педагогіки, але хіба не можна назвати другим Сухомлинським нашого 
Захаренка на Черкащині? Або Валентину Мележик у Гончарівському? Є й інші. Кожен 
має торувати свою стежку і набувати власного досвіду, хоча не відкидати кращих. У 
кожного є своя зіркова дорога і свій творчий почерк. Вчитель отримав свободу творчості, 
йому розв’язано руки. Очевидно й тому, що таланило з першими міністрами. Таланчук 
Петро Михайлович робив перші спроби тестування, проводили і в нашому районі, але 
дещо поспіхом, з деяких предметів. Народ  не встиг проникнутися завданнями і ідеєю. 
А зараз через 10 років тестування масове. Отож про моментальні радикальні зміни не 
йшлося, бо в освіті радикалізм не завжди вітається. Але справді, акцент був зроблений 
на українізацію – на мову, пісню, казку національну.

Складнощі були і є. Ми знаходимося в етнічному трикутнику, поряд Росія і Біло-
русь, тому надзвичайно непросто зорієнтуватися вчителю й учню в постановці лінгви 
– правильної вимови української. Але справляються таким чином, що в селі говорять як 
всі, а приходять в клас – правильно. Учням навіть простіше, а от вчителю, який читав 
предмет російською, дуже важко. В 90-х уже прийшли підручники українською мовою. 
Акцент був зроблений на своє рідне, патріотичне. Я переконана, що має бути суттєвий 
курс історії рідного краю для вивчення історії. Бо життя переконує, що де б не носило 
людину, але знання власної історії додає значущості самій особистості. Ніхто ще такої 
історії не написав, але вона буде. Хоча б події війни – як проходило звільнення, як по-
чиналася. У великому курсі історії має бути курс історії рідного краю, це треба знати. 
Мені імпонують народознавчі світлиці в школах, де і прядка, і свічка і книжка. Коли 
приїздив міністр освіти України Василь Кремень (2003 р.), ми подивилися чотири школи 
в районі, не вибираючи. Міністр сказав, що школи змістовні. 

Я горда, що вийшла з маленького села, горда своєю першою школою. Жоден з моїх 
однокласників не пішов хибною стежкою. Значить, виховувала школа і люди. А вони 
мали вплив на сім’ю, на соціум. Все разом – на формування особистості.
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Сьогодні прийшов час, коли учень вибирає вчителя. Якщо вчитель не може дати 
того, що треба, учень шукає інші шляхи, бо усвідомлює, що скоро перед ним постане 
та проблема, яка залишається непізнаною. Хворобами суспільства, в першу чергу, хво-
ріє молодь, і вже починаємо видужувати потроху. Починають цінувати здоровий спосіб 
життя і час. Вони розторопніші за нас, вміють прогнозувати. В школах не животіє, а 
живе футбол, у районі в тому числі. Хоча в інших районах нема.

Чому спочатку був дефіцит вчителів? Це пояснювалося і матеріальними, і мораль-
ними, і професійними причинами, перебудовчими моментами. По-перше, змінилася 
програма, прийшли нові спеціальності, такі як зарубіжна література. Почала зароджу-
ватися психологічна служба. Нікому було читати валеологію, основи здоров’я, музику, 
малювання. Але в Чернігівському районі зорієнтувалися правильно – посилали спеці-
алістів на курси перекваліфікації на психолога, зарубіжну літературу, ОБЖД. Важко 
було селам, віддаленим від дороги. У молодих спеціалістів переважало бажання жити 
в місті. В Киїнці школа жила, вона була й залишається центром села. Іменем першого 
директора названа школа – це рідкісний випадок, і це чудово. Зараз мають можливість 
читати в кількох школах свій предмет студенти з 4-го курсу очно-заочної форми на-
вчання. Сьогодні цікава тенденція – молодь старається затриматися в місті, але спішить 
в село – добиратися стало легше, зарплати хороші, потроху поліпшуються умови для 
хороших вчителів. Розумно роблять там, де вирощують своїх вчителів: повертаються 
випускники своїх шкіл, вони знають специфіку села, ментальність людей і знають, що 
треба змінювати на краще, щоб не повторювати помилок».

Трохименко Федір – одинадцятикласник Радянськослобідської школи, стипендіат 
Чернігівської райдержадміністрації (2012).

Усатий Семен Миколайович (1875–1944) – народився в Седневі, відомий вчений у 
галузі електротехніки, один із засновників школи електромашинобудування, Заслужений 
діяч науки Азербайджанської РСР (1936), доктор технічних наук (1938). Народився в 
смт Седнів, закінчив Петербурзький електротехнічний інститут (1899). У 1900–1902 рр. 
викладав у Катеринославському Вищому гірничому училищі (тепер Дніпропетровський 
гірничий інститут ім. Артема). З 1902 р. – у Петербурзькому політехнічному інституті, 
де у 1914 р. отримав звання професора. У 1918–1919 рр. – професор Київського інду-
стріального інституту (тепер Національний технічний університет України «КПІ»). У 
1919–1923 рр. – професор експериментальної фізики в Таврійському (м. Сімферополь) 
університеті. Тут серед його учнів були майбутні академіки В.І. Курчатов, К.Д. Синель-
ников. Основні наукові праці С.М. Усатого стосувалися електричних машин постійного 
і змінного струму. Помер в Ленінграді.

Федусь Микола Якович (1941р.н.) – народився в с. Анисів. У 2002 р. у газеті 
«Математика» було надруковано статтю директора Музею доведень великої теореми 
Ферма, колишнього киянина Бориса Білича, який називає імена фермістів (тих, хто на-
близився до доведення теореми великого французького математика П’єра Ферма), чиї 
ідеї вважаються найбільш вдалими і цікавими – одного француза, одного ізраїльтянина 
і чотирьох українців, серед яких М.Я. Федусь. Цей чоловік живе в селі Анисів, за фахом 
інженер-механік – закінчив Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту 
(нині Національний технологічний університет). Свого часу зробив чималий вклад у 
становлення підприємства «Хімволокно», потім став викладачем в «Облтеплокомун-
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енерго». Математика – його пристрасть, хобі. Теорема Ферма захоплювала, як шахова 
гра – полонила простотою умови, але рішення вимагалось дуже складне. Микола Якович 
залишається вірним математичному захопленню, й водночас зацікавився духовними 
питаннями, Вселенським розумом. І власне вирішення теореми Ферма він знайшов не 
без допомоги вищих сил. За його словами, звернувся до Бога не стільки з молитвою, як з 
конкретною пропозицією – душа вченого десь там, у Божественних сферах, то нехай хоч 
трохи напоумить. І того ж дня робота розуму і серця увінчалась успіхом. Надіслав своє 
рішення директору Музею Б.Біличу, з яким познайомився у Фонді активізації масової 
творчості. І став у ряд авторів найоригінальніших ідей. Ще одна «слабкість» Миколи 
Яковича – винахідництво. Він отримав два патенти на серйозні винаходи. Спочатку при-
думав мішалку, що працює на біогазі без додаткових джерел енергії. А потім роторний 
двигун, аналога якому немає в світі, за нього отримав патент на 20 років з перевіркою 
на світову новизну. Цього разу його авторські права захищені, але відповіді з заводу 
«Моторсіч», якому запропонував схему свого двигуна, поки що не отримав. А щоб не 
бездіяти, зайнявся теорією світової релігії.

Фещенко Нінель Гаврилівна (22.11.1929 р.н.) – на-
родилася в м. Бобровиця Чернігівської області. Випускни-
ця Олишівської школи. У 1949–1954 рр. навчалася в КДУ 
ім. Т.Г. Шевченка. У 1954–1957 рр. – аспірант ІОХ НАН 
України (науковий керівник – академік О.В. Кірсанов). У 
1958 р. захистила кандидатську дисертацію «Трихлорфос-
фазосульфонилнитроарилы», 1972 р. – докторську дисер-
тацію «Химия иодидов фосфора» (науковий консультант 
академік О.В. Кірсанов). Трудовий шлях пов’язаний з ІОХ 
НАН України: 1957–1960 рр. – молодший науковий спів-
робітник, 1963 р. – старший науковий співробітник, 1961–
1964 рр. – вчений секретар ІОХ, 1965 р. – зав. лабораторії, 
1961–1964 рр. – зав. відділом хімії комплексоутворюючих 

фосфорорганічних сполук, 1996–2002 рр. – провідний науковий співробітник, старший 
науковий співробітник, 2002–2003 рр. – старший науковий співробітник. З 2004 р. до 
виходу на пенсію вчений секретар спеціалізованої Вченої ради при ІОХ НАН України. 
Автор понад 200 наукових праць, 30 авторських свідоцтв (10 з яких впроваджені в атомну 
промисловість). Підготувала 7 кандидатів хімічних наук.

Францкевич Світлана – відома баскетболістка, вихованка Количівської школи.
Хромець Настя – учениця Брусилівської школи, перемо-

жець ІV-го етапу ІІІ-го Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика (2003).

Цибуля Юрій – випускник Пакульської школи 2000 р., 
відповідно до записів в шкільній Книзі видачі свідоцтв про 
закінчення навчання, став 2000-м випускником школи.

Чаус Олександр Володимирович (29.04.1962 р.н.) – на-
родився в смт Михайло-Коцюбинське, випускник місцевої 
школи (1979), служба в армії (1980–1982), після навчання в 
Чернігівському педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка 
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(1983–1987) працював вчителем фізичного виховання та початкової допризивної під-
готовки в Кархівській школі (1987–1988) та гімназії м. Чернігів № 31 (1988–2001). З 
2001 року працює начальником відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 
районної державної адміністрації. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства у 
справах сім’ї, молоді та спорту України (2009), Почесною грамотою Чернігівської об-
ласної державної адміністрації (2005, 2010), Подякою Чернігівської обласної державної 
адміністрації (2011), Почесною грамотою Чернігівської обласної організації  «Федерація 
футболу» (2013).

Чередниченко Валерія – обдарована учениця Новобілоуської школи, у 2002–
2003 рр. одержувала щомісячну стипендію Чернігівської райдержадміністрації.

Черінько Макар Петрович (1925–2002) – народився в 
с. Дніпровське, cин українського селянина з Чернігівської 
області М.П. Черінько досяг вершин науки й хірургічного 
мистецтва. З ранніх літ Макар Петрович пізнав селянський 
труд і зрозумів, що основна людська гідність – це людяність, 
працелюбство та самовдосконалення. Закінчив сільську шко-
лу, а потім була війна, за участь в якій М.П. Черінько нагоро-
джений орденами Слави III ступеня, Вітчизняної війни І та II 
ступеня, багатьма медалями. Бойові рани спричинили інвалід-
ність. М.П. Черінько закінчив Київський медичний інститут 
з відзнакою. У 1968 р. захистив докторську дисертацію на 
тему: «Стан реактивності ЦНС та серцево-судинної системи 
у хворих на дифузний токсичний зоб до і після хірургічного 
лікування». З 1971 р. – професор. У період з 1980 по 1993 р. 
завідував кафедрами загальної хірургії, хірургії педіатричного, хірургії стоматологічного 
факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

М.П. Черінько був відомим вченим, висококваліфікованим хірургом широкого про-
філю. Макар Петрович зробив великий науковий внесок у розробку багатьох актуаль-
них проблем хірургії, зокрема, хірургії ендокринних залоз, абдомінальної та гнійної 
хірургії, опублікував 175 наукових робіт, у тому числі 7 монографій: «Осложнения при 
операциях на щитовидной железе» (1977), «Заболевания Эндокрынных желез» (1978), 
«Заболевания и повреждение шеи» (1984), «Заболевания щитовидной железы и их хи-
рургическое лечение» (1989), «Справочник хирурга поликлиники» (1990), «Брюшные 
грыжи» (1995), «Загальна хірургія» (1999) – перший україномовний підручник; дві з 
цих монографій не мають аналогів: одна – у світі, друга – у країнах СНД. Розроблені і 
захищені авторськими свідоцтвами кілька способів хірургічного лікування ендокринних 
та гнійних захворювань, випущено кілька методичних рекомендацій.

М.П. Черінько здійснив понад 12000 операцій на ендокринних залозах, орга-
нах черевної та грудної порожнин, результати яких – на рівні кращих клінік світу. 
М.П. Черінько – піонер використання радіоактивного йоду у лікуванні хворих на ток-
сичний зоб в СРСР, на собі зазнав, що таке гостра променева хвороба. Першим в СРСР 
розробив спосіб діагностики післяопераційного гіпопаратиреозу шляхом прижиттєвого 
забарвлення прищитовидних залоз толуїдиновим синім. За розробку методів лікування 
захворювань ендокринних залоз, впровадження їх у широку практику та профілактику 
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ендокринних захворювань М.П. Черінько 
удостоєний Державної премії України в га-
лузі науки й техніки (1988). М.П. Черінько 
підготував 1 доктора, 10 кандидатів медичних 
наук та велику кількість хірургів, зокрема, 
ендокринологів. Започаткував сімейну динас-
тію лікарів, до якої належать вже 2 доктори та 
2 кандидати медичних наук. В останні роки 
М.П. Черінько плідно працював у галузі ви-
вчення проблем хірургічної ендокринології, 
готував до друку нову монографію.

М.П. Черінько – визначний педагог, який 
виховав кілька поколінь лікарів; здійснював 
велику педагогічну та громадську роботу, був членом Президії наукового товариства 
хірургів України та правління Наукового товариства хірургів Києва, головою апробацій-
ної ради з хірургії з захисту докторських та кандидатських дисертацій Національного 
медичного університету ім. О.О. Богомольця.

М.П. Черінько був чудовим клініцистом, багатоплановим хірургом, висококвалі-
фікованим педагогом, який віддавав усі свої знання, сили, досвід молодим лікарям і 
студентам. Його лекції були завжди змістовні, цікаві, багаті на життєві приклади, емо-
ційні. Проте основне в цій людині – душевні якості: доброзичливість, принциповість, 
справедливість, любов до людей, бажання допомогти їм. Багато людей зверталось до 
Макара Петровича за порадою, допомогою і не було випадку, щоб він комусь відмовив.
(За матеріалами Галини Середенко)

Черінько Микола Петрович (23.05.1928 р.н.) – народився в с. Дніпровське, за-
відуючий відділом кореспондентської мережі «Робітничої газети», член Національної 
Спілки журналістів України, учасник Великої Вітчизняної війни.

Шаповал Володимир Іванович (1953 р.н.) – народився в с. Слабин, працював за-
ступником губернатора Сахалінської області (1984–1995), живе у Москві та працює у 
Раді Федерації (2004).

Шестак Валентина (1983 р.н.) – народилася в с. Кисе-
лівка, випускниця Киселівської школи, член національної 
збірної України з лижних гонок, кандидат у майстри спорту, 
учасниця чемпіонату світу Молодіж-
них Олімпійських ігор, чемпіонка 
ІІ Молодіжних ігор України (2000), 
багаторазова чемпіонка та призерка 
першостей України, області. В берез-
ні 2001 р. на перших Всеукраїнських 
зимових спортивних іграх Валентина 
Шестак стала чемпіонкою України та 
чемпіонкою ігор в естафеті 4х5 серед 
жінок.

Шпилька Юрій Миколайович (12.11.1965 р.н.) – народився 
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в с. Ведильці, після закінчення в 1982 році Ведильцівської школи вступив до Української 
сільськогосподарської академії. З травня 1987 року працював агрономом-насіннєводом 
у колгоспі ім. Леніна с. Андріївка. У 1988 році був призначений на посаду головного 
агронома. У 1985 році перейшов в акціонерне товариство «ТТП» м. Славутич провідним 
інженером. З листопада 2003 року працював директором ТОВ «Чернігівтехносервіс». У 
2005–2008 рр. заступник голови Чернігівської райдержадміністрації.

Штупун Ніна Володимирівна (1943 р.н.) – народилася в с. Киїнка, кандидат сіль-
ськогосподарських наук. Проживає в Києві.

Шульга Михайло Васильович (1948 р.н.) – народився в с. Рудка, кандидат юри-
дичних наук, викладає в Харківському юридичному університеті.

Шурута Сергій (1974 р.н.) – найвідоміший в районі спортсмен з особливими по-
требами (с. Рад.Слобода).Після травми хребта, опинившись в інвалідному візку, Сергій 
закінчив історичний факультет ЧНПУ, самостійно оволодів комп’ютером. Працює інже-
нером з охорони праці на чернігівському підприємстві. І активно займається спортом. 
Майже кожного дня проїжджає на візку 20–25 кілометрів. Любить подорожувати, відвідав 
кілька обласних центрів України, готується до участі в міжнародному марафоні в Польщі. 
У 2012 році став переможцем Міжнародного легкоатлетичного марафону «Скіфський 
берег», що проходив у кримському м. Саки. Серед 70 марафонців з ураженням опорно-
рухового апарату Сергій виборов перше місце у своїй ваговій категорії на дистанції 21 
кілометр. І зупинятись на досягнутому не збирається.

Шурута Дмитро Іванович – народився в х. Семенягівка 
Пакульської волості, закінчив Пакульську земську школу, 
учасник російсько-японської війни 1904–1905 рр., нагоро-
джений трьома Георгіївськими хрестами, у 20–30-х рр. ХХ 
ст. працював лісником, дуже добре знав лісове господарство, 
його поважали односельці.

Якубова Ганна Василівна – 
народилася в с. Лінея Пакульської 
сільської ради, закінчила 8 класів 

Пакульської школи та в 1966 році зі срібною медаллю Ковпит-
ську школу. Головний лікар Чернігівської дитячої поліклініки 
№ 2, обиралась депутатом Чернігівської міської ради.
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 «Я НИВИ ВОЄННОЇ ЗРІДЖЕНИЙ КОЛОС»

Скільки б не було написано томів 
про Велику Вітчизняну війну 1941–
1945 рр., про прославлених героїв і 
непомічених скромних рядових, які 
однаковою мірою були героями, тому 
що своїм життям і здоров’ям, своєю 
молодістю і любов’ю заплатили за її ви-
зволення – це не буде повна історія тих 
коротких, як для вічності, і безкінечно 
довгих через наповненість страждання-
ми п’яти років. Тому що учасниками ві-
йни були не тільки ті, кому потім видали 
посвідчення або записали ім’я в Книгу 
пам’яті. Учасниками були всі, на кого 

ворог націлював зброю, кого прийшов знищити або перетворити на раба. А це весь на-
род (і не лише наш) – від немовляти до найстарішого довгожителя. Не злічити описаних 
історій виживання в пеклі війни, але іще не згаданих, певно, не менше. Народна пам’ять 
виштовхуватиме їх на поверхню і через десятки, і через сотні років – в науку нащадкам.

Тяжким випробуванням стала для нашого народу Велика Вітчизняна війна 1941–1945 
рр. У перші дні війни на території сучасного Чернігівського району (тоді населені пункти 
входили до складу Чернігівського, Михайло-Коцюбинського та Олишівського районів) 
були створені винищувальні батальйони (на 27.06.1941 р. – 682 чол.), чоловіки вступали 
до народного ополчення (на 11.07.1941 р. – 1131 чол.), населення брало участь у будів-
ництві оборонних споруд (Шестовиця, Пакуль, Дніпровське, Мньов та ін.). Розпочалась 
евакуація на схід державного та колгоспного майна, населення. 

З 23 серпня 1941 р. Чернігівщина стала ареною боїв. Оборону на лівому березі Дні-
пра тримала 5-а армія Південно-Західного фронту під командуванням генерал-майора 
М.І. Потапова. 29 серпня після запеклих боїв з нерівними силами противника радян-
ські війська залишили Седнів. В результаті наступу німецьких військ на обох флангах 
5-ї армії, переправи на Десні опинилися під загрозою захоплення і були знищенні. 5-а 
армія потрапила в оточення. Починаючи від 8 вересня, кілька діб тривали жорстокі 
бої поблизу сіл Андріївка (три дивізії – 215-а моторизована, 195-а та 193-я стрілецькі, 
які потрапили в оточення, просувались до Десни та вийшли в ліси південніше села), 
Шестовиця та Киїнка (тут між селами загинула більша частина особового складу 45-ї 
та 62-ї стрілецьких дивізій; у 2005 р. відкрито пам’ятний знак). Лише 200-а стрілецька 
дивізія змогла прорватися крізь вороже кільце до понтонного мосту поблизу с. Слабин. 
До останнього патрона билися три воїни-кулеметники: Кувитченко, Анатолій з Москов-
ської області, ім’я третього залишилось невідомим. Вони виконували наказ про затримку 
німецьких частин біля села Яцеве. У селі Козероги загинули командир і комісар 215-ої 
моторизованої дивізії П.А. Барабанов та О.Г. Родіонов (у 1977 р. були знайдені та пере-
поховані їхні останки, а в 1978 р. відкрито пам’ятник на могилі). Під час оборонних боїв 
з частинами 5-ї армії взаємодіяли катери Пінської річкової флотилії (у Ладинській затоці 
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Десни були затоплені монітор  «Смоленськ» та два катери; пам’ятний знак знаходиться 
неподалік одного з корпусів санаторію  «Десна») та бронепоїзд № 15 (діяв у районі сіл 
Піски та Виблі). 

Окупаційна влада створювала місцеві адміністрації – районні та сільські управи, 
у селах також з’являлися поліцейські стани. За підтримки місцевої поліції,  німецькі 
каральні групи займалися знешкодженням радянського активу, що був залишений для 
підпільної та підривної діяльності в тилу ворога (до грудня 1941 р. партизанський загін 
М.-Коцюбинського району роз-
пався, а 10 баз з продовольством 
та зброєю були видані німцям (із 
звіту командира партизанського 
загону М.М.Таранущенка); у 
перші місяці окупації зрадники 
виказали німцям голову колгос-
пу  «1 Травня» с. Шибиринівка 
В.О.Пономаренка, залишеного 
для підпільної роботи, а секре-
тар Чернігівського РК КП(б)У 
керівник районного підпілля 
С.Л. Катаманін довгий час пере-
ховувався від переслідувань і в 
березні 1943 р. помер після тяж-
кої хвороби,  був таємно похований на краю села Рябці). У лютому 1942 р. на території 
Чернігівського району, зокрема в с. Яцеве та в колишній дитячій колонії на Подусівці 
поблизу с. Старий Білоус, були створені концентраційні табори для військовополонених, 
підпільників,  партизанів, та тих, хто ухилявся від роботи. У період тимчасової окупації 
(9 вересня 1941 – 21 вересня 1943 рр.) фашисти знищили 2681 мирних жителів району, 
з них – 368 дітей, вивезено на каторжні роботи до Німеччини 4239 молодих жінок і чо-
ловіків. В тилу ворога жителі району активно боролися з окупантами. Зокрема, у межи-
річчі Десни і Дніпра діяли партизанські загони (формування та активізація діяльності 
загонів припадає на лютий-березень 1943 р.) під командуванням Ю.О. Збанацького, 
М. Салая, братів Науменків та М.М. Таранущенка.  Каральні операції фашистів  у 
1943 р. закінчились страшними злодіяннями: 22 лютого - знищено понад 200 жителів 
села Яцеве у зв’язку з переховуванням у селі військовополонених концтабору; 27 лютого 
та 3 травня - знищено 800 жителів та спалено 700 дворів села Ведильці, у селі знаходив-
ся партизанський штаб загону М.М. Таранущенка; 28 квітня - спалено 205 мешканців 
с. Кувечичі, напередодні партизани загону М.М. Таранущенка розгромили під селом 
німецьку військову колону; 6 травня –  спалено 375 дворів та знищено 105 жителів села 
Пакуль, напередодні в селі застрелили німця, а також за зв’язок з партизанами; у травні, 
за зв’язок з партизанами, спалено 374 двори с. Смолин, село Малійки та хутір Хропатий. 

У 2009 році вдячні мешканці с. Анисів встановили в центрі села меморіальну дошку 
Францу Дюкичу (австрієць за походженням, після Першої світової війни оселився в 
Анисові), який в 1943 році врятував село від знищення німецьким каральним загоном. У 
Киїнці пам’ятають Максима Нета, який під час окупації виконував обов’язки  сільського 

В с. Ведильці
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старости і підтримував зв’язок з партизанським загоном ім. М.О. Щорса, завдяки його 
дипломатії  німці не стали палити село. Директор Мньовського торфобрикетного заводу 
Бергауз врятував 100 юнаків та дівчат с. Мньов від вивезення до Німеччини та зупинив 
каральну акцію проти мешканців села. 

Партизанські загони надавали значну допомогу частинам радянської армії під час 
визволення Чернігівщини – збором інформації про німецькі військові частини, підривом 
залізниць та німецьких військових потягів, при переправі військ через річки (партизан 
Ф.В. Лобас з Улянівки разом з жителями села у вересні 1943 р. допомагав червоноар-
мійцям переправлятись через Десну, за що був нагороджений медаллю  «За відвагу»). 

У серпні-вересні 1943 р. розгорнулась Чернігівсько-Прип’ятcька наступальна опе-
рація радянських військ за визволення Чернігівщини, знову жорстокі бої за села нашого 
району. Тільки під Товстолісом та Терехівкою загинуло понад 100 радянських воїнів 76-ї 
стрілецької дивізії (бійцям 239-го стрілецького полку протистояло 30 німецьких танків, 
з яких 18 було підбито). На території району діяло 17 бойових шпиталів, медико-сані-
тарні батальйони дивізій, у яких померло від тяжких ран понад 400 солдатів та офіцерів. 
На меморіальних дошках у Андріївці, Дніпровському, Кувечичах, Будах та інших селах 
зберігається інформація про військові шпиталі. У Ковпиті на місцевому цвинтарі спо-
руджено величний обеліск в пам’ять про 800 радянських воїнів, які померли від тяжких 
ран або загинули під час форсування Дніпра. За проявлений героїзм при форсуванні 
Дніпра тільки на дільниці між селами Мньов та Дніпровське високим званням Героя 
Радянського Союзу відзначені понад 150 радянських воїнів.

Понад 20 тисяч наших зем-
ляків билися з лютим ворогом 
на всіх фронтах Великої Ві-
тчизняної війни – від Білого 
до Чорного морів. За мужність 
і відвагу 9755 чоловік нагоро-
джено бойовими орденами і ме-
далями. Тринадцять уродженців 
Чернігівського району  відзна-
чені високим званням Героя 
Радянського Союзу: П.П. Ав-
дієнко  - с. Коти; А.Ф. Блажкун 
та М.Г. Туровець - с. Ведильці; 
А.І. Комок – с. Зайці; П.Л. Ко-

ломієць – с. Жавинка;  В.В. Петрушевич – с. Киїнка;  Я.Ф. Руденок, С.С. Одноворченко 
та К.Ф. Шкаруба - смт Михайло-Коцюбинське;  А.Г. Свиридовський - с. Новий Білоус; 
А.С. Юрченко – с. Черниш; Й.А. Конюша – с. Семенягівка; Д.І. Жабинський - с. Рябці. 
Десятьом нашим землякам випала честь бути учасниками Параду Перемоги в Москві 
у червні 1945 р. 

Мужністю і героїзмом кожен солдат і офіцер вніс свій особистий вклад у набли-
ження Перемоги. Як прикордонник Микола Щербина, уродженець с. Іванівка, котрий у 
перші дні війни, прикриваючи відхід бійців загону,  підірвав два ворожих танки,  а сам 
загинув. Його ім’я носить прикордонна застава в селі Задубрівці Чернівецької області. 

В с. Ковпита
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Мироненко Митрофан з Улянівки – повторив подвиг льотчика Миколи Гастелло,  Гри-
горій Симанчук із с. Дніпровське – відомий снайпер, за героїзм нагороджений орденом 
Леніна. Сержант Микола Портний з Михайло-Коцюбинського нагороджений під час 
війни орденом Богдана Хмельницького. Легендарна гаубиця відомого артилериста із 
Мньова Андрія Акуленка експонується у військовому музеї Санкт-Петербурга. І.М. По-
зняк із Слабина під час війни служив офіцером Головного розвідувального управління 
Генерального штабу Червоної армії, виконував завдання розвідувального  управління 
на окупованій території. Олексій Узкий із с. Слобода по завданню українського штабу 
партизанського руху двічі направлявся в тил ворога для організації партизанського руху 
та ведення розвідки, організував у Чехос-
ловаччині партизанській загін.  Василь Су-
ходол, уродженець с. Серединка, дійшов з 
боями до Берліна і встановив прапор своєї 
частини та розписався на стінах рейхстагу. 
На солдата Дмитра Стародуба в Пльохів 
прийшла  «похоронка», але в переможно-
му 1945 р. він повернувся до рідного села. 

На 50 обелісках, зведених в селах 
району, назавжди закарбовано прізвища 
більше 12 тисяч воїнів-односельців, які 
не повернулись до рідних домівок. Сумна 
статистика свідчить, що в таких селах як 
Дніпровське, Іванівка, Мохнатин, Новий Білоус не повернулось більше половини тих 
чоловіків, які пішли захищати свою землю (кількість населення в М.-Коцюбинському 
районі в 1939 р. – 47.265 чол., а в листопаді 1943 р. – 29.951). 

У 2010 році з’явилась можливість уточнити дані про загиблих жителів села Пакуль 
(до 2002 р. – 310 осіб) на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр., які вміщені 
в книзі  «Книга Памяти Украины. Черниговская область. Том 9». Завдяки тому, що Цен-
тральний архів Міністерства оборони Російської Федерації (м. Подольськ) оприлюднив 
в мережі Інтернет оцифровані копії карток червоноармійців, довідки райвійськкоматів, 
журналів військових частин про безповоротні втрати, справи військовополонених, і т. ін. 
Поєднавши інформацію про пакулян-червоноармійців з книги Пам’яті, інтернет-матері-
алів російського архіву та погосподарських книг за 1944–1949 рр. з архіву Пакульської 
сільської ради, маємо наступну статистику: 1. Мешканці сіл Пакульської сільської ради 
до лав Червоної армії призивалися в 1935, 1937, 1938 рр.  Зростання кількості призо-
вників відбувається в 1939 р. – 6, та в 1940 р. – 14. У перший рік війни лави Червоної 
армії поповнили 117 селян (зокрема, у липні 1941 р. – 84). Після звільнення сіл від ні-
мецької окупації до лав Червоної армії в 1943 р. було призвано 20, а в 1944 р. – 4 чол; 
2. На фронтах війни загинуло 450 пакулян (вбито – 13, зникли безвісти – 165, загинули в 
полоні – 14, померли в військових шпиталях – 24, короткі відомості – 116); 3. Найбільше 
загинуло в 1941 р. – 132 (вбито – 9, зникло безвісти – 121, потрапили в полон – 3, по-
мерли в військових шпиталях – 1); 4. Загиблі пакуляни поховані в п’яти країнах Європи 
(Австрія, Німеччина, Польща, Чехія, Угорщина), у п’яти республіках колишнього СРСР 
(Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Росія) та в населених пунктах 14 областей України. 

В с. Смолин
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Подібну статистику втрат маємо вже по смт Михайло-Коцюбинське, сс. Дніпровське, 
Ведильці, Ковпита, Пакуль, Старий Білоус, Седнів та Шестовиця. Робота по уточненню 
списків загиблих триває (дослідження Андрія Курданова).

Звільнення Чернігівського району здобувалось у  запеклих боях з 16 по 24 вересня 
1943 р. рядовими і офіцерами 13-ї загальновійськової, 2-ї танкової та 16-ї повітряної 
армій. Майже п’ять тисяч відомих та невідомих воїнів (учасників  оборонних 1941 р. 
та визвольних 1943 р. боїв) сплять вічним сном в 99 братських могилах. П’ять Героїв 
Радянського Союзу поховано на території сільських рад району: П.К. Мурахтов в Ан-
дріївці, О.П. Бондар в Юр’ївці, А.І. Дьошин в Количівці, Мухамед-Мірзоєв Хаваджі в 
Левковичах, І.М. Грачов у Ковпиті. Вони звільняли район від фашистських загарбників.

21 вересня 1943 р. прапор перемоги замайорів над древнім Черніговом.
У селах району відновлювалась робота сільрад, шкіл, ФАПів та колгоспів, прово-

дився призов юнаків до лав радянської армії. Майже весь тягар відбудови припав на 
плечі жінок, дітей та літніх людей. І все ж, незважаючи на післяокупаційні труднощі, 
наші колгоспники вирощували та збирали врожаї, ще й воїнам на фронт надсилали одяг, 
продукти харчування, тощо. Так, на будівництво танкової колони  «Колгоспник Черні-
гівщини» жителі трьох тодішніх районів зібрали 3.745 крб.

Герої Радянського Союзу

Авдєєнко Петро Петрович (1901–1956) – народився в с. 
Коти. В армії з 1919 року. За мужність і героїзм під час фор-
сування Дніпра, утримання важливого плацдарму на право-
му березі та уміле командування військами командиру 51-го 
стрілецького корпусу генерал-майору П.П. Авдєєнку Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 29 жовтня 1943 року при-
своєно звання Героя Радянського Союзу.

Блажкун Андрій Федорович (1926–1944) – народився в 
с. Ведильці, у 1944 році юнаком пішов на фронт, рядовий 202 
сп 68 гв.сд. З нагородного листа:  
«27 ноября 1944 года во время 
отражения вражеской контратаки в 
районе села Такшони, предместья 
города Будапешт, тов. Блажкун, 

героически сражаясь в бою, когда на горстку гвардейцев на-
бросилось до 2-х десятков немецких солдат — гвардейцы 
забросали из гранатами, но немцы продолжали наседать. 
Тогда Блажкун поднялся в рост и с возгласом:  «Бей, коли 
немецких зверей» бросился вперед. За ним устремились 4 
гвардейца и в короткой рукопашной схватке они перебили не-
мцев. Блажкун заколол штыком и убил прикладом 4-х немцев. 
В этом бою Блажкун был ранен. Рота была обойдена проти-
вником с флангов. Направляясь на батальонный эвакопункт, 
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Блажкун был захвачен в плен и доставлен на КП сводной немецкой роты. На допросе 
Блажкун отказался наотрез отвечать на вопросы. Блажкуну скрутили руки веревкой и 
стали прижигать правую руку и плечо раскаленным железом. Блажкун молчал. Немцы, 
взбешенные стойкостью гвардейца, стали применять дикие зверства: Блажкуну отрезали 
уши, мягкие ткани носа, левую щеку, выжгли на правой щеке красную звезду, выкололи 
левый глаз. Советский патриот умирал, но молчал. Тогда немцы вырвали ему язык. При 
очищении острова от немецко-фашистких захватчиков в районе села Такшони в подвале 
на КП немецкой сводной роты был обнаружен обезображеный труп гвардейца Блажкуна. 
Пленные немецкие солдаты подтвердили стойкость т. Блажкуна при допросе несмотря 
на  чудовищные пытки. т. Блажкун достоин правительственной награды ордена Ленина 
с одновременным вручением медали  «Золотая звезда» с присвоением звания  «Герой 
Советского Союза» – посмертно» (24.03.1944). Похований в м. Будапешт, Угорщина 
(ЦАМО. – ф. 58, оп. 18002, спр. 1432; КП, т.9, номер записи в базе данных – 150003417). 
У квітні 1966 р. ім’ям Андрія Блажкуна названо Ведильцівську середню школу.

Жабинський Дмитро Іванович (03.02.1920–1945) – наро-
дився в с. Рябці, через певний час родина Жабинськихй пере-
їхала до Чернігова. У 1939 р. призваний до лав армії, а через 
рік закінчує Вольське авіаційно-технічне училище. Учасник 
бойових дій з 22 червня 1941 р. Командир ескадрильї 75-го 
гвардійського штурмового авіаційного полку 1-ї гвардійської 
штурмової авіаційної дивізії. Учасник бойових дій на Захід-
ному, Північно-Західному, Сталінградському, Південному та 
4-му Українському фронтах. Старший лейтенант Д. Жабин-
ський був нагороджений кількома орденами Бойового Черво-
ного Прапора. У 1944 р. за бої в Криму мужнього, хороброго 
воїна, талановитого штурмовика  капітана Д. Жабинського 
командування представило до звання Героя Радянського Со-
юзу, яке й було йому присвоєно 26 жовтня 1944 р. Загинув 

15 лютого 1945 р. під час виконання бойового завдання у Східній Прусії, направивши 
палаючу машину на фашистські літаки. Іменем Дмитра Жабинськогоо названо вулиці 

в Чернігові та у містечку Мамонове Калініградської області 
(Росія), пароплав Балтійського пароплавства з написом на 
борту  «Дмитро Жабинський» багато років курсував свинце-
вими водами холодних морів.

Коломієць Петро Леонтійович (1917–1974) – народив-
ся в с. Жавинка, на війні з 1942 року, воював на Північному 
фронті. За вміле командування,  мужність та героїзм, виявлені 
в 118-ти бойових вильотах, під час яких було збито 13 літаків 
противника, командиру І-ї винищувальної авіаескадрильї 2-го 
гвардійського Червонопрапорного авіаполку імені Сафонова 
6-ї винищувальної авіадивизії ВПС Північного флоту, гвардії 
капітану Коломійцю П.Л. 5 листопада 1944 року присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу.
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Комок Аркадій Іванович (1923–1944) – народився в с. 
Зайці, в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., 29 
лютого 1944 р. в бою за м. Луцьк знищив багато гітлерівців, 
але й сам загинув смертю хоробрих. Указом Президії Верхо-
вної Ради СРСР від 25 серпня 1944 р. за мужність і героїзм, 
виявлені в боях за  плацдарм  на західному березі річки Стир, 
командиру розрахунку станкового кулемета кулеметної роти 
1-го стрілецького батальйону 271-го полку сержанту Комку 
А.І. присвоєно посмертно звання Героя Радянського Союзу.  
Іменем Аркадія Комка в 1964 р. названо місцевий колгосп.

Конюша Йосип Андрійович 
(10.02.1925 - 1985) – народився в 
с. Конюшівка,  з 1943 року воював 

на 1-му та 2-му Українських фронтах. За мужність і героїзм, 
виявлені під час форсування ріки  Дністер у березні 1944 
року та в боях за розширення й утримання плацдарму, стріл-
ку-автоматнику 3-го мотострілкового батальйону 15-ї мото-
стрілкової бригади 16-го танкового корпусу рядовому Й.А. 
Конюші Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 вересня 

1944 року присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу.

Одноворченко Степан Саве-
лійович (13.09.1914–30.09.1991) 
– народився в Михайло-Коцю-
бинському, в армії з 1935 року. Учасник бойових дій з 1942 
року - командир штурмової авіації, майор. Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 23 лютого 1945 року за мужність та 
особистий героїзм С.С.Одноворченку присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. Після війни 
проживав у м. Астрахань.

Петрушевич Василь Васи-
льович (22.03.1914–1990-ті рр.) 
– уродженець с. Киїнка, на війні з 
1941 року. Воював на Південному 
та І-му Українському фронтах. За 
мужність і героїзм, виявлені при 
виконанні бойових завдань коман-
дування, командиру ескадрильї 
27-го гвардійського Брестського 
бомбардувального авіаполку капі-
тану Петрушевичу В.В. 15 травня 
1945 року присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Руденок Яків Федорович (1915–1992) – народився в 
Михайло-Коцюбинському, учасник радянсько-фінського 
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збройного конфлікту 1939-1940 рр.  За мужність і відвагу, виявлені в боях, командиру 
взводу 405-го танкового батальйону 7-ї стрілецької дивизії Руденку Я.Ф. Указом Президії 
Верховної Ради СРСР присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Свиридовський Анатолій Григорович (19.08.1922–1968) 
– народився в с. Новий Білоус. На військовій службі з 1941 
року. Брав участь у боях на Сталінградському та Воронезькому  
фронтах. За мужність та героїзм, виявлені при форсуванні Дні-
пра, командиру гармати 197-го гвардійського артилерійського 
полку 92-ї гвардійської стрілецької дивизії гвардії сержанту 
Свиридовському А.Г. Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 22 лютого 1944 року присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу. Похований в селі Новий Білоус. Ім’ям Анатолія Сви-
ридовського названа центральна вулиця села.

Туровець Микита Гнатович 
(11.10.1917–1979) – народився в с. 
Ведильці, з 1937 року в лавах Чер-

воної армії.  Учасник  Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
рр. - воював на Західному, Брянському, Сталінградському та 
1-му Білоруському фронтах. Тричі поранений. Нагороджений 
медаллю  «За оборону Сталінграда».

З нагородного листа про нагородження медаллю  «За від-
вагу» (12 серпня 1942):  «Заместитель командира 1 стр. бата-
льона капитан Туровец Никита Игнатович за время боев 7–8 
июля 1942 г. в районе станции Коротыш и северной окраины 
д. Росстани Никольского района Орловской области показал 
образцы мужества и отваги. За 2 дня боев он исстребил сам 
лично 11 фашистов из винтовки на дистанцию 150–1000 ме-
тров. Т. Туровец руководил операцией на левом фланге батальона по овладению северной 
окраины д. Росстани. При ранении командира 3 стрелковой роты он взял командование 
на себя. Проявив инициативу, со взводом выдвинулся вперед и совместно со старшиной 
Гомаюновым забросали вражеский окоп гранатами и уничтожив при этом 6 гитлеров-
цев, захватили 1 ручной пулемет, остальных фашистов обратили в бегство. Рота под его 
командованием отразила 3 контратаки противника и уничтожила около 50 фашистов. 
За образцовое выполнение заданий командования и проявленную при этом мужество 
и отвагу командование 1019 сп представляет капитана Туровец Никиту Игнатовича к 
правительственной награде…» (ЦАМО РФ. – ф. 23, оп. 682524, дело 767, номер записи 
в базе данных – 10340580). 

З нагородного листа про нагородження орденом Червоного Прапора (17 лютого 
1943):   «Командир 3 стрелкового батальона (1019 сп 307 сд – А.К.) капитан Туровец в 
наступательных боях с 26.1.43 года проявил себя бесстрашным командиром. Батальон, 
которым он командовал, прорвав линию обороны противника за 2 дня боев продвинулся 
вперед на 40–45 км. Занял несколько населенных пунктов, в том числе районный центр 
Волово, ж.д. станция Касторная. Уничтожено до 350 фашистов, взято в плен до 250 
фашистов. Захвачено 114 автомашин, до 50 пулеметов, 180 винтовок и много другого 
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военного имущества. Лично сам тов. Туровец уничтожил 10 немецких солдат» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 682525, дело 133, номер записи в базе данных – 150097912).

З нагородного листа про нагородження орденом Червоного Прапора (15 вересня 
1944):  «Участвуя в боевых действиях бригады, капитан Туровец проявил себя храбрым и 
смелым офицером. 9.8.44 г. ведя наступление на Ситопи встретив сопротивление проти-
вника, выбросив автоматчиков во фланг противнику увлекая за собой стрелковые роты, 
капитан Туровец овладел Ситопи, противник понес потери, убито 60 гитлеровцев, взято 
в плен 7, уничтожено два станковых пулемета. 11.8.44 года предприняв неожиданную 
атаку стремительным ударом при поддержке артиллерии и танков сбил притивника с 
его рубежа обороны и преследуя овладел Полозе, Ромбеж, Желязув, Коротчицы. Выйдя 
в район Котлянка встретил упорное сопротивление противника, обходным маневром на 
Юго-Запад овладев высотой 163, но был обстрелян арт.мин. противника, демонстрируя 
наступление одной ротой в этом направлении, главными силами обошел Полозе с юга и 
овладел им. В боях за Полозе захвачено два дальнобойных орудия, 3 станковых пулемета, 
убито до 50 гитлеровцев. 12.8.44 г. в районе Подменни противник прикрывая арт.мин. 
огнем пошел в контратаку – капитан Туровец видя критическое положение вырвался 
вперед увлекая за собой роту бойцов, контратака противника захлебнулась с большими 
для него потерями. За проявленные в боях мужество и отвагу, правильное руководство 
в бою батальоном, достоен правительственной награды…» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
690155, дело 1206, номер записи в базе данных – 30273344).

За уміле командування батальйоном, за особистий героїзм і мужність у боях з ні-
мецько-фашистськими загарбниками командиру 3-го мотострілкового батальйону 35-ї 
Слонимсько-Померанської Червонопрапорної механізованої бригади гвардії майору 
Микиті Гнатовичу Туровцю Указом Президії Верховної Ради СРСР від 31 травня 1945 
року присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Після війни – генерал-майор, похова-
ний в с. Ведильці.

Шкаруба Костянтин Федорович (06.04.1915–1954) – 
народився в Михайло-Коцюбинському. В роки Великої Ві-
тчизняної війни - заступник командира 1-ї авіаескадрильї 
9-го гвардійського Червонопрапорного морського торпедно-
авіаційного полку ВПС Північного флоту,  гвардії капітан. 
За мужність та відвагу, виявлені 
в боях з німецько-фашистськими 
загарбниками, Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 19 серп-
ня 1944 року Шкаруба К.Ф. удо-
стоєний звання Героя Радянського 
Союзу.

Юрченко Антон Степано-
вич (17.02.1923–9.05.1994) – на-

родився у с. Черниш. Під час війни рядовий, мінер 381-го 
окремого саперного батальйону 220-ї стрілецької дивізії, 
воював на третьому Білоруському фронті, Герой Радянського 
Союзу (1945). Отримав це звання за мужність та героїзм, ви-
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явлені при розмінуванні мосту через Дніпро у місті Орша. В газеті  «Придеснянський 
колгоспник» за 9 травня 1946 р. була така розповідь про нашого героя: «Літо 1944 року. 
Йшли запеклі бої на підступах м. Орші. Чудового ранку 27 липня Червона Армія, б’ючи 
відступаючого ворога, вийшла до Дніпра. Попереду просувалися мінери-розвідники. 
Вони підійшли до великого, двохсотметрового мосту через ріку. Це була єдина уціліла 
переправа, яка зв’язувала обидва береги. По мосту прокладена залізниця. Німці густо 
замінували залізничний насип і міст. Знешкодивши міни, відважні сапери Антон Юрчен-
ко і Єгор Макеєв вийшли на міст. Вони побачили, що на фермах і арках висіли заряди 
з вибуховими речовинами, а від них тягнулися десятки проводів. Фашисти відкрили 
шалений вогонь по саперах. Свистіли кулі, завивали осколки, але герої не прислухались 
до їх свисту. Врятувати міст – було їхнім бойовим завданням. Діяти треба швидко і рі-
шуче. Вихопивши ніж, Юрченко миттю перерізав усі шнури, що тяглися до зарядів. А 
тим часом Макеєв пробрався на протилежний кінець мосту і теж перерізав шнури. Там 
же вони ліквідували встановлені німцями протитанкові міни. Згодом підоспіли частини 
Червоної  армії, пройшли по врятованому двома відважними саперами мосту великого 
державного значення. Могутньою лавиною ринули на протилежний бік танки. Там в 
чагарнику був виявлений німецький солдат і електромашина з годинниковим механіз-
мом. Звідси струм мусив йти до зарядів. А стрілки механізму показували, що до вибуху 
лишались лічені хвилини. Радянські війська переправилися по мосту на протилежний 
берег, швидко оволоділи містом-бастіоном Оршею. Далі – шлях на Прусію. Чутка про 
двох хоробрих саперів, які, ризикуючи життям, врятували міст державного значення, 
забезпечивши швидку переправу наших військ через Дніпро, облетіла полк, дивізію, 
фронт, дійшла до Москви. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 березня 1945 
року Антону Степановичу Юрченку присвоєно звання Героя Радянського Союзу. У 1969 
р. він став почесним громадянином Орші. 

Антон Степанович брав участь в боях з 1941 року. Від стін Москви до Кенігсберга, 
далі до Сілезії простягнувся бойовий шлях, по якому пройшов герой Юрченко. Він громив 
німців під Смоленськом, проявив виняткову хоробрість в боях за Оршу, Мінськ, Гродно. 
Брав участь у розгромі ворога в Східній Прусії, хоробро бився за міста Хайльсберг і 
Фрідланд, Ландсберг і Баргенштайн, за оволодіння опорними пунктами на березі затоки 
Фріш-Гаф, за взяття Кенігсберга. І всюди він ішов попереду, знешкодивши тисячі мін, 
зробивши сотні проходів. Десятки подяк від Головнокомандувача одержала Оршанська 
Червонопрапорна ордена Суворова ІІ ступеня дивізія, в рядах якої воював хоробрий син 
українського народу, наш земляк Антон Степанович Юрченко». 

Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни І-го ступеня, Слави ІІІ ступеня, 
«Знак Пошани», медалями. Учасник Параду Перемоги в Москві у червні 1945 р. Зане-
сений до районної книги Трудової слави (1972). Помер 9 травня 1994 року, похований 
у с. Черниш. У 1995 р. постановою Кабінету Міністрів України Черниській неповній 
середній школі присвоєно ім’я Героя Радянського Союзу А.С. Юрченка
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Герої Радянського Союзу, поховані в селах району в 1943 році

Бондар Олександр Панасович (1916–1943) – народився 
в с. Булавинівка Новопсковського району Луганської області. 
Гвардії капітан, командир ескадрильї  59-го  гвардійського 
штурмового авіаційного полку 2-ї штурмової авіаційної 
дивізії 16-ї повітряної армії Центрального фронту. В складі  
ескадрильї брав участь в боях за звільнення Чернігівщини 
від німецько-фашистських окупантів. Загинув 28.10.1943 р. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 13.04.1944 р. По-
хований в с.Юр’ївка. На могилі героя встановлено погруддя. 
Його ім’ям названо вулиці в Чернігові і Юр’ївці.

Грачов Іван Миколайович 
(1903–1943) – уродженець Баш-
кирської РСР, сержант, командир 
відділення 78-го стрілецького пол-

ку 74-ї стрілецької дивизії 13-ї армії Центрального фронту. 23 
вересня 1943 року під с. Мньов першим з батальйону пере-
правився через р. Дніпро, в боях на захопленому плацдармі 
виявив мужність, був тяжко поранений і помер від ран 20 
жовтня 1943 року. Звання Героя Радянського Союзу присво-
єно 16 жовтня 1943 р. Похований в с. Ковпита. Його ім’ям 
названо вулицю села.

Дьошин Андрій Іванович 
(1924–1943) – уродженець Ли-
пецької області РРФСР, єфрейтор, 
старший телефоніст дивізіону 6-го артилерійського полку 74-ї 
стрілецької дивізії 13-ї армії. 21 вересня 1943 р., коли один 
з полків дивізі форсував Десну південніше Чернігова, вини-
кла потреба встановити телефонний зв’язок з Андріївкою. 
Єфрейтор проклав кабельну лінію з човна. Коли роботу було 
завершено, налетіли фашистські 
літаки. А.І. Дьошин загинув від 
ворожої бомби. Звання Героя 
Радянського Союзу удостоєний 
посмертно 16 жовтня 1943 р. Одна 
з вулиць Чернігова носить ім’я 

Героя. Похований в с. Количівка.
Магомет-Мірзоєв Ховаджі (1910–1943) – уродженець 

Чечено-Інгуської АРСР, гвардії старший сержант, помічник 
командира кулеметного взводу 60-го гвардійського кавале-
рійського полку 16-ї гвардійської кавалерійської дивизії 7-го 
гвардійського кавалерійського корпусу. 28 вересня 1943 р. під 
час переправи через Дніпро кулеметним вогнем прикривав пе-
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реправу радянських військ, отримав тяжке паранення. Помер 4 
жовтня 1943 року. Звання Героя Радянського Союзу посмертно 
присвоєно 15 січня 1944 р. Перепохований в с. Левковичі. В 
1955 р. на братській могилі встановлена скульптура воїна.

Мурахтов Павло Кузьмич (1918–1943) – уродженець 
Дніпропетровської області, сержант, командир відділення 
розвідки 894-го стрілецького полку 211-ої стрілецької дивізії. 
Виконуючи бойове завдання у вересні 1943 р., розвідники 
під командуванням П.К. Мурахтова добрались до с. Кархів-
ка. Несподівано з лісу виїхало п’ять ворожих бронемашин, 
намагаючись оточити загін. 13 радянських воїнів вступили 
у нерівний бій. П.К. Мурахтов зрозумів, що не вирватися із 
пастки. Швидко передав дані розвідки заступнику, прикрив 
бойових товаришів вогнем. Коли скінчилися патрони, кинувся 
під ворожу бронемашину і підірвав її. 10 січня 1944 року йому посмертно присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу. Похований в с. Андріївка.

Герої, чиє  життя пов’язане з районом

Галецький Анатолій Кузьмич (1923–1981) – народився 
в м. Ніжин, до війни жив в Олишівці, навчався в середній 
школі, вступив до Сумської артилерійської школи. До лав 
Червоної армії в червні 1941 р. призивався Олишівським 
райвійськкоматом. Під час Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. воював на Південно-Західному фронті (серпень-
листопад 1941 р.), Сталінградському фронті (вересень 1942 
– березень 1943 рр.), Центральному фронті (березень-жов-
тень 1943 р.) та 1-му Українському фронті (з жовтня 1943–
1945 рр.). Герой Радянського Союзу (17.10.1943). 

З нагородного листа про нагородження орденом Червоного 
Прапора старшого лейтенанта, командира батареї 1189-го ар-
тилерійського полку 1-ї артилерійської дивізії А.К. Галецького 
(20.03.1943):  «В дни ожесточенных боев за Сталинград, ко-

мандуя батареей проявил умение в управлении. Батарея всегда выполняла боевые задачи. 
В боях в районе х. Бабуркин сопровождая 10 Т7П проявил исключительную отвагу. Перед-
вигая батарею за танками, в упор расстреливал ОТ противника. Принебрегая опасностью, 
под сильным огнем, ставил задачи каждому орудию на уничтожение ОТ. В результате 
батарея уничтожила: 6 минометов, 2 орудия, 9 пулеметов, 4 танка, 19 автомашин, 1 НП. 
Подавлено: 17 минометов, 4 пулемета, 4 орудия. Разрушено: 14 блиндажей, рассеяно и 
частично уничтожено до 6-ти рот пехоты» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 2257, 
номер запису в базі даних – 21684484). З нагородного листа про нагородження орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст. старшого лейтенанта, командира батареї 206-го гвардійського 
легкоартилерійського полку 3-ї гвардійської легкоартилерійської бригади 1-ї артилерій-
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ської дивізії 70-ї армії Центрального фронту А.К. Галецького (25.08.1943):  «Исполняя 
должность командира 2-го дивизиона гвардии ст.лейтенант Галецкий сумел добиться, что 
дивизион под его руководством стал в полку слаженной и сплоченной боевой единицей 
наносящей громадные потери противнику. Начиная с 5.07. по 20.07.1943 года дивизион 
под командованием Галецкого сделал следующее: уничтожил 6 танков, 4 арт.батареи, 2 
минометных батареи, до 2-х тысяч солдат и офицеров, НП противника, 2 ручных пулемета 
с прислугой, 9 отд.орудий, 2 ПТО, до 20 автоматчиков противника, до 50 подвод с грузом 
и прислугой. Сам тов. Галецкий владеет личной храбростью и мужеством. Несмотря на 
неоднократные налеты авиации противника с воздуха, на интенсивный арт.обстрел т. 
Галецкий, всегда находясь на НП, руководил дивизионом. За хорошую слаженную роботу 
дивизиона, за громадный ущерб, нанесенный немцам дивизионом, за личную храбрость 
и мужество достоин правительственной награды…» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 
76, номер запису в базі даних – 17603526). Однак нагороджено орденом Вітчизняної ві-
йни І ст. З нагородного листа про нагородження орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст. 
(02.09.1944):  «Работая командиром дивизиона, Герой Советского Союза тов. Галецкий 
все отдает для поднятия боеспособности дивизиона и победы над фашизмом. В упорных 
боях 27.1.44 года его дивизион поддерживал 1/1089 сп. Метким и губительным огнем 
своего дивизиона тов. Галецкий обеспечил прорыв сильно укрепленной обороны проти-
вника и обеспечил захват населенных пунктов Желудки, Новичи, Большая Медведовка, 
этим самым прочно обеспечил левый фланг 18 ск, наступающего на город Шепетовка. 
Противник, стараясь сорвать наступление 18 ск, с 27.1.44 г. по 11.2.44 года ежедневно 
предпринимал контратаки силою около полка пехоты при поддержке от 14 до 40 танков 
и авиации с задачей овладеть н.п. Большая Медведовка, Новичи, Желудки и выйти в тыл 
18 ск. Но в результате точного и умелого маневра траекторией и колесами все попытки 
противника прорваться к шоссе Шепетовка-Полонное были сорваны. И к 11.2.44 года 
1/1089 сп, поддерживаемый тов. Галецким, занял господствующие высоты юго-западнее 
Большой Медведовки. В боях по отражению контратак противника 29-го и 30.1.44 года 
тов. Галецкий проявил отвагу и геройство, будучи впереди пехоты тов. Галецкий вел 
огонь по наступающей пехоте и танкам противника. В боях с 27.1.44 г. по 11.2.44 года 
дивизионом тов. Галецкого было уничтожено: танков один, противотанковых орудий 
два, минометных батарей одна, блиндаж один, пулеметов четыре, минометов два, НП 
два, до роты солдат и офицеров противника, подавлен огонь трех минометных батарей, 
трех огневых точек и артбатареи» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
690155, спр. 3722, номер запису в базі даних – 33201350). 
Нагороджувався медаллю  «За оборону Сталінграда». По-
хований в м. Харьків.

Косолапов Пилип Макарович (09.01.1919–07.08.1994) 
– народився в д. Волково, Башкирія, у лавах Червоної армії з 
грудня 1938 р. Закінчив Чкаловську військово-авіаційну школу 
льотчиків. На фронтах війни з вересня 1942 р. Командир ес-
кадрильї 2-го гвардійського винищувального авіаполку, 322-ї 
винищувальної авіадивізії, 2-го винищувального корпусу, 1-ї 
повітряної армії, гвардії старший лейтенант П.М. Косолапов 
до серпня 1943 р. здійснив 107 бойових вильотів, у 25 пові-
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тряних боях особисто збив 8 і в складі групи 6 літаків противника. Герой Радянського 
Союзу (02.09.1943). У післявоєнний період мав звання полковника, з 1957 р. мешкав у м. 
Чернігів, а з початку 50-х і до 70-х рр. ХХ ст. працював директором радгоспу  «Україна» 
(с. Новий Білоус). Похований у Чернігові.

Сиврюк Иван Полікарпович (16.05.1921–09.01.1986) – 
народився в с. Генусівка Марківського (зараз Новопсковсько-
го) району Луганської області, у лавах Червоної армії з травня 
1940 р., учасник Великої Вітчизняної війни з червня 1941 р.. 
Воював у військово-повітряних силах Чорноморського флоту, 
на Сталінградському, Донському, 1-му та 2-му Білоруських 
фронтах. У вересні 1944 р. закінчив Златоустівське кулеметне 
училище. Мав три поранення. Командир кулеметного взво-
ду 2-ї стрілецької роти 269 сп 136 сд молодший лейтенант 
Сиврюк в ніч на 19 квітня 1945 р. на чолі десантної групи 
форсував Ост-Одер біля населеного пункту Шеннинген та 
захопив острів посеред річки. Група не тільки зірвала спроби 
ворога повернути острів, але, подалавши Ост-Одер, захопила 
плацдарм на лівому березі. Під час боїв група відбила 7 атак 
та утримала  рубіж до підходу підкріплення. За цей бій І.П. 

Сиврюку присвоєно звання Героя Радянського Союзу (29.06.1945). Нагороджений орде-
ном Червоної Зірки (3012.1956), Вітчизняної війни І ст. (1985), медалями  «За оборону 
Севастополя»,  «За оборону Сталінграда»,  «За перемогу над Німеччиною». З 20.08.1965 
р. капітан І.П. Сиврюк через хворобу звільнився в запас, мешкав у м. Чернігів, працював 
диспетчером райміжколгоспбуду, занесений до районної Книги трудової слави (1972). 
Похований в м. Чернігів.

За крок до високого звання Героя

Колонтай Михайло Миколайович (17.09.1922–
08.08.2010) – у лавах Червоної армії з 27.06.1941 р., на фронтах 
Великої Вітчизняної війни з вересня 1941 р.: Сталінградський, 
Воронезький, 1-й та 2-й Українські фронти. Одержав пора-
нення 13.12.1941 р., 28.08.1942 р., 16.09.1942 р., 12.02.1944 р. 
З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зір-
ки гвардії молодшого лейтенанта, командира 2-го танкового 
батальйону 21-ї гвардійської танкової бригади 5-го гвардій-
ського танкового корпусу М.М. Колонтая (01.11.1944):  «В 
боях с немецкими захватчиками с 7 по 12 февраля 1944 года 
проявил мужество и отвагу. За это время его взвод показал 
образцы мужества, отваги и геройства. Первым ворвался 
в сильно укрепленный населенный пункт Толстые Роги. В 
результате стремительного налета взвод уничтожил 2 танка, 
4 орудия, 8 автомашин, 12 повозок с военным грузом, до 30 
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солдат и офицеров противника. Сам лично тов. Колонтай 
в этом бою своим танком уничтожил 1 танк, 2 орудия, 1 
автомашину, до 10 солдат и офицеров противника. Буду-
чи тяжело раненным не покинул поля боя, а продолжал 
руководить танками до закрепления населенного пункта. 
За время Отечественной войны имеет 4 ранения, из них 
3 тяжелых» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.1319; 
номер запису в базі даних – 23074017). З нагородного 
листа про нагородження орденом Червоного Прапора 
(05.02.1945):  «Во время боевых действий батальона в 
глубине обороны противника на территории Венгрии 
с 5.12. по 10.12.44 г. в должности командира взвода т. 
Колонтай проявил мужество и отвагу и умение в коман-

довании взводом. Умело маневрируя на поле боя т. Колонтай своим взводом уничтожил 4 
танка, одну самоходную пушку, 6 орудий, один бронетранспортер, 1 баржу, 1 тягач, 1 дзот, 
9 автомашин с военными грузами, 2 повозки и до 20 солдат и офицеров противника. Сам 
лично тов. Колонтай уничтожил 2 тяжелых танка типа  «Пантера», 1 самоходную пушку, 
3 орудия, 5 автомашин с военными грузами, 1 тягач, 1 дзот. Гусеницами своего танка 
раздавил 2 повозки и 8 солдат и офицеров противника» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690306, 
спр.131; номер запису в базі даних – 37986963). З нагородного листа про нагородження 
орденом Вітчизняної війни І ст. гв.лейтенанта М.М. Колонтая (11.02.1945):  «За время 
боевых действий батальона в глубине обороны противника на территории Чехословакии 
с 20.12. по 27.12.44 г. т. Колонтай проявил мужество и отвагу. Т. Колонтай, идя в раз-
ведку умело командовал своим взводом и давал точные сведения о противнике. В бою 
за с. Залоба 26.12.44 г. т. Колонтай на своем танке уничтожил 2 самоходки противника 
и до взвода гитлеровцев» (ЦАМО РФ. – ф.3 3, оп.686196, спр.546; номер запису в базі 
даних – 22837481). З нагородного листа про присвоення звання Героя Радянського Со-
юзу:  «За время боевых действий батальона с 19.3.45 по 14.4.45 на территории Венгрии 
и Австрии т. Колонтай проявил отвагу и геройство. В боях за г. Вена т. Колонтай своим 
взводом первым ворвался в город. Противник, стремясь вывести свои войска из горо-
да яростно сопротивлялся и удерживал мост через Дунай, который решал судьбу всей 
группировки противника в городе. Тов. Колонтай, правильно оценив обстановку силой 
танка проломил стену и вывел танки в тыл противника в район моста, захватил мост и 
удерживал его до подхода главных сил. Своим взводом т. Колонтай уничтожил 1 танк, 
12 пулеметов, 3 пушки, 23 автомашин и до 5 взводов солдат и офицеров противника и 
захватил 115 автомашин. На своем танке т. Колонтай уничтожил 2 пушки, 6 пулеметов, 
11 автомашин и до 2-х взводов солдат и офицеров противника. Достоин высшей прави-
тельственной награды звания  Героя Советского Союза» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690306, 
спр.132; номер запису в базі даних – 40585408). Однак нагороджений орденом Олександра 
Невського (23.05.1945). Нагороджувався орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (05.09.1944) 
та орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Миненок Іван Михайлович (1915–1991) – народився в с. Андріївка, після закін-
чення Андріївської семирічної школи в 1930 році він і ще кілька його товаришів були 
направлені райвідділом освіти в села району вчителями груп лікнепу. Потрапив до 
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с. Ковпита. Комісія з райвідділу освіти, що проводила випуск 
його групи, відзначила добрі результати і направила його на 
тримісячні курси при Чернігівському педінституті. Після їх за-
кінчення в серпні 1931 року шістнадцятирічний І.М. Миненок 
прийшов до Пакульської школи вчителем початкових класів. 
Вісім років працював у Пакулі. Заочно закінчив Глухівський 
педтехнікум. Але в 1939 році був призваний до лав армії і 
відразу ж потрапив у вирій Другої світової війни – Західна 
Україна, Фінляндія. Під час нетривалого відпочинку завідував 
однією школою, але грянула Велика Вітчизняна війна. Довгі 
її дороги він пройшов з боями на Т-34 – Сталінград, Курсько-
Орловська битва, Корсунь-Шевченківська операція, Берлін. А 
одного разу газета Донського фронту сповістила про героїчний 
вчинок екіпажу Т-34 під командуванням І.М. Миненка. Стаття 

мала назву –  «Трое суток в осажденном танке». Орден Леніна та інші урядові відзнаки 
прикрашали капітанську форму Івана Михайловича в 1945 році. Після закінчення ві-
йни знов повернувся до вчительської професії. Разом з дружиною працювали в школах 
Яблунівки, Корюківки (школа № 3), а вже після виходу на пенсію переїхали, в 1988 році, 
до Києва. Помер 30 серпня 1991 року. (Наш край. – 1999. – №№ 35-36. – 30 квітня).

З нагородного листа про присвоєння звання Героя Радянського Союзу молодшому 
лейтенанту, командиру танка Т-34 361-го танкового батальйону 164-ї танкової бригади 
Донського фронту І.М. Миненка (05.10.1942):  «Тов. Миненок за время боевых дей-
ствий показал себя героем – мужественным защитником Родины. Во время атаки на 
выс. 123,5  2.10.42 г. танк ворвался в оборону противника. Тов. Миненок совместно с 
экипажем уничтожил 15 блиндажей, 2 ПТО, 15 гитлеровцев, взяв в плен двух офицеров. 
Танк прямым попаданием снаряда был подбит 
на территории противника. Экипаж танка во 
главе с тов. Миненком продолжал вести бой, 
огнем из пушки пулемета не допуская подхода 
фашистов к танку. К танку подошла группа на-
ших автоматчиков в количестве 17 человек, не 
имевшая командиров. Тов. Миненок, организо-
вав круговую оборону вокруг танка, продолжал 
вести бой, экономно расходуя боеприпасы. 
3.10.42 г. экипаж, ведя огонь из подбитого 
танка, уничтожил 3 блиндажа, 2 пулемета и до 
12 гитлеровцев. 4.10.42 г. ведя огонь из пушки 
экипаж уничтожил 4 блиндажа и минометную 
батарею. Во время ведения огня заклинилась 
пушка: оставив в танке механика-водителя, тов. Миненок вместе с башенным стрелком-
радистом вышли из танка, возглавили автоматчиков, в пешем строю ворвались в окопы 
противника, уничтожив совместно с автоматчиками до взвода пехоты противника, взяв 
в плен двух солдат. 4 пулемета, захваченные экипажем у фашистов, были даны автомат-
чикам, у которых вышли все боеприпасы. Во время этой атаки были ранены башенный 



Літопис доль та днів минулих

198

стрелок и радист. Тов. Миненок отправив их в тыл с механиком-водителем, прикрыв 
их движение огнем из пулемета. Вечером 4.10.42 г. танк при помощи тов. Миненка и 
механика-водителя был эвакуирован с поля боя. Достоин правительственной награды: 
присвоения звания  Герой Советского Союза» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682525, спр. 175а, 
номер запису в базі даних – 11759724). Однак нагороджений орденом Леніна (06.11.1942).

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки гвардії капітана, 
старшого ад’ютанта 2-ї мб 66-ї гв.тбр 2-ї гв. танкової армії 1-го Білоруського фронту 
І.М. Миненка (03.02.1945):  «в период боевых действий б-на с 15-го по 22.1.1945 года... 
проявил мужество и отвагу. Тов. Миненок участвовал в уничтожении боевого охранения 
в районе станции Уетти, в захвате 2-х железнодорожных составов, в захвате обоза проти-
вника в районе г. Любеч и в уничтожении гарнизона этого города. Сам лично уничтожил 
10 солдат и 1 офицера противника. В трудных условиях стремительных наступательных 
боев, бесперебойно организовывал связь со штабом бригады, оперативно руководил боем 
и принимал правильное решение, а также своевременно оформлял боевую документа-
цию» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 4244, номер запису в базі даних – 45748045).

З нагородного листа про нагородження орденом Вітчизняної війни І ст. гв.капітана, 
старшого ад’ютанта 2-ї мб 66-ї гв.тбр 1-го Білоруського фронту І.М. Миненка (30.04.1945):  
«Тов. Миненок, работая во 2 танк.батальоне в должности адъютанта старшего, в период 
боевых действий б-на с 16.4 по 23.4.1945 года проявил стойкость, отвагу и мужество в 
борьбе с немецкими захватчиками. В этих боях он, действуя непосредственно в боевых 
порядках б-на путем систематического контроля, хорошей организацией связи и дове-
дения до боевых экипажей задач, добивался выполнения поставленной командованием 
задачи в установленный срок. Находясь в составе РД в районе д. Грунов 19.4.1945 г. 
организовал захват важного перекрестка дорог и отражения 3-х контратак превосходя-
щего противника, чем дал возможность продвигаться нашим частям непосредственно на 
восточную окраину Берлина. Благодаря смелости и умелой организации боевых опера-
ций т. Миненка, батальон первым в бригаде ворвался на окраины Берлина и закрепился 
там» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 6082, номер запису в базі даних – 28203723). 
Нагороджувався медаллю  «За оборону Сталінграда».

Полегенько Георгій Анисимович (1920 р.н.) – народився в с. Малинівка, в лавах Чер-
воної армії з 1939 р. З нагородного листа про присвоєння звання Героя Радянського Союзу 
молодшому політруку, військовому комісару роти Т-70 575-го батальйону 212-ї танкової 

бригади Г.А. Полегеньку (22.09.1942):  
«Тов. Полегенько предан партии Ле-
нина-Сталина, в боях с немецкими 
окупантами западнее д. Вергино про-
рвал сильную оборону противника, 
где вступил в единоборство с танками 
противника, в результате небольшого 
времени уничтожил 4 танка (средних), 
2 противотанковых орудия и большое 
количество пехоты противника. При 
исходе патронов и снарядов тов. По-
легенько не уехал с поля боя до тех пор, 
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покуда находились гранаты в танке. Искусно продолжал забрасывать гитлеровцев через 
передний и верхний люки гранатами. Но в период открывания люков была заброшена 
гараната пехотой противника во внутрь танка. В следствии взрыва гранаты т. Полегенько 
был тяжело ранен и, превозмогая ужасные боли, привел танк в расположение части» 
(ЦАМО РФ. – ф.33, оп.682524, спр.359; номер запису у базі даних – 10628160). Однак 
нагороджений орденом Леніна.

Портний Микола Михайлович (1922–1996) – народився 
в смт Михайло-Коцюбинське, учасник бойових дій під час 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. з серпня 1941 р. 
– Південний фронт, Північно-Кавказький фронт, 1-й Україн-
ський фронт. Мав поранення (1942). З нагородного листа про 
нагородження медаллю  «За бойові заслуги» рядового 107-ї 
окремої стрілецької бригади М.М. Портного (05.07.1943):  
«Тов. Портной за время боев на  «Мысхака» работает по до-
ставке боеприпасов и продовольствия с причала  «Мысхака» 
для передовых подразделений, в период боев с 17-го по 20-е 
апреля 1943 г. когда противник перешел в контрнаступление 
сопровождая арт.-мин. огнем и бомбежкой с воздуха, тов. 
Портной, выполняя честно, добросовестно и мужественно 
доставлял продовольствие и боеприпасы для передовых по-

дразделений, благодаря чему подразделения не имели перебоев с боеприпасами и про-
довольствием» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682526, спр. 1053, номер запису в базі даних 
– 16999957). З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки гвардії  
єфрейтора, телефоніста роти зв’язку 338 гв.стрілецького полку 117 гвардійської стрілець-
кої Бердичивської дивизії М.М. Портного (09.05.1944):  «При штурме  г. Тарнополь 10 
апреля 1944 года проявил себя храбрым и мужественным бойцом. Работая телефонис-
том во 2 стрелковом батальоне он все время обеспечивал командование бесперебойной 
связью. Под сильным огнем противника, в метель, он, рискуя жизнью, не считаясь ни 
с чем устранил околи 50 порывов боевой линии протяжением до 3-х километров. При 
уничтожении окруженной группировки противника, 14.4.1944 г. лично из своего автомата 
уничтожил 6 солдат противника» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 4231, номер запису 
в базі даних – 21842166). З нагородного листа про присвоєння звання Героя Радянського 
Союзу гвардії сержанту М.М. Портному (11.03.1945):  «в жарких боях при форсирова-
нии важного водного рубежа реки Одер 27.1.45 года тов. Портной, будучи приданным к 
штурмовому батальону, под сильным артиллерийско-минометным (огнем) и бомбежки 
с воздуха противником первым форсировал водный рубеж и первым восстановил связь 
на левом берегу реки Одер. При форсировании водного рубежа на подручных средствах 
во время бомбежки противника волной взрыва бомбы опрокинуло в воду тов. Портного. 
Проявив геройство, храбрость и отвагу, не оставил свой пост, а продолжал восстанав-
ливать связть с батальоном, пока не был расширен плацдарм. Благодаря чему дал воз-
можность Командованию руководить бесперебойно боевой операцией. Достоин высокой 
Правительствен ной награды звания Героя Советского Союза» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
690306, спр. 1961, номер запису в базі даних – 42450044). Однак вручено орден Богдана 
Хмельницького ІІІ ст. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За бойові за-
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слуги» гв.сержанта М.М. Портного (23.06.1945):  «за то, что в период боевых действий 
с 16.4. по 9.5.1945 года хорошо организовал работу связи с боевыми подразделениями, 
кроме того в боях при уничтожении окруженной группировки немцев в районе города 
Люкенвальде 1–2 мая 1945 года под огнем противника устранил сам более 10 порывов 
боевой телефонно-кабельной линии, тем самым обеспечил бесперебойное управление 
боевыми подразделениями» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 2562, номер запису в 
базі даних – 41682814). Брав участь у Параді Перемоги 1945 р. в Москві, нагороджений 
орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Сердюк Михайло Іванович (1921 р.н.) – народився в 
Михайло- Коцюбинському, у лавах Червоної армії з вересня- 
жовтня 1939 р., брав участь у бойових діях фінської кампанії 
(1940), на фронтах Великої Вітчизняної війни з березня 1942 
р. З нагородного листа про нагородження орденом Червоної 
Зірки старшого лейтенанта, командира взводу 4-ї батареї 
1282-го армійського зенітно-артилерійського полку 61-ї армії 
1-го Білоруського фронту М.І. Сердюка (31.12.1943):  «За то, 
что работая в батарее с начала ее организации командиром 
огневого взвода, он обучил и воспитал мужественных, смелых 
и преданных родине воинов. Находясь со своим взводом на 
фронте борьбы с германским фашизмом, старший лейтенант т. 
Сердюк и его бойцы не раз показывали и показывают образцы 
стойкости и героизма в борьбе с массированными налетами 

вражеской авиации на охраняемый ими объект. Своим личным примером, стойкостью 
и боевым мастерством в боях в сентябре и октябре месяце 1943 г. на переправе через р. 
Днепр в районе Дымарка Любечского района Черниговской области, отразил несколько 
массированных налетов вражеской авиации, тем самым обеспечил выполнение постав-
ленной боевой задачи. На боевом счету его взвода: 3 сбитых и 3 подбитых самолета про-
тивника. 8 человек из личного состава взвода награждены орденами и медалями Союза 
ССР» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686044, спр.2594; номер запису в базі даних – 22538875).

З нагородного листа про нагородження орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (16.04.1945):  
«За период боев с 27 февраля по 20 марта 1945 года по овладению городами Штаргард и 
Альтдам, командуя своим взводом, успешно отразил 32 налета авиации, сбив при этом 
самолет противника. 11 и 15 марта 1945 года прямой наводкой орудиями своего взвода 
вел огонь по огневым точкам противника, мещающим продвижению наших частей. За 
успешное выполнение поставленой боевой задачи своему подразделению по отражению 
налетов авиации, уничтоженный при этом самолет противника и выполнение при по-
давлении огневых точек противника, обеспечивших продвижение наших частей, пред-
ставляется к ордену…» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.5946; номер запису в базі 
даних – 27767029).

З нагородного листа про присвоєння звання Героя Радянського Союзу (28.04.1945):  
«Взвод старшего лейтенанта Сердюка 16 и 17 апреля 1945 г., выполняя боевую задачу 
стрельбы прямой наводкой в районе Нидер-Бутцов, Ноин-Глитцен юго-западнее г. Це-
ден (Померания) с дистанции 180 м вел огонь по наземным целям противника, показал 
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образцы воинского умения, стойкости, мужества и героизма. Старший летейнант Сер-
дюк огнем своего взвода под ураганным артиллерийским, минометным, пулеметным и 
снайперским огнем противника уничтожил взвод контратакующей пехоты противника 
и 4 пулеметные точки вместе с расчетами, подавил 6 пулеметных точек и минометную 
батарею противника, сжег 6 домов вместе с засевшими в них гетлеровцами. Огнем взвода 
обеспечил наведение переправ в 2-х местах через р. Одер и успешную высадку первых 
десантов на западном берегу. Когда был убит командир батареи, старший летейнант 
Сердюк принял на себя командование батареей и проявил в бою образцы личного му-
жества и геройства: 16 апреля 1945 года, будучи контуженым, продолжая командовать 
батареей, своим огнем обеспечил успешную висадку наших частей на западный берег 
р. Одер. 17 апреля 1945 года огнем батареи уничтожил 6 пулеметных гнезд с расчетами, 
сжег 4 дома с засевшими в них гитлеровцами, уничтожил снайпера противника и обес-
печена успешная висадка на западный берег р. Одер 3-х батальонов пехоты, 8 орудий, 
минометного взвода и переброска боеприпасов. Автоматчики и  «фаустники» противника 
в течение 17 апреля трижды переходили в контратаку, пытаясь сбросить в Одер наши 
передовые отряды. Старший лейтенант Сердюк огнем своей батареи успешно отразил 
все контратаки и уничтожил до роты пехоты противника, продолжая командовать ба-
тареей, будучи вторично тяжело контуженным. Во время боя артиллерийским огнем 
противника было выведено из строя 3 орудия и 10 человек личного состава. Старший 
лейтенант Сердюк под непрерывным огнем восстановил орудие и продолжал вести бой. 
Своим мужеством, воинским умением и геройством старший лейтенант Сердюк поднял 
на героические дела личный состав батареи и обеспечил успешное форсирование на-
шими войсками р. Одер. За личное мужество, храбрость, воинское умение, героизм и 
образцовое выполнение заданий командования при форсировании р. Одер представля-
ется к званию Героя Советского Союза» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.7116; номер 
запису в базі даних – 28649030). Однак нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст., 
та медаллю  «За оборону Сталінграда».

Симончук Григорій Михайлович (1921 р.н.) – народився 
в с. Дніпровське, під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
рр. старший сержант, снайпер 9 ср 3 сб 187 сп 72 сд.  «Осенью 
1941 года в войсках Ленинградского фронта развернулось мас-
совое движение снайперов-истребителей. Не гонясь за славой 
и не подозревая даже о громадном значении своего дела, они 
возродили веру в русскую винтовку –  «трёхлинейку», днём 
и ночью не давали покоя врагу. Их поединки с умелым и 
сильным противником стали примером стойкости, солдатской 
смекалки. В 55-й армии одним из первых истребителей стал 
комсомолец 72-й стрелковой дивизии Григорий Симончук. Го-
ворил он с мягким украинским юморком, и всё, по его словам, 
было очень просто... Лишь тот, кто бывал на переднем крае, в 

боевом охранении, где обычно действовали снайперы, знает, насколько тяжёл и опасен 
этот труд, какие нужны нервы, зрение, выдержка, чтобы часами лежать на морозе или 
под дождём ради одного выстрела. Симончук, как и большинство снайперов, оттачивал 
своё мастерство на передовой, где за неопытность, малейшую ошибку платили жизнью». 
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З нагородного листа від 28.01.1942 р.:  «Тов. Симончук Г.М. за период пребывания 
в 187-м стрелковом полку с 15.09.41 года показал себя идеологически выдержанным, 
политически устойчивым, преданным делу партии Ленина-Сталина и Социалистичес-
кой Родине. До 15.09.41 г. в боях с немецким фашизмом был ранен, после ранения тов. 
Симончук показал себя исключительно смелым, волевым бойцом. В боях 20.12.41 г. все 
время находился впереди своего подразделения, увлекая вперед за собой бойцов. После 
операции 20.12.41 г. за ранение своего командира он поклялся отомстить немецким варва-
рам и открыл индивидуальный счет с 21.12.41 г. по 22.01.42 г. по уничтожению последних. 
Тов. Симончук имеет на своем счету 51-го уничтоженного фашиста – истребительный 
свой счет он продолжает. За смелость, отвагу и мужество, проявленные в боях за Роди-
ну против немецкого фашизма достоин награждения орденом Красной Звезды». Однак 
22.02.1942 г., згідно з наказом війскам Ленінградского фронту, Г.М. Симончук був на-
городжений орденом Леніна (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682524, спр. 101, арк. 134-135; ф. 
33, оп. 682524, спр. 101).  «22 Февраля 1942 года в Смольном собрались снайперы Ле-
нинградского фронта. Слёт открыл секретарь Центрального Комитета и Ленинградского 
обкома партии А.А. Жданов. Он тепло говорил о великом патриотическом деле снайперов 
фронта. На трибуну поднялся известный ленинградский снайпер комсомолец Григорий 
Симончук и бойко рассказал,  «як шукал немцев». Симончук заверил слёт, что и дальше 
будет так же беспощадно истреблять гитлеровцев. Своё слово он сдержал. До слёта он 
уничтожил 119 врагов, а через полгода в его снайперской книжке появилась уже цифра 
240! В солдатских частушках того времени упоминается и Г. Симончук:

Как туман рассеется –
Симончук прицелится.
Только выглянет фашист –
Брык – и не шевелится!».

12 серпня 1942 року командування військової частини підписало нагородний лист 
для представлення Г.М. Симончука до звання Героя Радянського Союзу. З нагородного 
листа:  «Все время находясь непосредственно на переднем крае обороны, занимаемой 
полком, явился инициатором по истреблению немецких захватчиков и до 2.08.42 г. из 
своего личного оружия уничтожил 174 фашиста. Кроме этого т. Симончук подготовил 
свыше 30-ти снайперов истребителей из личного состава полка... Во время боевой опе-
рации, проводимой полком 3 и 4 августа при наступлении на дер. Старо-Паново, т. Си-

мончук возглавил группу снайперов и 
выдвинулся вперед для уничтожения 
вражеских огневых точек и живой 
силы и только за 3 августа т. Си-
мончук уничтожил два минометных 
расчета, шесть автоматчиков и 12 
солдат и офицеров противника, а за 
4-е августа т. Симончук уничтожил 
еще 43 вражеских солдата и офицера. 
Будучи неуловим для врага т. Симон-
чук продолжал уничтожать фашист-
скую нечисть, продвигаясь вперед, 
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несмотря на губительный артиллерийский и минометный огонь противника. Поле боя 
т. Симончук оставил только после тяжелого ранения, полученного в ногу». Однак цього 
разу Г.М. Симончук був нагороджений орденом Червоного Прапора (ЦАМО РФ. – ф. 33, 
оп. 682524, спр. 111, арк. 19–20).

Чубук Василь Данилович (1925–1996) – у лавах Черво-
ної армії з 25 лютого 1944 р., а з 16 червня 1944 р. на 3-му 
Білоруському фронті. Про подвиг уродженця села Роїще 
розповідали фронтові газети. Під час переправи через ріку 
Одер на території Східної Прусії він першим із свого підроз-
ділу висадився на ворожий берег у Прусії і підняв червоний 
прапор. Наш земляк був нагороджений орденом Бойового 
Червоного Прапора і орденом Слави ІІІ ст. Після війни пра-
цював у рідному колгоспі на різних роботах. З нагородного 
листа про нагородження медаллю  «За відвагу» автоматника 
роти автоматників 558 стрілецького полку 159 стрілецької 
дивізії В.Д. Чубука (12.08.1944):  «за то, что в бою по прорыву 
обороны немцев на западном берегу реки Неман в районе 
Тауракели Литовской ССР 29 июля 1944 года под сильным 
огнем противника первым поднялся в атаку, увлек за собой 

бойцов, стремительным броском ворвался в траншеи противника, огнем из автомата 
уничтожил двух немцев» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 717037, 
спр. 1404, номер запису в базі даних – 46409098). З нагоро-
дного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. (серпень 
1944):  «в бою за д. Вонтьешки и Баркай Литовской ССР 17 
августа 1944 года при вклинивании танков противника в 
наши боевые порядки, стремительным броском ворвавшись 
в гущу танкового десанта противника, обратил в бегство и в 
преследовании уничтожил из личного оружия 3 немцев, тем 
самым помог отбитию контратаки противника» (ЦАМО РФ. 
– ф. 33, оп. 690155, спр. 4024, номер запису в базі даних – 
34106654). З нагородного листа про присвоєння звання Героя 
Радянського Союзу (21.08.1944):  «с начала наступательных 
операций полка с 23 июня 1944 г. по 17 августа 1944 г. все 
время находился в цепи подразделения, особенно показал свой героизм в боях за овла-
дение аэродромом г. Вильно, ст. Парубанок, Ландворово и местечка Стефанишки ІІ, 
прорыв обороны немцев на западном берегу реки Неман, не один десяток немцев по-
легло от огня молодого смельчака. Только в последних боях за д. Вонтьешки и Баркай 
им уничтожено 12 немецких солдат и офицеров. Стойко боролся и тогда, когда лавиной 
шли танки, самоходки противника с десантной пехотой. 17 августа 1944 г. под сильным 
артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем противника первым подняв-
шись в атаку, достиг государственной границы СССР с Восточной Пруссией первым 
и в 18.00 часов этого же дня форсировал реку Неман под сильным арт.минометным, 
ружейно-пулеметным огнем противника, рискуя жизнью, водрузил Красный флаг на 
территории Восточной Пруссии. За проявленный героизм, мужество, отвагу и смелость 
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в бою с немецко-фашистскими захватчиками ходатайствую о присвоении звания  Героя 
Советского Союза» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 687572, спр. 2863, номер запису в базі даних 
– 39949737). Однак нагороджено орденом Червоного Прапора.

Учасники Параду Перемоги 24 червня 1945 року в Москві

Бреус Федір Петрович (1921–1993) – народився в с. Сла-
бин, учасник Великої Вітчизняної війни. Захищав Москву в 
складі третього полку першої мотострілецької дивізії імені 
Дзержинського. За один із боїв, в якому сержант Бреус і своїх 
виручив, і ворогові перепинив дорогу, нагороджений медаллю  
«За бойову відзнаку». Отож Федір Петрович у червні 1945 р. 
чеканив крок поряд з іншими учасниками Параду Перемоги. 
Не минули героя й інші бойові медалі, два ордени Вітчизняної 
війни ІІ ступня (1985, 1991). У післявоєнний період працював 
головою колгоспу, за не менш самовіддану працю нагороджений 
орденами Леніна (1958), Жовтневої революції,  «Знак Пошани». 
В 1974 р. відзначений Почесною грамотою Президії Верховної 
Ради УРСР.

Карканосенко Олексій Миколайович (1926 р.н.) – наро-
дився в с. Довжик, учасник бойових дій у Великій Вітчизняній 
війні та Параду Перемоги 24 червня 1945 р. у Москві. Служив 
у 52-му окремому Сімферопольському полку до березня 1950 
р. У 1949 р. став двічі чемпіоном Білорусі з мотоциклетного 

спорту.
Малець Петро Олексійович 

(1922–1991) – народився в с. Піски, 
дійшовши з боями до Берліна, від-
чеканив крок по Красній площі у 
Москві в червні 1945-го, як учасник 
Параду Перемоги. А тут новий наказ 
– на Далекий Схід, у Маньчжурію, 
продовжувалась війна з Японією. 
Ангел-охоронець виконав свою 
місію: повернувся рядовий солдат 
перемоги на рідну землю, змінив 
зброю на ковальський молот. Вику-

вавши мир і перемогу, до глибокої старості перековував залізо 
на знаряддя праці, на красиві і потрібні речі. Нагороджений 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985 р.).

Повод Борис Каленикович (1922 р.н.) – народився в с. Іва-
нівка, учасник бойових дій під час Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр. з серпня 1941 р. Воював на Сталінградському 
та Центральному фронтах, з червня 1944 р. – 1-й Білоруський 
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фронт, з жовтня 1944 р. – 4-й Український фронт. Мав важке поранення в вересні 1942 
р. та легке в жовтні 1943 р. З нагородного листа про нагородження орденом Червоної 
Зірки помічника командира взводу розвідки 215-го гвардійського стрілецького полку 
77-ї стрілецької дивизії Б.К. Повода (16.07.1944):  «в проводимых операциях по захвату 
контрольных пленных, всегда проявлял образцы мужества, стойкости и отваги. В сложной 
боевой обстановке всегда был впереди, увлекая своим примером смелости подчиненных. 
При выполнении задания командования 30 июня 1944 года был тяжело ранен». Однак 
замість ордена одержав медаль  «За відвагу» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 1058, 
номер запису в базі даних – 31687627). З нагородного листа про нагородження орденом 
Слави ІІ ст. молодшого сержанта, розвідника 1213 винищувально-протитанкового арти-
лерійського полку 3-ї окремої винищувальної протитанкової артилерійської бригади Б.К. 
Повода (лютий 1945):  «В период наступательных боев с 15.01. по 20.02.45 года проявил 
себя дерзким, бесстрашным, находчивым разведчиком, часто доставлял весьма ценные 
сведения о противнике, добывал их с боем и хитростью разведчика. 25 января 1945 года в 
бою за с. Броды, пользуясь темнотой, с двумя разведчиками подполз к дзоту противника 
и забросал его гранатами. При этом взял в плен 4 солдат и ручной пулемет, а потом отра-
жал из него контратаки противника. Уничтожив дзот и отразив контратаки противника, 
пытавшегося закрыть траншеи в своей обороне, тов. Повод открыл путь продвижения 
нашей пехоте». Однак вручено орден Слави ІІІ ст. (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 
4489, номер запису в базі даних – 25924557). З нагородного листа про нагородження ор-
деном Слави ІІ ст. (23.05.1945):  «Гв.мл.сержант Повод на фронтах Отечественной войны  
с 1941 года. В боях за Советскую родину трижды ранен. За период марто-апрелевского 
наступления проявил храбрость, мужество и умение воевать. В полку все считают тов. 
Повода дерзким и смелым разведчиком. За период последних боев тов. Повод обнаружил 
лично 4 противотанковых орудия, 2 танка, до 8 пулеметных точек, из них уничтожено 3 
противотанковых орудия, 2 танка, подожжено и разбито 8 пулеметных точек. А 12 апреля 
во время рекогносцировки местности в районе Шахта-Фридрих тов. Повод обнаружил 
группу немцев до 12 человек, пытавшихся перерезать железную дорогу. Тов. Повод с 
группой разведчиков 3 человека, смелым обходным маневром скрытно зашел в тыл к 
немцам, внезапно обрушился на врага, убил лично 6 немцев и захватил 2-х немцев в 
плен, тем самым доставив командованию ценные данные о готовящемся наступлении 
на данном участке. В выполнении боевых заданий смел, дерзок и инициативен, в бою 
бесстрашен. За образцовое выполнение заданий командования, ранее награжден орде-
ном Славы ІІІ степени. Достоин правительственной награды 
ордена Славы ІІ степени»(ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 
5430, номер запису в базі даних – 28979558). Учасник Параду 
Перемоги в Москві у червні 1945 р. Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

Пономаренко Василь Федорович (1921–1993) – народив-
ся в с. Кархівка, учасник Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
рр., воював під Москвою, нагороджений орденом Вітчизняної 
війни І ст. та медаллю  «За відвагу». Учасник Параду Пере-
моги в Москві у червні 1945 р. Помер у Москві в 1993 р.
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Портний Микола Михайлович (1922–1996) – народив-
ся в смт  Михайло-Коцюбинське, учасник бойових дій під 
час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. з серпня 1941 
р. – Південний фронт, Північно-Кавказький фронт, 1-й Укра-
їнський фронт. Учасник Параду Перемоги в Москві у червні 
1945 р. (див. розділ – За крок до високого звання Героя).

Скрипка Петро Іванович (1924–1999) – народився в с. 
Киїнка, учасник бойових дій під 
час Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр. з червня 1944 р. 
Визволяв Ригу, Шауляй, Варшаву, 
форсував річки Вісла,Одер, штур-
мував Берлін. З нагородного листа 
про нагородження медаллю  «За 

відвагу» рядового 241 гвардійського стрілецького полку 77 
гвардійської стрілецької дивізії П.І. Скрипки (28.11.1943):  
«стойко и мужественно отражал контратаки численно превос-
ходящих сил противника, поддерживаемых танками. Лично 
уничтожил в этом бою 3-х гитлеровцев» (ЦАМО РФ. – ф. 33, 
оп. 686044, спр. 2948, номер запису в базі даних – 21778059). 
З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» (11.02.1945):  «в боях на 
1-м Белорусском фронте при взятии города Каллис 11.2.1945 года одним из первых со 
своим отделением ворвался на окраину города и лично из автомата убил 3 немецких сол-
дат» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 3334, номер запису в базі даних – 24945389). 
З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» (24.02.1945):  «в боях на 
1-м Белорусском фронте за населенный пункт Заллетин 18.2.1945 года первым со своим 
отделением ворвался в траншеи противника и гранатами забросал пулеметный расчет 
противника, уничтожив при этом 2 немецких солдат» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, 
спр. 3044, номер запису в базі даних – 25022598). З нагородного листа про нагородження 
орденом Слави ІІІ ст. (26.04.1945):  «в боях на 1-м Белорусском фронте при форсиро-
вании водного рубежа Альт-Одер и овладении населенного пункта Фалькенберг, смело 

и решительно действовал своим оружием, уничтожив одну 
пулеметную точку противника. В бою за овладение городом 
Бад-Фрейвальде первым из отделения ворвался в населенный 
пункт, уничтожив гранатой 4-х гитлеровцев. За проявленную 
отвагу и мужество достоин награждения орденом Славы 
третьей степени» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 3033, 
номер запису в базі даних – 25013935). Учасник Параду 
Перемоги в Москві у червні 1945 р. Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

Осипенко Дмитро Миронович (1918–1997) – народився 
в с. Слобода, учасник бойових дій під час Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр.: з червня по вересень 1941 р. – Ленінград-
ський фронт, з серпня 1942 по червень 1943 рр. – Воронезький 
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фронт та 1-й Український фронт, командир екіпажу танка Т-34. Брав участь у боях під Ле-
нінградом, Сталінградом, на Орловсько-Курській дузі, визволяв Прагу, дійшов до Берліна. 
З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» старшини 3-ї кулеметної 
роти 3-го стрілецького батальйону 96-го стрілецького полку 140-ї стрілецької Сибірської 
Новгород-Сіверської дивізії Д.М. Осипенка (23.04.1944):  «за то, что в бою за высоту 
394.0, несмотря на сильный ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь 
со стороны противника, своевременно лично доставлял в боевые порядки боеприпасы, 
в результате чего был обеспечен успех боя» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 3541, 
номер запису в базі даних – 32026160). З нагородного листа про нагородження орденом 
Червоної Зірки (06.11.1944):  «За период боев с 20.08. по 28.08.1944 года, при прорыве 
глубоко эшалонированной обороны противника в районе д. Острув тов. Осипенко про-
явил личную отвагу и мужество, четко и быстро заряжал пушку, корректируя огонь, тов. 
Осипенко способствовал успешному выполнению поставленной задачи танку. Экипажем, 
в состав котрого входил Осипенко, уничтожено: одна самоходная установка  «Ферди-
нанд», 2 бронетранспортера с пехотой, 1 тяжелая батарея, две противотанковые пушки, 
4 миномета, 5 пулеметов и до 70 солдат и офицеров противника» (ЦАМО РФ. – ф. 33, 
оп. 690306, спр. 1327, номер запису в базі даних – 42002503). З нагородного листа про 
нагородження орденом Червоної Зірки гв. старшини, командира башні танку Т-34 59-
го окремого танкового Київського Червонопрапорного полку (28.01.1945):  «в боях за 
город Краков проявил мужество, отвагу. В бою из своей пушки ст. Осипенко уничтожил 
3 пушки, 4 станковых пулемета, до 150 солдат и офицеров противника, взял в плен 50 
солдат противника и захватил обоз в 10 подвод. Своими действиями экипаж… обеспечил 
продвижение штурмового батальона. Ст. Осипенко после гибели командира машины при-
нял командование машиной на себя» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 7434, номер 
запису в базі даних – 35859546). Учасник Параду Перемоги в Москві у червні 1945 р. 
Нагороджений орденом Вітчизняної війни (1985).

Цибуля Федір Іванович (1921–1999) – народився в с. Па-
куль, на війні з першого до останнього дня. 7 листопада 1941 р. 
був учасником військового параду в Москві. Сержант Цибуля 
служив мінометником, у складі 10-го полку 1-ї мотострілкової 
дивізії імені Дзержинського захищав Москву, влучними по-
стрілами накривав ворожі вогневі точки. Стояли насмерть, не 
пустили ворога в столицю. Не менш чітко і відважно діяв наш 
земляк і в бою в Яссо-Кишинівському  «котлі», тоді отримав 
нагороду -  медаль  «За бойові заслуги». Бойовий шлях сер-
жанта Цибулі закінчився на території Румунії. 24 червня 1945 
р. пройшов стройовим маршем по Красній площі в Москві 
разом з іншими учасниками Параду Перемоги. Нагороджений 
медаллю  «За оборону Москви». Працював головою колгоспу 
ім. Шверника (1953–1954) та сільської ради (1963–1966).

Юрченко Антон Степанович (17.02.1923–09.05.1994) – народився у с. Черниш. Під 
час війни рядовий мінер 381-го окремого саперного батальйону 220-ї стрілецької дивізії 
3-го Білоруського фронту, Герой Радянського Союзу (1945). З нагородного листа про 
нагородження орденом Слави ІІІ ст. (лютий 1945):  «В ночь с 21 на 22.01.45 г. ефрейтор 
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Юрченко получил приказ проделать проход в минных полях и 
проволочных заграждениях наших и противника. Под сильным 
огнем противника, умело организовав работу, тов. Юрченко обес-
печил ее выполнение, и когда из-за ранения выбыл один боец, тов. 
Юрченко сам стал на его место и проделал проход, причем снял 
12 мин ПТМ и вырезал до 30 штук спирали  «Бруно». Храбрый и 
находчивый младший командир. Достоин награждения орденом 
Славы ІІІ степени» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 687572, спр. 1152, 
номер запису в базі даних – 39022613). Учасник Параду Перемоги 
в Москві у червні 1945 р. Нагороджений орденом Вітчизняної 
війни І ст. (1985).

Долі, обпалені війною

Акуленко Андрій Михайлович (1919 р.н.) – народився 
в с. Мньов, у лавах Червоної армії з 1941 р. Учасник бойових 
дій Великої Вітчизняної війни з 1942 р. на Сталінградському, 
Південно-Західному, 3-му Українському та 1-му Білоруському 
фронтах. Пройшов з боями від Волги до Берліна, як коман-
дир обслуги гаубиці № 6370 у складі 87-го гвардійського 
артилерійського полку 39-ї артилерійської дивізії 8-ї армії. 
Гармата, з якої гвардії старшина Акуленко зробив понад сім 
тисяч влучних пострілів, встановлена в Ленгінградському 
музеї Великої Вітчизняної війни. Увійшов фронтовик у Берлін 
переможцем, а після війни повернувся в рідне село, працював 
у сільгоспартілі. У 1952 р. виїхав на Далекий Схід на будів-
ництво електростанції. Залишився там назавжди.

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної 
Зірки (26.09.1943):  «Тов. Акуленко в боях за город Барвенков 

и на подступах к нему проявил мужество и бесстрашие в боях. 10-го сентября 1943 года 
его расчет с орудием первым ворвался в город Барвенков вместе с пехотой 120 гв.сп. и 
быстро занял боевой порядок, ведя артиллерийский огонь по наступающему противнику. 
В боях на подступах к городу и за город Барвенков его орудие на боевом счету имеет 
уничтоженных 1 танк, 2 станковых пулемета, 1 Дзот, НП противника, 2 автомашины и 
до 20 солдат и офицеров. Достоен правительственной награды ордена Красной Звезды» 
(ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682526, спр. 1788, номер запису в базі даних – 17189661). Однак 
нагороджено медаллю  «За відвагу».

З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. (20.01.1945):  «Командир 
орудия 6 батареи гвардии старшина Акуленко А.М. в боях по прорыву обороны проти-
вника 14 января 1945 года огнем своего орудия уничтожил два станкових пулемета, один 
бронетранспортер, рассеял и частью уничтожил до двух отделений пехоты противника. 
При преследовании врага огнем своего орудия уничтожил три орудия ПТО, тем самым в 
значительной мере способствовал продвижению нашей пехоты» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
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686196, спр. 1865, номер запису в базі даних – 24142080). Однак нагороджено орденом 
Червоної Зірки.Також  медаллю  «За оборону Сталінграда».

Андрієнко Іван Григорович (22.10.1924 р.н.) – народився 
в с. Анисів, з вересня 1943 р. перебував у складі окремого 
повітряно-десантного батальйону, брав участь у боях за 
звільнення рідної України, далі Бесарабії, Румунії, Угорщи-
ни, Чехословаччини. Був командиром відділення окремого 
саперного батальйону. Двічі поранений. Перемогу зустрів під 
Прагою. Нагороджений медалями  «За відвагу»,  «За бойові 
заслуги»,  «За звільнення Чехословаччини», мав численні по-
дяки від командування. Після війни ще служив у Севастополі, 
повернувся в рідне село і працював бухгалтером у споживчій 
кооперації. Був також секретарем Анисівської сільської ради 
(1974), а з 1999 р. – голова Анисівської первинної організації 
ветеранів війни і праці. 

Анисенко Василь Григоро-
вич (05.01.1920 р.н.) – народився в с. Боромики, працював 
трактористом в колгоспі  «Нове життя» (с. Боромики), інвалід 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., кавалер орденів 
Червоної Зірки (командир взводу кулеметників, нагороджений 
за участь в Яссо-Кишинівській операції), двох орденів Ві-
тчизняної віни (орден ІІ ст. одержав за бої на Чехословацькій 
землі), Богдана Хмельницького, Жовтневої революції.

Арапін Григорій Юхимо-
вич (1918 р.н.) – народився в с. 
Черниш, у лавах Червоної армії з 
1939 р., з червня 1941 р. воював 
в Білорусі, в Криму, де був поранений. З нагородного листа 
про нагородження медаллю  «За бойові заслуги» (10.01.1944):  
«за то, что навел порядок в батарее, улучшил работу кухни. 
Всегда лично доставляет продукты и горячую пищу бойцам 
на огневые позиции, под сильным огнем противника своевре-
менно обеспечивает батарею горячей пищей, несмотря на час-
тую смену огневых позиций» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686044, 
спр.2272; номер запису в базі даних – 21080264). З нагородно-
го листа про нагородження орденом Червоної  Зірки старшини 

батареї 665-го винищувального протитанкового артилерійського полку Г.Ю. Арапіна 
(15.05.1944):  «При прорыве сильно укрепленной обороны противника в направлении 
Каранки-Томашевка, действии в глубоком рейде с танками, в боях под Сапун-Горой и 
при ликвидации вражеской группировки на мысе Херсонес (8.4–12.5.44 г.) тов. Арапин 
под огнем противника и бомбежкой обеспечил бесперебойную доставку пищи на боевые 
порядки батареи. 9.4.44 г. тов. Арапин в районе Кадыковка под бомбежкой противника 
оказал первую помощь и вывез из-под обстрела 9 раненых, заменил при этом раненого 
шофера и, сев за руль, вывел с поля боя машину с ранеными. В ряде случав тов. Арапин 
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работал по доставке горячей пищи и продуктов для всех подразделений полка» (ЦАМО 
РФ. – ф.33, оп.690155, спр.1951; номер запису в базі даних – 32384841). Нагороджений 
орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Артюх Іван Михайлович (1920 р.н.) – народився в с. Мньов, на флоті з 1940 р. З 
нагородного листа про нагородження 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. стар-
шини 2-ї статті, командира відділення 
комендорів підводного човна  «С-15» 
5-го дивізіону підводних човнів Північ-
ного флоту І.М. Артюха (06.07.1944):  
«Участник перехода подводной лодки 
Баку – Полярное и четырех походов 
на ПЛ  «С-15» в которых выполнено 
спецзадание командования, утоплен 
транспорт водоизмещением в 4000 тонн и повреждены сторожевой корабль и тральщик 
противника. В боевых походах отлично нес сигнально-наблюдательную вахту, чем обес-
печивал безопасность плавання корабля и выполнения боевого задания. При воздействии 
противника вел себя мужественно и стойко» (ЦВМА РФ. – ф.3, оп.1, спр.786; ф.3, оп.1, 
спр.1018; номер запису в базі даних – 50817440). Нагороджувався орденом Червоної 
Зірки, Вітчизняної війни ІІ ст. (1985), медалями  «За оборону Заполяр’я»,  «За оборону 
Кавказу». З повідомлення районної газети за 1971 рік дізнаємось, що підводний човен, 
на якому служив І.М. Артюх, знаходився в Ленінградському Військово-Морському музеї.

Баранов Михайло Павлович (1904–1985) – народився в 
д. Гудки Шабалинівському районі Кіровської області, Росія. 
Гвардії молодший сержант, стрілець 239 гв.сп 76 гв.сд 61-ї 
армії Центрального фронту. З нагородного листа про присво-
єння звання Героя Радянського Союзу (04.10.1943):  «Товариш 
Баранов в бою 21 сентября 1943 года по овладению деревней 
Товстолес… первый ворвался в деревню, уничтожил 18 не-
мцев и 2-х взял в плен» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.793756, спр.4; 
номер запису в базы даних – 150002325), районна газета дру-
кує матеріал про Героя (1985 р., 6 та 8 січня).

Барбаш Михайло Никифорович (1922 р.н.) – народився 
в с. Киселівка, у лавах Червоної армії з липня 1941 р., на 1-му 
Білоруському фронті з жовтня 1943 р. З нагородного листа про 
нагородження орденом Червоної Зірки ст.лейтенанта, коман-
дира взводу 10-го окремого батальйону хімічного захисту 5-ї 
ударної армії М.Н. Барбаша (19.05.1945):  «14.4.45 г. во время 
налета большой группы самолетов противника на переправу в районе д. Альт-Шаумбург, 
когда в район моста было сброшено более 60 бомб т. Барбаш со своим взводом сумел 
быстро и своевременно прикрыть всю переправу густой дымовой завесой, лишив проти-
вника прицельного бомбометания. Ни одна бомба не попала на мост и переправа войск 
на западный берег р. Одер с успехом продолжалась» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, 
спр. 6305, номер запису в базі даних – 29653362). 
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Березняцький Єгор Федорович (1918–1945) – народився 
в с. Шестовиця, у лавах Червоної армії з 1939 р., на фронті 
– з 1941 р. Одержав поранення 28.11.1941 р. Нагороджений 
орденом Червоного Прапора (25.10.1941). З нагородного лис-
та на нагородження орденом Червоного Прапора старшини, 
помічника командира відділення 232-ї окремої розвідувальної 
роти 399-ї стрілецької дивізії 42-го стрілецького корпусу 48-ї 
армії Є.Ф. Березняцького (06.04.1945):  «Группа лазутчиков 
под командованием старшины Березняцкого в ночь с 22 на 
23.02.45 г. просочилась в тыл противника в район г. Браунд-
сберг (Восточная Пруссия) и пробыв сутки в тылу врага, 
добыла ценные сведения о противнике, подтвердив усовер-
шенствование опорных пунктов Бутенберг, Кленау, разведала 
наличие противотанковой артиллерии на огневых позициях 
в районе Гутенберг. В ночь с 10 на 11 марта 1945 г. старшина 
Березняцкий с группой разведчиков проник в город Таченхоф и захватил контрольного 
пленного, который дал ценные сведения о противнике. В ночь с 17 на 18 марта 1945 г. 
старшина Березняцкий с группой разведчиков выполняя боевое задание по захвату контр-
ольного пленного в районе дер. Обере (Восточная Пруссия) проник в боевые порядки 
противника, напал на пулеметную точку и, забросав гранатами, уничтожил пулеметный 
расчет и захватил контрольного пленного, который после допроса дал ценные сведения 
о противнике. За все боевые операции старшина Березняцкий не имеет ни одного случая 
потери личного состава. За отважные и смелые действия и умелое руководство поисками 
старшина Березняцкий достоин награждения орденом Боевого Красного Знамени». Од-
нак був нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.687572, 
спр.429; номер запису в базі даних – 37004076). 

З матеріалів зібраних краєзнавцем Ю.В. Ярошенком:  «Живе в селі Анастасія Фе-
дорівна Березняцька. У Книзі пам’яті Шестовиці знаходимо ім’я її брата Єгора (хоча в 
родині його звали Ігорем – Ю.Я.) Федоровича, який у роки війни був старшиною 232-ї 
окремої розвідувальної роти 399-го стрілецького полку. Він загинув 19 квітня 1945 р. 
та похований у Калініградський області. Залишилися довоєнна фотокартка та листи-
трикутнички хороброго воїна з фронту. У хвилини перепочинку від боїв люблячий син 
та брат писав свої листи та, немов птахів, відпускав їх до рідного села, до батьківської 
хати. І оживає він, коли Анастасія Федорівна відкриває ці листи.

 «7.12.43 г. Дорогие родные, здравствуйте! Ваши 3 письма получил 5.12.43 г., за 
которые сердечно благодарю и одновременно передаю папе, маме и сестричке свой го-
рячий родной боевой привет и массу наилучших пожеланий в вашей жизни и здоровья. 
Я очень рад, что вы остались живы и здоровы. О вашей судьбе я много думал. Я знаю, 
что вы пережили много горя и страха перед немецкими окупантами. За ваши муки и 
страдания, я буду еще более беспощадным к врагам, с удесятеренной силой буду унич-
тожать немецких окупантов. Я чувствую себя сильным и непобедимым перед врагом, 
посягнувшим на нашу Родину, на ее свободу и независимость».

 «20.12.43 г. Дорогая сестричка Настенька! Напиши мне, за кого ты вышла замуж. 
Напиши кто был с моих товаришей дома. Кто сейчас председатель сельсовета и колхоза. 
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Напишите как живете, есть ли у вас хлеб, корова и все остальное? Как здоровье папаши 
и мамаши? Настенька! Не забывай, что тебе нужно обязательно учиться, и ты будешь 
учиться. Об этом ты не забывай и не создавай себе препятствий, которые могут повлиять 
на учебу. Пишите, я жду».

 «30.03.44 г. Хочу сообщить о том, что 27.03.44 г. получил письмо от сестры Моти. 
Сообщила мне, что вышла замуж. Муж – капитан, зовут Александром. Остался я у вас не 
женат, хотя и старше их. Отстал я от сестер. Ну и ладно, я уже после войны, если оста-
нусь жив, возвращусь домой со славой и победой, и тогда уже и женюсь. Хотя и старый 
буду, ну ничего, как нибудь  «старушку» найду. А мне уж 26-й год. В армию ехал – был 
мне тогда 21 год. За эти годы успел и наслужиться, и навоеваться, но война не закончена 
еще. Нужно воевать и крепко воевать. До тех пор, пока не уничтожим всех наших врагов. 
Благословите меня всегда на великие подвиги во имя Родины».

 «10.05.44 г. Я живу по-старому. Здоровье и настроение замечательное. Вот одно, что 
работы очень много, но ведь это замечательно. Я знаю, что нести штык на Запад – это 
свобода нашей Родины, свобода всех народов Европы. За отличное выполнение боевых 
заданий я награжден орденом Красного Знамени. Эта высокая правительственная на-
града еще раз обязывает меня к непримиримой борьбе с врагом».

 «02.03.45 г. Имею три благодарности от тов. Сталина. Представлен к награде на ор-
ден Отечественной войны первой степени. Один эпизод моих боевых действий читайте 
из газетной вырезки, которую посылаю вам».

 «18.03.45 г. Привет с Германского фронта! Я живу замечательно, здоровье отличное, 
настроение тоже, боевые дела мои замечательные. Сегодня еще раз представили к на-
граде на орден Боевого Красного Знамени. Сейчас я отдыхаю в немецком большом доме, 
играю на пианино, завожу патефончик. Очень хочется мне с Вами со всеми встретиться. 
А ведь же не виделись с 1939 года. Как это много, а особенно в такое время. Придет 
время встретимся».

 «15.04.45 г. Дорогие родные отец, мамаша, Настенька, Тимофей и Лидочка, здрав-
ствуйте! Примите от меня мой горячий фронтовой привет, массу наилучших пожеланий, 
здоровья и счастья. Мы делаем для победы все лучшее. Смелого пуля боится, смелого 
штык не берет. Дорогой отец, я помню Вы рассказывали, как воевали. Ведь у Вас из 
тысячи оставалось по несколько десятков в живых. Вы стояли насмерть и остались живы. 
Мы сегодня отстоим нашу будущую радостную жизнь. Победа близка, надо спешить. Не 
беспокойтесь обо мне, не падайте в задумье. Рассчитаемся с врагом, и ждите с победой 
домой, а путь мой домой через Берлин. Ваш Игорь».

Бешун Іван Ілліч (1922 р.н.) – народився в с. Шестовиця, з перших днів перебував у 
вирі війни, служив навідником протитанкової зброї 182-ї танкової бригади Воронезького 
фронту. Воював у Донських степах, поранений, довго лікувався. Повернувся додому 
в 1947 р. Працював у колгоспі, має звання  «Почесний колгоспник». Нагороджувався 
орденом Вітчизняної війни, медаллю  «За трудову доблесть».

Блинець Петро Григорович (1902–1944) – народився в Седневі, у лавах Червоної 
армії з 23.06.1941 (з липня 1941 р. Південно-Західний, з 01.10.1942 р. – Південний фронт) 
рядовий кулеметник 867 сп 271 сд. Одержав поранення в серпні 1942 р. З нагородного 
листа про нагородження орденом Червоної Зірки (10.08.1943):  «за то, что он в боях с 
немецкими захватчиками под с. Берестово проявил мужество и отвагу. 17 июля 1943 года 
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во время штурма высоты +4,0 первым в своем подразделении ворвался во вражеский 
окоп и ведя огонь из пулемета по ходам сообщения, уничтожил свыше 25 гитлеровцев, 
дав возможность роте полностью овладеть окопом. 18 июля 1943 года, будучи на одном 
из самых опасных участках боя стойко отразил 4 контратаки противника и уничтожил 
гранатами 6 немецких солдат». Загинув 06.08.1944 р., похований д. Меренешти, Бенде-
рівський район, Молдова (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.682526, спр.1294; КП, т.9). 

Блудший Володимир Якович (1922–1943) – народився в с. Ведильці, у лавах Чер-
воної армії з серпня 1941 р., гвардії лейтенант, командир мінометного взводу 242 гв.сп 
82 гв.сд. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» (квітень 1943 
р.):  «Тов. Блудший в боях с немецкими захватчиками показал себя мужественным и 
стойким командиром. Тов. Блудший в боях за село Секретево лично вел своих бойцов 
в атаку, будучи раненный, не покинул поля боя до выполнения поставленной задачи. В 
бою за высоту 156 сам лично уничтожил 15 гитлеровцев. За село Чатаевка тов. Блудший, 
будучи командиром минвзвода, уничтожил минометным огнем 3 станковых пулемета 
и 10 гитлеровцев. Тов. Блудший был ранен, но не покинул поля боя, продолжая коман-
довать по отражению контратаки врага. Контратака была отбита минометным огнем с 
большими для противника потерями». Загинув 27.03.1943 р., похований північніше 2,5 
км х. Шевченко, Изюмський район, Харьківська область (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 11458, 
спр. 115; ф. 33, оп. 682526, спр. 436). 

Борсук Михайло Михайлович (1921–1943) – народився в с. Новий Білоус, комсомо-
лець, під час окупації входив до складу підпільної групи, яка діяла в селі. Після викриття 
підпільної групи і знищення її членів, Михайла було спалено живцем у власному будинку.

Булах Михайло Никифорович (1919–1989) – народився в 
с. Ковпита, до лав Червоної армії призваний в листопаді 1939 
р., учасник бойових дій Великої  Вітчизняної війни з лютого 
1942 р. – Центральний та з жовтня 1943 р. 1-й Український 
фронти. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За 
відвагу» сержанта, командира відділення 159-го окремого 
саперного батальйону 112-ї стрілецької дивізії М.Н. Булаха 
(07.09.1943):  «Сержант т. Булах за время нахождения на 
Центральном фронте показал себя смелым, решительным 
и отличным сапером и минером. Т. Булах вместе с группой 
саперов под огнем противника взорвал мост в селе Романо-
во. Т. Булах с малой группой минеров 7 суток без перерыва 
днем наблюдал, а ночью минировал в районе села Шевченка 
в непосредственной близости от противника (100–150 м) 

и под постоянным обстрелом противника. Лично т. Булах установил там болем 700 
противотанковых и противопехотных мин. Тов. Булах два раза ходил с общевойсковой 
разведкой и всякий раз проделывал проходы в заграждениях противника при этом резал 
проволоку и снял лично 5 противотанковых мин. Всего за четыре месяца напряженной и 
беспрерывной работы саперов по укреплению нашей обороны т. Булах лично поставил 
до 1500 различных мин. За отличную работу, за смелость и доблесть т. Булах достоин 
правительственной награды…» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682526, спр. 1822, номер запису 
в базі даних – 17220881). 
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З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки (19.09.1943):  «Сер-
жант т. Булах примерный младший командир. Его отделение при прорыве вражеской 
обороны показало отвагу и доблесть. Тов. Булах со своим отделением, находясь впе-
реди наступающих частей, 27–29 августа разминировал свои минные поля и минные 
поля противника, обеспечив без единого случая подрыва проход наступающей пехоте. 
Кроме того, сам Булах 23.8.43 г. под сильным огнем противника снял 30 штук мин про-
тивника, 20.8.43 г. поставил 20 штук мин. Презирая опасность и смерть, все время на-
ходясь впереди наступающей пехоты, обеспечивал продвижение ее через минные поля 
противника. 28.8.43 г. разминировал склад противника с боеприпасами. Обезвредил и 
снял 200-и штук противотанковых и противопехотных мин противника у д. Ольховка. 
29.8.43 г. в д. Поповка разминировал мост, чем обеспечил продвижение обоза и авто-
транспорта за наступающей пехотой. Работая по наведению переправы на реке Сейм т. 
Булах в течении двух суток без сна и отдыха под обстрелом противника воодушевлял 
своей бодростью подчиненных на подвиги. Лично сам Булах целую ночь работал в воде 
по установке опор моста. За дни наступательных боев т. Булах показал себя храбрым 
воином, смело идущим на бой с врагом, проявляя при этом храбрость, отвагу и упорство 
в бою. Тов. Булах вполне заслуживает правительственной награды…» (ЦАМО РФ. – ф. 
33, оп. 682526, спр. 1822, номер запису в базі даних – 17220934).

З нагородного листа про нагороджен-
ня орденом Червоної Зірки (20.08.1944):  
«Тов. Булах со своим отделением под с. 
Браны первым ворвался в расположение 
противника. Тов. Булах умелым подходом 
окружил Дзот противника и уничтожил 
в нем 8 немцев, этим самым дал возмож-
ность продвижению взвода. Продолжая 
наступательные бои т. Булах сам лично 
убил 6 немцев и взял в плен одного не-
мецкого офицера. Отделение т. Булаха при 
проческе леса взяло в плен 22 немцев. За 

село… противник перешел в контратаку. Тов. Булах со своим отделением отражал атаку 
и будучи раненным, не покидая поля боя, продолжал в упор расстреливать немцев – 
уничтожил 9 немцев. После боя т. Булах был доставлен в медсанбат. Заслуживает пра-
вительственной награды ордена  «Красной Звезды» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 
3061, номер запису в базі даних – 34703830). Однак нагороджено орденом Слави ІІІ ст.

З нагородного листа про нагородження орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (14.02.1945):  
«Будучи командиром отделения, при прорыве обороны старшина Булах проявил стой-
кость, мужество и героизм. Тов. Булах благодаря умело поставленной работе по разграж-
дению проделал со своим отделением 2 прохода в том числе и сам лично под воздей-
ствием артиллерийско-минометного и пулеметного огня в районе западнее д. Котушув 
12.1.45 года. Во время боя вышел ком.взвода л-т Жуков, тогда старшина Булах принял 
команду взводом и проделал 6 проходов в минных полях противника и пропустил пехоту 
и технику без единого подрыва и взял в плен 4 немцев, а одного немца пристрелил. При 
форсировании р. Одер тов. Булах с взводом принял активное участие в постройке мос-
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та несмотря на сильное воздействие арт.огня и авиации противника. При закреплении 
плацдарма т. Булах так же проявил себя стойким и требовательным к своим подчиненным 
при прорыве немецких танков прикрывал пехоту, прикрывая дороги противотанковыми 
минами. Тов. Булах вполне достоин правительственной награды…» (ЦАМО РФ. – ф. 
33, оп. 690155, спр. 7590, номер запису в базі даних – 38433465). Однак нагороджено 
орденом Слави ІІ ст. 

Буренок Ілля Іванович (31.07.1926 р.н.) – народився в с. Ковпита, 17-річним юнаком 
став учасником бойових дій на фронтах Великої Вітчизняної. Воював рядовим солдатом 
на 1-му Українському фронті. Визволяв міста Прагу, Вену – тут і Перемогу привітав. Має 
нагороди: орден Вітчизняної війни ІІ ст. (1985), орден  «За мужність», численні медалі. 
В мирний час працював у ліспромгоспі.

Буцько Василь Іванович (1921 р.н.) – уродженець 
Снов’янки, учасник бойових дій під час Великої Вітчизня-
ної війни 1941–1945 рр. з 1941 року, мав три поранення. З 
нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» 
(25.12.1942):  «7 декабря 1941 года в бою за деревню Крюково 
огнем из винтовки уничтожил 9 фашистов, с поля боя вынес 
раненого командира. 23 ноября 1942 года в бою за деревню 
Ближняя Перекопка уничтожил 2 фрица. 10 декабря 1942 года 
в бою за висоту Казачий курган вынес с поля боя 3 раненых 
красноармейца» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 1485, 
номер запису в базі даних – 19353086). З нагородного листа 
про нагородження орденом Червоної Зірки стрілка-автомат-
ника 117 сп 23 сд В.І. Буцька (13.02.1943):  «В бою с 31.1. по 2.2.43 года за д. Вишневая 
и пос. Барикады огнем из автомата уничтожил 9 фрицев и в составе отделения захватил 
26 пленных фашистов, из них 6 офицеров» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 1816, 
номер запису в базі даних – 19214807). З нагородного листа про нагородження медаллю  
«За відвагу» сержанта, командира відділення 213 стрілецького полку 71 гв.стрілецької 
дивізії В.І. Буцька (24.04.1944):  «На фронте с начала войны, имеет на счету до 30 
уничтоженных немцев. Имеет три ранения» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 169, 
номер запису в базі даних – 30707825). З нагородного листа про нагородження орденом 

Слави ІІІ ст. (02.10.1944):  «В проведенном поиске в ночь на 
2.10.44 года в районе д. Ошкоболе Мариампольского уезда 
Литовской ССР, разведчики полка проявили личную хра-
брость, выдержку и блестящую выучку. Бесшумно преодолев 
колючую проволоку и минные поля противника, разведчики 
точно вышли к избранному объекту нападения. Тов. Буцько, 
действуя в составе поддерживающей группы, незамеченным 
подполз к траншее противника, занял условное место с тем, 
чтобы своим огнем прикрыть действия захватгруппы. По-
следняя, уверенная в храбрости и выдержке прикрывающих 
ее разведчиков, ворвалась в траншею противника, схватила 
вражеского солдата и без потерь отошла в свое расположение. 
За личную храбрость, выдержку и умелые действия достоин 
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правительственной награды…» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 1811, номер за-
пису в базі даних – 33320933). Нагороджувався медалями  «За оборону Сталінграда» 
(22.12.1942) та  «За взяття Кенігсберга», орденом Вітчизняної війни І-го ст. (1985).

Ващенко Дмитро Олексійович (1910 р.н.) – народився в 
с. Сивки, з якого потім перебралися в Халявин. У голодному 
1933-му вже служив в армії поблизу Остра. На війну пішов 
другого ж дня, будучи вже зрілим чоловіком, господарем, бать-
ком двох доньок. Воював у 44-му гвардійському стрілковому 
полку заряджаючим гармати. Але під Житомиром потрапив в 
оточення, слідом – у полон. З неволі втекли разом з товариша-
ми, та так уміло, що й погоні не було. Дістався додому, зумів 
налагодити зв’язки з партизанами і допомагав чим міг аж до 
1943 року. Окупанти помстилися – спалили хату, та головне 
що сім’я вціліла. Після визволення Чернігівщини пішов з 
армією добивати ворога. Тепер у складі 310-го будівельного 
полку наводив мости на великих і малих ріках, працював тес-

лярем. Дійшов до Німеччини цілим і неушкодженим. Перемогу відсалютував у якомусь 
провінційному містечку. В останні дні війни отримав бойову нагороду – медаль  «За від-
вагу». Згодом додались медалі  «За бойові заслуги» та  «За перемогу над Німеччиною». 
Знову вдома, із 1947-го і аж до виходу на пенсію  «рибачив – світу не бачив». Надбали 
з Мартою Миколаївною ще сина, але втратили доньку. Сиротину-онуку виростили, як 
рідну дитину. Всіх на ноги поставили, до праці привчили. Цей мудрий чоловік любив 
життя, тож і жив мало не сто років, доглянутий і спокійний на старості літ.

Веселий Петро Іванович (1915 р.н.) – народився в с. 
Шестовиця, у лавах Червоної армії з жовтня 1943 р.: 2-й Укра-
їнський, 3-й Український фронти. Одержав легке поранення 
12.12.1943 р. З нагородного листа про нагородження медаллю  
«За бойові заслуги» гвардії рядового, телефоніста роти зв’язку 
7 гвардійської повітряно-десантної дивизії П.І. Веселого 
(14.12.1944):  «7.12.44 года под сильным артиллерийско-
минометным огнем противника исправил 32 порыва ли-
нии, чем обеспечил хорошую 
связь штаба полка с батальона-
ми» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп. 717, 
спр.104; номер запису в базі даних 
– 150737557). З нагородного листа 
про нагородженя орденом Черво-
ної Зірки гв.сержанта, командира 

відділення 18 повітряно-десантного гв.стрілецького полку 
7 гв.повітряно-десантної дивизії П.І. Веселого (25.04.1945):  
«В боях за г. Вена 11 апреля 1945 года тов. Веселый проявил 
мужество и отвагу. Исправляя линию связи в городе, тов. 
Веселый был обстрелян автоматчиком противника. Смело 
подобравшись к нему, он выстрелом из винтовки уничтожил 
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его, а затем исправил связь. Невзирая на сильный огонь противника, ползком, на себе он 
нес катушку с кабелем в батальон. Связь была установлена в сложных условиях боя, что 
дало возможность руководить боем батальона. Всего за период боев в Вене тов. Веселый 
в трудных условиях устранил 35 порывов линии, тем самым обеспечил безперебойную 
связь с наступающими батальонами» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.285; номер 
запису в базі даних – 22697521). Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Винищувальний батальйон с. Шибиринівка – у населених пунктах Чернігівського, 
Михайло-Коцюбинського та Олишівського районів, згідно з постановою Ради Народних 
Комісарів УРСР  «Про боротьбу з парашутними десантами і диверсантами противника 
у прифронтовій смузі» від 24.06.1941 р., створювались винищувальні батальйони. У 
с. Шибиринівка його очолив політрук, вчитель Шибиринівської школи, уродженець 
с. Левоньки Михайло Олексійович Москалевець. До його складу входили жителі села 
Шибиринівка: Михайло Олексійович Москалевець – політрук, Борис Пилипович Бовда 
1913р.н., Петро Митрофанович Бовда 1910 р.н. – працівник райфінвідділу, Петро Ан-
тонович Галковський 1908 р.н., Олександр Антонович Галковський 1911 р.н., Михайло 
Федорович Гарбуза 1905 р.н., Костянтин Іванович Жлоба 1917 р.н., Олексій Михайлович 
Жлоба 1886 р.н., Юхим Іванович Колонтай 1905 р.н., Микола Володимирович Ольховик 
1910 р.н., Василь Павлович Ольховик 1905 р.н., Святослав Леонідович Ольховик 1925 
р.н., Микола Петрович Прядун 1923 р.н., Михайло Олексійович Пономаренко, голова 
колгоспу Пономаренко Василь Олексійович, Панас Олексійович Пономаренко, Микола 
Іванович Савенко 1907 р.н., Михайло Федорович Сащенко 1922 р.н., Михайло Петрович 
Філіпченко, Василь Олександрович Філіпченко, Іван Семенович Чирва 1884 р.н. Всі ці 
люди були схоплені фашистами за доносом місцевого поліцая і розстріляні в Чернігів-
ській в’язниці (Матеріал підготував краєзнавець Ю.В. Дахно).

Виноградний Омелян Павлович (1914–1943) – народився в с. Ковпита, у лавах 
Червоної армії з 1939 р., старший лейтенант, заступник командира взводу 143-ї окремої 
кабельно-шестової роти 12-ї армії. У вересні 1941 р. потрапив в оточення противника 
разом з частиною. За організацію безперевновного зв’язку та виявлену особисту муж-
ність нагороджений медаллю  «За відвагу». З нагородного листа про нагородження 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (березень 1943):  «Ст.лейтенант Виноградный Е.П., 
будучи командиром взвода, работая по обеспечению связью 261 сд 24 июля 1942 года 
в районе ст. Ольшанская, при сильном артиллерийском и минометном огне и под бом-
бежкой с воздуха, организовал четкую и 
бесперебойную связь штарма с дивизией. 
11 августа 1942 г., обслуживая связью 176 
сд в районе ст. Курганная, в то время, как 
противник вклинился в оборону частей и 
отрезал дивизию от армии, т. Виноградный, 
пройдя по тылу противника 150 киломе-
тров, сохранил личный состав и боевую 
технику полностью. С 15.09.1942 г. и по 
18.11.1942 г. т. Виноградный обслуживал со 
своим взводом 236 сд в районе Навашская, 
все время поддерживая бесперебойную 
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связь. Когда противник перерезал шос. дорогу в районе Шаумян, т. Виноградный под 
минометным огнем противника организовал снятие 25 км кабеля и через горы вынес 
в часть полностью. В период наступления 46 армии с 15.02.1943 г. т. Виноградный, 
будучи зам.командира роты, являлся начальником осевого направления связи армии, 
обеспечивающим следующие единицы: 68, 119 и 10 сбр. Т. Виноградный, не считаясь 
ни с какими трудностями, обеспечивал бесперебойную связь этих частей со штармом, 
тем самым облегчив руководство и управление боем. Вывод: т. Виноградный достоин 
правительственной награды...». Зник безвісти в 1943 р. (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.11458, 
спр 862; ф.33, оп.686044, спр.1311, арк.164). 

Вікторевський Василь Назарович (1921 р.н) – наро-
дився в с. Слабин, під час Великої Вітчизняної війни служив 
підводником, в 1946 р. нагородже-
ний орденом Червоного Прапора, 
медаллю адмірала Ушакова. А по 
війні його знайшли інші нагороди: 
почесний знак  «Ветеран-підвод-
ник» (1971), орден Вітчизняної 
війни ІІ ст. (1985).

 «В ім’я життя». Це було під 
Козерогами» – документальна 
повість (2004 р.) Лариси Махіної 
про події лише однієї ночі з 9 на 

10 вересня, які відбулися в селі Козероги, під час Великої 
Вітчизняної війни в 1941 році. Тоді в жорстокому бою разом 
із солдатами загинули командир 215-ї моторизованої дивізії 
Павлин Андрійович Барабанов та комісар Олексій Георгійович Родіонов. Лише через 
36 років керівник Чернігівського обласного штабу  «Пошук» полковник у відставці Во-
лодимир Денисович Драгунов відшукав місце їх загибелі.

Власенко Петро Юхимович (1930–2007) – відносився до 
тієї когорти керівників, які раз і назавжди присвятили свою 
трудову діяльність людям Чернігівського району. Хоча сам 
був уродженцем с. Стольне Менського району. У важкі часи 
післявоєнного періоду, з 1949 року і до призову в армію, мо-
лодий випускник Роменського агромеліоративного технікуму 
за направленням працював на землях Калмикії – піднімав 
цілину. Після служби повернувся на Чернігівщину, в Михайло-
Коцюбинський район – працював на Куйбишевській МТС (с. 
Кархівка), в райсільгоспінспекції. У 1959–1963 рр. – штатний 
пропагандист, інструктор, помічник секретаря Михайло-Ко-
цюбинського райкому КПУ. В цей період закінчив Московську 
вищу школу партійних діячів. По 1966 – інструктор парткому 

Чернігівського виробничого колгоспно-радгоспного управління. Але найяскравішими сам 
Петро Юхимович вважав роки з 1967 по 1986 – коли був заступником голови райвикон-
кому. Загалом більше п’ятдесяти років свого життя віддав П.Ю. Власенко Чернігівському 
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району, чесно і продуктивно працюючи з людьми. Про все пройдене і побачене розповів 
у своїй автобіографічній книжці  «На ниві мого життя». Держава відзначила його працю 
орденом  «Знак Пошани» та медалями  «За трудову доблесть»,  «За трудову відзнаку»,  
«Захиснику вітчизни». До останніх днів, відведених йому на землі, Петро Юхимович з 
відповідальністю та ентузіазмом виконував обов’язки голови ради ветеранської органі-
зації району, брав активну участь у житті територіальних громад, завжди приходив на 
допомогу кожному, хто її потребував.

Волеваха Василь Павлович (1921р.н.) – народився в Олишівці, перед війною про-
ходив строкову службу на Далекому Сході. Зранку 22 червня 1941 року всіх підняли по 
тривозі – війна. Того ж дня почав проситися на фронт, але йому відмовили. І лише у 
1943 році був відправлений визволяти Україну від загарбників. Перше бойове хрещення 
отримав при форсуванні Дніпра. З розповіді Василя Павловича:  «Восени 43-го Червона 
армія стрімко просувалися зі сходу на захід. Німці люто боронилися. Багато втрат було з 
нашого боку. З товаришами я завжди перед боєм обнімався, ніби прощаючись, але кулі 
обминали мене, а товариші гинули. Тоді всі почали, особливо перед жорстокими боя-
ми, обніматися і бажати один одному, щоб кулі їх минали. Якщо у когось з однополчан 
звільняли домівку від фашистів, то святкувати намагалися разом. Для мене особливо 
радісним було повідомлення про звільнення Чернігівщини. Наш бойовий шлях проліг 
на Берлін. За героїзм чимало моїх однополчан  нагороджено орденами і медалями, дуже 
часто посмертно. Тоді ми намагались згадати про загиблих товаришів все найкраще і на-
писати його рідним. Ось така була фронтова дружба. День Перемоги я зустрів у Берліні. 
8 травня сказали, що буде важливе повідомлення, проте того дня нічого особливого не 
передали. А 9 травня командир оголосив, що Німеччина підписала акт про капітуляцію. 
Того дня нам дали на дорогу по склянці вина. Ну, а настрій був, то й словами не передати. 
Додому повернувся в 1945-му. І знаєте, багато років пройшло, а для мене День Перемоги 
– найголовніше свято». Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

Володій Ганна Сергіївна (1923 р.н.) – народилася в с. Боромики, про неї свого часу 
чимало матеріалу зібрали і впорядкували учні місцевої школи, бібліотекар З.Г. Харчен-
ко, вчителька історії З.І. Самойленко. Кожне життя неповторне, у Ганни Сергіївни воно 
було таким:  «Народилася в хліборобській сім’ї першою дитиною, потім ще дві сестри. 
Недовго дівчатка відчували материнську ласку, невиліковна хвороба забрала найдорожчу 
людину. Ганнусі було одинадцять. Сама ще дитина, доглядала за сестричками, стала їм 
за матір. Підлітком працювала у колгоспі, очолювала ланку. Її поважали, ще замолоду 
кликали Сергіївною. Грізного сорок першого пішов у полум’я війни батько. Незабаром 
прийшла звістка: пропав безвісти. Через когось із земляків дізналася, що командир 
розвідників Водолій Сергій Петрович не повернувся із завдання. Хтось начебто бачив 
його у концтаборі, змореного, але нескореного і гордого. Вирішила піти на фронт. У 
військовому архіві є запис:  «Призвано в добровольном порядке 1 сентября 1944 года 
Володей Анна Сергеевна, 1923 г.р., уроженка с. Боромыки и направлена в распоряжение 
начальника военно-пересыльного пункта г.Чернигов, на основании кодограммы ОВК № 
009/2. Основание: Дело № 66 архивный номер 379, лист 97-98». Служити довелося у 
зенітно-артилерійському батальйоні, у частині 34702. Не один фашистський літак був 
збитий полісянками. А у вільний від боїв час Гана прала білизну, зашивала порвані гім-
настерки, слідкувала за чистотою. Над нею доля змилостивилася. Лише розкішну дівочу 
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косу лишила на чужині – довелося відрізати, бо ніяк було доглядати за нею. Закопала в 
яру десь у далекій Німеччині. Бачила Одер, і він нагадував Десну-красуню. Його вода 
знімала втому з тіла, вгамовувала спрагу, але то була чужа річка, страшенно хотілося 
додому. І ось Перемога. Велике щастя, змішане з болем, бо батька так і не зустріла. Одна 
з фотографій в сімейному альбомі датована 24.07.1945 року. Дивляться з неї чоловіки і 
жінки, рядові та офіцери. Всі, як і Ганна, усміхнені і щасливі. Поряд напис: Німеччина, 
місто Ратибор. У повоєнні роки працювала, не покладаючи рук. І називали її по батькові 
– Сергіївна. Виростила сина, діждала онуків, і відійшла за межу. Ні на що не скаржилася, 
вклонялася долі, що дала можливість залишити по собі хороший слід на землі».

Володій Григорій Федорович (1922–1992) – народився в с. Боромики, учасник 
бойових дій Великої Вітчизняної війни з жовтня 1943 р. на 1-му Білоруському фронті. 
З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки (25.08.1944):  «При 
форсировании реки Висла частями дивизии тов. Володий на одновесловой лодке под 
артиллерийским огнем противника производил переправу ранених, снарядом проби-
ло корму, вода быстро стала заполнять лодку, грозила опастность, но тов. Володий не 
растерялся, заделав пробоину шинелью, он благополучно доставил 5 человек раненых 
бойцов и, отремонтировав лодку, продолжал переправу» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, 
спр. 1250, номер запису в базі даних – 23699077). З нагородного листа про нагородження 
медаллю  «За відвагу» (06.11.1944)  «При закреплении плацдарма на западном берегу р. 
Висла т. Володий в составе своего отделения производил минирование переднего края 
и установку проволочного заграждения. За короткий промежуток времени т. Володий 
установил до 250 противотанковых мин…» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 5854, 
номер запису в базі даних – 35584417). З нагородного листа про нагородження орденом 
Слави ІІІ ст. (06.02.1945):  «При прорыве вражеской обороны на западном берегу р. Ви-
сла в районе деревни Ново-Ловецко тов. Володий под сильным арт.минометным огнем 
проделал один проход в проволочном и минном заграждении противника, обезвредил 
40 противотанковых мин и тем самым обеспечил успешное продвижение наступающих 
частей» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 4936, номер запису в базі даних – 28787731). 
З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. сапера 86-го окремого 
гв.саперного батальйону 77-ї гв.дивізії 69-ї армії (19.03.1945):  «При форсировании час-
тями дивизии р. Одер в районе г. Франкфурта т. Володий работал на переправе в составе 
расчета гребцов на пароме, проявляя мужество и бесстрашие увлекая бойцов расчета на 
выполнение поставленной задачи, расчет, в составе которого находился т. Володий за 
один день сделал 10 рейсов, переправил 3 пушки с их расчетами, 50 ящиков боеприпа-
сов и до 150 человек пехоты» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 1566, номер запису 
в базі даних – 23469341). Однак нагороджено орденом  Червоної  Зірки. Після війни 
нагороджувався орденом Жовтневої революції (1971) та орденом Вітчизняної війни ІІ 
ст. (1985). Був кращим пташником району.

Гаєвський Михайло Іванович (1924 р.н.) – народився в Олишівці, учасник Великої 
Вітчизняної війни, у червні 1941 року Михайло Гаєвський закінчив дев’ятий клас. Майже 
два роки  «куштував новий порядок» на окупованій території. Після визволення Черні-
гівщини його призвали в армію. Пройшов курс молодого бійця, і – на передову, воював 
у Білорусі. У січні 1944 в бою під Вітебськом був тяжко поранений, пів-доби пролежав 
у снігу, стікаючи кров’ю. Потім за його життя боролись спеціалісти медсанбату та шпи-
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талів у Смоленську, Москві і Вірменії. Ставши на ноги, пройшов нетривале навчання в 
школі зв’язку і знову – на Білоруський фронт. Друге поранення отримав у квітні 1945 
року при форсуванні Одеру. Перемогу зустрів у госпіталі. Кавалер двох медалей  «За 
відвагу». Додому повернувся лише в 1947-му. Працював уповноваженим по заготівлі, у 
військкоматі, у виконкомі селищної ради. Нагороджувався орденами Вітчизняної війни 
І ст. та  «За мужність» ІІІ ст.

Галкун Михайло Петрович (1925 р.н.) – народився в с. Москалі, учасник Великої Віт-
чизняної війни з жовтня 1943 р. З нагородного листа про нагородження орденом Червоної 
Зірки рядового навчальної роти 55 стрілецької дивізії М.П. Галкуна (21.01.1944):  «В боях 
против немецко-фашистских захватчиков за г. Мозыр проявил мужество и героизм. Будучи 
связным т. Галкун под минометным и пулеметным огнем осуществлял беспрерывную 
связь с ротами, чем обеспечивал выполнение боевой задачи. При выполнении одного 
задания встретил группу немцев в количестве 3-х человек, заходивших к нам в тыл. Не 
растерявшись, тов. Галкун вступил с ними в бой и убил двух фашистов» (ЦАМО РФ. – ф. 
33, оп. 686044, спр. 4690, номер запису в базі даних – 21907255). Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст. (1985). Мешканець с. Скугарі.

Гапич Анатолій Васильович (12.10.1945 р.н.)– голова 
районної організації ветеранів України (з 2008 р.). Районна 
ветеранська організація створена в лютому 1987 р. Станом на 
01.07.2013 р. організація об’єднує 22500 ветеранів війни та 
праці, з них ветеранів Великої Вітчизняної війни – 3564, в 
т.ч. інвалідів – 308, учасників бойових дій – 293, учасників 
війни – 2963, а також дітей війни – 6 тисяч, вдів – 450. Голови 
районної організації ветеранів: Василь Денисович Луговський 
(1987–1994), Петро Юхимович Власенко (1994–2007), Михай-
ло Іванович Корма (2007–2008).

Гарбуза Володимир (1920–
1943) – до війни він був піонером, 
учився в Старобілоуській школі, а 

коли над Вітчизною нависла біда, став партизаном-кулемет-
ником. В одному з боїв з карателями юний партизан героїчно 
загинув і похований у селі Пірках. Готуючись до 25-річчя 
Перемоги, піонери Старобілоуської школи листуються з шко-

лярами Пірківської школи, які до-
глядають за могилою, і збираються 
поїхати в Пірки вшанувати пам’ять 
юного героя (1970 р., 21 березня).

Гаркуша Андрій Кирилович 
(1919–2008) – народився в с. Па-
куль, у жовтні 1939 р. пішов служити в армію. Так і довелось 
служити всю війну від жовтня 1942 р. до останнього дня. У 
1942 р. потрапив на Західний фронт у складі 4-го кавалерій-
ського корпусу. Із спогадів ветерана:  «Сім діб добиралися 
на баржах і кораблях. А тоді під Астраханню висадились і 
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своїм ходом, як кажуть, колимськими степами під Ста-
лінград рушили. Тут і перший бій прийняв. Неначе в 
пеклі побував. Бо коли кинулись втрати підраховувати, 
осколок болю, либонь, в серці кожного навіки зостався: 
з 18 тисяч бійців тільки три тисячі й зосталось». Андрій 
Кирилович вірив, що виживе, дійде до Берліна і слова 
свого дотримав. Коли настав щасливий день Перемоги, 

груди сержанта Андрія Гаркуші – радиста, кавалериста, піхотинця-автоматника – при-
крашали численні нагороди, як свідчення ратних подвигів. 

З нагородного листа про нагородження медаллю  «За 
бойові заслуги» (23.01.1944):  «Работая радиотелеграфистом 
на радиостанции  «РБМ» в операции кавкорпуса по взятию 
города Мозырь показал образцы умелой и четкой работы, в 
течение всей операции начиная с 7 января обеспечил устой-
чивую и бесперебойную радиосвязь наблюдательного пункта 
командира корпуса со штабом и командирами дивизии. За 
проявленную инициативу и находчивость, умение в трудных 
условиях наступательных боев обеспечить четкую радиосвязь 
достоин награждения медалью  «За боевые заслуги» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 3278, номер запису в базі даних 
– 19731412). 

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної 
Зірки (12.06.1945):  «Гвардии сержант Гаркуша в операциях 
по прорыву немецкой обороны на р. Одер, окружению Берлина и взятию городов Бернау, 
Науен, Ратенов, Бранденбург работая начальником радиостанции РБМ образцово обес-
печивал связь автобронетанковых частей с командованием корпуса, чем способствовал 
успешному выполнению боевых задач. За образцовую, умелую и мужественную работу, 
способствовавшую крупному успеху корпуса, достоин награждения орденом Красной 
Звезды (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 5900, номер запису в базі даних – 28138610). 
Також нагороджений медалями  «За оборону Сталінграда»,  «За звільнення Варшави»,  
«За форсування Вісли»,  «За взяття Берліна».

Вже в мирний час додалися ордени Вітчизняної війни ІІ ст. (1985),  «За мужність ІІІ 
ст.». А за післявоєнні трудові досягнення був нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора, медалями  «За доблес-
ну працю» та  «Ветеран праці». Обирався головою первинної 
організації ветеранів Пакульської сільської ради.

Герасименко Олександр Якович (1922 р.н.) – народив-
ся в с. Рябці, у лавах Червоної армії з 1941 р., пройшов всю 
війну: воював на Кавказі, звільняв блокадний Ленінград. З 
нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» 
старшого се жанта, гарматного номера батареї 67-го винищу-
вального протитанкового артилерійського полку 38-ї окремої 
винищувальної протитанкової артилерійської бригади О.Я. 
Герасименка (12.04.1945):  «за то, что 5.02.45 г. западнее горо-
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да Рейтвейн несмотря на сплошной ружейно-пулеметный огонь противника, пренебре-
гая опасностью, вместе с расчетом орудие выкатил на прямую наводку, подготовив его 
для встречи танков противника и при этом был ранен» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.687572, 
спр.1531; номер запису в базі данних – 37631498). Нагороджений орденом Вітчизняної 
війни І ст. (1985).

Гнідаш Кузьма Савелійович (20.10.1914–19.06.1944) – 
майор, командир оперативного центру ГРУ Червоної армії, 
Герой Радянського Союзу, конспіративне ім’я Кім. Народився 
в с. Салогубівка Талалаївського повіту Чернігівської губернії 
(нині Роменського району Сумської області) в селянській ро-
дині. 5 червня 1942 року на чолі розвідувально-диверсійної 
групи десантований на окуповану територію Чернігівської 
області. У лютому 1943 року підпільники Чернігова встано-
вили з Кімом зв’язок, який в подальшому підтримувався ще 
і завдяки господарям конспіративних квартир у селах Андрі-
ївка, Киїнка і Козероги Чернігівського району. Показав себе 

відмінним організатором розвідувально-диверсійної роботи в районі Київ-Чернігів. 
Створені ним резидентури (зокрема, в Чернігові, резидент О.Д. Михайленко) давали 
інформацію про німців, які були необхідні командуванню фронту. Завдяки своєчасному 
викриттю оборонних споруд і систем оборони противника по річках  Десна і Дніпро за-
безпечив і допоміг швидкому форсуванню цих річок наступаючим частинам Червоної 
армії. Загинув в Білорусі.

Годун Петро Якович (1921 р.н.) – народився в с. Іванівка, у лавах Червоної армії з 
жовтня 1940 р., закінчив навчальні курси молодших командирів при 180 окремому про-
тивотанковому дивізіоні, звання молодший лейтенант одержав на фронті. За мужність 
та героїзм, виявлені в боях під Москвою в 1941 році сержант, командир 45 мм гармати 
1-ї батареї 180-го окремого протитанкового дивізіону 6-ї гвардійської стрілецької дивізії 
Брянського фронту П.Я. Годун нагороджений орденом Леніна, але вважався загиблим 
06.10.1941 р. під Константинівкою. З нагородного листа про нагородження орденом 
Леніна (10.11.1941):  «При подходе фашистских танков в районе обороны 1-й батареи 
сержант Годун проявил исключительную смелость и решительность. После того как был 
уничтожен расчет, т. Годун сам стал за орудие и в упор один расстрелял три фашист-
ских танка. В неравном бою т. Годун пал смертью храбрых, т. Годун проявил героизм 
и заслуживает представления к прави-
тельственной награде «орден Ленина». 
З інших документів виходить, що П.Я. 
Годун 05.10.1941 р., одержавши по-
ранення під м. Орел, потрапив до ні-
мецького полону (офлаг 269, Бауцен), 
де до звільнення 28.04.1945 р. перебу-
вав у таборі Шкеренборг (м. Штецин). 
30.11.1945 р. – демобілізований (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 682524, спр. 382, номер 
запису в базі даних – 10736933; ЦАМО 
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РФ – картотека ФЗСП та АЗСП). Орден вручено в 23 лютого 1974 р. У повоєнний час 
працював у колгоспі  «Авангард». 

Головач Влас Макарович (1906–1943) – народився в с. Шестовиця, у лавах Червоної 
армії з 23.06.1941 р., рядовий, мінер 602 осб 304 сд. Одержав два поранення. З нагоро-
дного листа про нагородження орденом Червоної Зірки (22.11.1943):  «При выполнении 
боевого задания в 61 армии тов. Головач проявил себя смелым и решительным мине-
ром. Отлично владея своей военной специальностью в сложной обстановке снял 1121 и 
поставил 241 мину разного типа, из них 5 неизвлекаемых. В дни наступления 17, 18 и 
19.11.43 года в районе Рудня Удалеская тов. Головач имел задачу разведать правый берег 
реки Брагинка. Под сильным огнем противника, в холодной воде меняя миноискатель на 
щуп, проверял брод и правый берег реки. Установив, что выходы из брода минированы, 
тов. Головач, не теряя времени ночной тишины проделал проход, при этом снял 15 мин 
ТМИ-42 и по собственной инициативе остался не дать противнику заминировать про-
ход. С наступлением рассвета бестрашно сопровождал наступающие части и технику 
по обследованному им броду, который подвергался постоянному обстрелу. За отвагу и 
мужество, проявленные при выполнении задания представляется к правительственной 
награде…». Зник безвісти в грудні 1943 р. (ЦАМО РФ. - ф 58, оп.818883, спр.588; ф.33, 
оп.686044, спр. 2001).

Голубець Архип Пилипович (1904–1942) – народився в Седневі, у лавах Червоної 
армії з 22.06.1941 р., політрук роти охорони штабу 37-ї армії. З нагородного листа про 
нагородження медаллю  «За бойові заслуги» (07.07.1942):  «Голубец А.Ф. в должности 
военного комиссара армии с сентября 1941 г. Как военком, сумел хорошо организовать 
партийно-политическую работу среди личного состава и направить его на выполнение 
приказа ВКО № 98 о своевременном и качественном ремонте артиллерийского и стрел-
ково-минометного вооружения. За своевременный и качественный ремонт оружия 
Военным Советом 37 армии объявлена благодарность. За время Отечественной войны 
с германскими окупантами показал себя преданным сыном партии Ленина-Сталина и 
Социалистической родине. Хороший организатор производственник. Систематически 
руководит социалистическим соревнованием работников АРМ и всегда обеспечивает 
своевременное и высокое качество ремонта. За короткое время март-май месяц выполняя 
приказ НКО № 98 в АРМе отремонтировано немало артвооружения, требующего завод-
ского ремонта: орудий – 43 шт., пулеметов – 37, минометов – 21, винтовок – 716. Орудий 
заводского ремонта введено в строй 5 шт. АРМ премирован за апрель месяц 1630 руб., за 
май месяц – 2633 руб. Причем работники АРМ, да и сам тов. Голубец, часто выезжали 
непосредственно в части на передовую линию и там на месте выявляли и проводили 
профилактический ремонт. Политико-моральное состояние личного состава здоровое и 
весь личный состав добросовестно стремится хорошо выполнить задание по ремонту. 
За образцовую организацию и выполнение ремонта в боевой обстановке достоин пред-
ставления к правительственной награде медали  «За боевые заслуги». Загинув 26.10.1942 
р., похований в с. Аушигер, Совєтський район, Кабардино-Балкарія, Російська Федерація 
(ЦАМО РФ. - ф. 33, оп. 563784, спр. 25; ф. 33, оп. 682524, спр. 629; КП, т.9).

Гончар Олексій Євсійович – народився в с. Рижики, учасник бойових дій Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 рр., нагороджений орденами Слави ІІІ ст. та Червоного 
Прапора.
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Горовий Іван Сергійович (21.10.1918 р.н.) – народився в 
с. Халявин, у 1941 р. Іван Сергійович зустрічав новобранців на 
вокзалі у Бресті, і відразу ж довелося тримати оборону брест-
ського вокзалу, запеклі бої продовжувались цілий тиждень. 
Радянські воїни відступили лише коли закінчились набої, а 
вороги почали заливати приміщення водою. З неймовірними 
труднощами дісталися до своєї частини. Пізніше брав участь у 
боях за Короп, Батурин, Єлець, воював на Орловсько-Курській 
дузі, у Прибалтиці. У 1944 р. зі своїм полком звільняв Біло-
русь. Вже недалеко від Берліна його наздогнала звістка про 
переможний кінець війни. Продовжував службу до кінця 1945 р. 
По поверненні в Халявин був головою колгоспу  «Червоний 
жовтень», допомагав людям виживати у післявоєнні голодні 

роки. Закінчив війну у званні лейтенанта. Нагороджений медаллю  «За відвагу» та орде-
нами Вітчизняної війни (1985), Богдана Хмельницького. У мирний час – медаллю ВДНГ.

Гребінник Юхим Васильович (1884–1959) – у 1936 році за трудові успіхи в колгоспі 
с. Кархівка був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Під час окупацій-
ного режиму врятував від переслідувань фашистських окупантів життя дівчинці єврейці, 
яка малолітьньою залишилась без батьків.

Григорович Євген Васильович (1922 р.н.) – народився в Михайло- Коцюбинсько-
му, на фронті з 1943 р., гвардії молодший сержант, командир 
мінометного розрахунку 49 гв.сп 16 гв.сд. Одержав поранення 
(12.02.1943, 02.12.1943). Нагороджений орденом Червоної 
Зірки (21.10.1944):  «во время прорыва вражеской обороны в 
районе д. Сталавка Литовская ССР, 16.10.44 г. тов. Григорович, 
ведя беспрерывный огонь из своего миномета, уничтожил 2 
ручных пулемета противника с их расчетами»; орденом Слави 
ІІІ ст. (17.02.1945):  «в бою за овладение аэродромом 27.1.45 г. 
тов. Григорович вел меткий огонь по траншеям противника и 
уничтожил 13 вражеских солдат и офицеров»; орденом Слави 
ІІ ст. (15.04.1945):  «В боях за г. Кенигсберг, Восточная Прус-
сия, с 6.04 по 9.4.1945 г. тов. Григорович, ведя меткий огонь 
из своего миномета подавил вражескую батарею, уничтожил 

2 пулемета с расчетами и группу автоматчиков в 20 человек» (Матеріал підготовлений 
А.В. Скуратовичем).

Гридин Дмитро Олексійович (1911–1993) – гвардії старший лейтенант, командир 
батареї 154-го артилерійського полку 76-ї стрілецької дивізії 61-ї армії Центрального 
фронту, який зі своїми бійцями  «в боях за деревню Товстолес… 21.9.43 г. отразил 2 
контратаки противника, поддерживаемые танками. Отразил контратаки и, преследуя 
немцев, ворвался в д. Довжик, растрелял в упор немецкую артбатарею. 29.9.43 г. тов. 
Гридин точным и массированным огнем своей батареи обеспечил переправу пехоты 239 
гвардейского стрелкового полка, а затем 30.9.43 года под огнем противника, на подручных 
средствах без потерь переправил на правый берег р. Днепр свою батарею и, не прекращая 
огня преодолел и трудную водную преграду протоку р. Днепра, что обеспечило пехоте 
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успех в занятии намеченого рубежа». Саме цей текст нагородного листа був підтриманий 
війсковим командуванням та став підставою для прийняття Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 15.01.1944 р. про присвоєння Д.О. Гридину звання Героя Радянського 
Союзу (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.793756, спр.12; номер запису в базі даних – 150008195).

Грищенко Іван Андрійович (19.01.1908–09.05.2005) 
– народився в с. Москалі, у 1931 р. працював інструк-
тором Чернігівського міського комітету комсомолу, у 
1934–1941 рр. – консультант по адміністративно-терито-
ріальних питаннях при Президії Верховної Ради Україн-
ської РСР. Учасник Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
рр. У повоєнний час працював головою Чернігівського 
міськплану (1946–1947), очолював обласне управління 
КДБ (1947–1952). Був нагороджений орденом Вітчиз-
няної війни І-го ст., двома орденами Червоної Зірки та 
17 медалями. 

З 23 червня 1941 року по 9 травня 1945 року зна-
ходився в діючій Червоній армії на  Південному, Ста-
лінградському , 4-у Українському фронтах. Деякий час 
перебував у військовій частині ПЕП-88, 38 армії, якою 

командував генерал Москаленко. Начальником ПЕП-88 був полковник Терлецький. За-
вданням ПЕПа була організація евакуації поранених з поля бою через головні польові 
евакопункти. І.А. Грищенко був в евакопункті № 3. Наводжу один випадок зі спогадів 
фронтовика:  «В двадцятих числах серпня 1942 року в Сталінграді точились бої з проти-
вником, який сильно бомбив місто. Перебуваючи в Сталінграді, я і майор м/с Шурляков, 
разом з евакоприймальником-105, 24 серпня 1942 року переправились на протилежний 
берег Волги, де німців не було. Розташувались, приблизно, метрах в десяти від річки, 
в невеликому переліску. І тут побачили - посеред Волги пливе пароплав з шпитальним 
прапором. Як з’ясувалось пізніше, це був пароплав  «Композитор Бородін», який за-
вантажився пораненими на пристані  «Причальная» і прямував в напрямку міста Сара-
това. Німці стали обстрілювати пароплав кулеметним вогнем, а трохи згодом з’явився 

німецький літак і скинув запалювальну бомбу. Пароплав з 
пораненими почав горіти. Разом з начфіном ЕП-105 Сергієм 
Реп’яхівським, в затоці Волги знайшли великого човна  і 
під сильним кулеметним вогнем стали рятувати поранених 
і медперсонал з палаючого пароплава. Хто з пасажирів був 
спроможний, кидали в воду стільці, столи, лави  і рятувались 
самі. А ми по 20-25 чоловік вивозили на берег Волги. Незначна 
частина важко поранених загинули, потонули чи згоріли. І все-
таки близько чотирьохсот чоловік поранених і медперсоналу 
вдалося врятувати» (спогади записані в лютому 2000 року).

Після Сталінградської битви, в лютому 1943 року, ева-
коприймальник-105 був приєднаний до бойових частин 4-го 
Українського фронту. У його складі І.А. Грищенко брав участь 
у визволенні Донбасу, Криму, Ростова-на-Дону. Потім – Галич, 
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Стрий, Самбор, Добромиль, Мукачево, Ужгород, ст.  Воловець, Чехословаччина – Мо-
равська – Острава, окремі міста Польші і Німеччини.

На фронтових дорогах Іван Андрійович Грищенко зустрів свою долю, медичну сестру 
евакоприймальника № 105 військової частини 41754, уродженку м. Речиці Гомельської 
області Марію Матвіївну Смольську, разом пліч-о-пліч пройшли всю війну (Матеріал 
підготував краєзнавець Ю.В. Дахно).

Грищенко Михайло Антонович (1905–06.05.1943) – на-
родився в с. Москалі. За фахом вчитель і юрист. Проживав в 
місті Києві, працював помічником прокурора при Верховному 
Суді. Звідти і був мобілізований. На фронті потрапив в ото-
чення. Вийшовши з оточення, повернувся в село Москалі, до 
матері, де, на той час проживала дружина з трирічним сином. 
На Великдень 1943 року в село Москалі підводою завітав 
М.М. Таранущенко з двома своїми партизанами, вивісили в 
центрі червоний прапор і виступили з закликом до населення 
на підпільну боротьбу проти окупантів. Керівництво групою 
хлопців села взяв на себе Михайло Антонович Грищенко. 
Зброю тоді не важко було дістати, командир вчив хлопців 
стріляти по рівчаках, що поміж Москалями і Шибиринівкою. 

Список партизанів села Москалі загону ім. Коцюбин-
ського: Грищенко Михайло Антонович (06.1906–05.1943), перепохований на кладовищі 
села Москалі 14.10.1943; Гой Микола Миколайович (1918–09.05.1943); Гой Костянтин 
Михайлович (1922–09.05.1943); Клоновець Михайло Олексійович (1922–1943), місце 
поховання невідоме (с.Білоус); Киященко Василь Миколайович (1923 р.н.), перепо-
ховано на кладовищі с. Москалі 14.10.1943; Сірош Микола Михайлович (1923 р.н.); 
Гавкун Олексій Данилович (1905 р.н.), спалений в с. Яцеве; Грищенко Поліна Петрівна 
(1910 р.н.), перепохована на кладовищі с. Москалі 14.10.1943; Федорок Олексій Семе-
нович (14.12.1925–24.10.2007).

В травні  1943 року, виконуючи завдання партизанського командування, Грищенко з 
хлопцями зайшли в село Мохнатин. Господиня хати, за якою сиділи в засідці партизани, 
злякавшись, що може початись перестрілка і загориться хата, почала виносити домашні 
речі з будинку. Поряд жив місцевий поліцай, зрозумівши в чому справа, викликав під-
могу. Гавкуна Олексія Даниловича схопили по дорозі до лісу. Решті партизанів вдалося 
добігти до лісу, але втекти не вдалося – з’ясувалось, що оточені з усіх сторін. Михайло 
Антонович застрелив двох поліцаїв, останню кулю залишив для себе, живим в полон не 
здався. Було це 6 травня 1943 року. Решта хлопців, а саме Киященко Василь Миколайо-
вич, Сірош Микола Михайлович, Гой Костянтин Михайлович, Гой Микола Миколайович 
були доставлені в поліцейський стан села Довжик. За зв’язок з партизанами заарешту-
вали матір Костянтина Гоя – Оксану Василівну і дружину Грищенка – Поліну Петрівну. 
Дитину Грищенків сховала сусідка. Протримавши всіх в льоху без їжі та води  три дні, 9 
травня 1943 року повели на розстріл. Поліну Петрівну поліцаї витягли з льоху за волос-
ся. Могилу в гаю, біля ставу, хлопці викопали самі собі, глибиною трохи більше, ніж по 
коліно - за свідченням матері Гоя Костянтина Михайловича, якій придумали жорстокішу 
кару, ніж розстріл - вона змушена була дивитись на муки свого сина. Хлопців і Поліну 
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Петрівну поставили над ямою і дали чергою по ногах. Коли попадали, яму закидали 
землею. Довжичани пригадували, що ще довго після страти ворушилась могильна зем-
ля. Гавкун Олексій Данилович був спалений в с. Яцеве. Партизанську матір Грищенко 
Оксану Василівну відправили до чернігівської в’язниці, де її впізнала знайома куховарка 
і рекомендувала до себе на кухню, що її і врятувало. Ще раніше були заарештовані, за 
знайдену при них зброю, і відправлені в концтабір полонених у Старий  Білоус - Кло-
новець Михайло Олексійович та Федорок Олексій Семенович. Згодом Клоновець був 
застрелений при спробі втечі, а  Федорку вдалося втекти. Деякий час переховувався, а 
після визволення села Москалі пішов на фронт, дійшов до Берліна, єдиний з партизанів 
залишився живим. Хати партизанських родин були спалені, корови конфісковані. Сина 
Грищенків Владислава виховала рідна тітка Варвара Антонівна. Закінчив Суворовське 
училище, став військовим, проживає в м. Одинцово Московської області (Матеріал під-
готував краєзнавець Ю.В. Дахно).

Губко Михайло Прокопович (1921–1941) – народився в с. Брусилів, у лавах Чер-
воної армії з жовтня 1940 р. З нагородного листа про нагородження орденом Леніна 
єфрейтора, наводчика 45 мм противотанкової 
гармати 1-ї батареї 180-го окремого дивізіону 
6-ї стрілецької дивізії 3-ї армії Брянського 
фронту М.П. Губка (10.11.1941):  «Ефрейтор 
Губко Михаил Прокофьевич в боях с немец-
ким фашизмом проявил себя исключительно 
смелым и храбрым воином нашей славной 
Красной Армии. 25 июля 1941 г. в боях под 
городом Ельней т. Губко, несмотря на сильный 
артиллерийский, минометный и пулеметный 
огонь противника, уничтожил три танка проти-
вника и одновременно одного снайпера-автоматчика, задерживающего продвижение на-
шей пехоты. 6 октября 1941 года в боях под Константиновкой за г. Орел т. Губко, будучи 
наводчиком одновременно работая и за заряжающего и замковым, уничтожил 5 танков 
противникаи,  погиб смертью героя у своего орудия от вражеского снаряда». Загинув в 
бою 6 жовтня 1941 року. (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682524, спр. 382, номер запису в базі 
даних – 10736934; ф.58, оп. 818884, спр. 60). 

Гузей Михайло Васильович (1904 р.н.) – народився в с. Селянська Слобода, на 
фронті з 1943 р. З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. рядового, 
вогнеметника 46-го окремого батальйону ранцевих вогнеметів 22-го стрілецького кор-
пусу 1-го Українського фронту М.В. Гузея (12.03.1945):  «действуя в составе группы 
роксистов, при штурме гор. Бреслау, получил задачу пробраться в ближайший тыл про-
тивника и поджечь здание, из которого противник вел по нашим наступающим частям 
ураганный пулеметный и автоматный огонь, мешавший дальнейшему продвижению 
подразделений штурмового батальона. К-ц Гузей, выполняя поставленную задачу под 
пулеметным и автоматным огнем противника, подобрался к вражескому дому. В рукопаш-
ной схватке огнем из автомата уничтожил двух вражеских солдат, а затем поджег дом со 
всем гарнизоном противника, чем обеспечил дальнейшее продвижение подразделений 
штурмовых батальонов» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 71, номер запису в базі 
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даних – 43309937).
Гузій – про цей козацький рід розповів у 2010 р. на 

сторінках газети  «Наш край» житель Терехівки Олек-
сій Гузій:  «Мені приємно згадати близьких родичів, 
які гідно служили Вітчизні. Було нас у батьків шестеро 
синів. Чотирьом старшим випала доля фронтових до-
ріг. Батько, Кирило Амосович, помер після голодомору 
у 1935 р. Мати, Анастасія Захарівна, сама проводжала 
синів на фронт, сама залишилася на господарстві з 
двома неповнолітніми дітьми, з Петром та зі мною. За 
довгі виснажливі роки війни мати одержала дві похо-
ронки. Гвардії старший сержант Федір Гузій (1912 р.н.) 
зник безвісти в районі села Непокрите Харківської 
області. Іван Гузій (1916 р.н.) брав участь в обороні 
Москви, нагороджений орденом Слави ІІІ ст. Його 
життя обірвалося від тяжких ран під час визволення 
Латвії. Старший лейтенант Григорій Гузій (1921 р.н.) 
пройшов усю війну, був льотчиком, повернувся додо-
му (в с. Оленівку Борзнянського району) інвалідом 
другої групи. Сержант Василь Гузій (1922 р.н.) також після демобілізації залишився 
у рідному селі. Брат Петро у повоєнний період відбудовував дороги на Харківщині, я 
пов’язав свою роботу з сільським господарством, з агрономією. З нашого роду Василь 
Гаврилович Нетреба. Під час фінської кампанії (1939–1940 рр.) він брав участь у бойових 
діях і був удостоєний зівання Героя Радянського Союзу, а в роки Великої Вітчизняної 
служив у штабі Збройних сил СРСР. Оленівка колись була козацьким селом. Мій пра-
дід по материній лінії Дем’ян Коваленко і його син, мій дідусь Захарій, були козаками 
Ніжинського полку».

Два сусіди – два герої: жили в селі Шибиринівка, на одній вулиці, поряд стояли їхні 
хати, під солом’яними стріхами, зовні і зсередини одного плану. Обидва невисокого росту, 
чимось схожі між собою. Незважаючи на чималу різницю в віці, і те, що один був уже 
одружений, а другий підліток – приятелювали, мали спільну зацікавленість. З перших 
днів війни обох призвали на фронт і обидва, на думку односельців, стали героями:

Жукотський Микола Якович (1910–09.01.1982) – з дітей 
голодного Поволжжя. Заможний господар хутора Славщина 
Яків Жукотський взяв хлопця собі за батрака, навчив всякої 
домашньої роботи: косити, шити і ремонтувати взуття і т.п. 
Згодом, хоч і мав двох своїх синів, усиновив хлопця, дав йому 
своє прізвище і по батькові. Енергію Микола мав невичерпну, 
був неперевершений косар: з четвертої години ранку до 23 
години вечора в колгоспному саду поміж Шибиринівкою і 
Антоновичами викосив один гектар і двадцять соток трави. 
Донька – Любов Миколаївна, сказала, що нема в цьому нічого 
дивного, бо вона й сама  одного разу викосила за день  гектар 
гречки. Пройшов всю війну розвідником, постійно брав  «язи-
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ків». Серед однополчан славився, окрім сапожних справ, ще й як майстер-перукар. Лише 
один раз був поранений. Та в Берліні, в рукопашній схватці з німцями, йому прикладом 
повибивали зуби. Там же і повставляли. Додому повернувся в грудні 1945 року, їхав по-
їздом на відкритій платформі. У хромових чоботях, в кітелі мишиного кольору, груди в 
орденах і медалях. Коли розповідав односельцям, як брав Берлін, говорив, що хотів би і 
Вашингтон взяти. Мав найбільше військових нагород і всі, як говорили шибиринівські 
чоловіки, були  «настоящие». У 1953 році в селі згоріла конюшня, погоріли коні. Підозра 
впала на Миколу Яковича, хотіли судити. Тоді він пішов до слідчого з усіма військовими 
нагородами, а крім них показав ще й п’ять грамот від Верховного Головнокомандуючого. 
Підозрі не було вже місця.

Колонтай Михайло Миколайович (17.09.1922–
08.08.2010) – народився в с. Москалі, полковник. До війни 
закінчував педагогічне училище, звідки й пішов на фронт. 
Воював рядовим на Південно-Західному фронті. В званні сер-
жанта на Північно-Кавказькому фронті. Учасник Сталінград-
ської битви, де був командиром автоматників 137-ї танкової 
бригади. Пройшов прискорене навчання в танковому училищі 
і в званні молодшого лейтенанта одержав призначення в 21-у 
танкову бригаду, в якій був командиром танкової роти. Звіль-
няв Україну, Молдавію. Брав участь в боях під Харковом, у 
Корсунь-Шевченківській операції, штурмував Будапешт та 
Вену. В переможному 1945 році бив фашистів під Прагою. 
На фронті отримав вісім поранень, контузію, два рази горів 
у танку. Після війни  йшов зі своєю ротою в наступ  через 

пустиню Гобі та хребет Великий Хінган, громлячи японських самураїв. Закінчив свій 
бойовий шлях в Порт-Артурі. 

Фронтові газети писали про подвиги Михайла Колонтая. З гіркотою згадував про 
загибель батальйону під Новосибірськом, із шестисот чоловік він один лишився живий, 
поранений сховався за камінь. Інші поранення - під Сталінградом, під Києвом, у лоб. 
Розповідав, що бачив як генералу Ватутіну ампутували ногу дворучною пилою. Дивився 
смерті у вічі і після переможного 9 травня – у сутичках з ворожими формуваннями в 
Будапешті, у місті Вац, де трьома танками поклали 57 німців зранку, і тримались, доки 
прийшло підкріплення тільки о 14-00. 

Після війни закінчив бронетанкову академію імені Сталіна. Служив в Іваново, в 
Таманській дивізії. У 1968 році в Угорщині форсував Дунай, входив до міста Вострем. 
Нагороджений орденами: Олександра Невського, Червоного Прапора, Вітчизняної війни 
І ст., Вітчизняної війни ІІ ст., Червоної Зірки. Нагороджений медалями:  «За оборону 
Сталінграда»,  «За визволення Будапешта»,  «За визволення Вени»,  «За визволення Пра-
ги»,  «За перемогу над Німеччиною»,  «За перемогу над Японією». У 1968 році отримав 
орден Бойового Червоного Прапора. Почесний громадянин міста Вац (Угорщина), міста 
Йиндржихув Градець (Чехословаччина) (Матеріал підготував краєзнавець Ю.В. Дахно).

Денисенко Михайло Максимович (1919–1943) – народився в с. Ковпита, у лавах 
Червоної армії з 1939 р., старший сержант 223 сп 7 8 сд, евакуаційний лазарет 959. 
Брав участь у боях на Південному фронті з 22 червня по 17 жовтня 1941 р., отримав по-
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ранення. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За бойові заслуги» (січень 
1943 р.):  «Денисенко М.М. работал старшиною лазарета на протяжении одного года, пока-
зал себя, как инициативный и способный младший командир. Преодолевая трудности по 
доставке фуража на большое расстояние, сумел наладить транспорт, организовать людей 
и бесперебойно доставлял в часть. Образцово выполнял задание по обеспечению сеном 
лошадей лазарета на зиму. Летом 1942 года при переправе через р. Дон под ожесточенной 
бомбардировкой с воздуха организовал переправу обоза на лодках и плотах, сохранив в 
целости все имущество. Денисенко М.М. секретарь комсомольской организации, добился 
первой роли всех комсомольцев в работе». З нагородного листа про нагородження медал-
лю  «За відвагу» (липень 1943 р.):  «Гвардии старшину, командира отделения 3 минроты 
Михаила Максимовича Денисенко, который в боях в районе высоты 160 8 апреля 1943 
года огнем из своего миномета уничтожил 20 солдат и офицеров противника, тем самым 
способствовал отражению вражеской атаки». Загинув в жовтні 1943 р. у с. Гноваркова, 
Бєлгородський район, Курська область (ЦАМО РФ. – ф. 58, оп. 18001, спр. 1078; ф. 33, 
оп. 682526, спр. 658, с. 221; ф. 33. оп. 686044, спр. 4401, арк. 284). 

Діденко Галина Тихонівна (1923 р.н.) – народилася в 
Краснодарському краї (Російська Федерація), учасниця бойо-
вих дій Великої Вітчизняної війни з червня 1942 р. Зі спогадів 
Галини Тихонівни:  «Спершу я була бійцем 4-ї піхотної роти 
318-ї гвардійської дивізії, через якийсь час пройшла перепід-
готовку по  хірургії. Зброєю володіла, в розвідку ходила. 1942 
рік мав стільки важких моментів, з яких, здавалось, і виходу 
не було. Та все ж знаходили. Після Криму фронтові дороги 
пролягли в Карпати. Я стала бійцем 120-ї гвардійської гірської 
дивізії. Тут мене поранило. Раділи, коли фільм привозили, 
коли артисти приїздили. Звичайно ж перемозі раділи (було це 
в одному невеличкому містечку в Німеччині)». Серед жінок, 
учасниць війни, вона мала найбільше урядових нагород. З 

нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки гвардії сержанта, сані-
тарного інструктора батареї 331-го гв.артилерійського полку 128-ї гв.горно-стрілецької 
дивізії Г.Т. Діденко (13.11.1944):  «Работая санитарным инструктором, проявила себя 
смелым и храбрым воином. Под сильным огнем противника оказала помощь более 
25 бойцам и офицерам. Все время находясь на наблюдательном пункте, своевремен-
но оказывала помощь раненым своих и 
поддерживаемых подразделений и 25.9.44 г., 
будучи ранена, осталась в строю, продолжая 
выполнять боевую задачу» (ЦАМО РФ. – 
ф.33, оп.686196, спр.276; номер запису в базі 
даних – 22689983). Нагороджена медаллю  
«За перемогу над Німеччиною у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», орденами 
Вітчизняної війни (1985) та  «За мужність», 
медаллю Жукова. У післявоєнний період пе-
реїхала на Чернігівщину, живе в с. Павлівка.



Літопис доль та днів минулих

232

Дмитренко Віктор Маркович (1925 р.н.) – народився в с. Вікторівка, восени 1943 
р. поповнив ряди службовців 228-го стрілецького полку. Ще необстріляним солдатом-
початківцем форсував Дніпро і Прип’ять, звільняв від ворога Україну і Білорусь. Так і 
набув досвіду захисника і визволителя. Але взимку цього ж року отримав тяжке пора-
нення в груди під час налагоджування зв’язку під містом Коростенем. Санітарний поїзд 
мчав його до Курська на лікування, а батьки в цей час отримали повідомлення про те, 
що їхній син зник безвісти. Надію побачити ще сина повернув односелець Федір Батог, 
з яким разом Віктор призивався на службу, а потім обоє поранені їхали в одному потязі. 
Федора відпустили доліковуватися вдома, тож і привіз звістку – не загинув і не пропав 
бойовий товариш. Майже рік заліковував рани Віктор Маркович в шпиталях на Алтаї, 
і таки повернувся в рідний дім, де його так ждали. Будь-яка мирна праця була йому до 
смаку, у колгоспі трудився на різних ділянках. А потім довелося взяти на плече поштар-
ську сумку, так і залишився листоношею на цілих 16 років, доки не вирішив, що пора 
й перепочити. Нагороди показував людям хіба що на свята, одягаючи парадний піджак. 
Нелегко вони далися фронтовикові –  одинадцять медалей,  ордени Вітчизняної війни 
та  «За мужність».

Дмитренко Яків Степанович (1918–1945) – народився в 
с. Анисів. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За 
бойові заслуги» старшини стрілецької роти 3-го стрілецького 
батальйону 256-го стрілецького полку 30-ї стрілецької дивізії 
1-го Українського фронту Я.С. Дмитренка (03.07.1944):  «за 
то, что он в бою за село Улашковцы Тарнопольской области 
9.4.44 г. выполняя приказание командования доставить на 
передний край боеприпасы, быстро наполнив вещевой мешок 
винтовочными патронами, направился к переправе через реку 
Серет, которая обстреливалась противником. Когда Дмитренко 
находился уже в центре переправы, снарядом противнику уда-
лось разрушить часть переправы и Дмитренко упал в воду. Не-

смотря на это, он не бросил боеприпасы, а вплавь с большим трудом добрался до правого 
берега реки и благополучно доставил боеприпасы по назначению». Загинув 17.03.1945 
р. (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690155, спр.1893; номер запису в базі даних – 32914859; КП, 
т.9, стор.168).

Дніпровське, село –  «Передо мной 
тетрадки. Обыкновенные, ученичес-
кие. Детский почерк. Любознательные 
мальчики и девочки заглянули во все 
семьи Днепровского. Село большое. 
Лежит в пятидесяти километрах на 
запад от Чернигова. Знать хотели 
краеведы, сколько односельчан отста-
ивало Родину, как сложились судьбы 
воинов. Летопись волнует. Деды и 
отцы участвовали во всех крупней-
ших битвах. Возвращались со славой, 
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а 334 не досчитались. Звучит в тетрадках словно реквием:  «пал под Сталинградом»,  
«отдал жизнь за Москву»,  «у стен Киева убит»,  «умер, зашищая Ленинград»,  «по-
хоронен под Минском»,  «скончался на Чехословацкой земле»,  «покоится на братском 
кладбище в Варшаве»… Против многих имен пометка –  «служил в артиллерии». Дне-
провское, оказывается, славилось бомбардирами. Люди крепкие здесь, выносливые, 
смелые. Отменные качества для пушкаря. Выходцы отсюда маршировали в колонне 
артиллеристов, которая открыла памятный парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.

Юные историки показывают интересное фото. Их земляк Афанасий Александрович 
Бубенко снят в Берлине с Героями Советского Союза  Егоровым и Кантария, которые 
водрузили, как известно, победное знамя над рейхстагом. Сын днепровского хлеборо-
ба, Бубенко от рядового вырос до полковника. Взрастила отважных гармашей и семья 
Кириенко. Пантелей Гаврилович, майор запаса, проживает в Киеве. Его брат Андрей... 
Обратимся лучше к его последнему письму. Датирован листик 31 декабря 1944 г. Ан-
дрей извинялся, что не может подарить матери фото – и горел, и осколки полосовали. 
Лица не узнать. Выжил, наперекор врагу, рад, что крепко оружие держит.  «Вступили 
на Чехословацкую землю. Народ здешний нашему близок, потолковать можно, очень 
радуется советским войскам… Еще вам сообщаю, что уже не два имею ордена, а четыре, 
и скоро получу пятый». Через три дня его не стало. Из когорты артиллерийской и Мак-
сим Райский, и Яков Власенко, а также Макар Новик, которого помнит антифашистское 
подполье Италии. Всех не перечесть.

Пушкари и в дни мирные преуспели. Настойчивые люди. Днепровское, например, 
гордится сыновьями гидролога Петра Макаровича Черенько. Макар, что пролил кровь у 
Балтийского моря – профессор, доктор медицинских наук. Несколько печатных трудов в 
село прислал. Иван Петрович Черенько, брат Макара, прочно закрепился в Днепровском. 
Места здесь живописные, привлекательные, сплошная поэзия. Окончил Нежинский педа-
гогический институт. Директорствует в школе-десятилетке. Учитель истории исповедует 
принципы великого земляка – К. Д. Ушинского. Недавно за успехи на ниве просвещения 
вручили ему орден Ленина» (Правда України. – 1971.– 19 листопада).

Довгун В’ячеслав Якимович (1903 р.н.) – народився в с. Довжик, у лавах Червоної 
армії з вересня 1931 р., на фронтах Великої Вітчизняної війни з 22.06.1941 р. Підпол-
ковник, командир 410-го артилерійського полку 134-ї стрілецької дивізії 69-ї армії 1-го 
Білоруського фронту В.Я. Довгун нагороджувався орденами Червоної Зірки (06.06.1942), 
Вітчизняної війни ІІ ст. (10.10.1943), Червоного Прапора (16.08.1944, 17.02.1945).

Дорошенко Марія Миколаївна (1910 – 1980) – працю-
вала ланковою по вирощуванню льону в колгоспі  «Динамо» 
(с. Рябці), першою в Чернігівському районі урядом СРСР 
нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора (1939), 
обиралась депутатом Чернігівської обласної ради (1939).  «Ще 
до Великої Вітчизняної війни Марії Миколаївні Дорошенко 
довелось побувати в Кремлі. Сам Михайло Іванович Калінін 
тиснув руку. До війни голова колгоспу. Німці прийшли, поліцаї 
забрали з малою дитиною до Чернігівської тюрми. Визволили 
її люди села –  «жителі села склали документа й підписали 
його, що Марія Миколаївна Дорошенко нічого нікому і ніколи 
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в житті не зробила поганого. І провина її тільки в чесній праці для людей, якщо це можна 
вважати за провину. На таку категоричну заяву всього села змушені біли зважити навіть 
фашистські загарбники». Згодом нове випробування прийшло до простої трудівниці. 
Марія Миколаївна переховувала від поліцаїв секретаря Чернігівського райкому партії 
Катаманіна, що був залишений в тилу для підпільної роботи».

Драгунов Володимир Денисович (21.07.1919–28.06.2007) 
– полковник у відставці, учасник бойових дій у роки Великої 
Вітчизняної війни, керівник Чернігівського обласного шта-
бу  «Пошук» та авторського колективу  «Книги пам’яті» по 
Чернігівській області. Народився в с. Чернейки Речицького 
району Гомельської області. Упорядник і редактор біогра-
фічного збірника  «Герои-освободители Черниговщины», 
п’ятитомника  «Их помнит Черниговщина», дев’ятитомника  
«Книги пам’яті» по Чернігівській області (т. 9 – присвячений 
загиблим воїнам з сіл Чернігівського району), автор публіка-
цій в газетах і журналах про бойові дії радянських військ у 
1941–1943 рр. на території області та Чернігівського району. 
Нагороджений почесною відзнакою Президента України 
(1996). Похований в Чернігові.

Дрань (Драй) Іван Трофимович (1900–1944) – народився в с. Ведильці, у лавах 
Червоної армії з 18.09.1943 р., ст.сержант 136 гв.сп 42 гв.сд. 40-ї армії 2-го Українсько-
го фронту. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» (22.03.1944):  
«Автоматчика 1-й автоматной роты, гвардии рядового Драй Ивана Трофимовича за то, 
что он 17 марта 1944 года храбро сражался с противником в районе дер. Жабокрич, 
Шпиковского района, Винницкой области, в одни сутки отражал 8 яростных контратак 
противника, своей храбростью, мужеством и отвагой воодушевлял товарищей своей 
роты» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 399; номер запису в базі даних – 30457659). 
З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. (09.05.1944):  «Командир 
отделения тов. Драй 25.04.44 г. в районе деревни Содомени (Румыния) при отражении 
яростных атак противника, превосходящего в живой силе и технике, проявил стойкость, 
храбрость, мужество и отвагу. Он подпустил врага на близкое расстояние и не выпустил 
его живым с поля боя. Неоднократные попытки противника атаковать участок обороны, 
занимаемый тов. Драй, не имел успеха. Он сам лично уничтожил из своего автомата 18 
румыно-немецких солдат» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 2554; номер запису в 
базі даних – 31193419). З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки 
гв.ст.сержанта, командира відділення автоматників І.Т. Драя (07.10.1944):  «23.09.1944 
года гвардии старшему сержанту Драй Ивану Трофимовичу была поставлена задача 
разведать высоту 1190. Подготовив свое отделение, он развернутым строем двинулся в 
направлении высоты, вдруг из-за кустов показался один мадьяр, тщательно разведав этот 
район, он обнаружил группу вражеских солдат в составе 20 человек. Мужественный ко-
мандир решил атаковать расположение врага, разбив отделение на две части, он с одной 
атаковал с правого фланга, а другая ударила в лоб. После короткого боя, вражеская группа 
была уничтожена. Лишь немногим гитлеровцам удалось спастись бегством. Отделение 
захватило станковый пулемет, 9 винтовок и 4 пленных» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, 
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спр. 1056; номер запису в базі даних – 44880690). З нагородного листа про нагородження 
медаллю  «За відвагу» (01.12.1944):  «Командира отделения 2-ой роты автоматчиков, 
гвардии старшего сержанта Драй Ивана Трофимовича за то, что он 7.11.1944 года, 
при атаке вражеского оборонительного рубежа, первый поднял свое отделение, достиг 
немецких окопов и занял их, что дало возможность всему подразделению выполнить 
полученную боевую задачу» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 938; номер запису 
в базі даних – 41670367). З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІ ст. 
(14.03.1945):  «Во время жестоких боев за удержание и расширение плацдарма на запад-
ном берегу реки Тисса при отражении вражеских контратак, гвардии старший сержант 
Драй за три дня боев уничтожил огнем своего автомата 13 немецко-венгерских солдат 
и офицеров, чем помог удержать занимаемый рубеж. 18 ноября 1944 года полк получил 
задание форсировать реку Гернадь и закрепиться на ее западном берегу. Тов. Драй в числе 
первых переправился на другой берег реки и вместе с горсточкой автоматчиков отразил 
яростную контратаку немцев, что дало возможность в ближайшее время переправиться 
всем подразделениям и обросить врага на несколько километров от реки. 20 ноября рота 
автоматчиков, ведя наступление на помещичье имение, которое преграждало путь нашим 
подразделениям к городу Сиксо, в момент атаки вражекого оборонительного рубежа 
тов. Драй первым ворвался в окопы немцев и броском нескольких гранат уничтожил 5 
гитлеровцев. На правом фланге дорогу пехоте преградил немецкий пулемет. Презирая 
смерть, гвардии старший сержант Драй пополз в направлении вражеской огневой точ-
ки, заметив отважного бойца, гитлеровцы открыли по нем пулеметный и автоматный 
огонь, но это не остановило отважного автоматчика. Когда расстояние сократилось до 
2-3 десятков метров, он бросил несколько гранат в расположение немецкого пулемета, 
в результате меткого попадання он был уничтожен вместе с прислугой. Путь пехоте 
стал свободным, боевая задача была выполнена. Через некоторое время, собрав свои 
потрепанные подразделения и усилив их своими силами, немцы контратаковали наши 
позиции. При отражении двух контратак тов. Драй уничтожил 3 немецких солдат, не до-
пустив их до переднего края». 07.12.1944 р. одержав сліпе осколочне поранення, помер 
від ран, похований у м. Сиксо (могила № 8), Угорщина (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, 
спр. 1940; номер запису в базі даних – 42716183; ф. 58, оп. 18003, спр. 144). 

Дубовик Іван Романович (1925 р.н.) – народився в с. Слобода, пішов на фронт 
18-літнім юнаком з рідної Вікторівки в 1943 році. Воював на 1-му Далекосхідному 
фронті – звільняв Маньчжурію, Ляодунський півострів, частину Кореї. Був командиром 
мінометного розрахунку. Про буремну юність тепер нагадують відзнаки «За перемогу 
над Японією» та «За звільнення Кореї», орден Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

Дюкич Франц Йосипович (1890–1983) – уродженець Австрії, волею долі, потрапив 
до с. Анисів, як військовополонений Першої світової війни. Тут одружився, працював 
агрономом у колгоспі. Під час Другої світової війни врятував село від спалення німець-
ко-фашистськими окупантами. 

Жителі Анисова довгі роки турбувались про те, щоб віддати данину поваги одно-
сельцю, який, ризикуючи своїм життям, відвів від села величезну небезпеку. В одному 
з листів до райдержадміністрації депутат сільської ради І.С. Федусь так описав цю істо-
рію:  «Франц Йосипович Дюкич жив і працював в Анисові відтоді, як потрапив у полон 
під час Першої світової війни 1914 року. За національністю австрієць. Знав 9 іноземних 
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мов. Коли почалась Велика Вітчизняна війна, село наше було 
окуповане німецькими військами. Якось два сміливці при-
йшли до бригадира залізничників (працівників на коліях) 
Здорика і попросили ключі, якими можна розкрутить стики 
колій. Ломами їх розсунули. А рано вранці німецький потяг, 
що прямував у Чернігів, зійшов з рейок і впав під укіс. У 
вагонах була вовна, просо і інші продукти. Вранці я з трьома 
товаришами дитинства побігли подивитися як горить поїзд. 
Один вагон стояв поруч з тими, що вже догорали і в його від-
критих дверях стояв німецький солдат з автоматом на плечі. 
Коли ми наблизилися метрів на п’ятдесят, німець націлив 
на нас автомат, але стріляти не став, а викрикував  «пу-пу». 
Ми щосили побігли додому. Я розповів про це матері, вона 
мене довго сварила. Здогадуючись, що німці такого можуть 

не пробачити, деякі жителі почали залишати село. Але таких було небагато, інші спо-
дівалися, що минеться. Карателі приїхали на мотоциклах, за ними вантажівки з бочка-
ми бензину, щоб спалити село. Франц Йосипович вступив в 
переговори з окупантами, почав просити німецьке команду-
вання не палити село і не вбивати людей. Переконував, що 
в селі немає партизанів, що диверсію зробили якісь заїжджі. 
Німці йому повірили і відмінили каральну операцію. Хоча 
насправді партизани були наші – Михайло Кошарний і Петро 
Герасименко. Франц Йосипович взяв на себе величезну від-
повідальність, він ризикував бути розстріляним. Дії партизан, 
очевидно, були патріотичними, але з точки зору стратегії не 
зовсім правильними. Якщо вже вирішили розводити колії, це 
треба було зробити десь між селами на рівній відстані, щоб 
менше підозри падало на одне село. А вони пошкодили колії в 
самому селі, і німці зазнали зовсім незначних збитків. Якби в 
селі не виявилося Франца Йосиповича, Анисів перетворився 
б у руїну і жителі загинули б. Партизани втекли в будницькі ліси, а через два тижні по-
вернулися в село. Петро Герасименко був нашим сусідом. Він захворів і довго лежав у 
сараї під соломою, сильно кашляв. Моя мати кип’ятила молоко і передавала йому через 
дружину. Пізніше він дуже дякував і за молоко, і що не видали німцям, бо мама знала, 
що він був причетний до диверсії. 

Франца Йосиповича, незважаючи на заслуги перед селом, в часи сталінських репре-
сій засудили на 8 років ув’язнення. Повернувшись із таборів, він ще довго працював у 
колгоспі агрономом, був дуже гарним спеціалістом. Посаджений ним сад і зараз плодо-
носить. Саду вже більше 50 років, він займає площу до 100 гектарів». У 2008 р. на честь 
односельця-рятівника Дюкича Ф.Й. в Анисові відкрито пам’ятну дошку. 

Єрко Олексій Миколайович (1922 р.н.) – народився в с. Пльохів, призваний в армію 
17 червня 1941 року. Зарахували у нестройову частину. Працював на оборонних заводах 
у м. Сталіно і м. Ворошиловград, а коли туди наблизилися окупанти, 44 дні йшов пішки 
додому, у с. Пльохів. Повторно став у армійський стрій після звільнення села з березня 
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1944 р. Служив на Півночі. Ветеран згадував, що з місця розташування частини у ясну 
погоду Соловки бачив. У Східній Прусії отримав тяжке поранення в плече, 11 місяців 
лежав у госпіталі. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» молод-
шого сержанта, стрілка 4-ї стрілецької роти О.М. Єрка (31.03.1945):  «за то, что он 16.2.45 г. в 
бою в районе населенного пункта Бомбитен, Восточная Пруссия первый прорвавшись к 
траншеям противника, забросал их ручными гранатами, а затем огнем автомата уничто-
жил 4-х убегавших немцев». Однак нагороджений медаллю  «За бойові заслуги».(ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 3390, номер запису в базі даних – 43512376).

Єрмоленко Костянтин Порфирович (1926 р.н.) – народився в Олишівці, у лавах 
Червоної армії з березня 1944 р., учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни на 2-му 
Білоруському фронті (з липня 1944 по березень 1945 рр.), одержав важке поранення в 
березні 1945 р. З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки рядо-
вого, шофера 32-го окремого лінійно-кабельного батальйону зв’язку К.П. Єрмоленка 
(30.05.1951):  «Рядовой Ермоленко… в составе 1183 стрелкового полка 356 стрелковой 
дивизии действующей в Германии, 5 марта 1945 года в боях за город Средний Кициг 
получил задание устранить порыв телефонной линии, которая связывала командный 
пункт стрелкового полка  с наблюдательным пунктом командира батальона. Рядовой 
Ермоленко был тяжело ранен, находясь под пулеметным огнем, но продолжая ползти, 
обнаружив и исправив порыв, Ермоленко потерял сознание и через 2 часа был подобран 
автоматчиками полка и доставлен в медпункт» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 744809, спр. 381, 
номер запису в базі даних – 80714773). Також нагороджений орденом Вітчизняної війни 
І ст. (1985). Працював начальником Олишівського ЛВУМГ (1967–1988), нагороджений 
Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР(1986).

Жабинський Василь Миколайович (1920 р.н.) – народився в с. Рябці, у лавах Чер-
воної армії з 1940 р., на фронтах війни з 1941 р. З нагородного листа про нагородження 
орденом Слави ІІІ ст. навідника гармати 2-ї батареї 96-го артилерійського полку 90-ї стрі-
лецької дивізії В.М. Жабинського (26.06.1944):  «В период прорыва сильно укрепленной 
долговременной обороны финнов 10.6.44 г. в районе д. Александровка тов. Жабинский 
точно и быстро наводил орудие в цель, в результате чего огнем своего орудия разрушил 
2 пультДЗОта, 3 жилых землянки, подавил огонь орудия ПТО и уничтожил 19 солдат и 
офицеров противника, чем способствовал продвижению пехоты вперед» (ЦАМО РФ. 
– ф.33, оп.690155, спр.548; номер запису в базі даних – 30428400). З нагородного листа 
про нагородження медаллю  «За відвагу» молодшого сержанта, командира гармати 1-ї 
батареї 2-го Білоруського фронту В.М. Жабинського (23.01.1945):  «за то, что он в боях 
за населенный пункт Черностув 15.1.45 г., огнем своего орудия подбил одну машину про-
тивника и разбил один 105-мм миномет» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.972; номер 
запису в базі даних – 22922688). З нагородного листа про нагородження орденом Слави 
ІІ ст. старшого сержанта В.М. Жабинського (30.03.1945):  «В боях с 16 по 21.2.45 г. за 
населенные пункты Группе, Гросс, Зибсау, Варлюбен, город Ноебург огнем своего орудия 
уничтожил два станковых пулемета, подавил огонь 3-х огневих точек с ручными пуле-
метами, уничтожил автомашину с содатами противника, подавил огонь двух отдельных 
минометов, уничтожил при этом 17 солдат и офицеров противника» (ЦАМО РФ. – ф.33, 
оп.686196, спр.5939; номер запису в базі даних – 27790870). Нагороджений медаллю  «За 
оборону Ленінграда» (22.12.1942) та орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).
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Жибер Опанас Йосипович – народився в х. Старик Дні-
провської сільської ради. Зі спогадів І.А. Новик:  «Опанас 
Йосипович прожив 89 років, довге і красиве життя. Скільки 
пам’ятаю, він мені весь час здавався молодим, і люди казали, 
що його старість десь заблукала. В 1941 році його призвали 
на фронт, але невдовзі він потрапив у полон. Однак зумів 
втекти, із Смоленська пішки дійшов до села. Трохи побув 
удома і знову пішов воювати. Закінчились його воєнні походи 
в 1944 році – після тяжкого поранення. Прийшов додому з 
бойовими нагородами – орденом Слави І ступеня і медаллю  
«За відвагу». Нам, онукам, розповідав за що був відзначений 
– одного разу взяв у полон 16 німецьких солдатів, а ще під час 
бою витягнув з-під обстрілу пораненого командира. Загалом 

ми досить часто влаштовували такі собі сімейні вечори спогадів. Дідусь нічого не за-
був, а ще умів так розповісти, що ми, і старші, і малі, слухали і плакали. Були в нього й 
трофеї – виделка, ложка і фляжка. Так дивно було їх розглядати – неначе це якісь казкові 
предмети, тільки з казки не доброї, а жорстокої».

Журба Микола Петрович (1918–1944) – народився в с. Старий Білоус, призваний до 
лав армії в 1939 р., лейтенант 23 гв.сд. З нагородного листа про нагородження орденом 
Червоної Зірки (12.08.1943):  «На фронті Вітчизняної війни з серпня 1941 року – Карель-
ський фронт, з 17.10.1942 р. – Північно-Західний фронт. В боях проявив себе сміливим, 
ініціативним, спроможним організувати і націлити міцне угрупування на виконання по-
ставленої цілі. Він з початку вступу полку в бій очолював підрозділ, а пізніше отримав 
звання командира стрілецького взводу. Під час війни був тричі поранений: 09.08.1941 р., 
24.04.1942 р., 15.12.1942 р. У травневих боях, командуючи взводом, Микола Петрович 
знищив до 20 гітлерівців. Коли знаходилися в обороні, він багато уваги приділяв бойо-
вій майстерності і встановленню дисципліни у взводі. Тов. Журба, не звертаючи увагу 
на обстріл зі сторони противника, зробив велику роботу задля укріплення переднього 
краю оборони». Загинув 05.04.1944 р. (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 11458, спр. 326; ф. 33, оп. 
682526. – спр. 1679. – номер запису в базі даних – 19044366).

Загатна Марія Федорівна 
(1922 р.н.) – народилася в с. Мох-
натин, учасниця бойових дій у Ве-
ликій Вітчизняній війні. Служила 
у військах ПВО – 619-му батальйо-
ні аеродромного обслуговування. 
Уже дійшовши на підступи до Бер-
ліна, салютувала з однополчанами 
Перемозі. Нагороджена орденами 
і медалями. Повернувшись до-
дому, відбудовувала зруйноване 
село і господарство, працювала в 
колгоспі.
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Заровський Олексій Кіндратович (1924–1945) – народився в с. Довжик, у лавах 
Червоної армії з вересня 1943 р. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За 

відвагу» рядового, сапера 86-го окремого саперного 
гв.батальону 77-ї стрілецької дивізії 69-ї армії 1-го 
Білоуського фронту О.К. Заровського (16.07.1944):  
«Т. Заровский в период наступленния дивизии с 
6.7.44 г. действовал в составе разведгруппы при 
215 сп продвигаясь впереди наступающей пехоты. 
Т. Заровский под сильным огнем противника про-
делал два прохода в проволочном заграждении и 
минном поле противника, обезвредив при этом до 
40 мин, тем самым обеспечил продвижение пехоты 
и артиллерии» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 
1058; номер запису в базі даних – 31687620). З наго-
родного листа про нагородження орденом Червоної 
Зірки (20.08.1944):  «При форсировании реки Висла 
частями дивизии тов. Заровский, действуя в составе 

расчета гребцов на пароме, переправляли артиллерию и повозки с боеприпасами под 
сильным артиллерийским огнем противника. Пренебрегая опасностью, тов. Заровский 
личным примером бесстрашия и инициативой в работе увлек товаришей к выполнению 
задания по перевозке артиллерии и боеприпасов» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 
4433; номер запису в базі даних – 35107818). Однак нагороджено медаллю  «За бойові 
заслуги». З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. гв.єфрейтора 
О.К. Заровського (06.11.1944):  «При закреплении плацдарма на западном берегу р. Ви-
сла, т. Заровский в составе своего отделения производил минирование переднего края и 
установку спирали Бруно. Личным примером и бесстрашием т. Заровский увлекал своих 
товарищей на ускорение выполнения поставленной задачи. С 17.9. по 23.9.44 г. т. За-
ровский под огнем противника установил 715 противотанковых и противопехотных мин 
и 400 метров спирали Бруно. Будучи ранен, т. Заровский продолжал работать» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 5854; номер запису в базі даних – 35584387). З нагородно-
го листа про нагородження орденом Слави ІІ ст. (20.03.1945):  «При прорыве обороны 
противника на западням берегу р. Висла в р-не Ново-Повецко тов. Заровский А.К. дей-
ствовал в составе разградгруппы в ночь на 14.1.45 года под огнем противника проделал 
проход в минном поле и проволочном заграждении противника, обезвредив при этом до 
50 противотанковых и противопехотных мин противника, чем обеспечил успешное про-
движение наступающих частей» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 1968; номер запису 
в базі даних – 24398914). З нагородного листа про нагородження орденом Вітчизняної 
війни І ст. гв.мол.сержанта, командира відділення О.К. Заровського (20.03.1945):  «При 
закреплении плацдарма на западном берегу р. Одер в р-не Клессен т. Заровский своим 
отделением под огнем противника установил за короткий срок 1800 противотанковых 
и противопехотных мин, 950 м спирали Бруно. При прорыве обороны противника в 
этом же районе т. Заровский под огнем противника сделал 5 проходов в минных полях 
и проволочном заграждении, где лично т. Заровский обезвредил 60 противотанковых и 
95 противопехотных мин, тем самым обеспечил продвижение наступающим частям. Т. 
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Заровский пал смертью храбрых» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 7271; номер за-
пису в базі даних – 29446166; ф.58, оп.18003, спр.784).

Збанацький Юрій (Григорій) Олефірович (1.01.1914–
25.04.1994) – український письменник, кінодраматург, лауреат 
Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка, активний учас-
ник партизанського руху на Чернігівщині, Герой Радянського 
Союзу. Народився с. Борсуків Остерського (тепер Козелець-
кого) району в селянській родині. 1 грудня 1942 року очолив 
створений партизанський загін імені М.О. Щорса, який діяв 
в межиріччі Дніпра і Десни, контролюючи положення в по-
над 50 довколишніх селах. В середині червня 1943 року було 
сформовано партизанське з`єднання ім. М.М. Коцюбинського, 
до складу якого увійшов загін Збанацького. 21 серпня 1943 
року за вказівкою УШПР він виділився в окреме з’єднання. У 
зону діяльності партизанів в основному входили Остерський 
і частково Олишівський та Михайло-Коцюбинський райони. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 січня 1944 року Ю.О. Збанацькому при-
своєно звання Героя Радянського Союзу.

Зеніч Григорій Омелянович (1925–1998) – народився в Олишівці, учасник Ве-
ликої Вітчизняної війни, кавалер чотирьох медалей  «За відвагу» та ордена Червоної 
Зірки (17.04.1945; ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 3986, номер запису в базі даних 
– 26883074). Коли окупанти зайняли Олишівку, Григорій був 16-літнім підлітком, тож 
потрапив до списку кандидатів в остарбайтери. Але вже тоді йому було не позичати 
сміливості – по дорозі він утік. З Бердичева добрався до Києва, а там і додому. І вже 
після визволення селища в 1943 р. став солдатом Радянської армії разом з односельця-
ми В.І. Лопатою, М.Л. Бутом. Бойове хрещення відбулось в Білорусі, під Вітебськом. 
Необстріляний, зате відважний боєць Зеніч зумів знищити кулеметне гніздо противника 
і отримав першу медаль  «За відвагу». Вдруге відзначився на річці Березині, де невелика 
група бійців стійко витримувала атаки ворога і зупинила його. На гімнастерці сержанта 
Зеніча з’явилась друга медаль  «За відвагу». Третю таку ж нагороду йому вручили по 
звільненні міста Гродно, де чотири дні мужньо тримали оборону. Врешті воєнні дороги 
привели нашого земляка у Східну Прусію. В 
жорстоких боях за кожен метр землі у міс-
тах Білау та Нурдорф бойовий розрахунок 
командира Зеніча забезпечив визволителям 
перемогу. І ось четверта медаль  «За відвагу». 
Про останні дні війни сам Григорій Омеляно-
вич розповідав так:  «Червоні тюльпани часто 
нагадують мені переможний день 9 травня 
1945-го. Тоді якраз брали неприступний Ке-
нігсберг. У суцільних руїнах лежало місто. 
І раптом побачив неушкоджену клумбу, на 
якій цвіли тюльпани. Та такі чудові. Підійти 
помилуватись не можна, ворог прострілював 
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все навколо. Треба йти вперед, атакувати. Перемога не за горами. Всі залягли, чекають». 
В тому бою сержант Зеніч знищив відразу три вогняні точки противника, але й сам був 
поранений, якраз недалечко від тієї тюльпанової клумби. Рядовому артилеристу-на-
водчику 153 сд 557 сп командир вручив орден Червоної Зірки уже в палаті госпіталю.

В Олишівку Григорій Омелянович повернувся аж у 1947 році – після лікування про-
довжував службу на Далекому Сході. Довго ще трудився в системі споживчої кооперації.

Зінченко Федір Демидович (1920–1964) – народився в Черниші, працював шофером, 
у 1938 році був обраний комсомольським ватажком колгоспу. З 1940 року на службі в 
лавах Червоної армії, всю Велику Вітчизняну війну – на фронті. Нагороджений меда-
лями  «За відвагу»,  «За бойові заслуги»,  «За оборону Ленінграда»,  «За перемогу над 
Німеччиною у Великій Вітчизняній війні». У 1950–1958 рр. – голова правління. З 1958 
р. і до останніх днів свого життя – заступник голови правління колгоспу  «1 Травня». 
Не раз обирався депутатом сільської Ради.

Йовчик Микола Савелійович (1921–2000) – народився 
в с. Ладинка, у лавах Червоної армії з серпня 1940 р. Учас-
ник бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.: 
з 22.06.1941 р. – Західний фронт, з 22.01.1942 р. – Калінін-
ський фронт, з 01.01.1943 р. – Волхівський фронт, з жовтня 
1943 р. – 2-й Прибалтійський фронт. Нагороджений орденом 
Червоної Зірки, медалями  «За відвагу»,  «За бойові заслуги»,  
«За оборону Москви»,  «За оборону Ленінграда». З нагоро-
дного листа про нагородження медаллю  «За бойові заслуги» 
старшого писаря штабу 379-ї стрілецької дивізії 2-го Прибал-
тійського фронту М.С. Йовчика (30.12.1943):  «Тов. Иовчик 
инициативный, исполнительный и работоспособный младший 
командир. Работая в должности старшого писаря штаба КАД 
379 хорошо поставил ведение секретной и боевой документа-
ции. Все порученные задания, не считаясь с временем и опасностью, выполняет точно 
в срок. Хорошая работа тов. Иовчика способствует быстрой и качественной отработке 
боевой документации и своевременному доведению боевых задач частям» (ЦАМО РФ. 
– ф. 33, оп. 686196, спр. 750, номер запису в базі даних – 22983922). З нагородного листа 
про нагородження орденом Червоної Зірки старшого сержанта М.С. Йовчика (11.08.1944):  
«Тов. Иовчик делопроизводитель штаба артиллерии дивизии. Смелый, инициативный, 
отлично знаюший свое дело младший командир. В июльских наступательных боях 
дивизии принял самое деятельное участие в изготовлении боевой документации для 
артиллерийского наступления дивизии. Во многих случаях, когда начальник штаба 
артиллерии был занят руководством артиллерийских подразделений дивизии на мес-
тах, пом.нач.штаба был занят на КП КАД, на тов. Иовчика ложилась вся тяжесть дачи 
необходимых сведений и информации об обстановке вышестоящему штабу. Во время 
подготовки прорыва обороны противника… тов. Иовчик, не зная усталости, изготовлял 
боевую документацию, чтобы дать ее вовремя в действующие подразделения. Несмотря 
на сильную контузию 12.7.44 г. от взрыва противотанкой мины, тов. Иовчик продолжал 
оставаться в строю до тех пор, пока не была подготовлена для боя вся необходимая до-
кументация. За смелость, инициативу, беспрекословное исполнение своих обязаннос-
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тей, за отличное знание свого дела ходатайствую о награждении тов. Иовчика орденом   
Красной Звезды» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 2922, номер запису в базі даних 
– 333359413). З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки старшого 
топобчислювача 934 артилерійського полку 245 стрілецької дивізії (16.05.1945):  «Тов. 
Иовчик, работая старшим топовычислителем в полку за время наступательных действий 
в районах Шнеллевальде, Новаг, Бехау, Заиферсдорф показал образцы мужества, отваги 
и умения правильно и быстро привязывать боевые порядки полка в любых условиях 
боевой обстановки. 7.05.45 года тов. Иовчик под артогнем противника участвовал в при-
вязке боевых порядков 1 и 3 дивизиона в районе Заиферсдорф и вычислил координаты 
анологически, обеспечил точное ведение огня батареи по намеченным целям. В период 
наступательных операций тов. Иовчик, двигаясь со 2-м дивизионом полка, всегда обес-
печивал быструю и точную привязку его батареи. За проявленню отвагу и мужество тов. 
Иовчик достоин награждения орденом  Красной Звезды» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, 
спр. 2922, номер запису в базі даних – 40530761). Однак нагороджено медаллю  «За від-
вагу». З 1955 р. працював учителем Ладинської школи, з 1968 по 1981 рр. – директором 
школи. Кавалер ордена Трудового Червоного Прапора та медалі  «За доблесну працю». 
Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Казимір Олексій Вікторович (1918 р.н.) – народився в с. Довжик, став солдатом 
у 1940-му, служив на Далекому Сході. Отож на війні вже твердо тримав зброю в руках. 
У 1942-му відстоював Москву. Через рік поранений під Єльнею. Після лікування брав 
участь у звільненні Криму, воював у Польщі, дійшов до Праги. У 1945 р. – знову на Да-
лекому Сході, ще два роки продовжувалась служба. В мирний час працював у рідному 
селі трактористом, активіст місцевої ветеранської організації. Прожив більше дев’яноста 
років. Нагороджений орденом Вітчизняної війни І-го ст. (1985). 

Карпенко Василь Назарович (1921–1942) – народився в с. Количівка, у лавах Чер-
воної армії з жовтня 1940 р., сержант (до липня 1942 р. – молодший лейтенант), коман-
дир гармати 45 мм 1-ї батареї 180 окремого протитанкового дивізіону 6-ї гвардійської 
стрілецької дивізії 131-го артилерійського полку Брянського фронту, був нагороджений 
орденом Червоного Прапора (№ 25218), за яким, через чверть століття, було встановлено 
місце його загибелі та поховання в хуторі Нова Деревня Бєлгородської області (перепо-
ховано на південно-західній околиці м. Старий Оскол, Старооскольського району, могила 
№ 31). З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки (10.11.1941):  «6 
октября 1941 г. в бою за г. Орел под Константиновкой сержант Карпенко проявил исклю-
чительную смелость и хладнокровие, когда два батальона фашистских танков атаковало 
огневые позиции батареи, т. Карпенко, будучи ком.орудия 45 мм пушки смело и умело 
командовал своим расчетом, в результате чего орудие уничтожило три фашистских 
танка и после того как орудие было выведено из строя, а часть расчета ранена и сам т. 
Карпенко был ранен, но продолжил командоват ь расчетом и сумел последним выйти из- 
под обстрела автоматчиков, сохранив свое и своего расчета личное оружие и прибыть в 
свою часть. Т. Карпенко за проявленное мужество и умелое командование орудием ПТО 
достоин представления к правительственной награде…». Однак нагороджено орденом 
Червоного Прапора (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682524, спр. 382, номер запису в базі даних 
– 10736962; ф. 58, оп. 818883, спр. 1139).

Кирпиль Петро Петрович (1915–1945) – народився в Михайло-Коцюбинському, у 
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лавах Червоної армії з 1941 р., на фронті 
– з 20 лютого 1942 р. Одержав поранення 
28.02.1943 р. З нагородного листа про 
нагородження орденом Червоного Пра-
пора старшого лейтенанта, командира 
батареї 76 мм гармат 705-го стрілецького 
корпусу 121-ї стрілецької дивізії 30-го 
стрілецького корпусу П.П. Кирпиля 
(13.09.1943):  «Тов. Кирпиль в дни боев 
за с. Кольтичеево, Рыльского района, 
Курской области во время прорыва пе-
реднего края обороны в этом-же районе 
07.08.43 г., проявил себя смелым, зна-

ющим командиром-артиллеристом. Исполняя обязанности начальника артиллерии полка, 
он провел большую подготовительную работу по выявлению огневых точек противни-
ка, которые потом в большинстве были подавлены и уничтожены. Лично корректируя 
огнем своей артиллерии полка, т. Кирпиль сумел обеспечить успешное продвижение 
наших подразделений при развитии наступления. При неоднократных контратаках 
противника, тов. Кирпиль сам бывал в боевых порядках, уточнял расположение наших 
подразделений и огневых точек врага, после чего организовывал губительный огонь. 
В последующих операциях тов. Кирпиль умело поддерживал огнем батареи продви-
жение полка, обеспечивал успешное выполнение боевых заданий. За личное мужество 
и хорошее руководство батареей был награжден орденом  Красной Звезды» в боях за 
1944 г.» (ЦАМО. – ф.33, оп.686044, спр.445; номер запису в базі даних – 17637745). З 
нагородного листа про нагородження орденом Червоного Прапора старшого лейтенанта, 
начальника артилерії 705-го стрілецького полку 121-ї стрілецької дивізії 1-ї гвардійської 
армії П.П. Кирпиля (березень 1944 р.):  «С первых минут прорыва вражеской обороны 
противника в районе совхоза Литвинова Любарского района Житомирской области и 
до овладения районным центром Острополь, артиллерия полка, под руководством тов. 
Кирпиля наносила мощные удары по сопротивляющемуся противнику. По бездорожью, 
по весенним полям Украины, руководимые смелым и отважным боевым офицером 
тов. Кирпилем, пушки полка неустанно следуют в боевых порядках. Противник кинул 
большие силы против наших подразделений, занявших доты. Из-за непроходимости 
дивизионная артиллерия не смогла поддержать наступающие порядки. И только пушки 
полка, минуя минные поля, выкаченные на руках артиллеристов, умело подготовленные 
тов. Кирпилем к ведению огня в любых условиях, сражались с танками и пехотой про-
тивника, пытавшегося восстановить утерянное положение. В самые трудные минуты 
боя, в самый разгар  можно увидеть тов. Кирпиля непосредственно в боевых порядках, 
корректирующим огонь по вражеской пехоте и технике. В прорыве обороны и в даль-
нейших наступательных боях, артиллерия полка сыграла огромную роль по выполнению 
важной и ответственной задачи. За проявленную инициативу в наступательных боях до 
Острополя и прорыве обороны противника, за самоотверженность и стойкость руко-
водимой тов. Кирпилем артиллерией, за проявленные образцы мужества и отваги, как 
личным составом артиллерии, а так же ее руководителем тов. Китрпилем – он вполне 
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достоин высокой правительственной награды…» Однак нагороджено орденом Вітчиз-
няної війни ІІ ст. Нагороджувався орденом Червоної Зірки (24.12.1942). Загинув у бою 
06.05.1945 р. (ЦАМО. – ф.33, оп.690155, спр.3725; номер запису в базі даних – 32236810; 

ф.33, оп.11458, спр.667).
Кладько Микола Максимович (1923 р.н.) – народився в 

с. Довжик, пішов на фронт в жовтні 1943 р., воював на 1-му 
Білоруському фронті, а на початку 1945-го потрапив в окре-
мий підрозділ, що мав готувати контингент для бойових дій з 
Японією. На щастя, тієї другої війни в його житті вже не було. 
Повернувся в село, став учителем. Викладав російську мову і 
літературу, проте й інші дисципліни доводилось читати. Серед 
численних нагород ветерана є і орден Слави. З нагородного 
листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. сапера 46 окре-
мого саперного батальйону 55 стрілецької Мозирської дивізії 
61-ї армії (25.07.1944):  «Красноармеец Н.М. Кладько при 
преследовании отступающего противника с 28 по 30.06.44 г. 

обеспечивая продвижение наступающих наших частей, снял 170 противопехотных мин, 30 
противотанковых… тем самым обеспечил беспрепятственное продвижение стрелковых 
частей без единого случая подрыва бойцов. Под огнем противника сделал проход в про-
волочном заграждении противника» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690155, спр.5253; номер 
запису в базі даних – 33808157). Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985). 

Клоновець Микола Никифорович – народився в с. Мос-
калі. З похоронки:  «В боях за Соціалістичну Вітчизну, вірний 
військовій присязі, проявивши мужність і героїзм, гвардії 
старший технік – лейтенант Клоновець Микола Никифорович 
загинув 14 січня 1945 року, похований з військовими почестями: 
Польша, Магнушевський р-н, с. Папротня». Не повернувся до 
рідної оселі і молодший син Іван – зник безвісти. На відкритті 
у Москалях Монументу бойової слави загиблим воїнам, сол-
датська мати Варвара Петрівна Клоновець перерізала червону 
стрічку. Зберегли в родині останній лист М.Н. Клоновця з 
фронту від 7 січня 1945 р.:  «Здравствуйте, дорогие родители!!! 
Пламенный фронтовой привет и масса наилучших пожеланий 
в Вашей дальнейшей жизни от Вашего сына и брата Николая! 

Сообщаю Вас о том, что письмо Ваше от 19 декабря 1944 года, которое писал папаша я 
получил сегодня, за что очень и очень благодарен, прочитав его, я немедленно пишу ответ.

Получил сегодня я всего три письма: одно Ваше, одно от папаши из Чернигова и 
одно от старой знакомой Олейник Валентины.

Дорогие мои! Представьте себе, сколько радости принесли мне эти письма, ведь все, 
что получаешь с тыла, становится радостным, знаешь, что эти письма идут с нашей Руси, 
с нашей счастливой Родины, что эти письма идут с рук родных, близких, знакомых и т. д. 
Мы сейчас находимся вдали от Родины, так пишите же чаще и веселее нам письма, ведь 
здесь они помогают нам громить немецкую нечисть, с Вашими письмами мы закончим 
войну в этом году и после этого повстречаемся.
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В недалеком будущем Вы узнаете и услышите наши успехи на фронте. Знаю из Ва-
ших писем, что ушли ребята в РКК. Они конечно молодые и они нужны в Армии для 
того, чтобы научиться защищать Родину, но, по-моему, этого счастья им не придется 
увидеть, они уже опоздали. Дело не в этом, а долг службы, каждого гражданина нашей 
Родины определяет закон.

Живу я по-старому, неплохо, обо мне не беспокойтесь. Готовимся к боям. Встретил 
Новый 1945 год – год нашей победы хорошо, правда не в мирной обстановке. Напиши-
те мне, как Вы встретили Новый год. Пишите чаще. 
Жду ответа. Передавайте привет Папаше, Мамаше 
Крестной и всем остальным, кто конечно интересуется 
этим, а кто нет, то и не обязательно.

С приветом, целую Всех, Николай» (Матеріал під-
готував краєзнавець Ю.В. Дахно).

Коваленко Семен Леонтійович (1913–1945) – народився в с. Ведильці, призваний до 
лав Червоної армії в липні 1941 р. – Центральний фронт, а з лютого 1943 р. – Південно-
Західний. Лейтенант, командир взводу 1-ї кулеметної роти 695-го стрілецького полку 221-ї 
стрілецької дивізії 94-го стрілецького корпусу. З нагородного листа про нагородження 
орденом Вітчизняної  війни ІІ ст. молодшого лейтенанта С.Л. Коваленка (18.07.1945):  
«Т. Коваленко С.Л., находясь в полку, показал себя тактически грамотным, находчивым 
и заботливым офицером. Активно участвуя в боях с немецкими захватчиками, дважды 
тяжело был ранен. Первое тяжелое пулевое ранение получил 12.12.41 г. под. г. Клин; 
второе – тяжелое пулевое ранение получил 10.3.42 г. под гор. Изюм, Харьковской области. 
При проведении учебно-боевой подготовки с личным составом показал себя тактичес-
ки грамотным и умеющим передать свой опыт. Авторитетом среди подчиненного ему 
состава пользуется вполне заслуженным» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 687572, спр. 1399; 
номер запису в базі даних – 38543455). Однак нагороджено орденом Червоної  Зірки. З 
нагородного листа про нагородження орденом Вітчизняної війни І ст. (11.09.1945):  «Тов. 
Коваленко С.Л. за время перехода на марше по Монгольской Народной Республике и 
через хребты Большого Хингана показал себя смелым и выносливым офицером. В бою 
с японскими империалистами 28.8.45 г. на реке Чол в районе населеного пункта Хода-
тунь (Маньчжурия) он тактически правильно расставил огневые средства своего взвода 
и безпощадно уничтожал живую силу противника. Будучи тяжело ранен, он с поля боя 
не ушел и продолжал управлять боем, в последствии был смертельно ранен». Загинув 
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28.08.1945, похований в окремій могилі м. Солунь, Маньчжурія, Китай (ЦАМО РФ. – ф. 
33, оп. 687572, спр. 2036; номер запису в базі даних – 38663830; ф. 33, оп. 11458, спр. 895). 

Ковальчук Борис Костянтинович (1922 р.н.) – народився 
в с. Андріївка, у мирний час встиг вивчитись на тракториста, 
а коли почалась Велика Вітчизняна, уже як солдат, пройшов 
підготовку в Чугуївському тан-
ковому училищі. У складі 31-го 
танкового полку брав участь у 
Сталінградській битві, отримав 
контузію. Після лікування знову 
сів за штурвал бойової машини. 
Відважний танкіст вже перетнув 
екватор війни, коли в бою за ви-
зволення Харкова знову отримав 
тяжке поранення. Залікувавши 
рани, включився в наступальні бої, 
але вже не танкістом, а шофером. 

Звільняв Україну, Польщу, у березні 1945-го сержант Коваль-
чук увійшов до розбитого і палаючого Берліна. Після пере-
можних салютів служба продовжувалась, Борис Костянтинович, кавалер трьох медалей  
«За відвагу», повернувся додому в 1947 році. Працював у колгоспі.

Кобець Павло Іванович (1926 р.н.) – народився в с. Киселівка, учасник Великої 
Вітчизняної. Служив на Далекому Сході у складі 190-ї дивізії 58-го стрілецького полку 
кулеметником. Воював у Маньчжурії, в бою з японцями під містом Муляном був пора-
нений. Про один з найжорстокіших боїв розповідав:  «Нас тільки десятеро залишилось. 
Після авіанальоту, в ескадрильї, до складу якої входив і наш корабель, вціліло мало. До 
того ж, японські самураї не щадили ні поранених, на полонених радянських солдатів. 
Мені вдалося взяти уцілілу шлюпку, перенести в неї чотирьох своїх поранених товари-
шів, а потім рятувався у відкритому океані». Серед нагород, якими відзначена буремна 
юність Павла Івановича медаль  «За перемогу над Японією», а також ордени Вітчизняної 
війни ІІ ст. (1985) та  «За мужність». 

Козел Михайло Семенович – районна газета повідомляє, що відбулась зустріч 
пенсіонера з с. Анисів Михайла Семеновича Козла з шофером м. Коломна Гаттою Ка-
римовим, який у далекому 1941 р. переховувався у М.С. Козла дома (1966 р., 2 серпня).

Козел Михайло Федорович (1900 р.н.) – народився в с. Бру-
силів, на Велику Вітчизняну ходив двічі. У 1941-му опинився під 
Курськом, але дивізія була розформована. Отримав відкріплення і 
повернувся додому, два роки працював конюхом та на різних робо-
тах. У 1943-му – друга мобілізація. Знову в піхоту. Був учасником 
битви під Корсунь-Шевченківським, звільняв Кіровоградщину, 
Вінницьку, Тернопільську області. Вже дійшли до Карпат, коли 
осколок відірвав йому руку. Після госпіталів в Шепетівці та Баку 
повернувся до своєї родини. Решту життя працював у колгоспі, 
дожив майже до ста років. Нагороджений орденом Вітчизняної 
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війни І-го ст. (1985). 
Козлов Петро Корнійович – народився в Казахстані, у ла-

вах Червоної армії з 1939 р.: радянсько-фінська війна, Західна 
Україна. Під час Великої Вітчизняної війни під Сталінградом, 
на Курській дузі, визволяв Чернігівщину. Саме тоді і позна-
йомився з вродливою полісянкою з с. Смолин, розписалися 
і розсталися до перемоги над ворогом. Під час війни був і 
шофером, і танкістом. Навіть був водієм у прославленого ге-
нерала, командувача 13-ї армії Героя Радянського Союзу М.П. 
Пухова. Одержав важке поранення. Нагороджений орденами 
Червоного Прапора, Червоної Зірки, Вітчизняної війни ІІ ст. 
Після війни повернувся до Смолина, працював у колгоспі ме-
ханіком, завідуючим гаражем, завгоспом, фуражиром. За сум-
лінну працю нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (2001 р., 8 вересня).

Козлянський Омелян Петрович (1910–1987) – наро-
дився в с. Ковпита, учасник бойових дій Великої Вітчизняної 
війни з 1941 р. – Калінінський, в 1943 р. - Воронезьський 
фронти. З нагородного листа про нагородження орденом 
Червоної Зірки радіотелеграфіста 49 танкового батальйону 49 
танкової бригади О.П. Козлянського (09.08.1943):  «В борьбе 
с немецкими захватчиками на Воронежском фронте 8.7.43 
и 9.7.1943 г. под хутором Ильинский, тов. Козлянский про-
явил себя мужественным, смелым и отважным командиром. 
При обороне  хутора Ильинский экипажем тов. Козлянского 
было уничтожено: один танк, минометная батарея. При атаке 
на населенный пункт Новоселовка, тов. Козлянский своей 
рацией держал двухстороннюю связь с ком.роты и ком.бата-
льона. Несмотря на усиленную бомбежку вражеской авиации 

с воздуха, артиллерийско-минометного обстрела противника рация тов. Козлянского 
не умолкала. В составе экипажа уничтожено 5 танков Т-4, танк Т-3, 2 автомашины с 
грузами. Тов. Козлянский корректировал огонь командира танка, сообщал командиру 
батальона обстановку боя» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 3289, номер запису в 
базі даних – 19816423). Однак нагороджено медаллю  «За відвагу». 

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки (20.08.1943):  «Тов. 
Козлянский, работая на должности старшины батальона, в наступательных боях с 3 по 
13 августа 43 г. на Воронежском фронте, проявил положительную заботу в обеспечении 
всего личного состава батальона питанием, горячим обедам. Днем и ночью тов. Коз-
лянский доставлял на передовую  танком вкусный горячий завтрак и обед. Под огнем, 
под обстрелом противником боевых порядков батальона старшина Козлянский смело и 
решительно пробирался и кормил людей. Были случаи, трудные дни батальона, когда не 
хватало продуктов для питания – в этих случаях старшина, проявляя исключительную 
заботу и находчивость в организации и использовании местных ресурсов, тем самым 
обеспечивая бесперебойное питание батальона в условиях быстрого наступления. За 
исключительную заботу об обеспечении личного состава батальона питанием и отвагу 
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при доставке горячей пищи непосредсвенно к боевым батараеям – тов. Козлянский до-
стоин правительственной награды» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 3105, номер 
запису в базі даних – 22266910).

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки  (05.05.1945):  «Тов. 
Козлянский, работая в должности радиста-пулеметчика танка Т-34 2-го танкового бата-
льона, показал себя мужественным, дисциплинированным, отлично знающим свое дело 
воином, храбрым и смелым в бою. Будучи радистом на танке командира роты он добил-
ся отличной и бесперебойной связи как с остальными танками роты, так и со штабом 
батальона, благодаря чему было достигнуто четкое управление танками в бою и тесное 
взаимодействие с соседними подразделениями. В боях с18 по 22 апреля 1945 г. на под-
ступах к Берлину и в последующих боевых действиях на улицах Берлина экипаж тов. 
Козлянского принимал участие в захвате 43 городских кварталов и уничтожил: два танка, 
два ПТО, минометную батарею, 7-м пулеметных точек и свыше 50 немецких солдат и 
офицеров. Лично сам тов. Козлянский уничтожил 15 гитлеровцев» (ЦАМО РФ. – ф. 33, 
оп. 686196, спр. 5975, номер запису в базі даних – 28023241). Нагороджений медалями  
«За визволення Варшави»,  «За взяття Берліна»,  «За перемогу над Німеччиною», орде-
ном Вітчизняної війни ІІ ст. (1985). 

Колесник Василь Андрійович (1923р.н.) – народився в 
с. Льгів, після визволення села від окупації в 1943 р. пішов 
на фронт і з грудня 1943 р. у складі 120-го окремого винищу-
вального артилерійського батальйону 121-го гв.стрілецької 
дивізії 13-ї армії 1-го Українського фронту дійшов до Берліна. 
В останні дні війни був поранений, лікувався у шпиталі у 
Львові, там дізнався і про Перемогу. Демобілізувався в 1945 
році з нагородами – двома медалями  «За відвагу» та двома 
орденами Слави І і ІІ ступенів. 

З нагородного листа про нагородження медаллю  «За 
відвагу» (08.03.1944):  «В боях с немецкими захватчиками 
25.02.44 г. в районах сев.зап. Кучкорувка и д. Боголюбы тов. 
Колесник выполняя обязанности за двух орудийных номеров 
1 орудия проявил себя стойким, мужественным, храбрым 

бойцом. Продвигаясь с орудием в боевых порядках пехоты под сильным огнем проти-
вника, честной работой у орудия способствовал отражению сильной контратаки пехоты 
и танков противника. Его орудие уничтожило один средний танк, две пулеметных точки 
и до взвода пехоты противника» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 3540, номер запису 
в базі даних – 20727461).

З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» (20.07.1944):  «В боях 
против немецких захватчиков с 13.7.44–16.7.44 за м. Стоянов и г. Радзехув тов. Колесник 
точной наводкой своей пушки уничтожил противотанковую пушку с прислугой и два 
взвода пехоты, тем самым способствовал успешному продвижению дивизии» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 2431, номер запису в базі даних – 31842018).

З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. гв.єфрейтора В.А. Ко-
лесника (22.02.1945):  «В бою против немецких захватчиков 26.01.45 г. при форсировании 
р. Одер и овладении г. Кебен тов. Колесник показал себя как храбрый и мужественный 
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воин. Форсировав первым реку Одер 
в составе расчета, ведя огонь из ору-
жия уничтожил 3 пулеметных точки 
и 15 немцев. 28.01.45 г. в районе г. 
Вейссиг тремя выстрелами сжег танк  
«Королевский тигр». Способствовал 
общему успеху» (ЦАМО РФ. – ф. 33, 
оп. 690155, спр. 7510, номер запису в 
базі даних – 35885666).

З нагородного листа про на-
городження орденом Слави ІІ ст. 
(22.02.1945):  «Во время боев в районе 
реки Нейсе 16.04.45 г. тов. Колесник показал образцы храбрости и отваги. Его орудие 
стояло на прямой наводке в 60 метрах от траншей противника под сильным пулеметно-
артиллерийским огнем, будучи раненым, в составе расчета уничтожил: одно орудие ПТО 
противника, три пулеметных точки с обслугой противника и до 15 солдат и офицеров 
противника. Поле боя не оставил до обеспечения успешного продвижения нашей пехоты. 
Эвакуирован в МСБ по приказу командира» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 3149, 
номер запису в базі даних – 43969020). 

Після війни знайшли ветерана ще дві бойові нагороди – ордени Червоного Прапора 
та Вітчизняної війни І ст. Починав вчитися в педагогічному інституті, мріяв про вчитель-
ську професію. Але через матеріальні труднощі не закінчив, працював у колгоспі. В 1947 
році побралися з Ганною Демидівною, і прожили разом понад 50 років, виростили сина 
і двох доньок. Ганна Демидівна також учасниця Великої Вітчизняної війни, старшина 
медичної служби, яка дійшла воєнними дорогами до Берліна, навіть рейхстаг брала.

Коломієць Федір Миколайович (1912 р.н.) – народився в Олишівці, у лавах Чер-
воної армії з 1934 р. Учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни з 22.06.1941 р. на 
Південно-Західному, 1-му Українському, 1-му Білоруському та Прибалтійському фронтах. 
Був тричі поранений та мав контузію.

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки ст. лейтенанта 1-го 
стрілецького батальйону 447-го стрілецького полку 397-ї стрілецької дивізії 61-ї армії 
Ф.М. Коломійця (28.04.1944):  «При выполнении батальоном сложной боевой задачи 
на обходный маневр д. Теребажув Гура с 16 марта 44 г. т. Коломиец проявил умение 
вождения войск и управления боем в сложной боевой обстановке в лесисто-болотистой 
местности. Благодаря смелому и умелому руководству батальон зашел в тыл противни-
ка совершенно не замеченным, завязав там жестокий бой. При отражении контратаки 
противника с численно превосходящими силами, которые повторялись до 5–8 раз на 
день, руководил по их отражению, находясь в боевых подразделениях батальона, своим 
личным примером смелости и отваги. Всего батальоном было отражено 18 контратак. 
При уничтожении группировки противника, пробравшейся в тыл нашим подразделениям, 
батальон умело провел бой, имея при этом совсем незначительные потери» (ЦАМО РФ. 
– ф. 33, оп. 686044, спр. 3522, номер запису в базі даних – 20874396). Однак нагороджено 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст.

З нагородного листа про нагородження орденом Вітчизняної війни І ст. (01.03.1945):  
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«Капитан тов. Коломиец, выполняя задания командования при прорыве обороны проти-
вника на западном берегу р. Висла, при преследовании его отступающих частей, а также 
в боях при вторжении на немецкую территорию показал себя инициативным, энергичным 
и умеющим выполнять точно и в срок приказы и распоряжения командования. Лично 
сам, выполняя оперативную работу, порученную штабом дивизии, оказывал практичес-
кую помощь в деле организации оперативного руководства частями дивизии, четко и 
планомерно организовывал службу оперативного руководства в частях и подразделениях. 
Этим способствовал командованию успехам боевых операций. Капитан тов. Коломиец 
за хорошее умение оперативного руководства, оказание непосредственной практической 
помощи частям достоин правительственной награды…» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 687572, 
спр. 395, номер запису в базі даних – 37251130).

З нагородного листа про нагородження орденом Червоного Прапора (28.06.1945):  «В 
бою 19.2.45 г. по овладению населенным пунктом, что 1,5 км восточнее г. Пиритц, будучи 
раненым не ушел с поля боя, организовав связь с приданными средствами, благодаря чему 
поставленная батальону задача была успешно выполнена. В период боя по овладению 
важным перекрестком шоссейных дорог, в районе д. Кунов, 7.3.45 года, капитан Коломиец, 
будучи контуженным, заменил выбывшего по ранению командира батальона, правильно 
организовал взаимодействие приданной артиллерии с пехотой, овладел важной дорогой, 
связывающей подвоз боеприпасов к переднему краю противника. Дисциплинирован, 
дисциплина в батальоне на должной высоте» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 5532, 
номер запису в базі даних – 28564965). Також нагороджений орденом Червоної Зірки 
(29.08.1944), Вітчизняної війни І ст. (1985). Після війни працював головою колгоспу ім. 
Коцюбинського (с. Ковпита), нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

Корінь Микита Іванович (1893–1945) – народився в с. Дніпровське, до лав Червоної 
армії призваний в липні 1941, єфрейтор, сапер 87 мін.бат. 360 сд. З нагородного листа:  
«Ефрейтор Корень Н.И. вполне зрелый сапер. При выполнении заданий командования 
всегда отличался и отличается четкостью работы и дисциплинированностью. Показав 
себя храбрым и решительным при выполнении боевых заданий на переднем крае в райо-
не м. Усвятю и деревне Старый Двор, т. Корень досрочно их выполнил. Изучив хорошо 
минно-подрывное и саперное дело и указания по сплошному разминированию т. Корень 
добился прекрасных результатов.  Им было снято и обезврежено в районе г. Белый разных 
сюрпризов 41 шт., мин 8 шт., с различными взрывателями 60 шт. и большое количество 
противотанковых мин. Кроме того, им же было разминировано 12 блиндажей и обезв-
режено свыше 500 м заминированного проволочного заграждения. Ефрейтор Корень 
делится своим опытом работы и передает его другим бойцам роты. Является примером в 
отношении осторожности и аккуратности в работе. Достоин правительственной награды 
ордена Красной Звезды». Проходив лікування в 442 омсб, помер від ран 05.01.1945 р., 
похований в п. Пампалі, Салдусський р-н, Латвія (ЦАМО РФ. – ф.58, оп.18003, спр.93; 
ф. 33,. оп. 682526, спр. 1666; КП, т.9). 

Костюк Дмитро Михайлович (1921 р.н.) – народився в с. Серединка, учасник про-
риву блокади Ленінграда. Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Качура Петро Іванович (1921–1941) – народився в с. Слобода, у лавах Червоної 
армії з жовтня 1940 р. З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки 
сержанта, тракториста при 45-мм гарматі ПТО 1-ї батареї 180-го окремого дивізіону 
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ПТО 6-ї гвардійської стрілецької ди-
візії Брянського фронту П.І. Качури 
(10.11.1941):  «Сержант Кочура, будучи 
водителем трактора  «Комсомолец», 
возившего 45-мм пушку ПТО, за все 
время войны не имел ни одной аварии, 
ни одной вынужденной остановки. Тов. 
Кочура в боях с фашистами проявил 
себя храбрейшим, инициативным вои-
ном Красной Армии. В боях за г. Ельня 
тов. Кочура огнем свого пулемета уничтожил две пулеметные точки противника и с 
трактора  «Комсомолец» помог своей пехоте занять важный рубеж, занимаемый проти-
вником. Пехота противника вела по машине т. Кочуры ураганный пулеметный огонь, от 
которого отказал кулемет, нужно было открыть люк и под огнем противника устранить 
неисправность. И т. Кочура, во имя победы над врагом, рискуя жизнью исправил пуле-
мет и продолжал уничтожать вражескую пехоту и ее огневые точки. 6.10.41 г. в бою под 
Константиновкой т. Кочура огнем свого пулемета с трактора  «Комсомолец» уничтожил 
20 человек фашистской пехоты, не давая возможности вести прицел огня по орудийным 
расчетам более 2-х часов и не давая ворваться на огневые позиции батареи. Т. Кочура 
не выпустил из своих рук пулемет до тех пор, пока не был убит фашистским снарядом 
из танка противника. Тов. Кочура достоин представления к правительственной награде 
орденом Красной Звезды» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682524, спр. 382, номер запису в базі 
даних – 10736965). Однак нагороджено орденом Червоного Прапора. Похований в Росії: 
Орловська область, Мценський район, Воінська сільрада, центр дєрєвні, сквер, братська 
могила. Одна з вулиць у с. Слобода названа іменем Петра Качури.

Кравченко Дмитро Максимович (1921–2002) – народився в с. Смолин, у лавах 
Червоної армії з липня 1941 р., перший рік війни проходив курс навчання у Рубців-
ському військовому стрілецькому училищі. Через рік (з липня 1942 р.) вже воював у 
стрілецькому полку у складі Воронезького фронту, після поранення і лікування – на 
1-му Українському та з 1944 р. на 1-му Білоруському фронтах. Довгим, суціль усіяний 
воронками і згарищами був маршрут його бойових походів і у складі 1-го Білоруського 
фронту: Орловсько-Курська битва, визволення Харкова, форсування Дніпра, Букринський 
плацдарм, бої на території  Польщі. Тут Дмитро Максимович вже гвардії майор, коман-
дир підрозділу 663-го стрілецького полку 81-ї гвардійської стрілецької дивізії. Тяжке 
поранення перервало цей маршрут до остаточної перемоги. Повернувся додому після 
лікування, а про його подвиги свідчили три ордени Червоної Зірки, подяка Верховного 
Головнокомандувача, орден Вітчизняної війни 1 ст. (1985) та численні медалі. 

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки старшого лейте-
нанта, старшого ад’ютанта батальйону 727-го срілецького полку 219-ї окремої дивізії 
Воронезського фронту Д.М. Кравченка (26.07.1943):  «Товарищ Кравченко, будучи в 
бою на Белгородском направлении, при выполении боевого приказа показал мужество и 
геройство. Враг бросал одну группу за другой живой силы и танков противника на обо-
рону батальона. Связь с ротами была порвана, тогда тов. Кравченко выдвигает батальон 
в боевые порядки и продолжает руководить боем. Благодаря правильному и умелому 



Літопис доль та днів минулих

252

руководству, атаки противника были отбиты. При отходе батальона Кравченко, отходя 
последним с группой бойцов, внезапно встретился с автоматчиками противника, лично 
сам забросал их гранатами, чем самым проложил дорогу и остальным бойцам. Он сам 
лично уничтожил до 10 немцев» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 83, номер запису 
в базі даних – 17492786).

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки капітана, старшого 
ад’ютанта батальйону 983-го срілецького полку 253-ї стрілецької Калінковицької дивізії 
Д.М. Кравченка (14.05.1944):  «В боях на Калинковичском направлении – 1 Белорус-
ский фронт – в январе-феврале месяцах 1944 г., тов. Кравченко показал себя стойким 
и бесстрашным офицером. Как штабной командир проявил себя умеющим сочитать 
силу огня и маневра. Все задания батальон выполнял хорошо. Своим личным при-
мером показал образцы стойкости и отваги. В боях за Советскую Родину был дважды 
ранен: 12.08.1942 г. тяжело ранен на Воронежском фронте. 21.07.1943 г. легко ранен на 
Воронежском фронте» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 5356, номер запису в базі 
даних – 36554952).

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки капітана, старшого 
ад’ютанта батальйону 983-го срілецького полку 253-ї стрілецької Калінковицької дивізії 
Д.М. Кравченка (04.09.1944):  «При продвижении батальона после прорыва вражеской 
обороны у высоты 265,5 (д. Новые Пустомыты)… 13 июля 1944 г. неясна была обста-
новка о численности и расположения противника в лесном массиве на подступах к с. 
Марьянувка. Возглавив небольшую группу бойцов, капитан Кравченко решил лично 
разведать этот масив. Группу смельчаков заметили немцы и открыв ураганный огонь, 
пошли на сближение. Заняв круговую оборону, т. Кравченко вступил в бой с превосхо-
дящими силами противника. Вышли все патроны. Тогда бойцы с криком  «Ура» пошли 
в атаку. От неожиданности немцы дрогнули. В это время подошли наши подразделения 
и противник был отброшен» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 2396, номер запису в 
базі даних – 31835106).

До останніх днів життя Дмитро Максимович залишався активним, небайдужим гро-
мадянином своєї країни. Переїхав до с. Кархівка, оскільки працював на Куйбишевській 
МТС та у Кархівській школі. Очолював ветеранську організацію, обирався депутатом 
сільської ради. Уряд незалежної України нагородив його орденом Богдана Хмельницького.

Красковський Володимир Зотович (1925 р.н.) – народився в с. Кархівка, з вересня 
1943 р. на 2-му Українському та 2-му Білоруському фронтах. З нагородного листа про 
нагородження медаллю  «За відвагу» рядового, стрілка 7 ср 235 зсп 46-ї армії Південної 
групи військ В.З. Красковського (29.07.1945):  «Красноармеец Красковский Владимир 
Зотович учасник Отечественной войны. В боях за Советскую Родину имеет два ранения. 
При наступлении  в районе гор. Витебска 11 февраля 1944 г. был тяжело ранен в живот и 
находился на излечении в течении семи месяцев в госпитале г. Ташкент. Второе ранение 
получил в районе пригорода Вены 13.04.45 г. при наступлении наших войск» (ЦАМО 
РФ. – ф.33, оп.686196, спр.5789; номер запису в базі даних – 27705337). Нагороджувався 
орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Красюк Дмитро Автономович (1931 р.н.) – народився в с. Ковпита, восени 1943 
р. йому ще не було й тринадцяти. А за плечима – не дитяча, справжня партизанська ві-
йна. На початку війни його родич Дем’ян Шульга, відповідальний за підготовку бази 
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для майбутнього підпілля, зробив хлопця своїм помічником. 
З Чернігова та селища Козел звозили підводами або машина-
ми зброю, одяг, продукти і ховали в підготовлених сховищах 
поблизу Ревунового Круга та Василевої Гути. Після того, 
як Дем’яна Шульгу викрили і розстріляли німці, Дмитро 
опинився в партизанському загоні, а згодом у з’єднанні під 
командуванням Миколи Таранущенка. В обов’язки юного 
партизана входила оперативно-підривна і розвідувальна 
робота.  «Ми були всюди, куди не могли пройти дорослі. І 
гинули, як дорослі», – згадував ветеран. В бою під Пірками 
в Білорусі Дмитра тяжко поранило в ногу. Лікувався в одно-
му з військових шпиталів, яких у Ковпиті було розгорнуто 

дев’ять. Переніс кілька складних операцій, довго повертався до нормального життя. А 
потому вирішив стати лікарем, вступив до Київського військового медичного училища. 
Проте підірване здоров’я не дозволило його закінчити. Здобув професію бухгалтера, 
деякий час працював за спеціальністю. А мрія про медицину не відпускала – тож 60-х 
роках таки вивчився на лікаря-стоматолога. Медиками стали і обидві доньки Тетяни і 
Дмитра Красюків. 

Крижанівський Григорій Савелійович – народився в с. Дніпровське, учасник бойо-
вих дій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., нагороджений орденами Вітчизняної 
війни І та ІІ ст., Червоного Прапора та медалями (1963 р., 2 листопада). 

Кругол Павло Кирилович (1924–2004) – народився в с. 
Шестовиця, у лавах Червоної армії з 5 жовтня 1943 р. Одержав 
поранення 25.10.1944 р. З нагородного листа про нагороджен-
ня медаллю  «За відвагу» рядового, мінометника 1 сб 250 сп 
82сд 1-го Прибалтийського фронту П.К. Кругола (30.09.1944):  
«за то, что он в наступательном бою 28.9.44 года показал му-
жество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками. Будучи 
наводчиком миномета беспрерывно своим огнем поддержи-
вал наступающую пехоту, чем самым обеспечивал их про-
движение. В этом бою тов. Кругол своим огнем уничтожил 
пулеметную точку противника, которая мешала продвижению 
нашей пехоты» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690155, спр.7061; 
номер запису в базі даних – 38190057). З нагородного листа 

про нагородження орденом Слави ІІІ ст. молодшого сержанта, командира відділення 
1-го стрілецького батальйону П.К. Кругола (09.11.1944):  «В боях за населенный пункт 
Бакужи 31 октября 44 года тов. Кругол, несмотря на сильный огонь противника, когда 
вокруг рвались мины и снаряды, он со своим пулеметом просочился вперед, из своего 
пулемета уничтожил две пулеметные точки противника, затем двигаясь вместе с пехотой 
своим огнем рассеял группу немецких автоматчиков, уничтожил расчет противотанкового 
орудия, чем дал возможность продвигаться вперед самоходным пушкам. В этом бою тов. 
Кругол уничтожил 10 немецких солдат» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.3369; номер 
запису в базі даних – 25509387). З нагородного листа про нагородження медаллю  «За 
бойові заслуги» (01.02.1945):  «за то, что он в период прорыва обороны противника од-
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ним из первых со своим отделением ворвался в немецкие траншеи и занял их» (ЦАМО 
РФ. – ф.33, оп.686196, спр.3334; номер запису в базі даних – 24945456). Нагороджувався 
медаллю  «За відвагу» (12.10.1944), орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Кудря Василь Митрофанович 
(1925–2004) – народився в с. Кобилян-
ка, у лавах Червоної армії з 20 вересня 
1943 р. З нагородного листа про на-
городження медаллю  «За відвагу» 
гв.молодшого сержанта, командира 
відділення 87-го гв.окремого саперно-
го батальйону 212 гв.сп 75 гв.сд В.М. 
Кудрі (27.02.1945):  «18.02.45 г. под. 
сильным ариллерийско-минометным 
и пулеметным огнем лично установил 
минное поле на шоссе… и зоны в охра-

ну и оборону этого минного поля, отбивая атаку численно превосходящего противника. 
При этом Кудря своим героизмом воодушевил бойцов на ратные подвиги. В ночь на 
19.02.45 г. в 100 м от противника под сильным пулеметным и автоматным огнем установил 
минное поле и нес охрану его. В ночь на 20.02.45 г. автомашина противника с пушкой 
подорвалась на этом минном поле» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.996; номер у базі 
даних – 23299225). З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки гв. 
сержанта В.М. Кудрі (21.04.1945):  «в боях при форсировании р. Одер 16,17,18 апреля 
1945 г. в районе Ной Глинтцен под сильным артиллерийским и минометным огнем собрал 
паром. С началом форсирования, несмотря на ураганный артиллерийский огонь и огонь 
снайперов первым рейсом переправил на западный берег р. Одер одну 45 мм пушку с 
расчетом и боеприпасами. На западном берегу в течении 6 часов с отделением отбивал 
контратаки  противника, пытавшегося сбросить нашу пехоту в реку. Вторым рейсом 
переправил до взвода пехоты и обратным рейсом вывез с западного берега до 10 человек 
раненых бойцов. За проявленную отвагу и мужество, боевое мастерство, способствую-
щее закреплению плацдарма достоин награждения орденом Красной Звезды» (ЦАМО 
РФ. – ф.33, оп.686196, спр.4815; номер у базі даних – 26338643). Також нагороджений 
орденом Слави ІІІ ст. та єдиною в Чернігівськый області медаллю польського уряду  «Za 

Odre, Nyse, Baltyk». З 1954 р, після закінчення Чернігівського 
педінституту, до виходу на пенсію в 1989 р. працював учи-
телем математики та фізики Дніпровської середньої школи 

Кужель Павло Сазонович (1922–2006) – народився в с. 
Ковпита, у дитячих мріях бачив себе офіцером. Тому отри-
мавши атестат, вступив до Київського піхотного училища. 
Наприкінці першого курсу довелось перервати теоретичні 
заняття і перейти до практики. Почалась війна. 19-літній 
курсант достроково склав іспити, отримав звання лейтенанта 
і опинився неподалік від Сталінграда – йому довірили коман-
дування кулеметним взводом. Після бою за станцію Клетська 
його підібрали з тяжким пораненням і відправили в госпіталь. 
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Отримав медаль  «За відвагу», але наслідки поранення не дозволяли повернутися в стрій. 
Був призначений командиром окремого взводу при коменданті міста Пенза. З родиною 
з’єднався в 1944-му, і відразу впрягся в тяжку відбудовчу сільську роботу. Крім усього 
працював у школі, як керівник допризовної підготовки. Нагороджений орденом Вітчиз-
няної війни І ст. (1985), орденом Богдана Хмельницького (2004). 

Кулак Василь Іванович (1908 р.н.) – народився в Ми-
хайло-Коцюбинському, воював в партизанському загоні ім. 
М. Коцюбинського з квітня по вересень 1943 р. З вересня 
1943 р. у лавах Червоної армії, на фронті – з грудня 1943 р. 
Єфрейтор, телефоніст роти зв’язку 275 сп 117 сд 1-го Україн-
ського та 1-го Білоруського фронтів. Нагороджений медаллю  
«За відвагу» (18.07.1944):  «12.7.44 г. под деревней Должек 
Волынской области, участвуя в отражении 6 контратак проти-
вника, восстановил более 15 порывов в телефонной линии, 
чем способствовал своевременному управлению боем»; ме-
даллю  «За бойові заслуги» (14.11.1944):  «в бою с немецкими 
захватчиками по расширению плацдарма на западном берегу 
реки Висла с 1 по 26.08.44 г., держал четкую бесперебойную 

связь штаба полка с батальоном. Неоднократно рискуя жизнью, под огнем противника 
восстановил более 50 порывов телефонной  линии и тем самым содействовал выполнению 
поставленной задачи»; медаллю  «За відвагу» (24.03.1945):  «в период ликвидации не-
мецкой группировки в городе Познань в феврале месяце 1945 г. держал четкую беспе-
ребойную связь с подразделениями полка. При случае порыва линии, быстро выходил 
на нее, устранил таким образом свыше 20 повреждений на линии связи»; медаллю  «За 
відвагу» (25.05.1945):  «в бою с немецкими автоматчиками с 22 по 24.4.45 г. в районе 
города Фюрстенвальде, действуя смело и решительно, под огнем врага, устранил 24 
порыва телефонной линии, способствовал тем самым работе бесперебойной связи». 
Нагороджений медалями  «За визволення Варшави»,  «За перемогу над Німеччиною», 
орденом Вітчизняної війни І ст. (1985) (Матеріал підготовлений А.В. Скуратовичем).

Кулик Опанас Дмитрович (1915–1945) – народився в с. Мньов, у лавах Червоної 
армії з 1941 р. На війні з 1941 р. – Західний, Центральний, Брянський та 1-й Білорусь-
кий фронти. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» гв.сержанта, 
командира 2-го відділення 2-го ескадрону 10-го кавалерійського полку 3-ї кавалерійської 
дивізії О.Д. Кулика (10.08.1944):  «за то, что т. Кулик А.Д. в боях с немецкими окупан-
тами в районе г. Седлец умелым командованием и личным примером отваги и бесстра-
шия сумел сдержать контратаку противника, превосходящего его отделение» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 717037, спр. 63, номер запису в базі даних – 150698063). З нагородного 
листа про нагородження орденом Вітчизняна війна ІІ ст. (28.05.1945):  «Тов. Кулик А.Д. 
в боях против немецко-фашистских захватчиков за д. Клейн-Шауэн проявил мужество и 
отвагу. Находясь со своим отделением в головной походной заставе при встрече с боевым 
охранением противника первым развернул свое отделение и вступил в бой. В результате 
противник на поле боя оставил до 20 солдат убитыми и ранеными, захвачено 2 ручных 
пулемета и 10 винтовок. В этом бою т. Кулик пал смертью храбрых» (ЦАМО РФ. – ф. 
33, оп. 686196, спр. 4694, номер запису в базі даних – 26170843). Загинув 21.01.1945 р., 
похований в м. Торунь (Польща).
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Кухар Олексій Федорович (1923 р.н.) – народився в с. 
Смолин, до діючої армії приєднався у 1943 р., воював в Біло-
русі, був розвідником. Після поранення і лікування виконував 
миротворчі завдання в Китаї. По війні отримав вищу економіч-
ну освіту, працював за фахом, проживає у М.-Коцюбинському. 
Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

Лавріненко Михайло Карпович 
(1921 р.н.) – народився в с. Шестови-
ця, від 1940 року почав службу в Ле-
нінграді, у військах НКВС по охороні 
особливо важливих об’єктів. Отож 

блокаду міста довелось терпіти від початку й до кінця. Після 
тяжкого поранення довго лікувався і лише в переможному 1945 
повернувся в рідне село. Про тяжкі випробування нагадують 
орден Червоної Зірки, медаль  «За оборону Ленінграда», орден 
Вітчизняної війни І ст. (1985) та інші нагороди. В мирний час 
працював у колгоспі.

Лазаренко Ілля Матвійович (1918–1983) – народився в с. 
Іванівка, ще з шкільної парти мріяв стати льотчиком, тож закінчив Чернігівський аероклуб 
по курсу пілота. В 1938 р. пішов служити в армію. В танковому полку був механіком-во-
дієм, а перед війною переведений в 225-й бомбардувальний авіаполк стрілком-радистом. 
Війна застала в Старокостянтинові. З перших днів війни брав участь у бойових діях. 
З особливим задоволенням згадував, як на Ленінградському фронті зустрів земляків 
Івана Йосиповича Шоха і Олексія Івановича Андросенка.   «Одного разу наш літак ІЛ-2 
загорівся від попадання зенітного снаряду, але  льотчик зумів перетягнути через лінію 
фронту і посадити охоплену полум’ям машину на верхівки молодого соснового лісу. Там 
нас витягли з літака піхотинці, загасили одяг і надали допомогу. Воював на Україні, на 
Ленінградському фронті, під Сталінградом, звільняв Кавказ (від Грозного до Темрюка), 
потім на 1-му Білоруському фронті до кінця війни. Під Сталінградом отримав поранен-
ня, після чого мені заборонили літати. Працював механіком, літав тільки в разі крайньої 
необхідності. Перемогу зустрічав в Берліні разом зі своїм братом Лазаренком Федором 
Матвійовичем, якого також випадково зустрів». 

З нагородного листа про нагородження медаллю  «За бойові заслуги» (31.05.1945):  
«Механика по электроспецоборудованию 
1-й авиационной эскадрильи (765 штур-
мового авиационного Варшавского ордена 
Суворова 3-й степени полка 197 штурмовой 
авиационной Демблинской Краснознамен-
ной дивизии 6 штурмового авиационного 
Люблинского корпуса – А.Л.) старшего 
сержанта Лазаренка Илью Матвеевича за 
то, что он за время участия в Отечествен-
ной войне на самолете ИЛ-2 в период с 
23.6.41 года по май 1945 года обслужил 
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1204 боевых самолетовылетов без отказа материальной части электроспецоборудования 
по его вине. Произвел 178 разных ремонтов электрооборудования в рекордно короткие 
сроки, вся работа происходила в полевых условиях. Лично дисциплинирован, служит 
примером для товарищей» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 687572, спр. 1330, номер запису в 
базі даних – 37141849). Також нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями  «За 
відвагу»,  «За перемогу над Німечиною»,  «За звільнення Кавказу». 

Лазарєв Тимофій Михайлович – народився в с. Ковпита, 
учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 
Воював на 1-му Білоруському, 2-му Прибалтийському фрон-
тах (у складі морської піхоти Балтійського флоту). Завершив 
свій бойовий шлях у Східній Прусії. Нагороджений орденом 
Червоної Зірки, медалями  «За відвагу»,  «За перемогу над 
Німеччиною». У післявоєнний період нагороджений медаллю 
Жукова, орденами Вітчизняної війни ІІ ст. (1985), Богдана 
Хмельницького ІІІ ст. (2004).

Ледовий Микита Тимофійович (1912 –1944) – народився 
в с. Роїще, у лавах Червоної армії з 1941 р. З нагородного листа 
про нагородження орденом Червоної Зірки сержанта, коман-
дира відділення 1227 сп 369 сд 1-го Білоруського фронту М.Т. 
Ледового (04.04.1944):  «В боях 25-26.3.44 г. за дер. Сутоки 

Быховского района Могилевской области первым ворвался в траншеи противника, в ко-
ротком бою истребил 4-х немцев и без промедления повел отделение на занятие деревни 
Сутоки, выпустил листовку-летучку, в которой призывал бойцов равняться по передовым. 
В течении дня 25.3.44 г. отделением отразил 2 контратаки противника. Когда рота по-
несла потери и перед превосходящими силами противника с танками и самоходными 
пушками стала отходить на рубеж атаки, он отходил последним, прикрывая отход роты 
и только в 4 часа утра отошел с отделением в исходное положение, деморализовав про-
тивника». Загинув 01.08.1944 р. (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686044, спр.3683; номер запису 
у базі даних – 21252012; ф.58, оп.18004, спр.664).

Ленько Марія Петрівна (1922 р.н.) – народилася в с. Серединка, в перші роки ві-
йни, коли масово вивозили молодь на роботи до Німеччини, Марія з подругами двічі 
втікали прямо з колони. Щастило. Було, й хвороби собі вигадували на медичній комісії, 
але якось не врахували, що усі втрьох  «хворі» зайшли в кабінет. Їм виписали на синьо-
му папері довідки на Німеччину, а вони затиснули їх у кулаках, і зі сміхом та жартами 
вийшли через пропускний пункт на вулицю, так що вартові й уваги не звернули. Тоді 
попросилися на підводу до молодих поліцаїв переїхати міст через Десну, бо хто йшов 
пішки – не пропускали. Ризикували – раптом почнуть розпитувати. У тривогах минав 
час. На початку 1943 р. до Серединки дійшла ворожа частина, але  в село не заходила. 
Треба було йти в партизани: „Загін Юрія Збанацького після важких боїв за Прип’яттю 
перебрався за Десну. У ньому багато наших людей воювало. Я була рядовою у першій 
роті, у першому взводі. Двічі брала участь в боях. Особливо важкий і тривалий був бій 
під Максимом. Фашистів прибуло сім машин, ми їх розбили і в полон сімох узяли. Але 
й наших багато загинуло. На мене подали документи про нагородження медаллю  «За 
відвагу», та не судилося її отримати. Літак, що віз поранених і наші документи, був зби-
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тий». Нагорода знайшла партизанку вже після війни, до неї додались орден Вітчизняної 
війни ІІ ст. та український орден  «За мужність», нагрудний знак  «Партизан України».

Леонтьєв Петро Павлович (1915–19.08.1943) – старший 
лейтенант Червоної армії, командир батареї 3-го гвардійського 
артилерійського полку Резерву Головного командування у 
1941 році. Народився в станиці Псебай Лабинського району 
Краснодарського краю. Брав участь в оборонних боях біля 
с. Андріївка Чернігівського району. На початку березня 1943 
року очолив повстання 121-го козацького батальйону, створе-
ного німцями для боротьби з партизанами, і перейшов на їхній 
бік. Організований на базі батальйону партизанський загін ім. 
С.М. Будьонного діяв на території Михайло-Коцюбинського 
району. Нагороджений медаллю  «Партизан Вітчизняної ві-
йни» І ст. Трагічно загинув.

Лесун Михайло Якович (1912–1944) – народився в 
с. Кувечичі, у лавах Червоної армії з 1934 р. Отримав пора-

нення 16.07.1941 р. у боях за м. Рогачов (Білоруська ССР). З нагородного листа про на-
городження орденом Червоної Зірки капітана, командира 7-ї батареї 170-го мінометного 
полку 39-ї армії Калінінського фронту М.Я. Лесуна (24.12.1942):  «Тов. Лесун М.Я. на 
фронте Отечественной войны с 27.6.41 г. Показал себя исключительно храбрым, стойким 
и находчивым командиром. Тов. Лесун постоянно находится в боевых порядках пехоты, 
что дает возможность своевременно уничтожать огневые точки противника, мешающие 
продвижению нашей пехоты. За время боев с 25 ноября по 15 декабря 1942 г. в районе 
Трайня, Куланово, Брюханово, Урдом, Ажево, Паново тов. Лесун огнем своей батареи 
уничтожил НП противника, одно орудие ПТО, одну 81 мм мин.батарею, две пулеметные 
точки и до 75 солдат и офицеров противника. 10 декабря, при наступлении нашей пехоты 
в рощу ю.з. Паново тов. Лесун минометным огнем отбил контратаку противника, нанес 
ему значительные потери в живой силе» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682525, спр. 381; но-
мер запису в базі даних – 150100897). З нагородного листа про нагородження орденом 
Олександра Невського капітана, командира 1-го дивізіону 560-го мінометного полку 
31-ї окремої моторизованої бригади (27.09.1943):  «В наступлении у Почин с 13.08.43 
г. по 20.08.43 г. капитан Лесун умело командовал дивизионом и умело руководя огнем 
дивизиона, уничтожил свыше 10 пулеметов, две 81,4-мм минометных батареи, свыше 10 
ручных минометов и свыше 100 солдат и офицеров противника, подавил огневую систему 
противника и нарушил его управление, чем обеспечил успешный штурм переднего края 
обороны и прорыв ее, отразил три контратаки, обеспечив закрепление занятого рубежа. 
В наступлении у Маецкое, Береснево, Староселье, Басино, Свадице, Новоселки Смо-
ленской области с 14.9.43 по 24.9.43 умело взаимодействуя с пехотой 515 сп в условиях 
распутицы продвигал дивизион в боевых порядках пехоты, широко используя трофейные 
ГСМ, не дал противнику закрепиться, разгромил 6 узлов сопротивления, продвинулся на 
50 км, захватил свыше 40 населенных пунктов и вывел из строя до 40% личного состава 
347 пп противника». Загинув у бою 12.07.1944 р. (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 
1331; номер запису в базі даних – 19329367; ф.33, оп. 563784, спр.15). 

Лещенко Костянтин Трохимович (1921 р.н.) – народився в Олишівці, у званні 
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молодшого лейтенанта в роки Великої Вітчизняної обороняв Ленінград, та найстраш-
ніше, що йому випало – полон у фашистському концтаборі. Пощастило дожити до ви-
зволення Червоною армією. Однак, за законами того часу, не додому привела дорога, а 
в Норильськ, де два роки відпрацьовував  «гріх» на гірничому комбінаті. В мирний час 
став солістом і гордістю місцевого фольклорного ансамблю. Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

 «Літопис Великої Вітчизняної війни» – М.-Коцюбинську школу нагороджено вим-
пелом ЦК ДТСААФ України за активну участь у пошуковій експедиції (1983 р., травень).

Лобас Федір Васильович (1897–1986) – народився в с. Улянівка, учасник бойових 
дій у Великій Вітчизняній війні. У 1941 р. потрапив у полон під Москвою, але зумів 
втекти. По дорозі додому співпрацював з партизанами. У вересні 1943 р. допомагав 
переправлятися радянським військам через Десну, за що був нагороджений медаллю  
«За відвагу». Війну закінчив у Берліні. Кавалер ордена Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

Лопата Василь Іванович (1925 р.н.) – народився в Олишівці, коли почалась війна, 
йому виповнилося 16 років. Рвався захищати Батьківщину, але в ряди бійців став уже 
після звільнення Чернігівщини і рідної Олишівки – у 1943 р. Закінчив Казанське учи-
лище і молодшим сержантом прибув на 3-й Білоруський фронт під Вітебськ. Немало 
доріг пройшов з боями. В 1944 р. був тяжко поранений, лікувався в госпіталі в Москві 
з однією думкою – швидше на фронт. Одужав і продовжив службу на тому ж фронті, 
звільняв Східну Прусію. І знову поранення. В Тульському госпіталі дізнався про кінець 
війни і про Перемогу. Лейтенат Лопата нагороджений орденами Слави ІІІ ст., Вітчизня-
ної війни І ст. (1985),  «За мужність» ІІІ ст., медалями. Василь Іванович і в мирний час 
не знав втоми, працював на керівних посадах, з 1954 р. – головний бухгалтер колгоспу 
ім. Кірова.

Лопата Григорій Герасимович (10.05.1922 р.н.) – наро-
дився в Олишівці, у лавах Червоної армії з 1940 р., на фронті 
з 18.07.1941 р.: з липня 1942 р. на Воронезькому фронті, а 
згодом на 1-му та 4-му Українських фронтах. Отримав пора-
нення в січні 1943 р. З нагородного листа про нагородження 
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст. старшого лейтенан-
та, командира 8-ї батареї 576-го артилерійського полку Г.Г. 
Лопати (23.11.1943):  «В боях за расширение плацдарма на 
правом берегу реки Днепр в районе Лютеж 12.10.43 г. бата-
рея, которой командует товарищ Лопата отражала яростные 
контратаки противника. Тов. Лопата, метким огнем своей 
батареи поджег один танк, а второй подбил и уничтожил до 
роты немецких солдат и офицеров. Во время артнаступления 
на гор. Киев метким огнем своих гаубиц тов. Лопата уничто-
жил минбатарею противника с прислугой, подавил огонь 105 
мм артбатереи и батарею 6-ствольных минометов и подавил 

огонь 13 пулеметных точек» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 3069, номер запису в 
базі даних – 46254445). З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зір-
ки старшого лейтенанта, командира 8-ї батареї 3-го дивізіону 576-го артилерійського 
полку 167-ї стрілецької дивізії 47-го стрілецького корпусу 40-ї армії 1-го Українського 
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фронту Г.Г. Лопати (10.01.1944):  «В бою за с. Насташна 4.1.44 г., поддерживая огнем 
орудий своей батареи наступление 2 стр.батальона, быстро корректируя огонь и точно 
накрывая цель на пути отхода противника и отвода его обозов и техники, уничтожил 8 
автомашин противника, до 20 подвод с грузом и несколько десятков гитлеровцев, чем 
создавал панику в рядах противника и способствовал успешным действиям батальона 
по овладению населенным пунктом и уничтожению противника» (ЦАМО РФ. – ф. 33, 
оп. 686044, спр. 3542, номер запису в базі даних – 20728595). З нагородного листа 
про нагородження орденом Червоного Прапора (14.02.1944):  «В боях по расширению 
плацдарма на правом берегу реки Днепр в районе Лютеж 12.10.43 года батарея, которой 
командовал ст.лейтенант Лопата, отражала яростные контратаки противника. Тов. Ло-
пата метким артогнем своей батареи уничтожил: до роты пехоты противника и подавил 
огонь двух станкових пулеметов, что способствовало успешному отражению контратак 
противника. В боях в районе дача Пуща-Водица 4.11.43 года тов. Лопата своей батареей 
успешно отражал яростные контратаки противника танков и мотопехоты и нанес ему 
большой ущерб в технике и живой силе. В результате чего атаки были отбиты, пехота 
продвинулась 6 километров. В боях в районе Винницкие Станы и во время прорыва 
обороны противника 29.12.43 года тов. Лопата артогнем своей батареи падавил огонь 
105 мм артбатареи и 2 станковых пулеметов противника, в результате чего поддержива-
емая им пехота успешно продвигалась вперед и овладела районным центром Гребенки и 
с. Пологи. 5.01.44 года в районе Чупира противник контратаковал наши части и пытался 
отрезать, тов. Лопата молниеносно занял боевой порядок и открыл по противнику ар-
тогонь, в результате чего рассеял до роты пехоты противника и уничтожил два ручних 
пулемета. Противник был обращен в бегство» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 807, 
номер запису в базі даних – 39379957). Однак нагороджено орденом Червоної Зірки. З 
нагородного листа про нагородження орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (10.05.1944):  «Во 
время нахождения в окружении с 13.01. по 26.01.44 г., старший лейтенант Лопата своей 
батареей поддерживал батальон 465 сп. 15.01.44 г. в районе Багва, противник внезапно 
контратаковал нашу пехоту. Тов. Лопата быстро развернул орудия и прямой наводкой 
расстреливал наседающего противника. В этом бою артогнем батареи было уничтожено 
до 100 немцев и разбито 30 повозок. 17.01.44 г., в районе Разино, противник силой до 
200 человек при поддержке 5 танков атаковал поддерживающую пехоту. Тов. Лопата 
смело командовал батареей и артогнем уничтожил до 70 гитлеровцев. 20.01.44 г., в ра-
йоне Шубены-Станы, противник силой до 150 человек с двух сторон внезапно атаковал 
наши части. Тов. Лопата с ходу развернул батарею и открыл огонь. Благодаря мужеству 
и отваге личного состава батареи, атака 
противника была отбита, где было унич-
тожено 50 немцев и разбито 15 повозок. 
24.01.44 г., в районе Тихоновка, после 
массированных налетов авиации, проти-
вник бросил в контратаку превосходя-
щие силы пехоты при поддержке танков 
и самоходных орудий  «Фердинанд». 
Тов. Лопата под обстрелом противника 
выкатил гаубицу на прямую наводку и 
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открыл ураганный огонь. В результате чего было подбито один «Фердинанд» и унич-
тожено до 50 солдат и офицеров, атака противника была отбита» (ЦАМО РФ. – ф. 33, 
оп. 690155, спр. 3728, номер запису в базі даних – 32238059). З нагородного листа про 
нагородження орденом Олександра Невського капітана, помічника начальника штабу 
576-го артилерійського полку 167-ї стрілецької дивізії Лопати (21.02.1945):  «За время 
командования дивизионом с 21.9. по 10.10.44 г., после ранения командира дивизиона, 
капитан Лопата, благодаря его умелому и решительному командованию дивизионом, по-
ддерживал наступающую пехоту огнем и колесами и не имел ни одного случая отставания 
от поддерживаемой пехоты. За это время артогнем дивизиона уничтожено 8 станковых, 
12 ручных пулеметов и подавлен огонь 5 минометных и 4 артиллерийских батарей, что 
обеспечило успешное продвижение вперед поддерживаемой пехоте. Во время прорыва 
обороны противника в районе Собранце 23.11.44 г., капитан Лопата обеспечил планиро-
вание огня и оперативное руководство штабом полка, своевременное доведение боевой 
задачи до командиров дивизионов, батарей и командиров стрелковых подразделений, 
что способствовало успешному прорыву обороны противника, продвижению вперед 
поддерживаемой пехоты и овладению крупными населенными пунктами Собранце и 
Михальовце» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 2533, номер запису в базі даних – 
41145946). Однак нагородженно орденом Вітчизняної війни І ст.

Лутченко Кузьма Дмитрович (1922–1945) – народився в с. Мньов, у лавах Червоної 
армії з 17.10.1943 р. Отримав поранення 20.04.1945 р. З нагородного листа про нагоро-
дження медаллю  «За відвагу» рядового, стрільця 1-ї стрілецької роти 515-го стрілецького 
полку 134-ї стрілецької дивізії 61-го стрілецького корпусу 69-ї армії 1-го Білоруського 
фронту К.Д. Лутченка (08.08.1944):  «за то, что под огнем противника 31.7.44 г. одним 
из первых форсировал р. Висла и при отражении неоднократных контратак противни-
ка на занятом плацдарме убил 2-х немцев» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 3175, 
номер запису в базі даних – 34509161). З нагородного листа про нагородження орденом 
Слави ІІІ ст. єфрейтора К.Д. Лутченка (28.02.1945):  «В бою 4 февраля 1945 года при 
отражении ожесточенных контратак немцев пехоты и танков на восточной окраине гор. 
Франкфурт-на-Одере, тов. Лутченко, выдвинувшись вперед огнем своего автомата унич-
тожил вражеского пулеметчика и в процесе боя взял в плен 2-х немецких солдат» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 1779, номер запису в базі даних – 24129040). З нагородного 
листа про нагородження орденом Слави ІІ ст. молодшого сержанта, автоматника К.Д. 
Лутченка (29.05.1945):  «В боях 18-19 и 20.04.1945 года по расширению плацдарма на 
западном берегу реки Одер, за овладение высотой 62,0 и озером Алькастен тов. Лутченко 
сражался мужественно и отважно. В бою 20.04.1945 г. при прорыве сильно укрепленной 
обороны врага первым ворвался в траншею противника, забросал гранатами и при этом 
убил 13 немцев и 5 немцев взял в плен. Во всех боях тов. Лутченко проявлял мужество 
и отвагу, при отражении контратаки противника 20 апреля 1945 г. был тяжело ранен» 
(ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 687572, спр. 1527, номер запису в базі даних – 37926108). Помер 
21.04.1945 р., похований в Польщі (з документів 235 омсб: Бранденбурзька провінція, 
район Лебус, околиця дер. Голиц, військове кладовище). 

Любчик Олексій Миколайович (1922–2001) – народився в с. Старий Білоус, учасник 
Великої Вітчизняної війни. Після успішного закінчення місцевої школи, за направленням 
облвійськкомату навчався в Харківському танковому училищі, яке закінчив з відзнакою. 
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Відразу направлений на фронт. Як він сам говорив, з війною 
обійшов всю землю – Центральний, Ленінградський, 2-й 
Прибалтийській та 1-й Білоруський фронти. Був старшим 
лейтенантом, командиром танкового відділення, учасник най-
більшої танкової битви під Прохорівкою, битви на Курській 
дузі, кавалер двох орденів Вітчизняної війни. Був контужений 
14.03.1943 р. та легко поранений 06.02.1945 р. З нагородно-
го листа про нагородження орденом Вітчизняної війни І ст. 
лейтенанта, командира взводу танків Т-70 420 тб 103 тб 3 тк 
О.М. Любчика (23.07.1943):  «В течение 4-х дней т. Любчик 
отражал ожесточенные атаки танков и пехоты противника 
в районе ст. Поныри. 17 атак пехоты и танков противника 
отразил лейтенант Любчик. Когда его машина сгорела от 
вражеского снаряда, т. Любчик пересел на другую машину и 
продолжал вести бой. В групповом бою было уничтожено 6 

танков противника. Лейтенант Любчик 
уничтожил 4 пулемета, до 20 солдат и 
офицеров противника» (ЦАМО РФ. 
– ф.33, оп.682526, спр.1617; номер за-
пису в базі даних – 26619773). У 1945 
р. повернувся в рідне село. Працював 
на залізниці, але через деякий час по-
вернувся до хліборобської справи. В 
місцевому радгоспі працював тракто-
ристом, потім аж до виходу на пенсію 
очолював тракторну бригаду. Нагоро-
джений орденом Вітчизняної війни І 
ст. (1985).

Мазанка Михайло Данилович – партизан із хутора Хро-
патого, 16-літнім хлопцем потрапив у партизанський загін під 
командуванням М.М. Таранущенка. Навчився підкладати міни 
під рейки, підривати мости. Поранений в руку, а від важкого 
кулака німця-поліцая, що вцілив підліткові в голову, майже по-
вністю втратив слух. 

Марченки – родина з с. Топчіївка, всі чотири сини – Максим, 
Тимофій, Євген і Михайло брали участь у боях в роки Великої 
вітчизняної війни. Найменший Михайло (1920 р.н.) був льот-

чиком, старший лейтенант. Відомо, що загинув 11 липня 1943 року в боях на Курській 
дузі. Був нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. і медаллю  «За відвагу». Не 
повернувся з війни і його брат Тимофій.
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Маслюк Михайло Тихонович (1905 р.н.) – з с. Павлівка, 
учасник бойових дій, нагороджений орденами Червоної Зірки, 
Вітчизняної війни ІІ ст., медалями  «За відвагу»,  «За оборону 
Кавказу»,  «За взяття Берліна»,  «За доблесну працю». Вів і 
залишив нащадкам записи з історії сіл своєї громади.

Махин Михайло Іванович (1926–1945) – народився 
в с. Ведильці, призваний до лав Червоної армії в 1944 р., з 
17.08.1944 р. на 1-му Українському, а з листопада 1944 р. на 
2-му та 3-му Українському фронтах. З нагородного листа 
про нагородження орденом Слави ІІІ ст. рядового, стрілка 
5-ї стрілецької роти 200-го гв.стрілецького полку 68-ї дивізії 
М.І. Махина (03.12.1944):  «7.11.44 при наступлении в районе 
с. Диал тов. Махин с группой бойцов в числе первых ворвался 

в расположение противника и броском гранат уничтожил пулеметную точку и до 7 солдат 
противника. Продолжая бой, тов. Махин ворвался в траншею противника и в рукопаш-
ной схватке уничтожил 2 солдат противника» (ЦАМО. – ф. 33, оп. 690306, спр. 1527; 
номер запису в базі даних – 40804714). З нагородного листа про нагородження орденом 
Слави ІІ ст. (14.03.1945):  «6.03.45 в районе западнее населеного пункта Шапонья, во 
время отражения контратак численно превосходящих сил пехоты и танков противника, 
тов. Михин проявил исключительную стойкость и личное мужество. Танки противника 
подошли вплотную к переднему краю. За ними следовала вражеская пехота. Тов. Махин 
выскочил из укрытия и броском нескольких гранат подбил один танк противника, увлекая 
за собой бойцов. В этом бою бойцы, воодушевленные подвигом т. Махина, уничтожили 
до 9 немецких солдат и офицеров» (ЦАМО. – ф. 33, оп. 690306, спр. 947; номер запису 
в базі даних – 42216467; ф.58, оп.18003, спр.1215; ф.58, оп.А-83627, спр.6220). Під час 
бою був поранений, помер від одержаних ран, похований в Секешфехервар (Угорщина).

Мехед Іван Павлович (1905–1945) – народився в с. Халявин, у лавах Червоної армії 
з вересня 1943 р. на 1-му Українському фронті. З нагородного листа про нагородження 
орденом Слави ІІІ ст. рядового, сапера 396-го стрілецького полку 135-ї стрілецької дивізії 
(10.04.1945):  «При отражении танковой атаки противника 25.3.1945 г. в селе Нонвальде 
исключительную смелость, находчивость и мужество проявил сапер Мехед при установ-
лении мин на подступах к полку. Под ружейно-пулеметным огнем немцев, рискуя жизнью 
мастерски установил 13 мин, на которых подорвалась главная самоходная пушка, внеся 
замешательство в ряды остальных, при этом из личного оружия т. Мехед расстрелял 6 
немецких десантников, обеспечив без потерь смену КП полка» Загинув 26.04.1945 р. 
(ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690306, спр.3269; номер запису у базі даних – 44100276; ф.58, 
оп.18003, спр.850).

Минута Пилип Сергійович (1918–1945) – народився в с. Слабин, у лавах Червоної 
армії з 15.10.1938 р., на війні з червня 1941 р. З нагородного листа про нагородження 
орденом Вітчизняної війни І ст. лейтенанта, командира стрілецького взводу 119-го 
стрілецького полку 13-ї стрілецької дивізії 43-го стрілецького корпусу П.С. Минути 
(07.03.1945):  «В бою 1.02.45 г. за населенный пункт Мехнитд т. Минута смело ринулся 
со своим взводом в населенный пункт и занял северо-восточную часть населенного 
пункта, прочно ее удерживая. Противник предпринял несколько ожесточенных атак. 
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Благодаря своему мужеству и умению т. Минута смело отразил контратаку противника 
и нанес ему значительный урон. Будучи тяжело раненым, не оставил поля боя, управляя 
подразделением до полного отражения контратаки. 1.02.45 г. умер от ран» (ЦАМО РФ. 
– ф. 33, оп. 690306, спр. 1478, номер запису в базі даних – 41141388). Нагороджений ме-
даллю  «За оборону Ленінграда». Згідно з документами 112 омсб за 1945 р. похований в 
Німеччині на західній стороні села Еренфорст у 100 км від перехрестя, кв. 8608 (ЦАМО 
РФ. – ф.58, оп.А-71693, спр.490).

Мироненко Митрофан Мусійович (1911–1941) – на-
родився в с. Улянівка, у 1938 р. направлений до авіаційного 
училища в м. Харків, служив штурманом літака ПЕ-2. 23 
вересня 1941 р. лейтенант, штурман 
ланки 242-го бомбового авіаційного 
полку М.М. Мироненко у складі екі-
пажу І.Л. Золіна здійснив на переправі 
Борислав-Каховка Херсонської облас-
ті вогняний таран. І лише в 1974 році, 
коли раптово маленькою дівчинкою 
на березі Дніпра було знайдено зна-
чок з прізвищем Золін та проведено 
на тому місці розкопки, рідним на-
дійшов лист-похоронка про загибель 

М.М. Мироненка. На честь тих, хто повторив подвиг командира 
авіаційної ескадрильї капітана Миколи Гастелло, здійснений 
ним 26 червня 1941 року, у місті Борислав-Каховка споруджено 
обеліск у вигляді літака, на якому викарбувані імена героїчного 
екіпажу Митрофана Мусійовича Мироненка, Порфира Михайловича Кождакова, Івана 
Івановича Золіна.

Мишко Григорій Пилипович (1921 р.н.) – народився в с. Серединка, у лавах Чер-
воної армії з вересня 1940 р., з 22.06.1941 р. пройшов усю війну, воював у складі 135-ї 
танкової бригади 2-го Українського фронту. Брав участь у визволенні Донбасу. Закін-
чив війну у Будапешті. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» 
молодшого сержанта, командира гармати винищувального протитанкового моторизо-
ваного батальйону автоматників 135-ї танкової бригади Г.П. Мишка (01.11.1944):  «В 
бою в районе Леличень 11.09.44 г. мл.сержант Мишко проявил мужество и отвагу. Его 
расчет, выкатив орудие на открытую позицию, 26 выстрелами подавил 3 огневых точки 
противника, поджег склад боеприпасов и рассеял до взвода вражеской пехоты» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 687572, спр. 2204, номер запису в базі даних – 46089744). Нагороджений 
орденом Вітчизняної війни І ст. (1985). 

Міклаш Федір Кирилович (1926 р.н.) – народився в с. Шестовиця, у 1943-му, раді-
ючи визволенню рідного села і Чернігівщини, приєднався до армії-визволительки, аби 
покінчити з ворогами назавжди. У першому ж бою під Бердичевом продемонстрував 
хоробрість і винахідливість, отримав легке поранення, а за проведену операцію відзна-
чений медаллю  «За бойові заслуги». Далі у складі 4-го Українського фронту звільняв 
Прикарпаття і Закарпаття. Восени 1944-го, під час штурму міста Мукачеве осколком 
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розтрощило йому ногу. Кавказ був здравницею – кілька операцій, довге лікування, доки 
хоча б з милицями став на ноги. Нестримно тягнуло додому, в рідне українське село. 
Від’їзд із Тбілісі був справді тріумфальним – там, на вокзалі, в очікуванні потяга, почув 
найжаданішу звістку: Перемога! Ветеран війни у мирний час заслужив і звання ветерана-
зв’язківця – 22 роки працював листоношею в Чернігові.

Мозговий Петро Кузьмич (1921 р.н.) – народився в с. 
Смолин, у лавах Червоної армії з 5 жовтня 1943 р., на 1-му 
Українському фронті з 20.01.1944 р. З нагородного листа про 
нагородження медаллю  «За відвагу» рядового, телефоніста 
взводу зв’язку 2 стрілецького батальйону 726 стрілецького 
полку 395 стрілецької Таманської дивізії П.К. Мозгового 
(13.09.1944):  «за то, что в бою за город Станислав 23.7.44 
года, будучи на наблюдательном пункте 2 минометной роты 
он образцово выполнял свои обязанности, а также уничтожил 
в этом бою из автомата 3 немцев» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
690155, спр. 2616, номер запису в базі даних – 31637533).

З нагородного листа про нагородження орденом Слави 
ІІІ ст. рядового, спостерігача 2-ї мінометної роти 726-го 

стрілецького полку 395-ї стрілецької Таманської дивізії П.К. Мозгового (27.03.1945):  
«Наблюдатель минроты Мозговой П.К. во время контратак противника в районе села 
Мальмин 5.2.45 г. все время находился на наблюдательном пункте и четко докладывал 
обо всем заммином. Вместе с пехотой участвовал в отражении 4-х контратак противника. 
В танковом десанте на танках 62 танковой бригады отличился как смелый, отважный 
и храбрый воин. Своим личным примером героизма воодушевлял своих товарищей 
на боевые подвиги, на выполнение боевых приказов. 17.2.45 г. при взятии населеного 
пункта Шанталь красноармеец Мозговой быстро обнаружил опорный пункт противни-
ка, который был разбит и уничтожен огнем минометов. В уличных боях красноармеец 
Мозговой убил 2 немцев и захватил ручной пулемет противника. За проявленный в боях 
героизм и стойкость на плацдарме за р. Одер красноармеец Мозговой П.К. достоин пра-
вительственной награды…» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 7340, номер запису в 
базі даних – 45887332). Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Молибога Андрій Іванович (1900–1945) – народився в с. Анисів, у лавах Червоної 
армії з 6 березня 1944 р. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» 
рядового, командира розрахунку 3-ї кулеметної роти 1233 сп 371 сд 5-ї армії 3-го Біло-
руського фронту (30.06.1944):  «за то, что в наступательных боях 21.06.44 г. в районе 
деревни Высочаны, в жарком бою, когда вывело из строя командира расчета, т. Молибога 
не растерялся, быстро принял на себя команду и пулемет снова застрочил по немецким 
захватчикам. Этим помог нашим подразделениям в продвижении вперед и овладении 
деревней Высочаны». Зник безвісти в грудні 1944 р. (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, 
спр. 1424, номер запису в базі даних – 30249091; ф.58, оп.977520, спр.722).

Моргун Григорій Якович (1925 р.н.) – народився в с. Шибиринівка, у лавах Чер-
воної армії з вересня 1943 р., на фронті з жовтня 1944 р. Отримав поранення 22.01.1944 
р. З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки рядового, стрілка 8 
ср 224 сп 162 сд Г.Я. Моргуна (27.03.1945):  «В боях за высоту 205,8 18.3.45 г., невзирая 
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на сильный артминометный и пулеметный огонь противника, действовал решительно, 
смело. При отражении трех вражеских контратак и в рукопашно-гранатном бою унич-
тожил 11 немецких солдат и офицеров» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.6325; номер 
запису у базі даних – 29663677). З нагородного листа про нагородження орденом Слави 
ІІІ ст. (29.04.1945):  «В бою за отдельные дома на восточном берегу реки Вест-Одер 
был ранен. После оказания ему медицинской помощи, возвратился в строй. Невзирая 
на ранение, в числе первых форсировал водный рубеж» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, 
спр.6325; номер запису у базі даних – 29664101). Нагороджений орденом Вітчизняної 
війни І ст. (1985).

Музей бойової слави с. Пакуль – у Пакульській школі в 1985 році відкрита кімната 
бойової слави. Керівник О.В. Тарасенко з пошуковцями зібрали чимало матеріалів про 
земляків на фронтах війни. Нещодавно створений інтернет-сайт  «Подвиг народа» до-
повнить зібрані школярами матеріали копіями нагородних листів з описом героїчних 
вчинків односельців: Цехмістер Кіндрат Тихонович – двічі нагороджувався медаллю  
«За відвагу» за те, що  «в наступательном бою… под огнем противника обеспечил рас-
чет бесперебойным снабжением боеприпасами, тем самым способствовал успешному 
продвижению вперед наших подразделений» (червень 1944 р.),  «под сильным огнем 
противника бесперебойно подносил боеприпасы к пулеметному расчету, чем обеспечил 
бесперебойную его работу, будучи легко ранен тов. Цехмистер вынес с поля боя своего 
командира роты и доставил его на ПМП» (липень 1944 р.); Штих Григорій Сидорович 
– рядовий-стрілок одержав орден Слави ІІІ ст. за те, що  «находясь в боевом охранении 
уничтожил противотанковой гранатой бронетранспортер противника и сам был тяжело 
ранен» (травень 1945 р.); Царенок Іван Денисович – учасник оборони Севастополя, ря-
довий-стрілок, нагороджений орденом Червоної Зірки за виявлену міжність в боях при 
форсуванні річки Тиса (Угорщина) та взяття міста Деньдьєш, де був важко поранений 
(червень 1945 р.); Ходос Микола Федорович – гвардії єфрейтор, розвідник, нагороджений 
медаллю  «За відвагу» за те, що  «благодаря отличной разведывательной службе т. Ходос, 
батарея не пропустила ни одного самолета противника, не обстреляв его» (жовтень 1943 
р.) та орденом Слави ІІІ ст. за те, що  «при обеспечении передовых частей, форсирующих 
р. Одер… отражал налеты… быстро и точно наводил орудие в цель, благодаря чему 1 са-

молет противника был сбит… 
немецкого обер-лейтенанта… 
заставили сдаться в плен… 
участвовал в захвате 7 вра-
жеских вооруженных солдат, 
где он также действовал весь-
ма смело и отважно… был 
ранен и после выздоровления 
вернулся в строй» (лютий 
1945 р.); Заводенко Володи-
мир Андрійович – рядовий-
кулеметник у боях за місто 
Михайлівци (Чехословач-
чина) був важко поранений, 
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нагороджений орденом Слави ІІІ ст. (травень 1951 р.); Семеняга Іван Зіновійович – ря-
довий, тесля мостової роти, нагороджений орденом Червоної Зірки за трудовий героїзм, 
за те, що  «на всех предыдущих работах являлся образцом высокий производительности 
труда» (лютий 1945 р.); Коваленко Аким Олександрович – рядовий-хлібопек армійської 
полкової хлібопекарні, нагороджений орденом Червоної Зірки за те, що  «с начала войны 
был 3 раза ранен… с 1941 г. служил все время в одной части… в этой части и участво-
вал в боях» (травень 1945 р.); Конюша Михайло Аніфатович – гвардії єфрейтор, стар-
ший телефоніст, нагороджений медаллю  «За відвагу» за те, що  «в боях при прорыве 
обороны противника… исправил 17 порывов связи» (вересень 1944 р.); Цибуля Василь 
Давидович – єфрейтор, старший телефоніст, нагороджений медаллю  «За відвагу» за 
те, що  «в боях с японскими захватчиками при прорыве обороны японцев… под огнем 
противника обеспечил непрерывную связь и устранил два поврежднения» (серпень 1945 
р.); Радченко Микола Зіновійович – рядовий-стрілок роти автоматників, нагороджений 
медаллю  «За бойові заслуги» за те, що  «в бою за населенный пункт Питерсдорф… 
уничтожил пулеметное гнездо вместе с расчетом, мешающим продвижению пехоты» 
(червень 1945 р.); Каранда Олексій Михайлович – гвардії старшина, командир гармати 
танка КВ-122, нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. за те, що  «при прорыве 
сильно укрепленной обороны противника тов. Каранда уничтожил огнем из пушки 
2 ПТО, 1 танк и 4 миномета. В бою орудие танка вышло из строя, но тов. Каранда не 
растерялся, он снял пулемет и продолжал вести огонь из пулемета по автоматчикам про-
тивника до подхода нашей пехоты. В этом бою был тяжело ранен» (листопад 1944), та 
нагороджений орденом Червоної Зірки за те, що  «в боях по уничтожению окруженной 
Восточно-Прусской группировки… проявил мужество, отвагу и умение в бою, огнем 
орудия… уничтожил 1-25 мм орудие и 1 шестиствольный миномет… уничтожил в со-
ставе экипажа 2 самоходных орудия,  «артштурм» 2-81 мм миномета, 3 ручных пулемета 
и до 18 гитлеровцев» (березень 1945 р.). (Матеріал підготовлений А.Л. Курдано).
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Нікитенко Іван Кирилович (1922–2011) – уродженець с. 
Павлівка, ветеран Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., 
учасник параду в Москві 7 листопада 1941 р. Нагороджений 
орденами і медалями.

Ніцай Василь Микитович 
(1908–1944) – народився в с. Дес-
нянка, у лавах Червоної армії з 
1930 р., у 1938 р. успішно закін-
чив Харківське льотне училище, 
воював в Іспанії. Учасник бойових 
дій Великої Вітчизняної війни з 
22.06.1941 р. У 1943 р. штурман 

авіаескадрильї, воював у складі Берлінського ордена Кутузова 
та ордена Олександра Невського 132-го авіаполку. Нагороджу-
вався орденом Червоної Зірки (1944). 20 серпня 1944 загинув 
при виконанні бойового завдання. Похований в м. Докшиці 
Вітебської області. Його ім’ям названо вулицю в с. Деснянка.

З нагородного листа про нагородження орденом Вітчиз-
няної війни І ст. (30.01.1945):  «В полку на должности штурмана полка, работает с июня 
1943 г. В период переучивания на новой мат. части самолета Ту-2 перед полком стояла 
основная ответственная задача в самые сжатые сроки обучить личный состав всеми ви-
дами вооружения и вождения этой дорогостоящей машины, чтобы в ближайшее время 
испытать это грозное оружие в боях. Тов. Ницай энергично, как подобает большевику, 
взялся за выполнение этой задачи. Отлично организовал занятия летного и штурман-
ського состава, повседневно контролировал ход занятий, и в результате всего этого, за 
период переучивания в полку не имелось ни одного случая летного происшествия по вине 
штурманського состава, государственные зачеты по штурманской, бомбардировочной 
подготовке сданы на хорошо и отлично. С 6.6.44 г. тов. Ницай в составе полка участву-
ет в боевых действиях на новом типе самолетов Ту-2. На Ленинградском фронте полк 
совершил 243 самолето-вылета на разрушение долговременных вражеских укреплений 
на Карельском перешейке, на реке Свирь, в результате чего, наши войска разгромили 
вражеские группировки и прорвали линию обороны на этих участках. Участвовал в 
массированных налетах при освобождении г. Выборг. Отличным бомбометанием дви-
жение через важный ж.д. узел преостановлено, задержана переброска войск противника 
к линии фронта и наши части успешно овладели г. Выборг: лично тов. Ницай совершил 
здесь 11 самолето-вылетов ведущим полка. На 3-м Белорусском фронте полк совершил 
52 боевых самолето-вылета на бомбардировку скоплений войск противника в г. Друя и на 
разрушение ж.д. магистралей западнее г. Минск, в результате чего задержано 70 эшалонов 
с войсками и техникой противника, спешно подбрасываемых противником к линии фрон-
та. Наши войска успешно освободили столицу Советской Белорусси г. Минск. Лично 
тов. Ницай совершил здесь 3 самолето-вылета ведущим полка. На 1-м Прибалтийском 
фронте полк совершил 169 самолето-вылетов. Тов. Ницай лично совершил 6 успешних 
боевых вылетов ведущим полка, участвовал в массированных налетах на ж.д. узел Мита-
ва, прямым попаданием ж.д. станция, склады с горючим и 27 эшалонов с боеприпасами 
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и техникой противника уничтожено. 
Участвовал в массированных налетах 
по узлам ж.д. и шоссейных дорог запад-
нее Шауляй, задержано до 50 эшелонов 
с живой силой и техникой противника 
и большое количество автотранспорта, 
следующего к линии фронта.

20.8.44 г. при выполнении боевого 
задания по разрушению ж.д. узла и 
скопления эшелонов на ст. Можейкяй 
ведущим 3 девяток Ту-2 при подходе 
к цели сильным огнем противника 
самолет подбит, летчик ранен. Повреждены гидросистема, бензосистема и левый мо-
тор. Видя грозящую опасность, тов. Ницай не растерялся, рискуя жизнью, отлично 
произвел бомбометание всем полком: уничтожено 12 эшелонов противника, разрушен 
ж.д. узел Можейкяй, движение на этой важной ж.д. магистрали преостановлено. После 
выполнения задания все три «девятки» без потерь возвратились на свой аэродром. При 
заходе на посадку отказал второй мотор, агрегаты выпуска шасси не работали, летчик, 
ввиду ранения, потерял силы, не справился с расчетом, самолет врезался в лес и сгорел. 
Штурман, летчик и стрелок-радист погибли.

За весь период Отечественной войны тов. Ницай лично совершил 52 успешных 
боевых вылета, после последней правительственной награды имеет 15 успешных 
боевых вылетов ведущим полка. За период боевых действий с 6.6.44 г. полк совершил 
464 успешных самолето-вылетов. За успешную боевую работу летный состав получил 
четыре благодарности от Верховного Главнокомандующего тов. Сталина и 85 человек 
награждены орденами и медалями Союза ССР. За отвагу и мужество, проявленне в боях 
с немецкими захватчиками тов. Ницай достоин правительственной награды…» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 1452, номер запису в базі даних – 2412072).

Нехай Григорій Васильович (1926 р.н.) – народився в с. Льгів, був зарахований 
до війська в січні 1944 р., але в боях так і не випробував себе до самого 1945 р. Однак 
його 1123-й запасний стрілецький полк тримали в Сибіру у повній бойовій готовності. 
Довелось воювати з мілітаристською Японією. В одному з боїв, ризикуючи життям, 
поранений в ліву руку, правою Григорій Васильович  кинув гранату в кулеметне гніздо 
і знищив його. Його представили до нагороди, але медаль  «За відвагу» знайшла його 
лише в 1954 році. Були ще бої, де льгівський хлопець проявляв таку ж мужність, але був 
тяжко поранений (15.08.1945). Підлікувавшись, отримавши другу групу інвалідності, був 
звільнений в запас і повернувся додому. Працював на залізниці. Згадати війну змусила 
ще одна нагорода – медаль  «За бойові заслуги» (06.11.1947), яку ветерану вручили че-
рез 52 роки після тих буремних днів (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 744808, спр. 1623, номер 
запису в базі даних – 80478841).

Новик Ничипір Антонович (1922 р.н.) – народився в с. Дніпровське, у 1941 р. по 
віку мав би йти в армію, а вийшло так, що прямо на фронт. Рушив у військовому строю 
до Ростова-на-Дону пішки. Інших чотирьох синів мати перехрестила і теж мусила від-
давати на війну. Рядовий сапер Новик зі своїм міношукачем добре навчився відшукува-
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ти і знешкоджувати міни. Перші три воєнні роки служив на 
Кавказі, а далі – наступ. Бойова нагорода прикрасила груди 
сапера під час визволення Пскова – медаль  «За відвагу». 
Пам’ятного дня 1 квітня 1944 р.у Новгородській області від-
бувся останній для Ничипора Антоновича бій. Зрозумів це, 
коли побачив себе у санітарній вантажівці з перебинтовани-
ми рештками ноги. Далі санітарна частина, тил, госпіталь в 
Омській області. Писав листи матері, відповіді не було, тож, 
не дочекавшись, ризикнув їхати на рідний берег Дніпра. По 
дорозі дізнався про Перемогу і кінець війни. Вдома разом з 
дружиною Софією Дем’янівною переживали голод 1947-го, 
будували будинок, виростили троє дітей, дочекались шістьох 
онуків. Він не зважав на каліцтво, все робив сам. І матінку 

Ничипора доглядали до глибокої старості. Нагороджений орденом Вітчизняної війни 
І-го ст. (1985). 

Новиченко Микита Єфимович (1903 р.н.) – народився в с. Слобода, у лавах Черво-
ної армії з 01.10.1943 р. на Центральному, 1-му та 2-му Українському фронтах. Отримав 
поранення 15.12.1943 р. та 10.03.1944 р. З нагородного листа про нагородження орденом 
Червоної Зірки рядового, санітара 6-ї роти 131-го стрілецького полку 71-ї стрілецької 
дивізії 2-го Білоруського фронту М.Є. Новиченка (27.031945):  «В бою в ночь с 26 на 
27 января 1945 года  по разгрому вражеской группировки в районе населенного пункта 
Зопинталь, Бромбергского воеводства проявил себя смелым и решительным бойцом, 
все время находился впереди наступащих и огнем из личного оружия поднимал панику 
среди группировки противника. Когда противник четыре раза переходил в контратаку, 
красноармеец Новиченко вместе с ротой отбивал контратаки, уничтожив при этом с 
личного оружия семь солдат противника. Кроме того, оказал помощь четырем раненым 
бойцам и вынес их с поля боя в безопасное место» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 687572, спр. 
3964, номер запису в базі даних – 39974090). З нагородного листа про нагородження ор-
деном Вітчизняної війни І ст. (30.03.1945):  «Тов. Новиченко Н.Е. в борьбе с немецкими 
захватчиками в составе 79 сп 71 дивизии за город Тарнополь получил ранение челюсти 
с повреждением кости. Вторично ранен 17 марта 1945 года осколком в н/з левого пред-
плечья с повреждением кости. В настоящее время рука ампутирована. Тов. Новиченко в 

составе 131 сп получил по приказам товарища Сталина четыре 
благодарности за город Конитц и другие» (ЦАМО РФ. – ф. 33, 
оп. 686196, спр. 3964, номер запису в базі даних – 26854032).

Овчаренко Марко Дмитрович (1903–1944) – народився 
в с. Киїнка, під час війни командував пар-
тизанським загоном ім. Щорса. У цьому ж 
загоні виконував завдання розвідника його 
син Олексій Овчаренко. Юний партизан 
загинув у своєму селі від кулі поліцая. 
У 1943–1944 рр. М.Д. Овчаренко був за-
ступником голови Чернігівського райви-
конкому. Похований на Валу в братській 
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могилі воїнів, що визволяли Чернігів від німецько-фашистської окупації. 
Огієнко Петро Макарович (1922 р.н.) – народився в Ми-

хайло-Коцюбинському, у лавах Червоної армії з липня 1941 
р.: Південно-Західний, Західний, Сталінградський, Донський, 
4-й та 1-й Українські фронти. Старший лейтенант, парторг 
окремого батальйону, секретар політвідділу бригади, заст.
командира батальйону з політчастини 25-го окремого вогне-
метного батальйону 5 гв.сб 288 сп 181 сд. Отримав поранення 
19.04.1945 р. Проходив лікування в 110 омсб. Нагороджений 
медаллю  «За бойові заслуги» (18.08.1943):  «Будучи за-
местителем командира роты обеспечения по политической 
части 2 батальона, совместно с бойцами и командирами, под 
обстрелом противника, отремонтировал и доставил в свой 
батальон 3 трофейных машины. Будучи секретарем политот-

дела в январе 1943 года понес в хутор Вальков Ростовской области срочную телеграмму 
на имя начальника политотдела. Начальника политотдела в Валькове не оказалось и он 
направился в село Маслово. По дороге в Маслово в овраге тов. Огиенко неожиданно 
встретился с группой немецких солдат в количестве 8 человек. Тов. Огиенко из автомата 
5 немцев застрелил, а остальные разбежались. Тов. Огиенко нашел начальника и вручил 
ему телеграмму»; орденом Червоної Зірки (11.10.1943):  «В бою с немецкими захватчи-
ками 11.10.1943 г. в районе совхоза Шенвец Запорожского района Запорожской обл. тов. 
Огиенко Петр Макарович показал образец мужества и отваги. Под сильным ружейно-
пулеметном огнем противника тов. Огиенко первым поднялся и ринулся в атаку и этим 
личным примером воодушевил личный состав подразделения на решительную схватку 
с гитлеровцами. Ворвавшись в окопы противника, тов. Огиенко в рукопашной схватке 
лично из пистолета в упор застрелил двух немцев, в том числе одного офицера. В этом 
бою тов. Огиенко трижды ранен, в том числе один раз тяжело»; орденом Вітчизняної війни 
ІІ ст. (06.10.1944):  «Во время форсирования батальоном р. Вислы парторг батальона ст. 
лейтенант Огиенко оказывал исключительно большую помощь командованию батальона 
в выполнении боевой задачи, проявляя при этом мужество и геройство. Вместе с комба-
том правильно расставив партийные силы в подразделениях, поставив на ответственные 
места коммунистов. Как результат – при отражении контратаки противника 12.08.44 года 
личный состав батальона проявил подлинный героизм. Тов. Огиенко личным героизмом 
воодушевлял личный состав батальона. При отражении контратаки противника тов. 
Огиенко всегда был там, где был жаркий бой, где требовалось железное слово партор-
га»; орденом Вітчизняної війни І ст. (20.05.1945):  «В бою за пригород Бреслау 1 апреля 
1945 года, когда батальону была поставлена задача: овладеть траншеями противника, 
ворваться в ДОТ, который немцы считали неприступной крепостью; тов. Огиенко, уяснив 
обстановку, правильно расставил партийные и комсомольские силы и по сигналу атаки, в 
самый ответственный момент боя ринулся в боевые порядки. Воодушевленные личным 
примером исключительного мужества и героизма бойцы рванулись в атаку. Необходимо 
было обойти ДОТ справа и отрезать выход немцев, что было сделано. С группой бой-
цов, тов. Огиенко ворвался к ДОТу и забросал его гранатами, отрезав его огнем. ДОТ 
был захвачен. В этом бою батальоном уничтожено до 60 гитлеровцев и 117 вражеских 
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солдат взято в плен. Взяты большие трофеи. Сам лично тов. Огиенко уничтожил более 
10 гитлеровцев и 15 немцев взял в плен». Нагороджений медалями  «За оборону Києва»,  
«За оборону Сталінграда»,  «За перемогу над Німеччиною», орденом Вітчизняної війни 
І ст. (1985) (Матеріал підготовлений А.В. Скуратовичем).

Ольховик (Пущенко) Віра Іванівна (18.11.1920 р.н.) – начальник Шибиринівського 
відділення поштового зв’язку (1939–1978). У 1942 році була схоплена гестапо, як ком-
сомольська активістка. Дякуючи слідчому, який, як згодом виявилось, був пов’язаний з 
підпіллям (коли викрили, живим в руки не дався – застрелився), декому вдалося врятува-
тися, в тому числі і їй. І лише вона, серед усіх начальників пошт, зуміла сховати і зберегти 
під час окупації важливі речі – страхову печатку, контрольно-гербову, різні штампи, і 
навіть поштові бланки. Тому в перші роки після визволення  Михайло–Коцюбинський 
районний вузол зв’язку користувався іменними речами Шибиринівської пошти.

Ольховик Параска Максимівна (28.10.1888–03.04.1984) 
– народилася в с. Шибиринівка, вдова з 1923 року. Виховала 
чотирьох синів, провела на фронт і всіх чотирьох діждалась 
живими. Випадок унікальний для свого часу. Щасливій 
матері заздрила вся округа. Ольховик Федір Романович 
(05.05.1921–20.09.1999) – учасник Великої Вітчизняної війни, 
підполковник у відставці. Нагороджений орденами Вітчиз-
няної війни ІІ ст., тричі орденом Червоної Зірки, медалями  
«За бойові заслуги»,  «За військову доблесть»,  «За перемогу 
над Німеччиною в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»,  
«За перемогу над Японією»,  «За службу Вітчизні» (Угорська 
Народна Республіка),  «За вашу і нашу перемогу» (Польська 
Народна Республіка),  «За перемогу» (Монгольська Народна 
Республіка) і ще дванадцять медалей. Ольховик Юрій Ро-

манович (06.12.1918–10.10.1994) – гвардії старший сержант, нагороджений орденами 
Вітчизняної війни І ст., Червоної Зірки, медалями  
«За відвагу»,  «За оборону Сталінграда»,  «За ви-
зволення Праги»,  «За перемогу над Німеччиною 
в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» і ще 
сім медалей. Ольховик Микола Романович 
(17.08.1915–08.10.1998) – нагороджений орденом 
Вітчизняної війни І ст., медалями  «За бойові за-
слуги»,  «За оборону Кавказу», медаль Жукова,  «За 
перемогу над Німеччиною в Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 рр.» і ще дев’ять медалей. Оль-
ховик Іван Романович (23.08.1910–27.12.1975) 
– начальник польової поштової станції № 163 у 
складі 95-ї стрілкової дивізії Приморської армії 
під час оборони міста Одеса. Технік–інтендант 
2-го рангу, учасник оборони Севастополя. Пере-
бував у полоні (04.07.1942–29.04.1945) (матеріал 
підготував краєзнавець Ю.В. Дахно).
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Осипенко Іван Васильович (1920 р.н.) – народився в с. Серединка, у лавах Червоної 
армії з вересня 1939 р., на фронті з 22.06.1941 р. служив навідником гармати у складі 
1312 сп 17 сд 2-го Українського фронту. Мав поранення 13.07.1941 р. та 31.10.1944 р. 
Після звільнення м. Бобруйська нагороджений медаллю  «За відвагу». Зустрів Перемо-
гу в Кенігсберзі. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» номера 
гармати батареї 76 мм гармат 1312 стрілецького полку 17 стрілецької дивізії 48 армії 1-го 
Білоруського фронту І.В. Осипенка (20.07.1944):  «за то, что он в наступательных боях с 
немецкими окупантами показал себя смелым и отважным. В бою 26.06.1944 г. в районе 
селения Замен-Риня, Паричского района, Полесской области расчетом своего орудия 
уничтожил огневую точку противника, способствуя продвижению наших подразделений 
вперед» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 1434, номер запису в базі даних – 30325367). 
З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. молодшого сержанта, на-
водчика гармати батареї 76 мм гармат 1312 сп 17 сд 48 армії 2-го Білоруського фронту 
І.В. Осипенка (10.02.1945):  «При преследовании противника в районе дер. Базен, уезд 
Либштадт, Восточная Пруссия, 25.01.1945 г. наши наступающие подразделения внеза-
пно были контратакованы врагом. Товарищ Осипенко метким огнем свого орудия сразу 
заставил замолчать 3 вражеских пулемета, уничтожив их вместе с расчетами. В ночном 
бою 30.01.1945 г. он проявил исключительное мужество и героизм. Почти весь расчет 
вышел из строя. Он один за 4-х работал у орудия и метким огнем уничтожил до 15 сол-
дат противника, отразив при этом 2 контратаки врага» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, 
спр. 1205, номер запису в базі даних – 23576494). Нагороджений орденом  Вітчизняної 
війни І ст. (1985).

Пантала Максим Назарович (1908–1988) – народився 
в с. Анисів, у лавах Червоної армії з липня 1941 р. на Брян-
ському, Калінінському та Білоруському фронтах. Отримав по-
ранення під Смоленськом 25.08.1941 та 27.04.1944 р. на 2-му 
Білоруському фронті. З нагородного листа про нагородження 
медаллю  «За відвагу» рядового, сапера 653-го окремого са-
перного батальйону 362-ї стрілецької дивізії М.Н. Пантали 
(06.01.1943):  «Т. Пантала М.Н. один из лучших бойцов в 
батальоне, показал себя, как бесстрашный находчивый воин 
и хороший работник. Все боевые задачи, которые ставились 
перед ним, он всегда выполнял раньше срока при хорошем 
качественном исполнении. В октябре месяце, когда перед 
батальоном была поставлена задача построить трассу для проходов танков, в короткий 
срок сказалась хорошая работа Панталы: при норме 4,5 м он за одно и то же время 
стелил по 9-10 п/м. В последующих работах, которые производил  батальон, Пантала 
также показал себя как смелый хороший работник. При строительстве 1 и 2-го рубежа 
обороны с 7 по 28 ноября он на земляных работах выполнял по 2 нормы, вырывая по 9-11 
п/м траншеи. В районе с. Паникая Каменка с 28.11. по 9.12.42 г. при строительстве 1-го 
рубежа обороны под минометным и пулеметным огнем противника, буквально в 70 п/м, 
где работать нужно было лежа и на коленях, Пантала отлично выполнял поставленную 
перед ним задачу, при этом ранее срока и больше нормы… по 23 декабря при строитель-
стве также 1-го рубежа обороны в районе д. Дубки Пантала показал пример храбрости и 
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хорошей работы. Так например, при постройке одного дзота под обстрелом противника 
во время заделывания амбразуры, были один за другим ранены его товарищи. Пантала, 
презирая смерть, взялся за эту работу и довел ее до конца. При постройке вала в райо-
не х. Осиновцы Пантала сделал за ночь по 10 п/м, показывая пример в работе другим 
бойцам» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.682526, спр.40; номер запису в базі даних – 150526476). 

З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. єфрейтора, сапера 653-
го окремого саперного батальйону 362-ї стрілецької дивізії М.Н. Пантали (05.12.1943):  
«Тов. Пантала исключительно смелый, дисциплинированный и исполнительный ефрей-
тор. В период с 13 по 21 ноября 1943 г. тов. Пантала, обеспечивая работу общевойско-
вой разведки, 7 раз участвовал в активных операциях. Дважды проделывал проходы в 
проволочных заграждениях противника. Проделал проходы в минном поле противника, 
чем обеспечил действие захват группы, за что получил высокую оценку со стороны на-
чальника 2-го отделения штадива и ходатайство о представлении к правительственной 
награде» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686044, спр.4599; номер запису в базі даних – 21405740).

З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІ ст. єфрейтора 653-го окре-
мого саперного батальйону 362-ї стрілецької дивізії М.Н. Пантали (03.02.1944):  «Тов. 
Пантала отличился при выполнении задания по захвату  «языка» в ночь с 29 на 30 января 
1944 года. Ему была постаплена задача: 
проделать проходы в минных полях 
и проволочных заграждениях проти-
вника и обеспечить пропуск группы 
общевойсковой разведки. Тов. Пантала, 
выполнив свою задачу, не оставил ра-
йон действия разведгруппы, а принял 
непосредственное участие в пленении 
немецкого унтер-офицера. Тов. Пантала 
лично вытащил его из траншеи и до-
ставил в район своей обороны» (ЦАМО 
РФ. – ф.33, оп.686044, спр.2494; номер 
запису в базі даних – 22527212). Однак нагороджено орденом Червоної  Зірки. З нагоро-
дного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» молодшого сержанта, розвідника 
штабної батареї 693-го окремого  артилерійського полку 238-ї стрілецької дивізії 49-ї 
армії М.Н. Пантали (13.12.1944):  «за то, что он на подступах к г. Лоижа под сильным 
огнем со стороны противника обнаружил 5 пулеметных точек, которые были подавлены 
нашей артиллерией. 12.9.44 г. в районе дер. Купински обнаружил минометную батарею 
и два пулемета» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.1892; номер запису в базі даних – 
24314427).

З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІ ст. молодшого сержанта, 
розвідника штабної батареї 693-го окремого артилерійського полку 238-ї стрілецької 
дивізії 49-ї армії 2-го Білоруського фронту М.Н. Пантали (30.04.1945):  «Разведчик 
Пантала в боях под дер. Баннино (Польша) 17.3.45 года, находясь в боевых порядках 
пехоты, выявил подходящий к переднему краю немецкий танк в сопровождении пехоты, 
которая пыталась контратаковать, но своеременно обнаружена, была отбита огнем нашей 
артиллерии. Разведчик Пантала выявил 2 артиллерийских и одну минометную батареи, 
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которые были подавлены нашей артиллерией» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.4762; 
номер запису в базі даних – 26348708). Нагороджувався орденом Вітчизняної війни І 
ст. (1985).

Паньок Василь Михайлович (1922–1944) – народився в Михайло-Коцюбинському, 
у лавах Червоної армії з 1940 р., закінчив Алсуф’ївську школу стрілків-бомбардирів. З 
нагородного листа про нагородження орденом Червоного Прапора гв. молодшого лейте-
нанта, штурмана ланки 8-го гв. авіаційного полку дальньої дії В.М. Панька (29.02.1944):  
«В действующей Красной Армии находится с октября 1942 года. Летает на самолете 
ИЛ-4 в составе экипажа командира звена гвардии младшего лейтенанта Седова, стрел-
ка-радиста гвардии старшего сержанта Бугрий, воздушного стрелка гвардии старшего 
сержанта Бондарева. За этот период им совершено 75 успешно выполненных боевых 
вылетов ночью. Неоднократно имел задание на фотографирование цели, за отличное 
ночное фотографирование было объявлено ряд благодарностей командиром дивизии. 
Участвовал на Центральном, Ленинградском фронтах, а также принимал активное 
участие в ликвидации летнего наступления немцев в районе Белгорода и Орла и по арт.
позициям Беззаботинской группировки в районе Ленинграда. Свое дело знает и меткими 
бомбовыми залпами точно поражет цель. Не было случаев потери ориентировки или 
невыполнения боевого задания по его вине. Среди личного состава пользуется автори-
тетом. Свой боевой опыт, накопленный в борьбе с фашистскими захватчиками, передает 
другим штурманам» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686044, спр.3436; номер запису у базі даних 
– 20496493). З нагородного листа про нагородження орденом Червоного Прапора гв. 
молодшого лейтенанта, штурмана літака 224-го гв.бомбардувального авіаційного полку 
18-ї повітряної армії В.М. Панька (06.04.1945):  «Гвардии младший лейтенант Панек в 
действующей армии находится с октября месяца 1942 года. Летает на самолете ИЛ-4, где 
летчиком младший лейтенант Фомин. За период нахождения в действующей армии он со-
вершил 119 успешно выполненых боевых вылетов ночью. 12 раз летал на бомбардировку 
военно-промышленных и политических центров противника и его вассалов: Хельсинки 
3 раза 6 и 26.2.44 г., Тильзит 3 раза 26, 28.7.44 г. и 26.8.44 года, Будапешт 2 раза 14.9.44 
г., Дебрецен 2 раза 15.9.44 г. и 17.9.44 г., Сату-Маре 1 раз 16.9.44 г., Бреслау 1 раз 7.10.44 
года. Неоднократно имел задание на фотографирование результатов бомбардирования 
цели. За хорошие снимки от командования имеет ряд благодарностей. В бою смел и на-
стойчив. В совершенстве овладел самолетовождением днем, ночью и в сложных метео-
условиях. Не было случаев потери ориентировки или невыполнения боевого задания. 
За хорошую боевую работу награжден орденом Красного Знамени. В период представ-
ления к первой правительственной на-
граде имел 53 боевых вылета, в период 
награждения имел 76 боевых вылетов. 
После последнего награждения имеет 
44 боевых вылета, из них 12 дальних. 
Дисциплинированный и выдержанный 
офицер. Среди личного состава пользу-
ется авторитетом. Предан делу партии 
Ленина-Сталина и Социалистической 
Родины. Достоин правительственной 
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награды…». Нагороджувався медаллю  «За оборону Ленінграда» (22.12.1944). Помер 
30.12.1944 р. (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.28; номер запису у базі даних – 22053469; 
ф.33, оп.170478, спр.42).

Пац Іван Пантелійович (1906–1944) – народився в с. Лукашівка, у лавах Червоної 
армії з жовтня 1943 р. З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. рядо-
вого, стрільця 3 сб 111 сп 55 сд 61-ї армії 1-го Білоруського фронту І.П. Паца (31.01.1944):  
«Тов. Пац в боях с 12 января 1944 года доказал на деле свою преданность Советской 
Родине. 13 января 1944 года, на подступах к городу Мозырю, тов. Пац был ранен в голо-
ву, и все же своего станкового пулемета он не оставил. Продолжая поражать противника 
огнем своего пулемета, он уничтожил в этом бою свыше десяти немецких солдат. Только 
тогда, когда он убедился, что контратака немцев была отражена, он передал пулемет 
2-му номеру и воспользовался медицинской помощью». Загинув 17.01.1944 р. (ЦАМО 
РФ. – ф.33, оп.686196, спр.28; номер запису у базі даних – 19905229; КП, т.9, с.428).

Пац Микола Огійович (1908 р.н.) – народився в с. Лукашівка, на фронтах війни з 
червня 1941 р. – Західний, Калінінський, Брянський, Південний, 1-й Український фронти. 
Одержав поранення 15.07.1941 р. З нагородного листа про нагородження орденом Слави 
ІІІ ст. старшого сержанта, помічника командира взводу 1-ї роти 153-го окремого саперного 
батальйону 11-го танкового корпусу 1-го Білоруського фронту М.О. Паца (07.08.1944):  
«24.7.44 г., находясь в разведке, взял в плен 3-х гитлеровцев и разминировал проходы в 
минном поле противника». Загинув 22.03.1945 (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690155, спр.1089; 
номер запису у базі даних – 32305293; ф.58, оп.18003, спр.456).

Пекур Григорій Якович (1921 р.н.) – народився в 
с. Кувечичі, ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник пар-
тизанського руху, кавалер ордена  «За мужність». Він служив 
Батьківщині у складі партизанського загону ім. Суворова, 
рятуючи в білоруських лісах життя хворим і пораненим. У 
Григорія Яковича, 21-річного юнака, вже була за плечима 
фельдшерсько-акушерська школа, один курс учительського 
інституту, фінська кампанія, під час якої служив фельдшером 
в складі 6-ї окремої роти, і загін так званих  «яструбків» – шу-
качів диверсантів. У партизани привів його земляк, пов’язаний 
з підпіллям. За чітко і швидко проведену операцію вивезення 
поранених партизанів із зони вогню, фельдшер Пекур наго-

роджений медаллю  «За відвагу». Але знайшла вона героя в 1950 р., коли він з головою 
поринув у найбільш мирну працю – вчив дітей у школі.

В одному з боїв месник отримав тяжке поранення. Довго лікувався – спочатку лежав 
на щитку в болоті, потім в партизанському госпіталі. І тоді, по можливості, надавав ме-
дичну допомогу тим, хто її потребував, навіть німців перев’язував, якщо потрапляли в 
полон поранені. Так і про нього дбали, доки не поборов недугу.

Після війни доля вивела на традиційну для їхньої родини дорогу – учительську. За-
кінчив інститут і працював у Рудці, а потім у рідному селі дружини Людмили Михай-
лівни – Терехівці, аж до виходу на пенсію.

Петрушевичі – брати із с. Киїнка:
Петрушевич Петро Васильович (1910 р.н.) – педагог, працював директором шкіл у 
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Голубичах, Петрушах Ріпкинського району, очолював відділ 
народної освіти в цьому ж районі. З червня 1941 р. воював на 
Західному фронті. З вересня 1941 по жовтень 1943 рр. – на 
окупованій території, у партизанському загоні, нагороджений 
медаллю  «Партизан Вітчизняної війни» 1-го ст. (15.10.1943). З 
жовтня 1943 р. – на 3-му Українському фронті, гв.ст.лейтенант 
7 гв.стрілецького полку 20 гв.стрілецької дивізії. З нагородно-
го листа про нагородження орденом Червоної Зірки (травень 
1945):  «За период боевых действий батальона с 13.04.45 
года в районе высоты 372.0 Австрия, тов. Петрушевич по-
казал умение организовывать личный состав на выполнение 
поставленных перед батальоном боевых задач. За все время 
боев он находился в боевых порядках рот и лично руководил 
наступательными операциями. В наступлении на высоту 372.0 он умело организовал 
личный состав и, несмотря на превосходство в силах противника, занял эту высоту и 
прочно закрепил ее за собой. В момент штурма, находясь в боевых порядках пехоты, 
лично из автомата уничтожил живую силу немцев. За умелую организацию личного со-
става на выполнение боевых задач и проявленное при этом мужество тов. Петрушевич 
достоин правительственной награды ордена Красной Звезды (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
686196, спр. 5760, номер запису в базі даних – 27557276). Однак нагороджений орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст..

Петрушевич Геннадій Васильович (1917 р.н.) – полковник 
медичної служби, очолював прифронтовий шпиталь, і до останніх 

днів працював у військових шпиталях.
Петрушевич Михайло Васильович 

– працював в органах міліції міста Києва, 
викладачем політекономії у військовому 
училищі Харкова. Під час війни – командир 
полку, загинув під Воронежем у 1942 р.

Петрушевич Василь Васильович (1935 р.н.) – Герой Радян-
ського Союзу (див. розділ – Герої Радянського Союзу).

Петрушко Петро Данилович (1907 р.н.) – народився в с. 
Селянська Слобода, з листопада 1943 р. на 1-му Українському 

фронті, а з січня 1944 р. – на 2-му Українському фронті. Мав поранення – 19 серпня 
та 14 вересня 1944 р. З нагородного листа про нагородження орденом Червоної  Зірки 
гв.рядового, сапера 5-го окремого гв.повітряно-десантного саперного батальйону 4-ї 
гв.повітряно-десантної дивізії 2-го Українського фронту П.Д. Петрушка (26.11.1944):  
«при прорыве полосы противника сев. Яссы проделывал проходы в минных полях 
противника, был ранен, но не покинул поле боя до полного выполнения задания. При 
форсировании р. Тисса т. Петрушко под ружейно-пулеметным огнем противника в со-
ставе расчета, показывая другим образцы храбрости и мужества, переправлял пехоту…» 
(ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 1018, номер запису в базі даних – 44870405). З 
нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. гв.єфрейтора, сапера 5-го 
окремого гв.повітряно-десантного саперного батальйону П.Д. Петрушка (20.05.1945):  «в 
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ожесточенных боях по расширению плацдарма на западном берегу р. Морава, разграждая 
путь нашим танкам, под сильным ружейно-пулеметным огнем противника снял два его 
отдельных противотанковых минных поля, обезвредив при этом 27 противотанковых 
мин, тем самым обеспечил продвижение ниших танков» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, 
спр. 3290, номер запису в базі даних – 44147512). Нагороджений орденом Вітчизняної 
війни І ст. (1985).

Пильник І.Е. – районна газета друкує листа сержанта Пильника землякам, де він 
розповідає про свій бойовий шлях – від Москви через Латвію, Польшу, Німеччину до 
Берліна, а також про те, що він за відвагу і мужність відзначений 8 урядовими нагоро-
дами (1945 р., 30 вересня).

Пильник Панкрат Андрійович (1905 р.н.) – народився в с. Рудка, на фронті з 14 
жовтня 1943 р., сапер 46-го окремого саперного батальйону 55-ї стрілецької дивізії 61-ї 
армії. З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки (29.08.1944):  
«Выполняя боевое задание по обеспечению проходами в минных полях противника на 
северо-восточной окраине г. Лукинец, рядовой Пильник, под сильным артиллерийским и 
ружейно-пулеметным огнем противника, разминировал густо заминированный участок 
пути подхода к городу, снял при этом 213 вражеских мин и тем самым обеспечил про-
должение продвижения наступательных подразделений 107 сп» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
690155, спр. 7639, номер запису в базі даних – 44308014). Однак нагороджено медаллю  
«За відвагу». Також нагороджувався медаллю  «За бойові заслуги» (22.12.1943) та ор-
деном Вітчизняної ІІ ст. війни (1985). 

Пискун Василь Сергійович (1923–1996) – народився в с. 
Смолин, у лавах Червоної армії з серпня 1941 р., на фронтах 
війни з грудня 1942 р. З нагородного листа про нагородження 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. гвардії лейтенанта, началь-
ника розвідувального дивізіону 312-го гв.мінометного полку 
(12.08.1944):  «В боях с немецко-фашистскими захватчиками 
проявил мужество и отвагу. Находясь в полку с момента его 
формирования участвовал в боях на Донском, Брянском и 1-м 
Украинском фронтах. 25.07.44 г. находясь на НП, точно засек 
скопление танков противника в районе юго-западной окраины 
Давидов, своевременно передал координаты цели и вызвал 
огонь дивизиона. В результате залпа скопление танков было 

рассеяно. 25 июля с/г будучи на НП в районе высоты С-3 Артуровка 1 км, был серьезно 
ранен, но не ушел с НП до приказа командира дивизиона. Будучи серьезно ранен, не 
эвакуировался в госпиталь, а остался на излечении в полку» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
690155, спр. 5152, номер запису в базі даних – 36859785). 

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки (28.02.1945):  «Работая 
начальником разведки дивизиона, в сложных наступательных боях на 1-м Украинском 
фронте сумел правильно использовать разведку и своевременно информировать штаб 
дивизиона о действиях противника и своих частей. 15 января с/г находясь на наблюда-
тельном пункте в районе Моровица, лично засек крупное скопление пехоты и танков 
противника, своевременно сообщил данные и произведенным залпом скопление про-
тивника было рассеяно, при этом подожжено 2 бронетранспортера и 3 автомашины. В 



“Я ниви воєнної зріджений колос”

279

бою 27 января с/г в районе Кебен за овладение плацдармом на западном берегу Одер, 
находясь на наблюдательном пункте, обнаружил скопление огневых средств в районе 
Барч. Кульм. Произведенным залпом подавлен огонь 7 точек, мешавших продвижению 
нашей пехоте» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 1887, номер запису в базі даних – 
42711607). Нагороджувався медаллю  «За оборону Сталінграда» (1943),  «За визволення 
Праги»,  «За взяття Берліна»,  «За перемогу над Німеччиною» та орденом Вітчизняної 
війни І ст. (1985).

Пищур Олександр Федорович (1924–1971) – народив-
ся в с. Слобода, у лавах Червоної армії з вересня 1943 р., з 
грудня 1943 р. на 1-му Українському фронті. Мав поранення 
09.12.1943 р., 27.12.1943, 26.04.1945. З нагородного листа про 
нагородження орденом Вітчизняної війни ІІ ст. гвардії рядо-
вого, розвідника 43-го гв.окремого винищувального дивізіо-
ну, 39-ї гв.стрілецької дивізії 1-го Білоруського фронту О.Ф. 
Пищура (08.05.1945):  «Разведчик гвардии рядовой Пищур, 
при прорыве обороны немцев на западном берегу реки Одер, 
во время наступательных боев и в уличных боях в столице 
фашистской Германии городе Берлин неоднократно проявлял 
образцы отваги и мужества. 26.04.45 г., находясь в артразведке, 
тов. Пищур обнаружил замаскированный опорный пункт не-
мцев в подвале дома, о чем он быстро сообщил на командный 

пункт дивизиона. По обнаруженному опорному пункту был открыт артогонь, в результате 
чего дом был разрушен и вместе с ним уничтожено 5 пулеметов и до 30 солдат и офи-
церов противника, из них 4 фаустника. В этом бою тов. Пищур был ранен, но не ушей 
с поля боя до тех пор, пока обнаруженный им опорный пункт не был разбит» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 686196, 1спр. 4318, номер запису в базі даних – 26799478). Нагороджений 
медаллю  «За відвагу» (19.02.1945).

Півень Дмитро Хрисанович (1922–1944) – народився в Седневі, в лавах Червоної 
армії з липня 1940 р.: 27.07.41–28.08.41 – Західний фронт, 25.09.41–29.12.41 – Південно-
Західний, 01.05.42–03.10.42 – Сталінградський фронт, з 20.05.1943 – Західний фронт. 
Отримав три поранення. Капітан, зам.командира по стройовій частині 412-ї окремого 
винищувального протитанкового дивізіону 153 сд 21-ї армії. З нагородного листа про 
нагородження медаллю  «За відвагу» (14.08.1943):  «Батарея ст.лейтенанта Пивень полу-
чила приказ поддерживать огнем и колесами наступление стрелкового полка. За время 
тяжелых боев 7-9 августа батарея уничтожила под непосредственным руководством 
командира батареи ст.лейтенанта Пивень 3 станковых пулемета, 2 ручных пулемета с 
их прислугой и разрушила ДЗОТ противника и блиндаж. Кроме того, подавила огонь 
4 станковых пулеметов и 1 противотанковой пушки, прочесывала лес и передний край 
противника. Лично командир батареи старший лейтенант Пивень, под разрывами мин и 
снарядов противника, уничтожил 1 станковый пулемет и разрушил блиндаж противника, 
тем самым воодушевил личный состав на новые подвиги. Смелый, инициативный, во-
левой офицер Красной Армии. Предан партии Ленина-Сталина. Достоин награждения 
медалью  «За отвагу». Із нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки 
(21.10.1943):  «Работает в дивизионе с января 1943 в должности командира батареи, 
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с работой спаравляется хорошо. За время боев с 6-го августа по настоящее время, его 
батарея уничтожила 13 станковых и 16 ручных пулеметов, 7 противотанковых пушек, 
разрушила 5 ДЗОТов, разбила 4 автомашины с живой силой противника, рассеяно и 
частично уничтожено до роты пехоты противника. Во всех случаях т. Пивень был стой-
ким, проявлял мужество и храбрость в борьбе с немецкими оккупантами». 06.08.1944 
був поранений. Проходив лікування в 3597 эг з 14 серпня, помер від ран 27.08.1944, 
похований: п. Новоєльня, Дятловський район, Гродненська область, Білорусь (ЦАМО, 
ф. 33, оп. 11458, спр. 393; ф. 33, оп. 686044, спр. 431, 1790; КП, т.9).

Повод Павло Петрович (1922 р.н.) – народився в с. Іванів-
ка, так розповідав про себе:  «Я народився в Іванівці. Батько 
помер молодим, мені було 4 роки. Мати залишилася з 5 дітьми. 
Старший брат Захар (1912 р.н) закінчив курси шоферів при 
ТСОавіакімі (ДТСААФ), став працювати в Чернігові і в 1933 
вся сім’я переїхала в Чернігів. В 1940 р. я закінчив 10 класів 
школи №13 і відразу ж був призваний до лав Червоної армії. 
Проходив військову службу на Далекому Сході, а почалася 
війна – мене направили у військове училище в Комсомольськ-
на-Амурі. В 1942 р. у званні лейтенанта направлений в за-
пасний полк на посаду командира взводу мінометної роти. 
Тут готували  «маршеві роти» для відправки на фронт. В 
кінці 1942 р. починаю навчання в Новосибірську на курсах  

«Выстрел» – удосконалення командного складу. По закінченні, в 1943р. – я на фронті, 
у фронтовому офіцерському резерві, штаб 53 армії. В складі 2-го Українського фронту 
брав участь у визволенні України і Молдавії, далі Румунії, Югославії, Угорщини. Двічі 
поранений – при визволенні Кіровоградської області і в боях за Будапешт. Лікарі життя 
врятували, але довелося ампутувати ногу. Тут же отримав ще одну трагічну звістку – 
мій брат Василь загинув в бою за визволення Польщі. Перемогу я зустрів у військовому 
госпіталі. В лютому 1946 р. демобілізувався, як інвалід Міністерства оборони, прибув 
у рідну, вщент зруйновану Іванівку. Спочатку вчився ходити на протезі, набирався сил. 
З 1947 р. став працювати завідуючим Іванівським сільським клубом. Люди, зголоднілі 
за війну без культури і знань, потяглися до клубу. Серед молоді, в гущі людей я почу-
вав, що не все втрачено, що можу бути корисним людям. Ми 
організували хор, який згодом виступав не тільки в своєму 
клубі, а й виїжджав у Чернігів. Драматичний гурток ставив 
такі п’єси, як  «Сватання на Гончарівці»,  «Мартин Боруля»,  
«Женитьба» та інші. Я почав комплектувати приклубну біблі-
отеку, бо після війни бібліотеки в селі не було. Коли зібралося 
тисяча екземплярів, нам дали штатну одиницю бібліотекаря. 
Відтоді я й перейшов на бібліотечну роботу. Закінчив заочно 
бібліотечний відділ Ніжинського технікуму культпросвітро-
боти. 30 років працював на цій роботі, з них останні 4,5 року 
в Іванівській школі. З 1950 по 1977 роки обирався депутатом 
сільради, головою ревізійної комісії колгоспу та Количівського 
ССТ. Завідував агітколективом колгоспу, був головою групи 
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народного контролю Іванівської школи. 
З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки командира батареї 120 

мм мінометів (16.02.1944):  «Тов. Повод за период боев 29, 30, 31 декабря 1943 г., когда 
немцы вели яростные атаки с большим количеством танков умело разместил минометы, 
огнем которых уничтожал пехоту противника, за эти дни отбито 12 контратак, подбито 
2 автомашины, рассеяно и частично уничтожено до батальона пехоты. Несмотря на от-
сутствие автотранспорта, пользуясь гужевым транспортом, своевременно обеспечивал 
батарею минами, поддерживая огнем нашу пехоту, которая, несмотря на яростный на-
тиск немцев и отход соседей с флангов, все же приостановила противника и удержала 
свои рубежи. За выполнение боевых заданий командования и проявление при этом лич-
ной отваги и мужества, достоин правительственной награды ордена Красной Звезды» 
(ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 227, номер запису в базі даних – 30808147). Однак 
нагороджено медаллю  «За відвагу». З нагородного листа про нагородження орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст. (17.01.1945):  «В боях при форсировании р. Дунай и при расши-
рении плацдарма на правом берегу, тов. Повод показал себя мужественным, умелым и 
отважным командиром. Все время находясь в передовых подразделениях пехоты, лей-
тенант Повод лично обнаружил немецкую батарею, 3 станковых пулемета, автомашину, 
пушку, которые были уничтожены и подавлены его батарей. Во время форсирования 
р. Дунай, оставшись вместо заболевшего командира батареи, отлично справился с по-
ставленной задачей, подавив огонь минбатареи, рассеяв и частино уничтожив до взвода 
пехоты противника. За проявленное мужество в бою и отличное выполнение заданий 
командования лейтенант Повод Павел Петрович достоин награждения орденом Отече-
ственной войны 2-й степени» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 641, номер запису в 
базі даних – 22902918). Однак нагороджено орденом Червоної Зірки. 

Позняк Іван Михайлович (1914 р.н.) – народився в с. 
Слабин, полковник у відставці, кандидат військових наук. 
Навчався до 4-го класу в Слабинській школі, далі шкільну 
освіту продовжив у м. Чернігів, а згодом назавжди пов’язав 
своє життя з армією: 1936 року закінчив Київську артиле-
рійську школу ім.П. Лебедєва, 1940 р. – військову академію 
ім.М. Фрунзе, в 1941 році – вищу спеціальну розвідувальну 
школу Генерального штабу. Офіцер Головного розвідуваль-
ного управління Генштабу Червоної армії, на початку та під 
час війни виконував завдання розвідуправління на окупованій 
території. З грудня 1943 року він начальник штабу 278-ої ви-
нищувально-протитанкової артилерійської бригади резерву 
Верховного Головнокомандуючого. Брав участь у Білоруській 
наступальній операції, визволенні Варшави, Гдині, Данціга, 

розгромі великого танкового угруповання німців у Померанії, боях за Берлін. Після ві-
йни командував артилерійською бригадою, закінчив Військово-дипломатичну академію 
Міністерства оборони, виконував відповідальну військову місію на Кубі, викладав у 
Військовій академії ім. Леніна. Його ратний шлях відзначено чотирма орденами Ві-
тчизняної війни, орденом Червоної Зірки, медалями  «За бойові заслуги»,  «Партизан 
Вітчизняної війни» І-го ступеня,  «За оборону Москви»,  «За оборону Кавказу»,  «За 
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оборону Сталінграда», багатьма іншими.
Пономаренко Василь Олексійович – працював головою колгоспу  «Перше Травня» 

(с. Шибиринівка) у 1935–1941 рр. На початку війни в 1941 р. був залишений на окупова-
ній німцями території для організації партизанського загону, але був схоплений німцями 
і закатований у чернігівській в’язниці.

Привалій Олександр Савелійович (1926 р.н.) – народився в с. Скугарі, разом з 
п’ятьма сотнями юнаків з усієї округи у 1943 році прийшов пішки до Ніжина, щоб у 
військкоматі отримати направлення на службу. Уже на станції потрапили під наліт ні-
мецької авіації. А потім довга, більше місяця, мандрівка поїздом  до місця служби на 
Далекий Схід. Служив на кордоні з Китаєм, у складі своєї частини брав участь у на-
ступі на Маньчжурію. Отримав легке поранення. Менше місяця продовжувались бої, 
але додому повернувся лише у 1950 році. Одружився, виростили з Марією Микитівною 
(уродженкою с.Скугарі) сина і доньку. Майже сорок років працював на залізниці кон-
дуктором, стрілочником.

Примаченко Овсій Григорович (1897–1999) – прожив 
у рідній Андріївці більше ста років. Історія його життя – не-
наче ртутна куля, що вдарилась об землю і розлетілась на 
безліч маленьких кульок. Довгі роки рідня та односельці 
слухали захоплюючі оповідки Овсія Григоровича про жит-
тя-походи. Документів та письмових свідчень, на жаль, 
ніяких, тільки пожухлі, наче вихоплені з вогню сторіночки 
військового квитка. Перший запис в ньому датований 1916 
роком – О.Г.Примаченко призваний Чернігівським військовим 
начальником до старої армії  «строевым». Тож природно, що 
революція та наступні дві війни його теж не минули. В графі  

«Велика Вітчизняна» кілька записів:  «1941 – рядовой красноармеец»; с 1941 по 1943 
гг. – рядововй стрелок»; і останній –  «Уволен по мобилизации», дата не вказана. Як 
пригадувала донька Любов Овсіївна, сім’я не сподівалася, що батька заберуть на війну, 
адже йому було вже за 50 у 1941-му, до того ж він був неграмотний. Але треба було, і він 
пішов. Протягом шести років жодного побачення і ніяких звісток. Коли ж повернувся 
в 1946 р. після лікування від тяжких ран в госпіталях, розповідати було про що. Казав, 
що з американськими союзниками зустрічався на Ельбі, і по Берліну ходив, там святку-
вав Перемогу. Форсував кілька річок і полону спробував. В австрійських концтаборах 
зустрів земляків. Переконував: давайте тікати, бо пропадемо. 
Ті все не згоджувались, і Овсій Григорович  «дав ходу» сам. 
Здолав пішки відстань від Австрії до Новоросійська, а смерть 
чатувала за кожним рогом. До речі, земляки з полону так і не 
повернулися. Дід Овсій показав нагороди – медалі та орден Ві-
тчизняної війни і книжечки до них. Подав тремтячими руками і 
високим старечим тенором протягнув:  «Дев’ятнадцять родичів 
побило у війну, а в мені, бачте, і досі душа сидить». Діждав дід 
Овсій і правнуків, і праправнуків.

Притиковський Олексій Пилипович (1922 р.н.) – наро-
дився в с. Піски, до війни встиг закінчити сім класів. У серпні 
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1941 р. достроково пішов на фронт. Про себе розповідав:  «Спочатку їхали в Алма-Ату, 
по дорозі ешелон часто бомбили. Багато хлопців втікали під час бомбардувань. Я служив 
у 12-й окремій прикордонній комендатурі на  кордоні з Китаєм у провінції Цин-Зянь. 
Там довго не затримався, у кінці 1941 р. у Ташкенті була сформована 162-га Середньо-
азіатська дивізія, туди мене й перевели. Там служили хлопці віком від 19 до 25 років. 
Потім переправили під Москву, воювали один місяць. Далі на Курській дузі, брали міста 
Орел, Курськ. У складі Центрального фронту під командуванням генерала Рокосовського 
звільнили Новгород-Сіверський, Єрмиловичі, двічі форсували Десну. Просунулись до 
Білорусії, звільнили Мінськ і продовжували похід на  Захід України. Форсували Дніпро, 
взяли місто-фортецю Модлин, польські міста Варшаву і Гданськ, у Німеччині – Шло-
хау, Тори. Спочатку я воював автоматником, а у кінці війни був зв’язківцем. Був тричі 
поранений. Перемогу зустрів під Берліном». 16 бойових нагород стали підсумком вій-
ськових походів Олексія Притиковського, серед них орден Вітчизняної війни І ст. (1985 
р.), дві медалі  «За відвагу», медаль Жукова, інші. Хоч інвалідом, та з великою радістю 
повернувся додому у 1947 році.

Притиковський Петро Омелянович (1920 р.н.) – наро-
дився в с. Піски, по закінченні восьмирічної школи працював 
у колгоспі, у 1940-му призвався служити в армію. Коли роз-
почалась війна – відразу на фронт, рядовий наводчик 6 гв.сд. 
Перше бойове хрещення для нього відбулося біля м. Ливин 
Орловської області. Потім бої в Смоленській області, звіль-
нення великих міст Орел, Мінськ. Під Києвом 4 листопада 
1943 р. отримав поранення, лікувався у військовому шпита-
лі у м. Прогорлав. Після госпіталю служив в Актюбінську, 
отримав звання молодшого лейтенанта. Перемозі салютував 
у Башкирії – м. Уфа. Серед численних нагород фронтовика 
ордени Слави, Вітчизняної війни, Богдана Хмельницького. 
У всіх післявоєнних документах значився безвісти зниклим 
з жовтня 1941 р. 

Проскурін Олександр Михайлович (1919–2000) – учас-
ник визволення Седнева і Чернігова. Родом з Сибіру, після 
війни жив і працював у Седневі. В серпні 1941 р. 23-річний 
сибіряк був уже в самому епіцентрі війни – під Москвою. В 
тяжких боях за Юхнов, Можайськ, річку Березинку, село Бе-
резки коригував вогонь з допомогою стереотруби. Водночас 
був і піхотинцем, і водієм тягяча. В цей період за винахідли-
вість і безстрашність отримав першу нагороду – орден Чер-
воної Зірки, його вручив особисто генерал Жуков. Ось його 
розповідь про ті суворі дні і мясці:  «Зима 1941-го була лютою. 
Німці копали окопи в снігу, але не могли в них сидіти через 
холод. Вони закутувались у ганчір’я і ходили відкрито, тоді 
й ми в них не стріляли. А коли вже відступали, не витримавши нашого натиску, бувало, 
що їхні солдати виходили з лісу і тримали над головами фотографії своїх дружин і дітей, 
здавались в полон. Потім була Курська дуга, Орел, Суми. Конотоп. Перерахувати можна 
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швидко, а чого коштувало нам пройти через те пекло. Але ми гнали ворога, і це додавало 
сил. Війна – це дуже тяжка робота. Коли ми прийшли в Седнів, я практично був списаним, 
до водійства вже не допускався». Вже лікувався від контузії, а при форсуванні Дніпра 
знову отримав поранення. Медсанбатівці  «підштопали», і знову вперед – на Захід. Бачив 
спалену Варшаву, принишклі німецькі міста Ессен, Дрезден, Целеміліс, Брандебурзькі 
ворота. З американцями на Ельбі поговорив трохи про політику. Слово Перемога, вже 
як омріяна реальність, освітило душу в Берліні. Тоді відбулась друга зустріч з Жуковим, 
уже  маршалом, привітались, як давні знайомі. Для рядового Проскуріна війна закін-
чилась, він поспішив до родини, а вдома його наздогнали медаль  «За відвагу» і ще два 
ордени Червоної Зірки. Перепочивши в колі сім’ї, Олександр Михайлович вдруге прибув 
у Седнів, тепер назавжди. Одружився з місцевою дівчиною Олею, Ольгою Аркадіївною, 
і прожили багато років у злагоді і простому людському щасті – будували хату, ростили 
дітей, плекали сад-виноград, вели господарство. Наперекір усім війнам.

Пуд Іван Степанович (1925 р.н.) – народився в с. Оль-
шани Сосницького району. З жовтня 1943 р. учасник бойових 
дій Великої Вітчизняної війни – на 1-му Білоруському фронті 
служив артилеристом. Нагороджений трьома медалями  «За 
відвагу». А вже в Берліні, за знищення кулеметної точки біля 
Брандербурзьких воріт, чим дуже допоміг піхоті, старшина Пуд 
удостоєний ордена Червоної Зірки. Його автограф залишився 
на стіні рейхстагу – як остання крапка в переможній війні. 
Мав легке поранення. З нагородного листа про нагородження 
медаллю  «За відвагу» єфрейтора гарматного розрахунку 1-ї 
батареї 40-го артилерійського полку 4-ї стрілецької дивізії І.С. 
Пуда (04.02.1944):  «В боях с немецко-фашисткими захват-
чиками проявил мужество, отвагу и самоотверженность. При 
прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе 

Мшадла-Нове он, как заряжающий, выполнял свою работу, несмотря на обстрел батареи 
противником, обеспечил своему орудию максимальное ведения огня. Расчет орудия, в 
котором он находится, благодаря своей слаженной работе, обеспечил бесперебойное 
ведение огня, при этом уничтожив один станковый пулемет и до отделения пехоты проти-
вника» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 750; номер запису в базі даних – 22983826). 
З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» (03.05.1944):  «В бою за 
высоту 180.2 29.4.44 г. действовал мужественно и отважно, в числе первых подымался в 
атаку на врага. Огнем своей винтовки уничтожил 3-х немецких солдат» (ЦАМО РФ. – ф. 
33, оп. 690155, спр. 15; номер запису в базі даних – 30328100). З нагородного листа про 
нагородження медаллю  «За відвагу» (13.02.1945):  «В бою 8.02.1945 года на подступах 
к городу Франкфурт-на-Одере орудие И.С. Пуда прямой наводкой уничтожило одну 82 
мм мин.батарею, ручной пулемет, рассеяло и частино уничтожило до двух отделений 
противника. Когда из расчета вышло из строя два человека, тов. Пуд, работая у орудия 
за двоих, обеспечивал бесперебойное ведение огня, чем помог отразить атаку проти-
вника» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 750; номер запису в базі даних – 22983922). 
З 1955 р. мешкав у с. Кувечичі, працював у місцевому колгоспі. Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни І ст. (1985). 
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Пузій Микола Несторович (1912–1945) – народився в с. Старий Білоус, призваний 
до лав Червоної армії в 1941, старшина 74 тп 71 мб. З нагородного листа про нагороджен-
ня медаллю  «За відвагу» (14.11.1943):  «19. Сан.инструктора старшину Пузей Николая 
Несторовича. 10.11.43 г. В районе ст. Попельня организовал быструю эвакуацию раненых 
с поля боя и сам лично под огнем противника вынес 15 раненых красноармейцев. 12.11.43 г. 
в районе с. Кожинка эвакуировал из-под огня противника 7 раненых с их оружием». З на-
городного листа про нагородження медаллю  «За бойові заслуги» (16.04.1944):  «28.03.44 г. 
в бою за с. Новое-Поречье, под огнем противника оказал помощь 5 раненым бойцам и 
вынес их с поля боя. В районе с. Рудка 30.03.44 года, находясь в боевых порядках, вынес 
с поля боя и оказал помощь 6 бойцам и офицерам». Перебував на лікуванні в 2203 хппг. 
Помер від ран 22.01.1945, похований ст. Ляски, Познанське воєводство, Польща (ЦАМО 
РФ. – ф. 58, оп. А-83627, спр. 4098; ф. 58, оп. 977525, спр. 253; ф. 33, оп. 686044, спр. 
3510, номер запису в базі даних – 20504641; ф. 33, оп. 690155, спр. 1949, номер запису 
в базі даних – 32664988).

Пуховий Іларіон Михайлович (1923–1993) – народився в 
с. Товстоліс, у лавах Червоної армії з грудня 1943 р. З нагоро-
дного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» рядово-
го, наводчика 82-мм міномета 1-го стрілецького батальйону 
132 гв.сп 42 гв.сд 2-го Українського фронту І.М. Пухового 
(15.04.1944):  «за то, что в тяжелых боях с численно превос-
ходящими силами противника в селе Бортники Брацлавского 
района Винницкой области 17.3.44 года в обстановке полу-
окружения противником наших подразделений мужественно 
и умело вел меткий огонь из своего миномета, метко поражая 
наседающих гитлеровцев. В результате противник, понеся 
большие потери, отступил» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690155, 
спр.4645; номер запису в базі даних – 32099324). З нагородно-
го листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. (01.09.1944):  
«В бою при прорыве УР противника в районе села Сочь 

19.08.44 года гвардии сержант Пуховой, двигаясь в рядах наступающей пехоты, умело 
наводил свой миномет на цель, метко поражая живую силу и огневые точки противника 
и расчищая путь движения для нашей пехоты. В боях с 20 по 23.08.44 года мужественно 
вел огонь по контратакующему противнику, отразив 26 контратак врага и уничтожив 
свыше 20 гитлеровцев» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690306, спр.406; номер запису в базі даних 
– 42348942). З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІ ст. (31.12.1944):  
«Участвуя в рейде 1-го стрелкового батальона в глубокий тыл противника в Карпатах 
с 17 по 30.09.44 года гвардии младший сержант Пуховой проявил себя мужественным, 
находчивым и преданным своей Родине воином Красной Армии. В трудных условиях 
горно-лесистой местности двигался в передовых рядах стрелковых подразделений и 
при столкновениях с противником метко наводил миномет на цель, благодаря чему 
было уничтожено 3 немецких солдата и два пулемета. 24.09.44 года задержал неизвест-
ного, оказавшегося крупным немецким шпионом и диверсантом» (ЦАМО РФ. – ф.33, 
оп.690306, спр.1337; номер запису в базі даних – 43326436). Нагороджено орденом Ві-
тчизняної війни ІІ ст. (1985). У мирний час працював у колгоспі.
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Пуховий Микола Маркович (1920–1943) – народився в с. Халявин, у лавах Червоної 
армії з жовтня 1938 р. З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки 
лейтенанта, командира 2-ї танкової роти Т-34 22-го танкового полку 48-ї механізованої 
бригади 41-ї армії Калінінського фронту М.М. Пухового (22.12.1942):  «1.12.42 г. в боях 
за дер. Сверматная лично ведя в атаку свое подразделение уничтожил противотанковое 
орудие, 2 пулемета и до 20 автоматчиков противника. 9.12.42 г. в бою за дер. Шипарево 
уничтожил средний танк противника и 15 солдат и офицеров. 11.12.42 г. в бою в районе 
Шипарево уничтожил 3 пулемета и до 30 солдат и офицеров противника» (ЦАМО РФ. 
– ф.33, оп.682526, спр.80; номер запису у базі даних – 150260187). З нагородного листа 
про нагородження орденом Червоного Прапора (02.05.1943):  «В боях 1 января 1943 г. в 
районе ю.в. Великие Луки лейтенант тов. Пуховой выполнил приказ своевременно, его 
рота выполнила поставленную задачу. Лейтенант тов. Пуховой на своем танке вступил 
в неравный бой с противником. Прорвал передний край противника, зашел во фланг 
противниковым огневым позициям, орудийным огнем уничтожил три противотанковых 
орудия, два противотанковых ружья, четыре ДЗОта и до взвода пехоты противника. При 
возвращении на сборный пункт тов. Пуховой обнаружил взвод противотанковых ружьев, 
вступил с ними в бой, уничтожил четыре противотанковых ружья. В этом неравном бою 
погиб смертью храбрых» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.682526, спр.594; номер запису у базі 
даних – 16185498). Однак нагороджено орденом Слави І ст.

П’ята Андрій Євдокимович (1914 р.н.) – народився в с. Рудка, на фронті з жовтня 
1943 р., стрілець 4-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону 676-го стрілецько-
го полку 15-ї стрілецької дивізії 65-ї армії 1-го Білоруського фронту. Мав поранення 
08.12.19043 р. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За бойові заслуги» 
(07.08.1944):  «за то, что он в наступательном бою на город Гаиновка 18.7.1944 года 
проявил смелость и мужество, несмотря на угрозу окружения, он смело в составе своего 
отделения отражал контратаку противника» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 717037, спр. 1537, 
номер запису в базі даних – 45306621). З нагородного листа про нагородження медаллю  
«За відвагу» (22.06.1945):  «за то, что он в бою за город Клайн-Катц 25 марта 1945 года 
заменил двух выбывших из строя орудийных номеров и не считаясь с уничтожающим 
огнем противника обеспечил нормальную работу орудия, чем способствовал успешному 
выполнению поставленной боевой задачи» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 911, 
номер запису в базі даних – 22547603). Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. 
(1985).

Райський Василь Дмитрович (1924 р.н.) – народився в 
с. Кархівка, у 1943 році 19-річним юнаком одягнув військову 
форму. Воював у мінометній роті 288-го стрілецького полку 
181-ї стрілецької дивізії. Форсував Дніпро, Одер і Віслу. Дій-
шов до Бреславля. Був поранений. Демобілізувався у 1947 р. 
у званні сержанта. З нагородного листа про нагородження 
медаллю  «За бойові заслуги» (19.05.1945):  «тов. Райский 
в боях с немецкими захватчиками за период боев за город  
Бреславль с 1.4. по 7.5.45 года проявил мужество, смелость 
и решительно действовал. Метко вел огонь по противнику, 
уничтожив 2 огневые пулеметные точки и более 15 гитлеров-
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цев» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 2717, номер запису в базі даних – 40482709). 
Нагороджений орденами Слави ІІІ ст. та Вітчизняної війни, медаллю  «За відвагу».

Райський Петро Леонтійович (1914–1942) – народився с. Дніпровське, єфрейтор, 
командир відділення 222-го окремого саперного батальону 88-ї сд. З нагородного листа 
від 24.02.1942 г.:  «В бою на 42 км проявил себя волевым командиром, энергично руко-
водя отделением, воодушевлял бойцов личным примером, продвигался вперед, помогая 
своим продвижением правому флангу соседнего взвода. Когда был ранен политрук, он 
на себе выносил его из-под огня противника, пока вражеская пуля не сразила политрука 
насмерть. Находясь оторванным от своего отделения, он голосом подбадривал своих 
бойцов, а сам полз к своему отделению, и снова встал впереди его. В момент боя пере-
ползал от бойца к бойцу, предупреждая их о том, чтобы ни один ни на шаг не ушел со 
своего рубежа, и умело организовал охрану фланга. Во втором бою тов. Райский был 
тяжело ранен и умер от ран. Энергичный, мужественный, умелый и авторитетный ко-
мандир отделения тов. Райский заслуживает награждения орденом Красной Звезды». 
Загинув у лютому 1942 р., похований в Карелії, Російська Федерація (ЦАМО. – ф. 33, 
оп. 682524, спр. 39; КП, т.9). 

Река Михайло Іванович (1919 р.н.) – народився в Олишівці, уже був молодшим 
лейтенантом, коли розпочалась Велика Вітчизняна війна. Воював на Калінінському 
фронті, визволяв Україну. У 1943 році молодшого лейтенанта Реку було тяжко поранено. 
Для інваліда І групи війна закінчилась, він повернувся у щойно звільнену Олишівку з 
багатьма нагородами – орденами  «Бойового Червоного Прапора», Вітчизняної війни 
І ст., медалями  «За відвагу»,  «За бойові заслуги» та іншими.

Рень Іван Пилипович (1912 р.н.) – народився в с. Слобо-
да, у лавах Червоної Армії з 6 травня 1941 р., учасник Великої 
Вітчизняної війни на Західному, Брянському, Сталінградсько-
му та 1-му Білоруському фронтах (до 09.05.1945). Мав чотири 
поранення (05.03.1942, 03.04.1942, 05.08.1944…). 

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної 
Зірки  мінометного розрахунку 130-го мінометного полку 
2-ї мінометної бригади 6-ї артилерійської дивізії І.П. Рень 
(23.07.1945):  «30.04.45 г. в боях за г. Бранденбург, тов. Рень 
под артминометным огнем противника точно и быстро наво-
дил свой миномет в цель, благодаря чему огнем его миномета, 
в составе, было уничтожено: 1 противотанковое орудие, 1 пу-
лемет и до 12 немцев. 05.05.45 г. в боях за дер. Клайн-Вульков 

юго-западнее г. Ратенов, тов. Рень под огнем противника, благодаря четкой и быстрой 
работе, огнем своего миномета, в составе, уничтожил: 2 пулемета и до 10 немцев и в со-
ставе батареи уничтожил 1 минбатарею калибра 81,4 мм, чем способствовал успешному 
продвижению поддерживаемого стрелкового подразделения» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
687572, спр. 1950, номер запису в базі даних – 38386113). Також: (09.11.1945):  «В боях с 
20.04. по 24.04.1945 года на подступах к г. Берлин, т. Рень, работая номером миномета, в 
трудных условиях уличного боя, невзирая на сильные обстрелы со стороны противника 
четко и быстро выполняя свои обязанности во время ведения огня, тем самым обеспечил 
своевременное открытие огня. Благодаря хорошей работе минометного расчета огнем 
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миномета уничтожено: 3 станковых пулемета и отбита контратака противника силами 
до батальона. 3.05.1945 г. в боях по ликвидации прорвавшейся группировки противника 
из г. Берлин при нападении группы противника на огневую позицию т. Рень лично из 
винтовки убил 4-х солдат противника и совместно с другими товарищами взял в плен 
10 немецких солдат, 1 офицера и захватили 3 бронетранспортера» (ЦАМО РФ. – ф. 33, 
оп. 687572, спр. 1950, номер запису в базі даних – 37206388). Нагороджено орденом 
Великої Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

Рослий Яків Григорович (1911–1945) – народився в с. Ведильці, призваний  до 
лав Червоної армії в 1943р., рядовий 292 сп 181 сд. З нагородного листа про нагоро-
дження медаллю  «За відвагу» (грудень 1943):  «Во время атаки противника в районе 
села Михайловка тов. Рослый был на охране КП и был ранен тяжело командир полка, 
тов. Рослый с товарищем оказал ему помощь и вынес с поля боя, тем самым спас его 
жизнь». Загинув 11.02.1945, похований: південна околиця м. Обер-Штефансандорф, 
братська могила № 1, 1-й ряд, зліва направо 2-й (ЦАМО. – ф. 58, оп. 18003, спр. 285; 
ф. 33, оп. 686044, спр. 4164). 

Руденок Олександр Федорович (1915–1944) – народився в Михайло-Коцюбинському, 
у лавах Червоної армії з 1937 р. На фронтах Вітчизняної війни з 22.06.1941 р. – Брянський, 
Центральний, 1-й Український фронти. Отримав тяжке поранення 27.08.1941 р. З нагоро-
дного листа про нагородження орденом Вітчизняної війни І ст. капітана, командира 2-го 
дивізіону 1-го гв.артилерійського полку 4-ї гв.повітряно-десантної дивізії 40-ї армії 2-го 
Українського фронту О.Ф. Руденка (20.03.1944):  «27-го января 1944 года в 8.00 часов 
началась танковая атака противника на огневую позицию 5 батареи в районе хутора 
Бажатарня. Командир 2-го дивизиона гвардии капитан Руденок лично сам руководил 
отражением атаки танков противника и не уходя с поля боя, под его руководством 5 
батарея уничтожила 6 танков противника и тогда когда танки обошли батарею, орудия 
были развернуты – гвардии капитан Руденок, собрав в кулак оставшийся в живых расчет, 
открыл ураганный огонь из стрелкового оружия по автоматчикам, сидящим на танках и с 
возгласом  «Бей фашистских гадов, за Родину!» решил пробиться из кольца, образовав-
шегося из немецких танков и автоматчиков, и группа, возглавляемая гвардии капитаном 
Руденок, уничтожая фашистских гадов, прорвала кольцо окружения. В этом неравном 
бою пал смертью храбрых командир 2-го дивизиона гвардии капитан Руденок» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 495, номер запису в базі даних – 31000330). 

Рябой Іван Костянтинович (1918–1945) – народився в с. Шибиринівка. У лавах 
Червоної армії з 1944 р., з січня 1945 р. на 2-му Білоруському фронті. З нагородного 
листа про нагородження орденом Червоної Зірки рядового, сапера 377-го окремого мото-
ризованого інженерного батальйону 21-ї моторизованої бригади І.К. Рябого (11.02.1945):  
«Красноармеец Рябой с момента наступления в Восточной Пруссии с 16 января 1945 г. 
действовал в АГ № 1 под командованием капитана Бурденко в группе  сержанта Кобзева. 
Во время продвижения группы обеспечивал разведку маршрута, совместно с сержантом 
Кобзевым разминировал 2 моста, подорвал железную дорогу и этим остановил движение 
бронепоезда противника. Во время боев взял в плен 6 немцев, проявил неустрашимость 
в боях и мастерство сапера-минера». Загинув під час виконання бойового завдання 
17.02.1945 р. (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.6325; номер запису у базі даних – 
29664101; ф.58, оп.18003, спр.480).
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Савенко Григорій Кононович (1926–1984) – 
народився в с. Мохнатин, ветеран Великої Вітчиз-
няної війни, учасник штурму рейхстагу в Берліні 
в 1945 році, на одній з колон разом з росіянином 
Єрьоміним Михайлом Васильовичем закріпив чер-
воний прапор і викарбував свій підпис на цій коло-
ні. Після війни працював трактористом сільгосп-
підприємства, за трудові здобутки нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора, медалями.

2 травня 1945 р. політвідділ армії випустив 
листівку  «Герои штурма Берлина Михаил Еремин 
и Григорий Савенко». У своїх спогадах Григорій 
Кононович записав:  «Настала весна 1945-го. Чудо-
ва весна для всього людства земної кулі, бо разом 
з нею прийшла перемога над лютим ворогом – ні-
мецьким фашизмом. Відчуваючи свою загибель, 
фашисти чинили запеклий опір нашим військам, що 

нестримно йшли вперед. В запеклих боях швидко просувалась на Берлін третя ударна 
армія І Білоруського фронту. 23 квітня наша стрілецька рота однією з перших ввійшла 
на околицю німецької столиці і зав’язався вуличний бій. Кожний звільнений від фашис-
тів будинок, кожна вулиця наближала нас до звірячого логова – рейхстагу. Жорстокі бої 
не стихали ні вдень, ні вночі Незважаючи на безперервний вогонь кулеметів, гармат і 
зеніток, старший лейтенант Самсонов повів нашу роту в атаку. Ми не відчували втоми 
в ті дні, у кожного в думках було одне: швидше настигнути фашистів у їх логові.

Незабутнім на все життя залишився день 30 квітня. Після освітленої пострілами 
ночі важко було помітити світанок. Тисячі вогнів спалахнули в різних кінцях, хмари 
гарматного диму застеляли небо. Тривала артилерійська підготовка передувала штурмові 
рейхстагу. Ми з товаришем, молодшим сержантом Михайлом Єрьоміним попросили в 
командира дозволу виконати почесне для радянського воїна завдання – пробитись до 
головного входу і закріпити над ним червоний прапор – прапор Перемоги.

О 10 годині, міцно тримаючи древко, я залишив траншею. Слідом за мною з авто-
матом і гранатами в руках повз Михайло Єрьомін. Вся рота 
прикривала нас кулеметним і гарматним вогнем. Але просу-
ватись було нелегко: шквал ворожого вогню не давав підняти 
голови. Кожен метр на шляху до цілі загрожував смертю. Та 
це не стримувало нас, тільки змушувало бути обережнішими. 
До четвертої години крок за кроком ми наблизилися до бу-
дівлі. Останній стрибок – і я пробрався на балкон головного 
входу. Невідступно, відстрілюючись від гітлерівців, слідував 
і захищав мене Михайло. Розгорнувши червоний прапор, ми 
швидко закріпили його на одній із колон. І коли червоне по-
лотнище замайоріло вгорі, тисячі рядових воїнів піднялись в 
атаку. Не пройшло і години, як все кругом стихло. З будинку 
рейхстагу виводили полонених есесівців.
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Командир міцно 
обняв мене і поцілу-
вав. Друзі щиро при-
вітали. І тільки тоді 
я зрозумів, що допо-
могло мені виконати 
завдання – жагуча не-
нависть до фашистів, 
які 15-річним хлоп-
цем силоміць відпра-
вили мене до Німеч-
чини, знущались, на-
зивали свинею. Тричі 
намагався тікати, дій-
шов до Варшави, але 
невдало. Радянська 
армія визволила мене 

із німецького табору, і ставши її солдатом, я не шкодував життя, щоб помститись фа-
шистським катам. За штурм рейхстагу мене нагороджено орденом Бойового Червоного 
Прапора, медалями  «За взяття Берліна»,  «За перемогу над Німеччиною». З Радянською 
армією я повернувся до мирної праці в рідний колгосп». Про геройський вчинок нашого 
земляка писали фронтові газети у статтях  «Мохнатин – Берлін»,  «Герой последнего боя». 

Садовський Володимир Герасимович (1925 р.н.) – на-
родився в с. Зайці, у лавах Червоної армії з вересня 1943 р., 
на фронті з січня 1944 р., старший сержант, телефоніст роти 
зв’язку, начальник телефонної станції 346 сп 63 сд 5 армії 3-го 
Білоруського фронту. Поранений 24.02.1944 р. На Далекос-
хідному фронті в складі 346 сп 63 сд 5-ї армії. Нагороджений 
медаллю  «За відвагу» (02.07.1944):  «за то, что в период 
прорыва линии обороны противника в районе деревни За-
воротье и последующих боевых действиях полка исправил 
31 порыв на линии от КП командира полка до КП командира 
1 стр. батальона»; орденом Червоної Зірки (13.09.1944):  
«Тов. Садовский в боях под местечком Мейшегола во время 
контратаки танков и пехоты противника исправил 14 порывов 
на линии и обеспечил связью для руководства боем при отра-
жении контратаки противника. В боях на подступах к г. Кау-

нас т. Садовский под сильным артминометным и пулеметным огнем навел линию связи 
в штрафную роту и исправил 10 порывов, тем самым обеспечил связью руководство 
боем»; орденом Червоної Зірки (29.11.1944):  «В боях при прорыве обороны противника 
16.10.1944 года в районе Иодупяты т. Садовский В.Г. под сильным артминометным огнем 
противника исправил более 16 порывов на линии, тем самым обеспечил бесперебойной 
связью в боях в районе нас. пункта Шуклем 18.10.1944 года под сильным артминометным 
огнем противника т. Садовский, рискуя жизнью, исправил на линии свыше 13 порывов 
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на линии, тем самым обеспечил бесперебойной связью управление боем»; орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст. (08.03.1945):  «В боях в районе Иенткуаткамтен 15.2.45 г. под 
сильным артминометным огнем противника т. Садовский В.Г., не жалея своей жизни, 
исправил свыше 20 порывов на линии связи, тем самым обеспечил бесперебойной 
связью. В боях 29–30 января в районе Ной Замач противник мелкими группами пред-
принял засады в лесу на линии, т. Садовский вместе с группой автоматчиков истребил 
группу противника из 7 немцев и восстановил связь с стрелковыми подразделениями. 
В боях 4.2.45 г. в районе Кузитан т. Садовский, не жалея своей жизни, под сильным 
пулеметным и артминометным огнем противника исправил на линии 14 порывов, тем 
самым обеспечил бесперебойной связью, что способствовало отбить контратаку проти-
вника»; орденом Червоної Зірки (16.09.1945):  «В боях с 9 по 10 августа 1945 года при 
прорыве государственной границы в районе сопки  «Картофельная» сержант Садовский 
держал бесперебойную связь командира полка с командирами стрелковых подразделе-
ний и с командиром дивизии. При сильном артналете исправил 110 порывов на линии, 
рискую жизнью. Несмотря на сильно пересеченную местность, тов. Садовский сумел 
организовать быструю подмотку кабеля и доставить его в срок начальникам направле-
ний, что послужило бесперебойному обеспечению связью стрелковых подразделений 
с командиром полка. В боях за город Мудоньдзян т. Садовский исправил 5 порывов на 
линии. При разрыве вражеского снаряда была повреждена микротелефонная трубка 
коммутатора, которую он быстро исправил и восстановил связь, что обеспечило четкое 
руководство боем командования». Також нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. 
(1985), медалями  «За перемогу над Німеччиною»,  «За взяття Кенігсберга»,  «За доблес-
ну працю» з нагоди 100-річчя з дня народження В.І. Леніна. (Матеріал підготовлений 
А.В. Скуратовичем).

Сайжанов Умаркомра (1924–1943) – народився в д. Семеново, Крин-Октябрьский 
район, Горьковська область, рядовий 234 гв.сп 76 гв.сд 61 арм. З нагородного листа про 
нагородження медаллю  «За відвагу» (28.09.1943):  «за то, что он при взятии нашей час-
тью населенного пункта Седнев... 21 сентября 1943 года в момент, когда командир взвода 
вышел из строя, взял на себя командование взводом и во главе взвода первым ворвался 
в населенный пункт». Загинув 21.09.1943 р., похований в Седневі (ЦАМО РФ. – ф. 58, 
оп. 18001, спр. 959; ф. 33, оп. 682526, спр. 1761).

Самотяжко Яків Огійович (1920 р.н.) – народився в с. Киселівка, у лавах Чер-
воної армії з 23 лютого 1944 р., на 3-му Білоруському фронті з 13 травня 1944 р. З 
нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» рядового, сапера 381-го 
окремого саперного батальйону 
220-ї стрілецької дивізії Я.О. Само-
тяжка (11.11.1944):  «С 24 октября 
1944 г. группа саперов, в состав ко-
торой входил т. Самотяжко Я.А., под 
огнем противника производила ми-
нирование переднего края обороны 
и установку проволоки, причем 
установлено 215 противопехотных 
и противотанковых мин. В ночь со 



Літопис доль та днів минулих

292

2 на 3 ноября 1944 г. после занятия 673-им сп высоты с отм. 199,8… в составе группы 
саперов, несмотря на сильный пулеметный и минометный огонь, быстро закрепили 
высоту, опоясав ее противотанковыми и противопехотными минами, отлично выполнив 
приказ командования» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 3607, номер запису в базі 
даних – 32558213). З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки 
(08.03.1945):  «5.2.45 г. в районе 2 дв. Гунтен, когда противник перешел в контратаку с 
самоходными орудиями, группе саперов, в составе которой был тов. Самотяжко, была 
поставлена задача – минными полями перекрыть подступы к противотанковым пуш-
кам прямой наводки. Несмотря на сильный огонь противника, подступы к орудиям 
были заминированы. Выполнение этой задачи способствовало отражению контратаки 
противника. 25.2.45 г. по приказу командования в районе д. Шенфальд тов. Самотяжко 
с группой саперов была поставлена задача – заминировать противотанковыми минами 
подступы к орудиям прямой наводки, несмотря на сильный огонь противника и на то, 
что один боец был ранен, тов. Самотяжко задачу выполнил. Смелый и решительный 
воин» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 1213, номер запису в базі даних – 23583067). 

Самусь Василь Григорович (1922–1943) – народився в с. Скугарі, у лавах Червоної 
армії з червня 1941 р. Отримав поранення у серпні 1942 р. З нагородного листа про на-
городження сержанта, командира танка Т-34 242-го танкового батальйону 28-ї танкової 
бригади Калінінського фронту В.Г. Самуся (25.09.1942):  «За период боев 2,3 августа 
1942 г. в районе Горбово и дороги из Мурылево в Муравьево из своей танковой пушки 
уничтожил 2 средних, 1 тяжелый танк, 3 ДЗОТа, 1 повозку с солдатами противника. 3.8.42 г. 
в этих боях т. Самусь был ранен» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682524, спр. 826, номер запи-
су в базі даних – 10054533). На нагородному листі червоним олівцем зазначений орден 
Вітчизняної війни І ст., але нагороджено орденом Червоного Прапора. З нагородного 

листа про нагородження медаллю  «За 
відвагу» (27.09.1942):  «Тов. Самусь во 
время боев в р-не д.д. Горки, Слаборо-
дово, Ново-Коростелево, Старо-Корос-
телево, Малофеево, Спас-Митьково, 
Митьково, Гнездово, Клушино Ржев-
ского района Калининской области, во 
время прорыва переднего края обороны 

противника первым ворвался в оборону и уничтожил 3 противотанковых орудия, до 30 
человек пехоты противника, разрушил до 14 блиндажей» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682524, 
спр. 221, номер запису в базі даних – 2145003). З нагородного листа про нагородження 
медаллю  «За бойові заслуги» гв.сержанта В.Г. Самуся (13.06.1943):  «6 июня 1943 г. в 
районе д. Турищево, тов. Самусь в составе экипажа уничтожил 18 солдат и офицеров 
противника и тем самым содействовал продвижению нашей наступающей пехоте». За-
гинув 21.12.1943 р. у бою в районі с. Денисівка (Ліозненський район, Вітебська область, 
Білорусь), де і похований (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682526, спр. 826, номер запису в базі 
даних – 16527014; ф.58, оп.18002, спр.74).

Самусь Василь Денисович (1925 р.н.) – народився в с. Друцьке, у лавах Червоної 
армії з листопада 1943 р. Отримав поранення 02.02.1944 р. під м. Вітебськ. З нагородно-
го листа про нагородження медаллю  «За бойові заслуги» гв.рядового, кулеметника 2-ї 
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роти 277-го стрілецького полку 91-ї гв.стрілецької дивізії В.Д. Самуся (22.03.1944):  «за 
то, что в бою 3.2.44 г. в районе Пановской рощи уничтожил при отражении вражеской 
контратаки 2-х гитлеровских солдат и вместе с другими бойцами отразил вражескую 
контратаку» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 2625, номер запису в базі даних – 
26700241). З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки гв.молодшого 
сержанта В.Д. Самуся (25.06.1944):  «Тов. Самусь В.Д. 23.06.44 г. при прорыве сильно 
укрепленной оборонительной линии противника в районе рощи  «Чулок» южнее г. Ви-
тебск умело управлял огнем станкового пулемета и меняя огневую позицию, быстро по-
шел на сближение к противнику и огнем пулемета не давал возможности немцам вести 
сосредоточенный огонь по нашим наступающим подразделениям. В этом бою расчет 
уничтожил 14 немцев и подавил огонь 2 ручных пулеметов » (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
686196, спр. 5636, номер запису в базі даних – 45846642). Одержав дві подяки Верхо-
вного Головнокомандуючого. Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Сапон Григорій Іванович (1925 р.н.) – народився в с. Дніпровське, в лавах Червоної  
армії з вересня 1943 р. – Центральний фронт (вересень-жовтень 1943 р.) та 1-й Україн-
ський фронт (з жовтня 1943 р.). З нагородного листа про нагородження медаллю  «За від-
вагу» (10.04.1944):  «Разведчика взвода пешей разведки, красноармейца Сапон Григория 
Ивановича за то, что он в составе группы разведчиков, ведя разведку на высоте 384,0 в 
районе м-ко Козлов 6,7 и 8 апреля 1944 г., точно установил передний край обороны проти-
вника, расставленные его огневые точки, поведение его и захватил в плен одного солдата, 
который дал ценные показания» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 717037, спр. 1511; номер запису 
в базі даних – 45272907). З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» 
(03.10.1944):  «Командира отделения 2-й стрелковой роты, ефрейтора Сапон Григория 
Ивановича за то, что он в бою за село Пшебору в 24.8.44 г. одним из первых ворвался в 
укрепления противника и гранатой уничтожил ручной пулемет вместе с расчетом про-
тивника, мешавший продвижению нашей пехоты» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 717037, спр. 
2463; номер запису в базі даних – 45036579). З нагородного листа про нагородження 
орденом Слави ІІІ ст. рядового, стрілка 3-ї стрілецької роти 654-го стрілецького полку 
148-ї стрілецької дивізії 1-го Українського фронту Г.І. Сапона (02.09.1944):  «Красно-
армеец Сапон Г.И. в боях против немецких оккупантов показал себя мужественным и 
отважным бойцом, преданным защитником Социалистической Родины. В бою за село 
На Заслайях 17.7.44 г. при отражении атаки пехоты и танков противника, тов. Сапон 
умело замаскировался и ведя меткий огонь из винтовки уничтожил 11 фашистов, чем во 
многом способствовал успешному отражению контратаки. В бою за село Почапы 21.7.44 г. 
он одним из первых ворвался в село и личной храбростью и отвагой увлек товарищей 
на штурм укреплений противника, чем способствовал общему успеху боя и занятию 
села. За проявленные отвагу, мужество, личную храбрость и за уничтожение большого 
количества фашистов из личного оружия – достоин награждения орденом…» (ЦАМО 
РФ. – ф.33, оп.690155, спр.2463; номер запису в базі даних – 31131789). З нагородного 
листа про нагородження орденом Слави ІІ ст. (20.05.1945):  «В бою 22 марта 1945 года за 
населенный пункт Хондорф, командуя отделением, он смело и мужественно вел отделение 
в наступление, примером своей храбрости увлекал бойцов на наступательный прорыв. 
Умело маскируясь складками местности, он первым ворвался в оборону немцев, огнем 
автомата навел панику в стане врага и пользуясь замешательством немцев уничтожил 
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прислугу ручного пулемета, обезвредив огневую точку, тов. Сапон дал возможность 
быстро и без потерь продвигаться отделению вперед. В этом бою тов. Сапон уничтожил 
12 немецких солдат. За проявленные смелость, мужество и отвагу достоин награждения 
правительственной наградой…» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.4208; номер запису 
в базі даних – 26100000). Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Сахно Андрій Аксентійович (1925 р.н.) – народився в с. Черниш, у лавах Червоної 
армії з жовтня 1943 р. З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. на-
водчика мінометного розрахунку 2-ї мінометної роти 218-го гв.сп 77-ї гв.сд А.А. Сахна 
(08.05.1945):  «В бою при штурме населенного пункта Буг т. Сахно, заменяя наводчика 
миномета и ведя огонь по огневым точкам противника, подавил 2 пулеметные точки про-
тивника и, отбивая контратаку противника, уничтожил более десяти немецких солдат» 
(ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.4320; номер запису в базі даних – 26576504). З наго-
родного листа про нагородження медаллю  «За бойові заслуги» (30.06.1945):  «Умелым 
руководством своим расчетом и личным образцовым трудом способствовал досрочному 
выполнению задания правительства по демонтажу трофейного оборудования заводов 
гор. Берлина, систематически перевыполняя дневную норму на 200 и 250%» (ЦАМО 
РФ. – ф.33, оп.687572, спр.1159; номер запису в базі даних – 46169227). Нагороджувався 
медаллю  «За відвагу» (31.07.1944).

Свербій Арсеній Герасимович – районна газета повідомляє про бойовий шлях 
мінера:  «На його бойовому рахунку налічується більше трьох тисяч знешкоджених мін 
противника. Нагороджений орденом Червоної Зірки та медаллю  «За бойові заслуги» 
(1944 р., червень).

Свербій Григорій Микитович (1923 р.н.) – народився в с. Смолин, перш ніж стати 
в ряди визволителів рідного району – 654-й стрілецький полк 148-ї стрілецької дивізії, 
пройшов суворий гарт справжньої партизанської війни. Разом з однокласниками Петром 
Шкурком, Дмитром Чаусом та Дмитром Приходьком прийшли в загін під командуванням 
Юрія Збанацького, і скоро потрапили в горнило справжнього бою в Ревуновому лісгоспі, 
в якому загинули два Дмитра – Чаус і Приходько. Рухаючись з регулярною частиною в 
напрямку Житомира, біля станції Малин Григорій Свербій отримав тяжке поранення. 
Заліковував рани в Оренбурзькій області. На фронт вже вороття не було, отож поринув 
у посильну працю вдома. Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).

Свириденко Федір Никифорович (1924 р.н.) – народився в с. Ладинка, у лавах 
Червоної армії з вересня 1943 р., з листопада 1943 р. на Південно-Західному, а згодом 
3-му Українському та 1-му Білоруському фронтах. Мав поранення 27.01.1945 р. під 
м. Познань. З нагородного листа про нагородження орденом Богдана Хмельницького 
ІІІ ст. гв.молодшого сержанта, командира відділення 246-го стрілецького полку 82-ї 
гв.стрілецької дивізії Ф.Н. Свириденка (17.03.1945):  «14 января 1945 года при прорыве 
обороны противника на Мангушевском плацдарме тов. Свириденко умело командовал 
своим отделением, рискуя жизнью он первым врывался в расположение вражеской 
обороны, увлекая за собой своих подчиненных. Штурмуя третью линию траншей проти-
вника, тов. Свириденко со своим отделением ворвался в немецкие траншеи и уничтожил 
там 18 гитлеровцев. В бою за города Рава-Мазовецкая и Лодзь, тов. Свириденко со своим 
отделением метким огнем уничтожил 15 немцев и 10 взял в плен, захватив при этом два 
пулемета противника» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 3276, номер запису в базі 
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даних – 25487256). Однак нагороджено орденом Червоного Прапора.
Седень Василь Романович (1912–2011) – народився в 

с. Клочків, ще до війни отримав вищу педагогічну освіту, 
працював у школі. Ідучи до армії в 1940 р., не думав, які тяжкі 
випробування чекають на нього, сім’ю і всю країну. Спочатку 
вчив молодих бійців, а з 1942 р. воював артилеристом, началь-
ником штабу під Сталінградом, Одесою, в Молдові, перемогу 
зустрів в Астрахані. Мало не кожен день своїх походів опису-
вав у листах дружині Варварі Данилівні й синам Анатолію і 
Валерію. Ось кілька рядків з його листів:  «Сьогодні прочитав 
у нашій фронтовій газеті, що наші війська звільнили Чернігів. 
Люба Варю, скільки страшних днів довелось пережить, осо-
бливо тобі в неволі за ці два роки. Багато німчура погнав на 
каторгу, може, і твоя доля така? І все ж я тобі пишу…»;  «За 
п’ять днів звільнили всю Бесарабію. Мені випало знищити 

угруповання південно-західніше Кишинева. Скільки там знищили німців… це був 
жах…»;  «Вчора в упор розстріляли ворога. Другу добу догорають спалені фашистами 
хати, скирти…». Був тричі поранений.

З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зірки молодшого лейтенан-
та, старшого ад’ютанта 41-го окремого винищувального протитанкового артилерійського 
дивізіону 195-ї дивізії 37-ї армії 3-го Українського фронту В.Р. Седня (08.06.1944):  «При 
форсировании реки Днестр 11.4.44 г. тов. Седень лично руководил переправой мат.части 
батарей, в результате чего дивизион был переправлен с пехотой и все время двигался в 
боевых порядках пехоты. Тов. Седень все время своевременно обеспечивал связь между 
боевыми порядками дивизиона и пехотой. 14.4.44 г. тов. Седень непосредственно своим 
руководством во время контратаки противника восстановил порыв линии, тем самым 
обеспечил своевременный огонь дивизиона, в результате контратака противника была 
отражена. 16.4.44 г. управляя огнем батарей, уничтожил один пулемет противника» 
(ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686044, спр.4640; номер запису в базі даних – 21900890). На-
городжувався орденами Вітчизняної війни І ст. (1985), Богдана Хмельницького ІІІ ст., 
багатьма медалями. Майже до ста років прожив у селі Клочків, був головою первинної 
ветеранської організації, найактивнішим в районі позаштатним кореспондентом районної 
та інших газет – на його рахунку до тисячі публікацій.

Селезень Микола Васильович (1923 р.н.) – народився у c. Рябці, у лавах Червоної 
армії з 1943 року, отримав тяжке поранення під Луцьком, нагороджений медаллю  «За 
відвагу». Після лікування в Башкирії – відрядження в Німеччину. З війни повернувся він і 
батько, брати Іван і Володимир загинули. З нагородного листа про нагородження медаллю  
«За відвагу» рядового 3-го ескадрону 27-го гв.кавалерійського полку 7-ї гв.кавалерійської 
дивізії 1-го Українського фронту М.В. Селезеня (20.02.1944):  «за то, что в бою за город 
Луцк 2 февраля 1944 года, заметив засевших в доме немецких автоматчиков, которые 
мешали продвижению взвода вперед, тов. Селезень быстро пробрался к дому и броском 
гранаты уничтожил группу автоматчиков противника. Взвод беспрепятственно получил 
возможность продвигаться вперед» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.717037, спр.146; номер за-
пису в базі даних – 150929443). Нагороджувався орденом Вітчизняної війни І ст. (1985).
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Селівон Олексій Миколайович (1922 р.) – народився в 
с. Шестовиця, народився в с. Шестовиця, у лавах Червоної ар-
мії з 1941 р. На фронтах війни з лютого 1943 р. Отримав легке 
поранення в 1943 р. З нагородного листа про нагородження 
орденом Червоної Зірки єфрейтора, повітряного стрілка 340-го 
бомбового авіаційного полку 54-ї бомбової авіаційної дивізії 
О.М. Селівона (21.02.1945):  «В действующей Красной Армии 
с 1943 года. В системе авиации дальнего действия с мая месяца 
1944 года. За время пребывания в авиации дальнего действия 
совершил 25 ночных боевых вылетов в качестве воздушного 
стрелка на самолете Ли-2. До этого был в наземных частях. 
Летает в составе экипажа: командир корабля гвардии лейте-

нант Морозов… летчик старшина Глобин, штурман младший лейтенант Поляк, стре-
лок-радист сержант Бахтеров, техник бортовой старшина Михалев. В воздухе бдителен, 
имеет хорошую стрелковую подготовку. 19 сентября 1944 года при бомбардировке ж.д. 
узла Сату-Маре, ефрейтор Селивон вовремя заметил самолет противника и во взаимо-
действии с командиром корабля отбил атаки истребителя. 20 сентября 1944 года в районе 
ж.д. узла Чоп самолет атаковал истребитель противника. Ефрейтор Селивон вовремя 
предупредил врага пулеметной очередью и самолет противника больше не появлялся. В 
воздухе находчив, решителен, инициативен. Среди товарищей пользуется заслуженным 
деловым авторитетом. Дисциплинирован. Предан делу партии Ленина-Сталина» (ЦАМО 
РФ. – ф.33, оп.690306, спр.3411; номер запису в базі даних – 41410092). Однак нагоро-
джено медаллю  «За відвагу». З нагородного листа про нагородження орденом Червоної 
Зірки (04.07.1945):  «За время Отечественной войны в качестве воздушного стрелка со-
вершил 31 ночной вылет на самолете Ли-2… Своей специальностью овладел хорошо. 
Бдительно несет воздушную вахту при выполнении боевых заданий. Внимателен. Летал 
на бомбардирование крупных населенных опорных пунктов противника: Чоп, Сату-
Маре, Брест, Бреслау, Прешув и другие. Имеет 6 боевых вылетов с посадкой в глубоком 
тылу противника на аэродром Три-Дуба в Чехословакии» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, 
спр.31; номер запису в базі даних – 21927027). З нагородного листа про нагородження 
медаллю  «За бойові заслуги» (22.08.1945):  «за совершенные им в интересах Забайкаль-
ского фронта 26 вылетов на транспортировку груза передовым частям. Экипаж за время 
работы перебросил 20 тонн горючего, 10 тонн спецгруза и 120 человек личного состава 
и вывезено от линии фронта 7 тяжело раненых бойцов» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.687572, 
спр.2077; номер запису в базі даних – 37053045). Нагороджений орденом Вітчизняної 

війни І ст. (1985). Повернувся додому лише 
в 1947 р. Олексій Миколайович працював у 
господарстві, очолював сільську організацію 
ветеранів. У 2010 р. нагороджений медаллю  
«65 років Перемоги».

 «Село партизанської слави» – рішен-
ням Чернігівського обкому КПУ від 3 вересня 
1962 року селам Ведильці і Пакуль присвоєно 
це звання.
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Селюченко Іван Петрович (1926 р.н.) – з с. Павлівка, 
чверть віку очолює місцевий осередок організації ветеранів, 
також є членом президії ради ветеранів району. Славному діду 
є що розказати одинадцяти внукам і чотирьом правнукам. 
Він наймолодший із 19 дітей, народжених у великій родині 
із Смолянки. П’ятнадцятьох забрав Голодомор 1933-го. По-
тім двох старших братів – Велика Вітчизняна. Продовжувати 
козацький рід судилося Івану Петровичу. Ще підлітком він 
почав працювати на шахтах Донбасу, а коли почалась війна – 
повернувся в село, і вже після визволення став у солдатський 
стрій:  «Довелося побувати під бомбами на Дніпрі. Потім нас, 
молодих, повезли у навчальну частину, до Казані. А з грудня 
1943-го я вже справжній солдат. Форсував Німан, звільняв 
Білорусь. Війну закінчив у Східній Прусії, під Кенігсбер-

гом». Воював кулеметником і мінером, двічі поранений. Нагороджений медаллю  «За 
взятие Кенигсберга». Повернувшись до мирного життя, уже після 1946 року, закінчив 
бухгалтерську школу і працював за спеціальністю в різних господарствах, в селах ра-
йону, а також в Молдові, Ізмаїлі. Нині підполковник у відставці. Активна, цікава, дуже 
шанована людина.

Семенець Володимир Тихонович (1923–1977) – народився в с. Жеведь, учасник 
бойових дій Великої Вітчизняної війни з вересня 1943 року, з грудня 1943 р. – на 1-му 
Українському фронті, а з 01.08.1944 р. – на 4-му Українському фронті. Отримав легке по-
ранення. Нагороджений двома орденами Слави ІІ та ІІІ ст. З нагородного листа про наго род -
ження медаллю  «За відвагу» заряджаючого мінометного розрахунку 2-ї мінометної роти 
835-го стрілецького полку 237-ї стрілецької дивізії В.Т. Семенця (29.04.1944):  «в боях 
на левом берегу реки Днестр отразил три атаки немцев и подавил огонь 2-х пулеметных 
точек противника» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690155, спр.1829; номер запису в базі даних 
– 32885742). З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. (11.08.1944):  
«В бою 30 июля 1944 года в районе села Рахин Долинского района Станис лавской области 
тов. Семенец В.Т. проявил стойкость и мужество. Ведя точный огонь по противнику 
он уничтожил ручной пулемет и до 15 солдат противника и подавил 2 огневые точки 
противника, чем обеспечил продвижение нашей пехоты» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690155, 
спр.2694; номер запису в базі даних – 33039987). З нагородного листа про нагородження 
Червоною Зіркою (03.11.1944):  «Ведя точный, прицельный минометный огонь по про-
тивнику тов. Семенец наносил противнику большие потери, обеспечивая продвижение 
наших стрелков. Так, в бою за дер. Райское Лисковского района Дрогобычской обл. 
22.09.1944 года тов. Семенец, ведя точный минометный огонь, уничтожил до 15 солдат 
противника, чем дал возможность стрелковым подразделениям успешно овладеть де-
ревней. Личным примером мужества и отваги он воодушевлял весь расчет на подвиги» 
(ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690306, спр.1822; номер запису в базі даних – 42508619). Однак 
нагороджено орденом Слави ІІ ст. У мирний час працював механізатором у колгоспі. 

Сидоренко Іван Малофійович (1918–2002) – народився в с. Хмільниця, учасник 
Фінської кампанії та Великої Вітчизняної війни. Нагороджений бойовими медалями, 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985). В мирний час працював головою Хмільницької 
сільради (1952–1978), нагороджувався орденом  «Знак Пошани» (1971) та медаллю  «За 
трудову доблесть» (1966).
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Січко Василь Андрійович – уродженець Сосниччини. 
17-літнім юнаком пішов на фронт. Після першого бойового 
хрещення на Чернігівщині воював у складі  мінометного 
взводу 68-ї окремої танкової бригади, який разом з частинами 
356-ї стрілецької дивізії визволяв Короп, Мену, Ріпки. Осо-
бливо пам’ятними для нього стали бої, часом з рукопашними 
сутичками, при розгромі Мозирсько-Калинковицького угру-
пування німецьких військ. Далі Ковель, Дрогобич, Луцьк, 
форсував річки Буг, Віслу, Одер. В Польщі довелось визволяти 
з неволі в’язнів концтабору  «Майданек». З боями дійшов до 
Берліна. Серед численних нагород – ордени Червоної Зірки, 
Вітчизняної війни І ст., медалі  «За визволення Варшави»,  
«За взяття Берліна»,  «За перемогу над Німеччиною у Великій 

Вітчизняній війні». Трудові відзнаки мирного часу – орден  «Знак Пошани», медаль  «За 
трудову доблесть».

Скидан Василь Петрович (1922 р.н.) – народився в Ми-
хайло-Коцюбинському, у лавах Червоної армії з травня 1941 р., 
на фронті – з червня 1943 р.: Воронезький, Степовий та інші 
фронти. Старший сержант, повітряний стрілок-радист, літав 
на літаку Пе-2 у складі 180 абп 780 гв.абп. Нагороджений 
орденом Червоної  Зірки (01.10.1943):  «В Отечественной 
войне участвует с 5.7.1943 г. на Воронежском и Степном 
фронтах. Сделал 24 успешных боевых вылета. 17.7.1943 г. 
при вылете на уничтожение техники и живой силы проти-
вника в пункте Ольховатка группа была встречена сильным 
огнем зенитной артелерии и пулеметов противника. Огнем 
своего пулемета тов. Скидан заставил снизить плотность огня 
противника. 15.8.43 г. после сбрасывания бомб на артпозиции 
врага пулеметным огнем обстрелял автомашины и артилле-

рию противника. 23.8.43г. была поставлена задача уничтожить живую силу и технику 
врага в районе Мерефа. Подлетая к цели, тов. Скидан заметил движение автоколонны 
противника к д. Безладовка и открыл по ней пулеметный огонь, после ухода от цели был 
виден очаг пожара от обстрела пулеметным огнем. В каждом боевом вылете тов. Скидан 
правильно оценивая обстановку, обстреливает противника, внимательно наблюдает за 
воздухом и отлично держит радиосвязь»; орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (05.02.1945):  
«Проводя боевые вылеты, тов. Скидан показал себя безстрашным воздушным бойцом и 
отличным специалистом связи. 29.11.1943 года, 
при выполнении боевого задания по уничтоже-
нию живой силы и техники противника в пункте 
Знаменка, группа была обстреляна сильным 
огнем противника, до 7 батарей. Тов. Скидан 
отлично держал связь и при пикировании на 
цель обстрелял колонну противника, в резуль-
тате возникло два очага пожара, что подтверж-
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дено фотоснимками. 13.6.1944 года, при выполнении боевого задания на разведку войск 
противника в составе экипажа самолета Пе-2, в районе Яссы, экипаж был обстрелян 
сильным огнем противника и атакован двумя истребителями противника типа Ме-109. 
Тов. Скидан отлично держал связь с наземными радиостанциями и передавал ценные 
данные разведки, одновременно отражал атаки истребителей противника пулеметным 
огнем, тем самым тов. Скидан дал возможность экипажу выполнить задание без потерь 
и повреждений самолета, за что получил благодарность от командования»; орденом Віт-
чизняної війни І ст. (16.05.1945):  «совершил еще 40 успешных боевых вылетов, из них 
7 вылетов на разведку войск противника и свободную  «охоту». 1.2.1945 года выполняя 
боевое задание на  «охоту» тов. Скидан обнаружил на ж.д. станции Лослау скопление 
эшелонов и доложил об этом командиру экипажа. Метким бомбардированием и обстре-
лом из пулемета было разбито и подожжено до 15 вагонов и разбито железнодорожное 
полотно на 25-30 мт. Подтверждено фотоснимком. 24.4.1945 года при бомбардировании 
живой силы и техники противника в г. Берлине группа наших самолетов обстреливалась 
огнем ЗА и МЗА до 6 батарей. Тов. Скидан прицельным огнем из пулеметов подавил до 
двух батарей противника, чем обеспечил образцовое выполнение задания нашими бом-
бардировщиками. Летая на боевое задание, тов. Скидан лично держит связь с наземным 
командованием. Все приказы с перенацеливанием принимает отлично и своевременно, 
за что имеет 3 благодарности от командира полка». Нагороджений медалями  «За взяття 
Відня»,  «За взяття Берліна»,  «За звільнення Праги»,  «За перемогу над Німеччиною», 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985). (Матеріал підготовлений А.В. Скуратовичем).

Скрекель Михайло Мусійович (1917 р.н.) – народився в 
с. Бобровиця, з травня 1937 р. у лавах Червоної армії, служба в 
кадровій армії на Далекому Сході продовжилась для молодого 
воїна фронтовими буднями: з липня 1941 р. на Південно-За-
хідному, Південному, Закавказькому, Північно-Кавказькому, 
1-му та 4-му Українських фронтах. Свою першу бойову на-
городу орден Слави ІІІ ст. одержав за бій під м. Собранце 
(04.12.1944):  «Во время прорыва обороны противника под 
м. Собранце 23.11.44 г. тов. Скрекель проявил себя смелым 
и мужественням пулеметчиком. Поддерживая 2 стрелковую 
роту, тов. Скрекель двигался в направлении церкви. При при-
ближении пехоты к церкви заработали вражеские пулеметы 
и автоматы. Тов. Скрекель установил свой пулемет и открыл 

огонь по огневым точкам противника, дав возможность пехоте обойти очаг сопротивле-
ния и ударить с тыла по противнику. В этом бою тов. Скрекель уничтожил 22 немцев» 
(ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 3940, номер запису в базі даних – 27858087). За бій 
під с. Даргун старший сержант, новодчик кулемета 2-го взводу 1-ї кулеметної роти 871 
стрілецького полку 276 стрілецької дивізії М.М. Скрекель одержав другу нагороду – ме-
даль  «За відвагу» (22.12.1944 р., ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 2964, номер запису 
в базі даних – 43106199). Був поранений в липні 1941 р. та в грудні 1944 р. Поранення в 
груди 1944 р. зупинило хід по Європі, про жадану Перемогу дізнався в госпіталі в Ростові.

В рідній Бобровиці біля Чернігова замість хати побачив попелище. Оселилися з дру-
жиною Галиною Гаврилівною в Пісках, збудували хату, народили троє дітей. В колгоспі 
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Михайлу Мусійовичу дісталась робота, на якій не зайвими були солдатська загартованість 
і витримка. Він працював запарником — двічі на добу варив по 20 тонн картоплі. Цій 
тяжкій роботі присвятив понад чверть віку. За трудові здобутки в 1950 р. нагороджений 
медаллю  «За трудову доблесть», а в 1971 р. – орденом Трудового Червоного Прапора. 
Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. (1985 р.). 

Стародуб Дмитро Дмитрович – народився в с. Скугарі, 
уже з 1941 року, як службовець регулярної армії, закінчив 
мінометну школу в Сталінграді, потім навчав молодих міно-
метників. Проявив героїзм в боях на Орловсько-Курській дузі і 
був нагороджений медаллю  «За відвагу». Після тяжкого пора-
нення у 1943 р. лікувався в Рязані. Але батькам помилково на-
дійшло повідомлення про його загибель. Підлікувавши рани, 
Дмитро Стародуб продовжив бойовий похід, гнав фашистів і з 
рідної української землі, визволяв Ріпки, Радуль. За мужність 
і героїзм в боях під Житомиром нагороджений орденом Чер-
воної Зірки. У німецькому Дрездені вітав переможний кінець 
війни, але сам ще виконав обов’язок визволителя у Чехії та 

Австрії. До нагород додалась медаль  «За визволення Праги». У 1946 р., неначе з того 
світу, явився в рідне село, до пригнічених горем батьків. Не покладаючи рук, працював 
у місцевому господарстві. Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

Cтеченко Федір Михайлович (1919–1991) – народився в с. Ковпита, саме у 1941 р. 
закінчив у Ворошиловграді природничо-географічний факультет педінституту. Та замість 
вчителювання мусив іти на фронт (з липня 1941 р.). З 1942 по 1944 рр. воював у складі 
34 гвардійської стрілецької дивізії 28-ї армії спочатку на четвертому, потім на третьому 
Українському фронті. Бився під Сталінградом. Потім звільняв Польщу, Чехословаччину, 
Румунію. У 1944 р. отримав направлення у Київське танкове училище. За бездоганну 
службу нагороджений медаллю  «За відвагу». З нагородного листа командира відділення 
37 окремої роти хімічного захисту (10.03.1943):  «В боях на подступах к Ростову в станице 
Н-Гниловская 12 февраля 1943 года личным примером воодушевил бойцов в атаку, за-
нял выгодный рубеж, тем самым обеспечил успешное продвижение вперед бойцов роты 
химической защиты» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 4844, номер запису в базі 
даних – 33793353). Також мав нагороди: орден Вітчизняної війни ІІ ст. (1985), медаль  
«За перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років». Після війни на педагогічній 
роботі на Сватівщині – директор шкіл, завідувач районним відділом народної освіти.

Стецько Опанас Єфимович (1907–1944) – народився в с. Шибиринівка, у лавах Чер-
воної армії з жовтня 1943 р. З нагородного листа про нагородження орденом Червоної Зір-
ки  рядового, станкового кулеметника 96-го кавалерійського полку 14-ї гв.кавалерійської 
дивізії 7-го кавалерійського корпусу О.Є. Стецька (30.11.1943):  «17.11.43 г. в боях за 
отметку 140 на эвк-н со всех сторон наседали немецкие шакалы. На тов. Стецька была 
возложена ответственная задача не отступить ни на шаг назад и удерживать высоту. Тов. 
Стецько поклялся с честью выполнить эту задачу. Немцы приблизились на расстояние 
20-30 метров и здесь тов. Стецько открыл уничтожающий огонь по фрицам, в течении 6 
часов длился ожесточенный бой, 4 вражеских атаки отбил своим пулеметом отважный 
герой и когда немец прекратил атаки, вокруг тов. Стецька насчитали 50 немецких трупов».  
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Але нагороджено орденом Слави ІІІ ст. Загинув у бою 15.04.1944 р. (ЦАМО РФ. – ф.33, 
оп.686044, спр.2499; номер запису у базі даних – 22215835; ф.58, оп.18002, спр.1183).

Субот Петро Прокопович (1912 р.н.) – народився в с. Клочків, у 1939 році брав участь 
у бойових діях на Західній Україні та Білорусії. У 1941 р. під Бобруйськом потрапив до 
полону, але на восьмий день утік та пробрався до свого рідного села. Під час наступу 
наших військ у вересні 1943 р. допомагав у переправі через р. Снов, а після визволення 
Чернігова пішов до Червоної армії. З листопада 1943 р. на 1-му, 2-му та 3-му Українських 
фронтах. З нагородного листа про нагородження орденом Вітчизняної війни ІІ ст. рядо-
вого, старшого телефоніста 899-го артилерійського полку 337-ї стрілецької дивізії 3-го 
Українського фронту П.П. Субота (20.02.1945):  «В ожесточенных уличных боях города 
Буда 12.02.45 года, противник предпринял яростные атаки с целью вырваться из окру-
жения, тов. Субот в неравном бою против в несколько раз превосходящего противника 
уничтожил из личного оружия 6 солдат и 6 солдат захватил в плен» (ЦАМО РФ. – ф.33, 
оп.690306, спр.3141; номер в базі даних – 43185271). Нагороджено орденом Слави ІІІ 
ст. Також двічі медаллю  «За відвагу» (30.12.1944, 20.01.1945). Брав участь у визволенні 
Будапешта, закінчив війну в Берліні. Одержав 12 подяк Верховного Головнокомандую-
чого за визволення 12 міст країн, в боях за які брав участь.

Супрун Микола Андрійович (1920 р.н.) – народився в с. Ковпита, служба в зброй-
них силах почалася для нього за рік до початку війни і продовжувалась вісім років. 
Стояли на Далекому Сході, рапорт про відправлення на фронт написав того ж дня, коли 
була оголошена війна. Але хоробрі воїни потрібні були і на кордоні. Бойові дії для ньо-
го почалися восени 1945-го, коли взялися за розгром мілітаристської Японії. Воював 
розвідником, водив машину, часто виїздив у гарячі точки. Одного разу опинились під 
прицілом ворожих літаків. Рядовий Супрун, рятуючи генерала, отримав поранення. За 
хоробрість нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст., медалями. На мирних полях 
збирав хліб за кермом комбайна, і знову був серед кращих. Цьому свідчення – медаль  
«За трудову відзнаку». 

Суходол Василь Семенович (1917–1998) – народився 
в с. Серединка, в лавах Червоної армії з 6 травня 1941 року, 
пройшов війну з першого до останнього дня, зустрів перемогу 
в Берліні. Якось на мітингу в рідному селі з нагоди Дня Пере-
моги ветеран розповів про свій бойовий шлях:  «Мені довело-
ся брати участь у штурмі Берліна, пробиватись до рейхстагу, 
але до цього був довгий шлях. Довелось пережити гіркоту 
відступу і ділити з товаришами радість перемог при вигнанні 
фашистів із своєї землі. Весь час перебуваю в строю. Сім років 
тримаю зброю в руках, а підготовили мене ще юнаком – кол-
госп послав мене на курси механізаторів. Два роки працював 
трактористом в колгоспах Олишівського району. В 1938 р. при-
званий на дійсну службу. Спеціальність пригодилась і в армії. 
На другий рік служби мені довірили очолити відділення тяги 

в артилерійській частині. Закінчився строк служби в рік початку війни. Повернувся до 
своєї улюбленої хліборобської справи, та недовго довелося водити трактора колгоспними 
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ланами. В квітневі дні незабутнього 1941 р. вивели трактори на першу весняну борозну, 
аж тут прямо в полі вручили повістку райвійськкомату – збір на три місяці. Після збору 
не довелось повернутись додому – фашисти вторглись в нашу країну. В складі артиле-
рійського дивізіону виїхав на фронт. Під Мінськом відбулось перше бойове хрещення 
в складі 151 полку 100-ї дивізії. Довелось відступати до річки Березина. І цей рубіж ми 
залишили. Особливо дошкуляла ворожа авіація. Наступні бої відбувалися за древній 
Смоленськ. Під Вязьмою потрапили в оточення, особливо тяжко було в Брянських лісах. 
Довелось вивести з ладу гармати і підірвати міномети та  «Катюші», виходити з оточення 
групами, вступаючи в рукопашні схватки. Хто вийшов з оточення, були поставлені на 
оборону Тули, що тривала до наступу наших військ під Москвою в грудні 1941 р. В ході 
наступу знову був сформований 1190-й артилерійський полк, я призначений командиром 
гармати. Визволяли міста і села Калузької і Московської областей, потім Смоленщину. 
Наша частина проходила через всім відоме Бородинське поле. Під Великими Луками 
отримали поповнення і нову артилерійську техніку, з якою я дійшов до Берліна. Шлях до 
столиці фашистів прокладали через Прибалтику, Польщу. Визволяли Варшаву, оточили 
Познань. Польська армія добивала німців у Познані, а ми дійшли до р. Одер, зайняли 
Кюстренський плацдарм. Лічені кілометри залишалися до Берліна, проте їх пройти було 
нелегко. Ворог створив неприступну оборону. Але це вже був не сорок перший рік. Ми 
переважали ворога в кількості і якості танків, літаків, артилерії. 16 квітня. Димова завіса 
покрила береги Одера. Наші сапери наводять переправи. Форсування Одера пройшло 
успішно. До Берліна довелось рвати оборону фашистів. Ми підтримували вогнем піхоту, 
танкові з’єднання. Передові ударні частини увірвалися в Берлін, а наш батальйон зупи-
нили в передмісті. 30 квітня бої проходили в центральних кварталах. Ми, артилеристи, 
вважали, що нам вже нічого робити, довершать справу розгрому ворога без нас. Проте 
обставини склалися не так. У наш дивізіон прибув маршал Воронов, наказав виділити 
одну гармату прочищати шлях для піхоти і танків на вулицях міста. Наказано давити 
фашистів вогнем і колесами. Комбат лейтенант Погорєлов виділив мою гармату. Мені 
дали право підібрати обслугу із складу батареї. Я вирішив взяти найбільш відважних і 
сильних хлопців – Федора Кондрашова, Сашу Дудуєва, Миколу Селантієва, Кадирова. 
Одержали завдання о пів на третю дня бути в районі парку-кладовища Тіргард. Спочат-
ку просувались на механічній тязі, але скоро довелось встановлювати гармату в бойове 
положення і пересувати по асфальту вручну. Перш за все зняли із спостережного пункту 
ворожого коректувальника, подавили вогневі точки і місця, де засіли фаустники, що роз-
стрілювали наші танки. Нарешті досягли парку Тіргард. Отримали наказ вести обстріл 
рейхстагу. Щонайменше сорок снарядів послала наша гармата по цілі, це були останні 
мої постріли. На рейхстазі замайорів червоний прапор, нас повернули до своєї батареї 
на попередню позицію. Настало 9 травня. Моя гармата, прикрашена квітами, салютувала 
на честь великої Перемоги радянського народу над фашистською Німеччиною. Всі мої 
друзі по останньому походу залишились живими, вони відзначені урядовими нагоро-
дами, а я отримав орден Леніна з рук самого маршала артилерії Миколи Воронова». 
Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

З нагородного листа про нагородження медаллю  «За бойові заслуги» старшого 
сержанта, командира гармати 2-ї батареї 1190-го гарматного артилерійського полку Ка-
лінінського фронту В.С. Суходола (14.07.1943):  «за то, что обученный им расчет четкой 
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и слаженной работой давал точный огонь при подавлении двух батарей противника в 
период боевых операций в районе Птахино (по 5.7.43 года)» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 
682526, спр. 1295, номер запису в базі даних – 16957270).

З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» старшого сержанта, 
командира гармати 8-ї батареї 136 армійської гарматної артилерійської бригади 2-го При-
балтійського фронту В.С. Суходола (21.08.1944):  «Тов. Суходол отличился в последних 
наступательных боях с 10-го по 26 июля. День и ночь вел он свое орудие, идя впереди 
трактора и указывая трактористу дорогу. На остановках он быстро осматривал орудие, 
организовывал маскировку, укрытия для охранение. При форсировании р. Синюха он 
сам спокойно вошел в воду, обследовал все дно и только тогда повел в брод свое орудие» 
(ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 2687, номер запису в базі даних – 33037687).

Таранущенко Микола Михайлович (1916–1997) – ко-
мандир партизанського з’єднання ім. М.М. Коцюбинського. 
Народився в с. Петрівка Ставропольського краю. На початку 
війни служив політруком роти регулювання 193-ї стрілецької 
дивізії 5-ї армії Південно-Західного фронту, яка на початку 
вересня 1941 року проходила через територію Чернігівського 
району. Створена ним наприкінці лютого 1943 року парти-
занська група із чотирнадцяти людей поступово зростала і в 
середині червня 1943 року сформувалась в з’єднання ім. М.М. 
Коцюбинського. В зону його діяльності входили Михайло-Ко-
цюбинський, Остерський, Любецький, Чернігівський райони. 
Відзначений багатьма високими урядовими нагородами. По-
хований у м. Чернігів.

Ткаченко Михайло Федорович (1919 р.н.) – народився 
в с. Халявин, призваний до лав армії у вересні 1939 р., а з 22 

червня 1941 р. служба стала фронтовою. Спочатку будував аеродром у Фінляндії. Велику 
Вітчизняну пройшов від першого до останнього дня – в піхоті, в танкових військах. Тричі 
був поранений, востаннє в голову, досить тяжко, але після лікування знову повернувся 
в стрій. Про Перемогу дізнався, коли перебував у Чехословаччині. Ще кілька місяців 
служби, і повернення додому, до мирної праці механізатора. З нагородного листа про 
нагородження орденом Червоної Зірки лейтенанта, командира 
взводу технічного забезпечення 43-го окремого ремонтно-
відновлювального батальйону 27-ї армії 2-го Українського 
фронту М.Ф. Ткаченка (07.09.1944):  «Тов. Ткаченко за время 
работы в батальоне с июня месяца 1942 года показал образцы 
трудового героизма. Работая в должности командира взвода 
тех.обеспечения приложил много стараний и проявил много 
инициативы в деле налаживания автотранспорта взвода, в деле 
сохранения мат.части и экономии ГСМ по взводу. Благодаря 
четкой работе взвода батальйон за июль и август 1944 года 
выполнил и перевыполнил план ремонта боевых машин. В пе-
риод боев под Яссами особенно хорошо показал свою работу 
взвод по обеспечению ремонтных бригад запасными частями 
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и агрегатами. Дисциплинированный, волевой офицер» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690155, 
спр.4544; номер запису в базі даних – 32361090). Нагороджувався медаллю  «За бойові 
заслуги» (20.01.1943), а також орденами Леніна (1975), Трудового Червоного Прапора 
(1972), Вітчизняної війни (1985), Богдана Хмельницького.

Ткаченко Семен Павлович (1924–2012) – народився в с. Ладинка, у лавах Червоної 
армії з 01.11.1943 р. Одержав контузію 06.02.1945 р. З нагородного листа про нагоро-
дження медаллю  «За бойові заслуги» рядового, стрілка 2-ї роти 288-го стрілецького 
полку 181-ї стрілецької дивізії 1-го Українського фронту С.П. Ткаченка (25.05.1944):  
«Во время ожесточенных боев за дер. Бехи в районе гор. Коростень 24.12.43 года, со 
своим отделением ворвался в траншеи противника и уничтожил лично 1 гитлеровца. 
В боях за мест. Рожище 23.2.44 года огнем ручного пулемета уничтожил 2 гитлеровца 
и поддержал продвижение пехоты» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 2035, номер 
запису в базі даних – 32692397). З нагородного листа про нагородження медаллю  «За 
відвагу» рядового, стрілка 4-ї роти С.П. Ткаченка (06.11.1944):  «В боях с 14.7.44 года, 
при прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе дер. Куты и последую-
щих боях по расширению Сандомирского плацдарма на левом берегу р. Висла, проявил 
мужество и отвагу. Смело и стойко отражал контратаки немцев. На своем счету имеет 
6 уничтоженных гитлеровцев. В бою был ранен» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 
1322, номер запису в базі даних – 41656741). З нагородного листа про нагородження 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (05.05.1945):  «В бою 1.4.45 года за ДОТ в районе гор. 
Бреславля, пригороде Клайн-Мохберн, проявил мужество и исключительное геройство. 
Первым ворвался в траншеи противника, с левой строны ДОТа и заблокировал его, чем 
прервал связь с траншеями и ходами сообщения, вследствие чего оказался полностью 
изолированным, закрытым. В бою за пригородную железную дорогу 3.4.45 года, отражая 
четыре контратаки противника с помощью фаустпатронов не дал возможности проти-
внику подступить к жел.дороге с правого фланга» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 
869, номер запису в базі даних – 39481307). Нагороджений орденом Вітчизняної війни 
ІІ ст. (1985). 

Товстогон Ганна Миколаївна (1923 р.н.) – народилася 
в с. Слабин, запам’ятала свої буремні молоді літа не те що 
поденно, а й погодинно. Коли повернувся в село утікач з по-
лону – її суджений Дмитро Товстогон, окупанти відразу ж його 
арештували, та підпільники, серед яких і давній друг Льоша 
Глушко, врятували Дмитра і залучили до підпільної робо-
ти. Зокрема, він вирощував сотню голів худоби для потреб 
партизанів. Вдома з’являвся рідко, і кожного разу зі зброєю. 
Ганна з матір’ю ховали ті трофеї. Німці в Слабині не стояли, 
але наїжджали і мали свою агентуру. У березні 1943 р. під-
пільники з партизанами розгромили німецьку комендатуру в 
Михайло-Коцюбинському, і Дмитро з друзями прибув у село, 
аби вивести людей у ліс, до партизанів. Всі зрозуміли, що 
каральної операції не уникнути. Ганна діставала зі схованки 

зброю і роздавала всім. Зібрався чималий загін. На руках вже мала маленького синочка, 
його теж мусила забирати з собою в ліс. А загін, командиром якого став Дмитро Товстогон, 
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у межиріччі Дніпра і Десни приєднався до загону Збанацького. 
Почались партизанські будні. Про них Ганна Миколаївна роз-
повідала так:  «Командир наказав відвести жінок і дітей подалі 
в болота. Ми лежали майже по шию в багнюці, тримали на 
руках дітей, а осколки градом сипались. Одним із них убило 
мого синочка. Нас вивели через кілька днів. Боляче було нам 
обом через втрату дитини, але що робити. Чоловік дав мені 
гвинтівку і пістолет і – далі воювати. Наближались регулярні 
війська і ми повинні були допомагать при переправі через 
Десну. В районі села Максим почали переправу, але німці 
відкрили вогонь. Нам на виручку прилетіли на конях загони 
ім. Щорса і ім. Будьонного – командири Адаменко і Калачов. 
Ми приєднались до своїх. Це був останній бій на максимівській переправі. Ми знищили 
не одну сотню фашистів, підбили танк. Загони Товстогона і Салая так зуміли серед біло-
го дня переправить через Десну військових, що противник нічого не помітив, не було 
жодного пострілу. Виконали і наступне завдання – в урочищі Борова, між Слабином і 
Козерогами, де ріка круто повертає, вислідить ворожий катер, який тягнутиме баржу з 
трофеями і знищити. Після цього групу партизан, в тому числі Дмитра і мене, виклика-
ли в Харків. З нами зустрілись Строкач, Ковпак, Федоров, нагородили нас медалями і 
влаштували хороший відпочинок. Дмитро воював в регулярній армії до останнього дня 
війни. А брат і батько так і не повернулися». Нагороджена орденом Вітчизняної війни 
ІІ ст. (1985). 

Трейтяк Микола Іванович (1924–1945) – народився в с. Слобода, на фронті з 
лютого 1944 р. З нагородного листа про нагородження орденом Вітчизняної війни І ст. 
(посмертно) молодшого лейтенанта, командира стрілецького взводу 967-го стрілецького 
полку 273-ї стрілецької дивізії 22-го стрілецького корпусу М.І. Трейтяка (27.05.1945):  «В 
боях по уничтожению окруженной группировки немцев в городе Бреслау показал себя 
смелым, решительным и настойчивым командиром. 27 марта 1945 года под сильным 
огнем противника смело повел свой взвод на штурм дома. После короткого боя дом был 
очищен от противника. В этом бою младший лейтенант Трейтяк был убит» (ЦАМО РФ. 
– ф. 33, оп. 690306, спр. 670, номер запису в базі даних – 42791241).

Тупиця Ганна Григорівна (27.12.1924–28.02.1992) – на-
родилася в с. Антоновичі – зв’язкова партизанського з’єднання 
ім. Коцюбинського з квітня по жов-
тень 1943 року. Партизанський кви-
ток № 183. Нагороджена орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст. та сімома 
медалями.

Узкий Олексій Леонтійович 
(1925–2010) – народився в с. Сло-
бода, у партизани пішов, як тільки 
про них стало чути на Чернігівщині. 
Йому було 18, коли потрапив у Кі-

ровоград, де пройшов підготовку у спеціальній розвідувальній 



Літопис доль та днів минулих

306

групі для роботи у тилу ворога, а саме в Західній Україні. У березні 1944-го під час бою 
в Карпатах впав з гори, його не шукали, бо вважали загиблим. Але він вижив, тиждень 
лежав напівпритомний. Довго повз, шукаючи людей, прислухаючись до звуків бою. Не 
раз втрачав свідомість, стояв на порозі смерті. Все ж він вижив, добрався до своїх. Через 
рік, 25 березня 1945 р., у Чехословаччині висадилася група парашутистів, серед розвід-
ників був і Олексій Узкий. 9 травня його група натрапила на каральний німецький загін 
і знищила його, про Перемогу ще не знали. Був нагороджений: орденом Вітчизняної ві-
йни ІІ ст. (1985), Президентською відзнакою орденом  «За мужність» ІІІ ст. (2003), двома 
Чехословацькими хрестами (1944) та Партизанською зіркою партизанського з’єднання 
імені Шукаєва (1983). (На основі матеріалу Валентини Мастєрової).

Федорок Григорій Степанович (1920 р.н.) – народився 
в с. Піски, на фронтах Великої Вітчизняної війни з вересня 
1944 р. Пройшов з боями Білорусь, Польщу, Східну Прусію. 
Радісну звістку про Перемогу зустрів під Прагою. З нагоро-
дного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» рядового 
батареї 120 мм мінометів Г.С. Федорка (15.02.1945):  «Про-
движению нашей пехоты мешал пулемет противника в районе 
станции Тракенен 14 января 1945 г., красноармеец Федорок 
огнем своего миномета уничтожил этот пулемет вместе с 
расчетом. 20 января 1945 г. подавил пулеметную точку, дей-
ствовавшую с чердака дома города Гумбинена» (ЦАМО РФ. – 
ф. 33, оп. 717037, спр. 
1368, номер запису в 

базі даних – 45297672). Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст. (1985 р.). У післявоєн-
ний час працював учителем української мови і 
літератури в Пісківській школі. Захоплювався по-
езією, описував у віршах життя села, школи. Брав 
участь у творчих конкурсах, вірші друкувались у 
періодичних виданнях. Григорій Степанович був 
також редактором багатотиражної газети  «Кол-
госпне життя», яка виходила на кошти колгоспу  
«Новий шлях». Дружина Григорія Степановича 
Марія Кирилівна віддала життя початковій школі 
у Підгірному – була і за вчителя, і за директора.

Хандога Андрій Фадійович (1908 р.н.) – народився на х. Шевченко, у лавах Червоної 
армії з 1941 р. З нагородного листа про нагородження орденом Леніна молодшого лей-
тенанта, командира танка 502-го окремого танкового батальйону Волховського фронту 
А.Ф. Хандоги (02.09.1942):  «29.8.42 г. в районе 1-й Эстонский поселок мл.лейтенант 
Хандога Андрей Фадеевич при движении вперед уничтожил 5 орудий, одну машину с 
боеприпасами, одну подводу с фашистами. Огнем из своего танка мл.лейтенант Хандога 
уничтожил до двухсот солдат и офицеров противника. Смелость и мужество тов. Хан-
доги дала возможность нашей пехоте продвинуться за поселок 1-й Эстонский» (ЦАМО 
РФ. – ф.33, оп. 682525, спр.77; номер запису в базі даних – 11814835).
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Чайка Василь Олександрович (1919 р.н.) – народився в с. Жукотки, у лавах Червоної 
армії з 1939 р., учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. з жовтня 
1942 р. Мав тяжке поранення в травні 1944 р. Пройшов з визвольними боями багатьма 
країнами. Перемогу зустрів поблизу Берліна в Бранденбурзі. З нагородного листа про 
нагородження орденом Вітчизняної війни І ст. (15.05.1944):  «работая линейным над-
смотрщиком на телефонной линии связи 25 ск с 29.04. по 2.05. в районе южнее Ковеля, 
под воздействием артиллерийско-минометного огня и авиации противника, обеспечивал 
устойчивую работу линии связи. Проявляя мужество и храбрость, под огнем противника 
не раз устранял повреждения. 2.05.44 года устраняя повреждение на линии гв.рядовой 
Чайка был тяжело ранен, но успел устранить повреждение и командование кавкорпуса 
имело возможность непрерывного управления войсками, ведущих бой» (ЦАМО РФ. – 
ф.33, оп.690155, спр.1149; номер запису в базі даних – 30396110). Однак нагороджено 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. З нагородного листа про нагородження медаллю  «За 
відвагу» лі нійного наглядача 7-го окремого гвардійського дивізіону зв’язку В.О. Чайки 
(19.03.1945):  «Гвардии красноармеец Чайка работает линейным надсмотрщиком с 13 
февраля, при прорыве группировки противника, линия связи проходила по территории, 
занятой противником. Тов. Чайка, проявляя мужество и отвагу, с риском для жизни но-
чью выходил на линию связи и устранял повреждения; в результате чего линия связи 
действовала безперебойно и командование имело возможность непрерывно управлять. 
За мужество и отвагу достоин награждения медалью  «За отвагу» (ЦАМО РФ. – ф.33, 
оп.686196, спр.1544; номер запису в базі даних – 23453488). Однак нагороджено орденом 
Червоної Зірки. Нагороджений, також медаллю  «За оборону Сталінграда» та орденом 
Вітчизняної війни І ст. (1985). 

Чайка Неоніла Павлівна (1908–2003) – дільничний 
лікар Антоновицької амбулаторії. Під час німецької окупації 
1941–1943рр. разом з медсестрами та санітарками Ганною 
Григорівною Андросенко, Надією Федорівною Степовик, 
Анастасією Федорівною Горогоцькою та Олександрою Гри-
горівною Майсюк лікувала поранених партизанів у підвалі 
колишньої земської лікарні села Антоновичі. Часто доводи-
лось робити виходи до партизанського загону, де надавали 
необхідну медичну допомогу, 
рятували життя партизанів та їх 
рідних. Молодшого сина Неоніли 
Павлівни – Юрія Олексійовича 

Тишина, визнано юним партизаном. 
(Матеріал підготував краєзнавець Ю.В. Дахно).
Число Іван Федорович (1924 р.н.) – народився в 

с. Шестовиця, на фронті з березня 1945 р., стрілець 3 сб 269 
сп 136 сд 2-го Білоруського фронту. З нагородного листа про 
нагородження орденом Слави ІІІ ст. (28.04.1945):  «В боях за 
форсирование р. Одер и расширение плацдарма на ее запад-
ном берегу тов. Число показал себя смелым и мужественным 
бойцом. 22.04.1945 года одним из первых форсировал реку 
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и, высадившись, стремительным броском ворвался в траншеи противника. При отра-
жении контратаки сошелся в рукопашном бою и огнем своего автомата уничтожил 2-х 
немецких солдат. В отражении неоднократных контратак врага тов. Число всегда одним 
из первых подымался в атаку и своим примером воодушевлял остальных бойцов своей 
роты» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.686196, спр.6006; номер запису в базі даних – 27805433). 
Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985).

Чміль Петро Олексійович (1918 р.н.) – народився в 
с. Количевка, в лавах Червоної армії з 1937 р. З нагородного 
листа про нагородження орденом Червоної Зірки слідчого 
особого відділу НКВС 38-ї армії Південно-Західного фронту 
П.О. Чміля (25.11.1941):  «С начала войны с германским фа-
шизмом работает следователем особого отдела армии. Не счи-
таясь с временем, условиями работы и обстановкой, добился 
хороших результатов в своей работе. Благодаря инициативе 
и настойчивости и честного отношения к порученному делу, 
за время войны провел ряд дел по разоблачению шпионов 
германской разведки, засланных в ряды Красной Армии с за-
даниями шпионского и диверсионного характера. В процессе 
следствия вскрыл ряд антисоветских заговорщецких групп, 
намеривавшихся дезертировать из рядов Красной Армии и 

изменить Родине путем перехода на сторону врага» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 682524, спр. 
428, номер запису в базі даних – 10739447). 

Чудновець Іван Микитович (1926 р.н.) – народився в с. Серединка, учасник ви-
зволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Воював навідником гармати у 
складі 1807-го зенітно-артилерійського полку 1-го Українського фронту. 

Чух Степан Тихонович (1921–2006) – народився в 
с. Слобода, у лавах Червоної армії з 1940 р. З нагородно-
го листа про нагородження медаллю  «За бойові заслуги» 
(30.07.1944):  «под артиллерийским огнем противника работал 
за заряжающего и за замкового, чем обеспечивал беспере-
бойное ведение огня» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 717037, спр. 
2295, номер запису в базі даних – 45301838). З нагородного 
листа про нагородження  медаллю  «За відвагу» рядового 
1620 артилерійського полку 34 легкої артилерійської бри-
гади 20 артилерійської дивізії 1-го Прибалтійського фронту 
С.Т. Чуха (27.08.1944):  «в бою за дер. Карели под артиллерий-
ским огнем противника заряжал орудие и подносил снаряды 
к орудию, этим самым способствовал в отражении танковых 

атак противника» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 7029, номер запису в базі даних 
– 38184892). З нагородного листа про нагородження  медаллю  «За відвагу» (25.10.1944):  
«под артиллерийским огнем противника, рискуя своей жизнью, подносил снаряды к 
орудию на прямую наводку, чем обеспечил бесперебойное ведение огня» (ЦАМО РФ. 
– ф. 33, оп. 686196, спр. 2113, номер запису в базі даних – 45777142).

Шарпатий Петро Васильович (1927–2008) – народився в с. Клочків, з дідів-прадідів 
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корінний клочківець. Його дід Пантелій свого часу пожертвував золотого червінця на 
будівництво церкви в селі. Мав велику пасіку, вона стояла в лузі Карасів хутір. А ще був 
вправним мисливцем, старі люди розповідали, що з рушниці міг п’ятака на льоту збити. 
Батько Василь Пантелійович пішов на війну і пропав безвісти десь під Курськом. Петро 
з 14 років працював нарівні з дорослими – косив сіно, четвериком (4 коней) волочив 
зоране поле. Після визволення Чернігівщини від окупації у неповні 17 років був призва-
ний в солдати. Воював рядовим мінометником аж до Перемоги. Після війни продовжив 
службу на флоті – на гвардійському кораблі Чорноморського флоту крейсері  «Красный 
Кавказ» командував гарматною установкою до 1952 року. Повернувшись у рідне село, 
став директором Будинку культури. За його ініціативи і активної участі було зведено 
новий сільський клуб. Петро Васильович організував при клубі духовий оркестр, ним 
керував Кобець Михайло Кирилович. Працювало кілька гуртків, великий хор. За таку 
успішну роботу директора Шарпатого кілька разів нагороджували грамотами обласного 
управління та Міністерства культури. В 60-х роках призначений бригадиром рільничої 
бригади, і тут здобутки були високими, особливо у вирощуванні льону. Через десять 
років Петро Васильович приймає занедбану колгоспну пасіку. І скоро перетворює її на 
зразкову, створює всі умови для продуктивності бджолиних сімей. На базі клочківської 
пасіки проходили семінари зоотехніків районного та обласного рівня. Петро Васильович 
перейшов у вічність 30 травня 2008 р., але залишається в пам’яті односельців як чесна, 
працьовита, врівноважена і принципова людина. А онук Вадим каже, що хоче бути таким, 
як дід. (Матеріал підготувала бібліотекар с. Клочків Тамара Сергусь).

Шеремет Григорій Тимофійович (1909 р.н.) – народився в с. Халявин. Районна 
газета друкує матеріал (1964 р., 26 травня) про те, як бойова нагорода – орден Червоної 
Зірки – нарешті знайшла свого героя. З 1943 р. у лавах Червоної армії. 13 жовтня 1944 
року наказом по 4-ї гв.повітряно-десантній дивізії 2-го Українського фронту сапер 15-го 
повітряно-десантного полку Г.Т. Шеремет був нагороджений орденом Червоної Зірки за 
виявлені мужність, сміливість та хоробрість під час наступальних боїв. Сапер Г.Т. Ше-
ремет забезпечував нашим піхотинцям безпечний прохід через мінні поля та проволочні 
загородження противника (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.690306, спр.1565; номер запису в базі 
даних – 40739581).

Шерештан Петро Терентійович (1913–2009) – народив-
ся в с. Пакуль, у лавах Червоної армії з жовтня 1943 р.: до 
06.04.1945 р. на 1-му Українському, а згодом на 4-му Укра-
їнському фронтах. Одержав чотири поранення: 04.11.1943 
р., 04.12.1943 р., 25.03.1944 р., 19.04.1945 р. З нагородного 
листа про нагородження орденом Вітчизняної війни І ст. 
старшого сержанта, командира відділення 4-ї стрілецької роти 
654-го стрілецького полку 148-ї стрілецької дивізії 60-ї армії 
П.Т. Шерештана (23.06.1945):  «Старший сержант Шерештан 
П.Т. в наступательных и оборонительных боях против немец-
ких захватчиков, за честь и независимость нашей Родины, 
проявил себя мужественным и отважным воином. Изгоняя 
фашистов с родной земли и участвуя во многих сражениях, 
был 4 раза ранен. В бою 18 апреля 1945 года за населенный 
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пункт Пуста-Якортице командуя отделением на поле боя, он мужественно шел в насту-
пление увлекая, бойцов на наступательный прорыв, презирая опасность, первым ворвался 
в окопы противника, решительными действиями с подоспевшими бойцами уничтожил 
его гарнизон в количестве 8 солдат, и дал нашим войскам возможность быстрого захвата 
этого рубежа. В бою 19 апреля 1945 года скрытно пробрался к обороне противника и 
решительными действиями огнем гранат уничтожил пулемет противника с его прислу-
гой» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 3884, номер запису в базі даних – 26987942). Але 
нагороджено орденом Червоного Прапора. Нагороджувався орденом Вітчизняної війни 
І ст. (1985). У 70-х рр. ХХ ст. працював агрономом, головою правління колгоспу в с. Пакуль.

Шешеня Григорій Іванович (1926 р.н.) – народився в Олишівці, 16-літнім хлопцем 
зумів втекти від каторги в Німеччині, при цьому і іншим допоміг. Став бійцем партизан-
ського загону  «За Батьківщину». В 1943 р. став у стрій визволителів і рушив фронтовими 
дорогами. Дістався Далекого Сходу, служив кулеметником. Після війни і Перемоги ще 
багато років віддав армії. До рідної домівки повернувся тільки в 1960 р. Нагороджений 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985). 

Ширяєв Павло Дмитрович – народився в с. Слабин, 
учасник Великої Вітчизняної війни з перших днів. Служив 
у 136-му танковому полку, водив важкі автомобілі (до війни 
встиг отримати водійські права), полуторкою тягав гармату  
«сорокап’ятку». Дійшов з боями до Відня у званні лейтенан-
та. І там почув жадане  «Перемога!». Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни, медаллю  «За бойові заслуги», іншими. 
Служив в армії до 1964 року, демобілізувався у званні майора. 
На мирному  «фронті» працював колгоспним бухгалтером, 
інженером з техніки безпеки, начальником штабу цивільної 
оборони.

Шльончик Іван Олексан-
дрович (1926 р.н.) – народився в 

с. Петрушин, у січні 1944 р. пішов на фронт 18-літнім юна-
ком. Після поранення лікувався в Комсомольську-на-Амурі, 
там і наздогнала його звістка про переможний кінець війни. 
За мужність і хоробрість нагороджений орденом Слави ІІІ ст. 
і медалями. З нагородного листа про нагородження орденом 
Слави ІІІ ст. рядового 58-го стрілецького полку 190-ї стрі-
лецької дивізії 1-го Далекосхідного фронту І.О.Шльончика 
(23.09.1945):  «В бою за высоту Безымянную бесперебойно 
обеспечивал пулемет боеприпасами. Будучи тяжело раненым, 
изнемогая, ползком дополз до огневой позиции. На пути своем 
уничтожил 3 самураев-смертников и добил 2 раненых японцев. Достигнув огневой по-
зиции, он стал в расчете за второго номера и только после отражения атаки противника 
был вынесен с поля боя в тяжелом состоянии. За доблесть, мужество, отвагу и стойкость 
в борьбе с японскими захватчиками ходатайствую о награждении правительственной 
наградой…» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 6670, номер запису в базі даних – 
27448765). Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1985 р.). 
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Шолупець Денис Федорович (1906–1999) – народився 
в с. Слобода, у лавах Червоної армії з 15.07.1939 р., на війні 
з серпня 1941 р., поранений 11.10.1941 р., на 1-му Україн-
ському фронті з серпня 1943 р. Мав поранення 10.10.1943 та 
01.04.1944. З нагородного листа про нагородження орденом 
Червоної Зірки телефоніста 3-го стрілецького батальйону 
333-го гв.стрілецького полку 117-ї гв.стрілецької дивізії 
Д.Ф. Шолупця (10.08.1944):  «Во время боя 30.7.1944 года в 
районе с. Хмельники, Краковской области т. Шелупец, несмо-
тря на сильный огонь противника из танков и бронемашин, 
производил устранение порывов связи, чем давал возмож-
ность командованию батальйона управлять подразделениями 

в бою. Только за один день боя он устранил 10 порывов связи, проявив при этом смелость 
и мужество» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690155, спр. 3188, номер запису в базі даних – 
34792623). З нагородного листа про нагородження медаллю  «За відвагу» (20.11.1944):  
«за неоднократное исправление порывов телефонной линии от подразделения к боевому 
охранению под артобстрелом в период обороны в Сандомирском воеводстве, проявляя 
решительность и мужество» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 476, номер запису в 
базі даних – 41690519). З нагородного листа про нагородження орденом Слави ІІІ ст. 
(05.04.1945):  «Тов. Шолупец в боях за селение Млич 8.1.1945 года под сильным артил-
лерийским и минометным огнем противника устранил 14 порывов телефонной линии, 
тем самым обеспечил выполнение боевой задачи. Следуя для устранения порывов тов. 
Шолупец встретился з группой немцев в количестве 3 человек. В этот момент тов. Шо-
лупец не растерялся, открыл меткий огонь по фашистам и огнем своего автомата убил 
2-х немцев, остальные бежали» (ЦАМО РФ. – ф. 33, оп. 690306, спр. 201, номер запису 
в базі даних – 40608655). Нагороджувався медаллю  «За відвагу» (20.11.1944).

Штупун Михайло Васильович (1924 
р.н.) – народився в с. Льгів, з 1943 р. воював 
під Смоленськом у складі 76-ї гвардійської 
дивізії, першим номером станкового куле-
мета  «Максим». На передову від Москви 
добирались пішки. Під час однієї з на-
ступальних операцій кулеметник Штупун 
отримав тяжке поранення, опинився в 
підмосковному госпіталі. Після лікування 
став розвідником у складі 2-ї гвардійської 
Тацинської Червонопрапорної ордена Суво-
рова дивізії. Пройшов до Мінська, всю Литву. У жовтні 1944 р. були в Східній Прусії, тут 
затримались аж до Перемоги. В мирний час Михайло Васильович працював у пожежній 
частині в Чернігові, аж до виходу на пенсію. 

Щерба Іван Леонтійович (1922 р.н.) – народився в с. Слобода, у лавах Червоної 
армії з 01.08.1941 р., на фронті – з 10.07.1942 р. Мав поранення: 10.08.1942, 28.10.1942, 
26.05.1943, 25.09.1943, 25.11.1943. 

З нагородного листа про нагородження орденом Вітчизняної війни І ст. гв.лейтенанта, 
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командира взводу автоматників пішої розвідки 166-го 
гв.стрілецького полку 55-ї гв.стрілецької дивізії 20-го 
десантно-стрілецького корпусу І.Л. Щерби (16.11.1943):  
«В боях при высадке десанта на Керченский полуостров 
3.11.43 года и в боях за выс. 82,5 4.11. и 5.11.43 года, тов. 
Щерба со своим взводом отразил две контратаки пехоты 
противника, при этом было рассеяно и частично унич-
тожено до 15 солдат и офицеров противника » (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 686044, спр. 2834, номер запису в базі 
даних – 22494350). З нагородного листа про нагоро-
дження орденом Вітчизняної війни І ст. гв.лейтенанта, 
командира взводу пішої розвідки 166-го гв.стрілецького 
полку 55-ї гв.стрілецької дивізії 20-го десантно-стрі-
лецького корпусу І.Л. Щербу (02.07.1944):  «В бою при 
прорыве обороны противника 24.6.44 года в районе 

Пружинище был выявлен опорный пункт, мешавший продвижению пехоты. Тов. Щербе 
была поставлена задача: с группой разведчиков уничтожить ДЗОТ и захватить пленных. 
Действуя во главе группы нападения, тов. Щерба скрытно подобрался к ДЗОТу, броском 
гранаты заставил замолчать вражеский пулемет и вместе с группой нападения и захвата 
ворвался в ДЗОТ, где уничтожил с группой 15 гитлеровцев и захватил в плен 10 солдат 
противника. В результате этой операции был сделан проход для прорыва оборонитель-
ной полосы противника. В боях за переправу на реке Птичь 26.6.44 года, тов. Щерба с 
разведвзводом во время преследования противника столкнулся с боевым заслоном, об-
стреляли двигавшиеся колонны противника, задержали его движение и сделали панику. 
В этом бою взводом уничтожено до 30 солдат и офицеров противника» (ЦАМО РФ. – ф. 
33, оп. 686044, спр. 4140, номер запису в базі даних – 21260015). Нагороджено орденом 
Вітчизняної війни ІІ ст.

З нагородного листа про нагородження орденом Олександра Невського (15.03.1945):  
«В боях при прорыве противника в районе Гуддин (Восточная Пруссия) 13.1.1945 г. 
тов. Щерба первым поднял свою роту на штурм первой линии траншей и, ворвавшись 
в траншеи, в завязавшемся бою ротой уничтожил более 20 солдат, выбив противника из 
занимаемого рубежа. Развивая дальнейшее наступление в направлении канала Писса, 
тов. Щерба своей ротой, зайдя во фланг противнику, внезапно атаковал его. Противник 
не выдержал стремительного удара и в панике бросился бежать, оставив свой выгодный 
рубеж. В этом бою ротой уничтожено более 30 солдат и подавлен огонь 3 огневых точек. 
В бою при форсировании реки Алле 29.1.45 года тов. Щерба под сильным артминометным 
огнем противника форсировал реку и, высадившись на западный берег реки Алле, раз-
вил наступление, выбив противника из траншей. В этом бою рота с незначительными 
потерями заняла выгодный рубеж и держала его до подхода главных сил полка» (ЦАМО 
РФ. – ф. 33, оп. 686196, спр. 1394, номер запису в базі даних – 23436919).  «В боях при 
очистке леса восточнее Рудольф-Гофен (Восточная Пруссия) 19.2.45 года тов. Щерба, 
несмотря на сильный огонь противника, первым со своей ротой ворвался в лес и ведя 
ураганный огонь по противнику, вынудил его оставить лес. Преследуя противника в 
направлении Рудольф-Гофен со своей ротой ворвался на окраину населенного пункта 
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и закрепившись на окраине, держал рубеж до подхода главных сил батальона. В этих 
боях ротой уничтожено более 30 солдат противника. 20.2.45 года, наступая на железную 
дорогу юго-западнее Рудольф-Гофен, тов. Щерба стремительным ударом с фланга ата-
ковал противника и выбил его из занимаемого им рубежа. Овладев железной дорогой, 
тов. Щерба ротой закрепился на западных скатах насыпи железной дороги. Несмотря на 
яростные контратаки пехоты противника, тов. Щерба удержал железную дорогу до под-
хода главных сил батальона, отбив при этом 2 контратаки, нанося противнику большой 
урон в живой силе. В этом бою ротой уничтожено более 35 солдат» (ЦАМО РФ. – ф. 33, 
оп. 690306, спр. 461, номер запису в базі даних – 41169120). Нагороджувався орденом 
Червоної Зірки (11.10.1943).

Щербина Микола Павлович (1920 (22)–1941) – герой-
прикордонник. Народився в с. Іванівка в багатодітній сім’ї, 
де підростало семеро дітей. В школі навчався лише на «від-
мінно». За рік до початку Великої Вітчизняної війни був 
призваний у прикордонні війська і направлений служити в 
97-й прикордонний загін, який охороняв одну з найважливі-
ших ділянок радянсько-румунського кордону. Коли почалася 
війна, віддалені прикордонні застави були підпорядковані 

регулярним військам і відведені на обо-
ронні рубежі. На початку липня бої вже 
точилися на підступах до Чернівців. 
Прикордонники застави, де служив 
Микола, мужньо стримували атаки на-
падника. Сорок воїнів відступали з важкими боями. Прикривали 
відхід Микола Щербина і рядовий кулеметник, прізвище якого 
лишилось невідомим. Коли фашисти прорвали оборону, Микола 
Щербина один виступив проти танка. Кинув гранату і впав підкоше-
ний кулею. За цей подвиг мужнього воїна нагороджено посмертно 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. А прикордонній заставі Чернівець-
кого прикордонного загону (біля села 
Задубрівці) постановою Ради Міністрів 

УРСР у 1954 р. присвоєно ім’я Миколи Павловича Щербини. 
Ющенко Іван Олександрович (1926 р.н.) – народився 

в с. Петрушин, в роки Великої Вітчизняної війни п’ять років 
служив в армії снайпером і кулеметником. Війну закінчив на 
Ельбі, там зустрілися з союзниками-американцями. В село 
повернувся тільки в 1948 р., працював у місцевому госпо-
дарстві. Кавалер орденів Вітчизняної війни (1985 р.),  «Знак 
Пошани». Серед інших відзнак за ратний і мирний труд – ме-
даль  «Ветеран праці».

Яковенко Михайло Миколайович (1918–1944) – наро-
дився в с. Ведильці, у лавах Червоної армії з 1939 р., сержант, 
командир гармати 47 сп 15 сд. З нагородного листа про на-
городження медаллю  «За відвагу» (вересень 1943 р.):  «за то, что в боевых операциях 
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26-29.08.43 г. под д. Стрелецкая Севского р-на Орловской обл. в составе расчета унич-
тожил 5 огневых точек противника». З нагородного листа про нагородження медаллю  
«За бойові заслуги» (грудень 1943 р.):  «за то, что он в бою 08.12.43 г. за м. Островы 
Озарического р-на Полесской области быстро принимал команды и точно наводил свое 
орудие в цель. Под артиллерийско-минометным обстрелом противника т. Яковенко вел 
непрерывный огонь из своего орудия по целям противника, в результате точного огня 
им было уничтожено 2 станковых пулемета, 1 ручной пулемет и до 9 фрицев». Загинув 
09.07.1944 р., похований д. Тартаки, Барановицький район, Брестська область, Білорусь 
(ЦАМО РФ. – ф. 58, оп. 18002, спр. 572; ф. 33, оп. 682525, спр. 1339; ф. 33, оп. 686044, 
спр. 2876).

Якуга Іван Григорович (1919 р.н.) – народився в с. Шес-
товиця, у лавах Червоної армії з 1939 р. З 22 червня 1941 р. 
на Волховському, Південно-Західному, 3-му Українському 
та 1-му Білоруському фронтах. З нагородного листа про 
нагородження медаллю  «За відвагу» гв.рядового, шофера 
штабної батареї управління командувача артилерією 4-го 
гв.стрілецького корпусу І.Г. Якуги (21.03.1945):  «Тов. Якуга 
работает шофером грузовой автомашины с начала Отечествен-
ной войны. На машине прошел путь от р. Дон до р. Днестр, 
от Ковеля до р. Висла в трудных условиях боя, бездорожья и 
грязи. В наступательной операции от р. Висла до р. Одер тов. 
Якуга показал храбрость, смелость и умение водить машину 
в трудных условиях при стремительном наступлении. Все 

время двигался с оперативной группой командующего артиллерией корпуса и за весь 
период в срок доставлял штаб при передислокации. На пути в указанный пункт 31.1.45 
года попал под обстрел вражеских пулеметов и пушек, строчащих с самолетов, которые 
кружились над головами. Тов. Якуга мужественно провел машину через горящую де-
ревню, вынырнул из-под нависших самолетов и свернул в лес. Только этим и спас штаб, 
всю находящуюся в машине документацию и машину» (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.687572, 
спр.728; номер запису в базі даних – 37410654). З нагородного листа про нагородження 
орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (12.05.1945):  «Гвардии рядовой Якуга И.Г., находясь на 
службе в штабной батарее КАСК-4 в должности шофера, проявил себя самоотверженным, 
добросовестным и смелым воином. С любовью и честью выполняя боевые приказания в 
сложных условиях боевой обстановки, тов. Якуга, как водитель боевой машины, никогда 
не имел ни одного случая аварии и задержек при передвижении, содержал автомашину 
в образцовом техническом состоянии. В боях за населенный пункт Зеелов, когда вра-
жеская авиация беспрерывными массированными налетами бомбила боевые порядки 
нашей артиллерии, тов. Якуга хладнокровно и своевременно вывел штабную машину 
с документами из района обстрела в то время, когда рядом рвались бомбы и вражес-
кие снаряды. Пренебрегая опасностью, с риском для самой жизни спас автомашину и 
секретные документы. Подвиг гвардии рядового Якуги послужил достойным примером 
для всего личного состава батареи. За самоотверженную боевую работу, находчивость, 
отвагу и отличное выполнение боевых заданий достоин правительственной награды…» 
(ЦАМО РФ. – ф.33, оп.687572, спр.896; номер запису в базі даних – 38322026). Однак 
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нагород жено орденом Червоної Зірки. Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. 
(1985).

Янченко Яків Федорович (1917–1942) – народився в с. Дніпровське, у лавах Чер-
воної армії з 1938 р., старший лейтенант, командир роти 1234 сп 373 сд (командир 54 ср 
295 сп 183 сд 30 арм, Калінінський фронт, Ржевський напрямок). З нагородного листа:  
«Во время наступления на противника 30 июля 1942 г. быстро и решительно командовал 
своим подразделением, ведя огонь из всех средств вооружения, воодушевляя бойцов и 
личным примером увлекая подразделения вперед. В период наступления тов. Янченко 
был ранен, но поля боя не оставил, а вел роту вперед до занятия рубежа у реки Байня 
и только после того как рота окопалась, он по приказанию командира батальона был 
направлен на медицинский пункт. Тов. Янченко достоин правительственной награды 
– ордена Красной Звезды». Загинув у бою 27.11.1942 р. (ЦАМО РФ. – ф.33, оп.563784, 
спр.20; ф. 33, оп. 682524, спр. 210).

Яцко Петро Васильович (1915–1943) – житель с. Бірки, воював у партизанському 
загоні ім. М.М. Коцюбинського. 29.03.1943 р. по-звірячому замучений німецько-фа-
шистськими окупантами.

Яцко Тамара Петрівна (1916–1943) – воювала в партизанському загоні 
ім. М.М. Коцюбинського, загинула в травні 1943 р., похована в смт М.-Коцюбинське.
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СТОЛИЧНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ РАЙОН

Післявоєнна відбудова та здобутки в розвитку району в другій половині 40–90-х рр. 
ХХ ст. та на початку ХХІ ст. пов’язані з життям та сумлінною працею трудівників села, 
серед яких Герої Соціалістичної Праці, орденоносці,  «Заслужені працівники…», а ви-
робничі успіхи анисівського колгоспу  «Всесвітній Жовтень» були відзначені орденом 
Трудового Червоного Прапора.

Настійливі пошуки хліборобів району по ефективному використанню землі, підви-
щенню її родючості, зростання продуктивності тваринницької галузі стали поштовхом 
до успішного ведення сільського господарства. У районі, одному з перших в області, 
було запроваджено повну механізацію машинного доїння корів, забезпечення водою 
тваринницьких приміщень, а також видалення гною та виконання трудомістких процесів 
у тваринництві. У рослинництві також вперше в області було забезпечено вирощування 
картоплі, кукурудзи та льону без використання ручної праці.

Завдяки самовідданій праці сільських трудівників, Чернігівський район неодноразово 
нагороджувався Дипломом першого ступеня ВДНГ СРСР та виходив переможцем Все-
союзних змагань: за високі досягнення у виробництві сільськогосподарської продукції 
нагороджений золотою медаллю ВДНГ СРСР (1957); за досягнуті успіхи в 1956–1957 
рр. по збільшенню врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тва-
ринництва Головний комітет ВДНГ СРСР нагородив Чернігівський район Дипломом 
пошани (травень 1958); вручено Червоний прапор ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР за 
підсумками Всесоюзного змагання тваринників за зимово-стійловий період 1972–1973 рр. 
(жовтень 1973); за досягнуті успіхи і участь у Виставці в 1974 р. нагороджено Дипломом 
ВДНГ СРСР першого ступеня (жовтень 1974); представникам районної партійної орга-
нізації вручено перехідний Червоний прапор ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ за досягнуті успіхи у ІХ п’ятирічці (квітень 1976); за успіхи, досягнуті в 
1979 р. у розвитку сільськогосподарського виробництва, комітет ВДНГ СРСР нагородив 
Чернігівський район Дипломом першого ступеня (серпень 1980); за перемогу у змаганні 
Центральна рада Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів нагородила 
умільців Чернігівського району дипломом та медаллю (січень 1982); як переможця Все-
союзного змагання за успішне виконання Державного плану економічного і соціального 
розвитку СРСР на 1985 р., завдань одинадцятої п’ятирічки Чернігівський район нагоро-
джено перехідним червоним прапором ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ (січень 1986); 

Республіканських змагань: Чернігівському району вручено перехідний Червоний 
прапор ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР за перемогу у соціалістичному змаганні тва-
ринників республіки у першому півріччі 1962 р. (вересень 1962); за перемогу у змаганні 
районів за підвищення продуктивності природних кормових угідь у 1966 р. – грошову 
премію в розмірі 4 тисячі карбованців (лютий 1967); визнано переможцем серед районів 
Чернігівської області за підвищення продуктивності природних кормових угідь у 1973 
році (березень 1974); визнано переможцем за 1974 рік у змаганні за інтенсивне викорис-
тання осушених земель (лютий 1975); за збільшення виробництва і заготівлі кормів для 
тваринництва в 1975 році з видачею першої грошової премії в розмірі 4 тис крб. (березень 
1976); за збільшення виробництва і продажу державі продуктів тваринництва в 1979 



Столичний сільськогосподарський район

317

р. (березень 1980); за успішне будівництво осушувальних систем та високоефективне 
використання осушених земель (грудень 1982); за успішне будівництво осушувальних 
систем та високоефективне використання осушених земель у 1983 році (березень 1984); 
за одержання в 1984 р. високих урожаїв і збільшення виробництва зернових культур 
(березень 1985); за досягнення кращих показників по виробництву і заготівлі картоплі, 
а також підвищення її якості (березень 1985); за успішне виконання тогорічних планів і 
соціалістичних зобов’язань по збільшенню виробництва і реалізації продуктів рільни-
цтва (вересень 1990); 

Обласних змагань: район визнано переможцем за результатами збирання врожаю 
в 1950 р., заготівлі сільськогосподарських продуктів, забезпеченню колгоспів власним 
насінням (квітень 1951); вручено перехідний Червоний прапор обкому КПУ та облви-
конкому за кращі показники виконання плану заготівлі і відвантаження лому чорних 
металів в 1951 р. (березень 1952); переможець соціалістичного змагання районів області 
в 1952 р. (травень 1953); за розвиток тваринництва і збільшення його продуктивності 
в 1953 році (березень 1954); за перевиконання плану збору лому чорних і кольорових 
металів за ІV квартал 1953 р. (березень 1954); занесено на обласну Дошку пошани (тра-
вень 1954); за успішне виконання завдань господарського і культурного будівництва в 
першому півріччі 1954 року (липень 1954); за найкращі показники в розвитку тваринни-
цтва (липень 1954); переможець соціалістичного змагання по будівництву в колгоспах 
області за 1955 рік (лютий 1956); за збільшення виробництва м’яса, молока і інших про-
дуктів тваринництва (лютий 1958); за успіхи у виробництві тваринницької продукції в 
першому півріччі 1964 р. (липень 1964); за 1966 рік визнаний переможцем змагання по 
розвитку тваринництва (квітень 1967); за кращу підготовку до нового навчального року 
(листопад 1969); за досягнення високих показників у комплексному розвитку народного 
господарства в 1973 р. у змаганні Козелецького і Чернігівського районів переможцем 
визнано Чернігівський район (березень 1974); переможець по підвищенню продуктив-
ності громадського тваринництва за 1973 р. (березень 1974); відзначена добра робота по 
збільшенню виробництва і продажу державі зерна, також район відзначений за хорошу 
роботу по вирощуванню волокна льону (березень 1974); за успіхи у вирощуванні високих 
врожаїв картоплі і виконанні планових завдань по продажу її державі (березень 1975); за 
досягнення найкращих показників по виробництву й заготівлі картоплі (травень 1977); за 
ефективне використання земель (квітень 1980); за високі показники на вивезенні добрив 
(січень 1982); за досягнення у виробництві і заготівлі кормів у 1981 р. (квітень 1982); у 
виробництві і продажу державі картоплі і льоноволокна за 1985 р. (березень 1986); за 
успішне проведення зимівлі худоби, збільшення виробництва продукції тваринництва 
в 1985–1986 рр. (серпень 1986); по виробництву і реалізації продуктів землеробства і 
підвищенню її якості (травень 1988); по підготовці і проведенню весняно-польових робіт 
з визначенням першого місця серед районів поліської зони (травень 1996); переможець 
обласного огляду-конкурсу по благоустрою населених пунктів, району вручено Диплом 
першого ступеня і премію 2000 гривень (грудень 1998); за своєчасне і якісне проведення 
весняно-польових робіт (листопад 1999); переможець обласного трудового суперництва 
за підсумками роботи агропромислового комплексу в 2002 р., район відзначено кубком 
(листопад 2002).

Ми пам’ятаємо трудовий подвиг Героїв Соціалістичної Праці Туманюк Парасковії 
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Архипівни з Олишівки, Герасименка Андрія Степановича та Дмитренка Олексія Яковича 
з Анисова, Гармаша Миколи Кузьмовича, Осипенко Мотрони Павлівни, Ніколаєнка Івана 
Васильовича з Пісок,  Ребенка Миколи Михайловича з Іванівки, Луговського Василя 
Денисовича з Хмільниці, Палажченка Леоніда Івановича – першого секретаря райкому 
КПУ. Знаних керівників сільгосппідприємств: Скачка Івана Івановича з Іванівки, Тищен-
ка Олексія Олександровича з Ковпити, Сірого Анатолія Олексійовича з Хмільниці. На 
знак доброї пам’яті про значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток 
села сільгосппідприємствам сіл Анисова та Ковпити присвоєно ім’я їх керівників А.С. 
Герасименка та О.О. Тищенка. 

За самовіддану працю кавалером трьох орденів Трудової Слави став Пода Олексій 
Дмитрович – токар ВАТ  «Чернігіврайагропромтехніка», а Горбач Василь Якович – го-
лова колгоспу ім. Войкова смт  М.-Коцюбинське, який двічі обирався депутатом Верхо-
вної Ради УРСР (1980–1989), був відзначений орденами Леніна, Трудового Червоного 
Прапора,  «Знак Пошани». З особливою теплотою згадуємо Олександра Петровича 
Полковніченка, який понад 40 років свого життя віддав Чернігівському району, з них 16 
очолював виконавчу гілку влади в районі.

Продовженням славних трудових традицій є той факт, що Чернігівський район у 
2003 р. нагороджений Почесною грамотою обласної державної адміністрації та обласної 
ради за сумлінну працю в ім’я незалежності України, а в 2011 р. – переможець (ІІ місце) 
обласного трудового суперництва на збиранні врожаю серед північних районів.

Сіль землі нашої

Які б політичні вітри не віяли, які б реформи не впроваджувалися, основою життя і 
добробуту в нашій країні була й залишиться назавжди земля і люди, які на ній трудяться. 
Хоча сільське господарство часто терпить зміни і реформування, залишається для держа-
ви основою, фундаментом. Про це безліч сказано і написано, проаналізовано всі плюси 
і мінуси кожного періоду. Тож повторювати немає сенсу. Тим паче, що прослідкувати 
цілі епохи, немалий шмат історії країни можна лише через одне людське життя. Рівно 
десять років тому мені пощастило говорити і записати розмову з жителем села Мньов 
Митрофаном Єрмолайовичем Рижим (1913 р.н.). Йому вже було за 90. Багато набачився, 
натерпівся, і майже нічого не забув. Час від часу дивував дітей і онуків, згадавши раптом, 
скільки півстоліття тому коштував мішок зерна чи порося 70 років назад. Навдивовижу 
тверезо і розсудливо оцінював все, що за плечима, і чим нащадки його живуть. Хіба що 
не знав, що таке комп’ютер та не міг второпать, чого це  «і в колгоспі, і в селі було всьо-
го багато, а тепер нічого нема».  «І що воно таке?» – дивувався дід. А сам він багатий, 
хоча б тим, що мав 16 онуків і 15 правнуків від восьми своїх дітей. Два сини, правда, 
випередили старого, пішли з життя. Він і горював за ними по-старечому мудро, тихо і 
упокорено. Натомість і радості не позбавив його Господь:  «Не так, як у декого, що й двері 
ніхто не відкриє. Мої як зберуться – багато і весело, співають, танцюють. І мені добре». 

Отож, розповідь про життя-буття із перших вуст, без ретуші. Причому Митрофан 
Єрмолайович розповідав про себе, а складалося враження, ніби про мільйони таких, 
як він – простих селян, без труда і жертовності яких немислимий був би і день сьогод-
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нішній:  «Вчився я мало. У революцію не було ні вчителів, ні книжок, ні бомаги. А тоді 
вже трохи оговтались, так я два класи кінчив, на п’ятірки. Знов усі чотири дії, і книжки 
читав, якщо по печатному. А діти підросли, сказав – останню сорочку зніму, а повиучую. 
Грамотніші, бач, і чисто ходять, і більш получають. Так після школи одна дочка на про-
давця вчилася, син на  тракториста, другий на кіномеханіка і газозварника. Дочка, що в 
сільраді секретарем, теж два годи десь доучувалась. Тепер і онуки не рядові. Всі живуть 
не бєди. Раніше їздив до них, щоб подивитись – у Київ, у Чернігів. Тільки у Мурмані 
не був – далеко і холодно. Я ж можу раз на год безплатно їхать хоч куди. Дочка звідти 
сама у нас кожне літо літує.

Втомився я вже, набачився. Колгосп у нас у тридцять першому організували. А я не 
пішов. Жонатий вже був на Уляні, ось її дворище недалечко, біля школи. Я коли брав її, 
чобітки сам пошив. На ній ще була кофта, вручну пошита, і вінок. А я в тужурці. Попів 
уже тоді не було, а церква существовала, батько мій старостою був. Так визвали попа 
аж із Ведилець, він і обвінчав.

П’ять років не вступав у колгосп. А під розкуркулення не попав, бо землі за мною 
мало було, і в хазяйстві один кінь. Від голоду я не терпів, займався рибою. А були люди, 
що голодали кріпко. У тридцять четвертому наших сорок дворів зірвались і поїхали на 
переселення на Донбас. І мої батько й тесть поїхали, а мене не взяли, бо не колгоспник. 
Скоро всі й назад поворочались, тільки один остався, у Біловодську садовником при-
лаштувався. Туди брали сало, продукти сякі-такі, а назад – голі. Казали, хвороби не ба-
чили, то поїхали. Там засухи, запас зерна треба мать на два-три роки. У кого не було – і 
там голодували. Вернулись, а тут на городах бур’яни в три метри поросли, народ пішов 
по світу, села розмерлись. Біля одної хати в бур’янах знайшли мертву жінку з дитиною 
на руках. Ми харчувалися більше печеними гарбузами. Я по плотництву був майстер, і 
чоботи шив. Руки без роботи не були, тим і вижив.

А в колгосп пішов теж по своїй спеціальності – вози робив, повозки ремонтував, 
хати людям ставив. В селі багато хат моєї роботи.

На війну забрали майже зразу. Вдома жінка і четверо дітей остались. Трохи оговтався 
– і на передову. На Другому Білоруському фронті воював, рядовим у протитанковому 
полку. При переправі через Північну Двіну взявся допомогти связь (зв’язок – Г.А.) пе-
рекинуть. У них (зв’язківців – Г.А.) кабель у пісок в’ївся, треба спішить, а вони ніяк не 
справляються. Я на воді виріс, мені не трудно було: дістав з хлопцями кабель, змотали 
його, поклали в лодку. Пливли і поступово відкручували. Так і перекинули. Мені тоді 
медаль  «За отвагу» дали – за те, що відважився і зробив нужне діло. В сорок четвертому 
ранило мене, верхню челюсть розбило осколком. Лікували мене в Калініні, тоді в Рязані. 
Писав додому. І від жінки получав. Більш на фронт не вернувся, інвалідну групу дали. 
Про кінець війни вже дома дізнався.

Після війни у нас з Уляною одне по одному ще четверо дітей народилось. Сім’я ве-
лика, годувать треба. Обоє робили в колгоспі. Трудно було. Пекли картоплю в печі, або 
варили в лушпинні, а до неї огірки солоні або розсол. В сорок сьомому по Україні знов 
голод почався, а в нас у Мньові не було. Бо тут торф добували, багато народу робило. 
Раз на день харчували в їдальні, або пайку додому давали: крупа, пів-кіло хліба. Я на 
формовочній машині робив, в ударній бригаді. За перевиконання норми мали ще по 50 
грам сала і 200 грамів хліба. Тяжко було. Та як не було, а я одне знав – трудився. А лиха 
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все одно не обминеш, станеться, як треба статись. Підвозив я корми на ферму, зелену 
масу.За кожен центнер давали 50 копійок, то й старався, щоб дурно не їздить. Якось 
з’їжджав на дорогу і спала атоса з голоблі. Надів атосу, став злазити на воза, та посков-
знувся по зеленій масі, впав прямо під копита коням. Спину тоді порушив, думав, уже не 
ходитиму. Як почув від лікарів, що через три місяці встать, обімлів – остільки валяться. 
І таки пішов через три місяці, правда, заново вчили ходить. Двічі інвалід. З тих пір яке 
здоров’я, така й робота. Сапожний інструмент ще бережу, пошив би комусь чоботи чи 
полатав щось, так тепер такого не признають.

Давали мені путівки в Адлер, у Циблі. А то кажуть зимою в Миргород – так що то 
за санаторій, коли холодно. Пенсію получаю. Онука Свєта біля мене ходить, годує. Ні, 
мене не кидають. А правнук, Діма, не хоче слухать, десь побіг. Щож, тепер і люди, і діти 
не такі. І закон жизні зовсім інший».

Та головне, що такі от мудрі дідусі і бабусі навчили нащадків трудитися, в будь-яких 
умовах виживати лише трудом, правильно оцінювати здобуте чесними мозолями. Тому 
й повелося у нашій країні шанувати людей за трудові досягнення. 

ГЕРОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ

Гармаш Микола Кузьмович (4.02.1903–2.11.1991) 
– працював головою колгоспу  «Новий шлях» с. Піски 
(1935–1977), Герой Соціалістичної праці (1958), заслуже-
ний працівник сільського господарства УРСР (1975), ка-
валер чотирьох орденів Леніна, нагороджений Почесною 
грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1966, 1987), 
депутат Верховної Ради УРСР (1955–1963 ), делегат ХХІІ 
з’їзду КПРС (1961), делегат ІІІ-го Всесоюзного з’їзду 
колгоспників (1969), входив до складу Президії Республі-
канської ради колгоспів (обраний в 1970), нагороджений 
орденом Жовтневої революції (1971), Великою золотою 
медаллю ВСГВ СРСР (1955, 1956), Грамотою Комітету 
Республіканської виставки 
передового досвіду в народ-
ному господарстві УРСР за 
впровадження вакуумних го-

дівниць при відгодівлі свиней вологими кормами (1961). По 
виходу на пенсію був почесним головою колгоспу. Трудівники 
цього господарства славились на весь Радянський Союз висо-
кими показниками у рослинницькій та тваринницькій галузях, 
багатьох було відзначено урядовими нагородами.

Герасименко  Андрій  Степанович  (16.09.1916–
26.02.1984) – справжній патріарх Анисова, вагома сторінка 
історії рідного села. Народився в Анисові, після закінчення 
початкової школи прийшов у колгосп – спочатку рядовим 
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колгоспником, а з 1936 р., після закінчення курсів бригадирів, бригадиром колгоспу. З 
перших днів Великої Вітчизняної війни воював на фронтах проти німецько-фашистських 
загарбників. За бойові заслуги нагороджений медалями  «За відвагу»,  «За бойові за-
слуги»,  «За визволення Праги»,  «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 рр.». З 1946 р. працював головою колгоспу  «Всесвітній Жовтень», Герой 
Соціалістичної  Праці (1958), депутат Верховної Ради СРСР двох скликань (1954–1962), 
делегат ХХ (1956), ХХ1 (1959) та ХХІІ (1961) з’їздів КПРС, делегат ІІІ-го Всесоюзного 
з’їзду колгоспників (1969), делегат ХХІІІ (1966) та ХХІV (1971) з’їздів КПУ. Нагоро-
джений трьома орденами Леніна, орденами Жовтневої революції, Трудового Червоного 
Прапора. Почесними Грамотами Президії Верховної Ради УРСР (1966, 1976); медалями 
ВДНГ СРСР – малою золотою (1955), великою золотою (1956), малою золотою медаллю 
та автомашиною  «Победа» (1957), золотою (1963), срібною (1965) та Почесною Грамо-
тою ВСГВ СРСР (1958). Його ім’я заносилося на обласну Дошку пошани (1954) та до 
районної Книги трудової слави (1972). У 1967 р. видавництво  «Урожай» у Києві видало 
книжку А.С. Герасименка  «Колгосп краю поліського».

Дмитренко Олексій Якович (5.02.1930–23.10.2012) – 
народився в с. Анисів, знатний картопляр України, у 1963 р. 
очолив механізовану ланку, одним з перших в Україні повніс-
тю механізував усі роботи по вирощуванню картоплі, Герой 
Соціалістичної Праці (1966). Запровадив гребеневий спосіб 
садіння і подальший механізований обробіток картопляних 
насаджень. У 1968 та 1971 рр. ланка О.Я. Дмитренка отри-
мала найвищий в Україні урожай картоплі – по 365 центнерів 
з гектара. Він також був зачинателем руху за передачу всіх 
орних земель механізованим ланкам. Нагороджений орденом 
Жовтневої революції (1977), лауреат Державної премії УРСР 
(1977), делегат ІІІ-го Всесоюзного з’їзду колгоспників (1969), 
депутат обласної ради (1975–1979), у жовтні 1967 р. за успіхи, 

досягнуті у виконанні виробничих планових показників занесений до обласної Книги 
трудової слави, до районної Книги трудової слави (1972) та у 1974 р. до Книги пошани 
районної газети  «Шляхом комунізму»; удостоєний найвищої 
нагороди ВДНГ СРСР – золотої  медалі (1969, 1973) та сріб-
ної (1965). У вересні 1970 р. проходили зйомки телевізійного 
фільму про роботу картоплярів механізованої ланки Героя 
Соціалістичної Праці О.Я. Дмитренка (автор та постановник 
фільму Євген Ульшин, оператор О. Єрмольчик). У 1972 р. ви-
йшла його книжка  «Господар землі – механізована ланка». 
Нагороджений Почесною грамотою Чернігівського обкому 
КПУ та облвиконкому (1982 р., 14 жовтня).

Луговський Василь Денисович (1922–1994) – народив-
ся в с. Терехівка, Герой Соціалістичної Праці (1973). У роки 
Великої Вітчизняної війни служив у повітряних військах 
– льотчиком-бомбардувальником. Через поранення демобі-
лізований, працював головою районної організації ДТСА-
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АФ, інструктором райкому КПУ. Працював головою колгоспу  «Дружба» с. Хмільниця 
(1955–1989). Нагороджений орденами Леніна (1966, 1973), Жовтневої революції (1977), 
медаллю  «За трудову доблесть» (1971). Обирався депутатом обласної ради (1966–1990) 
та головою районної ради ветеранів, його прізвище заносилося на районну Дошку по-
шани та записано в районній Книзі трудової слави (1972).

Ніколаєнко Іван Васильович (21.06.1924–06.04.1994) – 
працював бригадиром рільничої бригади колгоспу  «Новий 
шлях» у с. Піски. Найвищу трудову відзнаку отримав у 1966 
році за високі врожаї льону. Нагороджений великою срібною 
(1958) та бронзовою медалями ВДНГ СРСР (1964), делегат 
ХХІІІ з’їзду КПРС (1966).

Осипенко Мотрона Павлівна 
(1926–17.08.2011) – у с. Піски пра-
цювала ланковою колгоспу  «Новий 
шлях». За високі врожаї  льону пер-
шою в районі у 1950 році удостоєна 
звання Героя Соціалістичної праці.

Палажченко Леонід Іванович 
(10.08.1934–1.12.1993) – працював 
першим секретарем Чернігівського 
райкому КПУ, Герой Соціалістич-
ної праці (1976). У 1984 р. став 
першим секретарем Чернігівського 
обкому компартії. У 1990–1993 рр. – науковий співробітник 
Інституту землеробства Української Академії сільськогоспо-
дарських наук. Кавалер орденів Леніна (1973, 1976), Трудового 
Червоного Прапора (1971),  «Знак Пошани» (1966). У 1974 р. 
нагороджений золотою медаллю ВДНГ СРСР . Автор книжки  
«Производственные типы колхозов: Из опыта Черниговского 
района» (М.: Економіка, 1972).

Ребенок Микола Михайлович (5.06.1941–2.04.1999) 
– працював ланковим механізованої бригади по вирощуван-
ню картоплі в колгоспі  «Авангард», що у с. Іванівка. Його 
механізована ланка вирощувала рекордні врожаї, слава про 
успіхи колективу ширилась на всю країну. У 1972 р. М.М. 
Ребенку присвоєно звання Героя Соціалістичної праці. Він 
мав послідовників і в інших господарствах, багатьох навчив 
уміло хазяйнувати на своїй землі. Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора (1971),  «Знак Пошани» (1975), 
Жовтневої революції (1977); золотою медаллю ВДНГ СРСР 
(1971, 1974) та Дипломом пошани ВДНГ (1973). Депутат об-
ласної ради (1985–1989), делегат ХХV з’зду КПРС (1976), у 
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1970 р. на ХХІ з’їзді ЛКСМУ обраний членом ЦК ЛКСМУ. 
Ім’я Героя занесено до районної Книги трудової слави (1972).

Туманюк Парасковія Архипівна (1913–1988) – в рідній 
Олишівці працювала ланковою колгоспу ім. Кірова. Найви-
щу трудову відзнаку – звання Героя Соціалістичної праці 
отримала в 1952 році за високі врожаї технічних культур, зо-
крема кок-сагизу. Також була нагороджена орденом Трудового 
Червоного Прапора (1950) та знаком  «Знатний кукурудзовод 
України» (1962).

Про героїв-земляків

Ганкевич (Кобець) Валентина Іванівна (08.10.1932 р.н.) 
– уродженка села Москалі, типовий представник покоління, 
котре називають дітьми війни. Їм випало безрадісне, повне 
страхів і небезпек дитинство, а свою юність вони поклали 
на олтар відбудови країни. Тяжко було всюди і всім, а на 
молодих покладалось найбільше надій. Вони працювали від 
темна до темна, радіючи, що нема війни, що своїм трудом 
налагоджують мирне, радісне життя. Так гартувалась і доля 
Валентини Іванівни. Розповідь цієї незвичайної жінки – за-
хоплива повість:  «Я народилася в селянській сім’ї, де було 
шестеро дітей. Пізніше двоє померли, лишилися я і три брати. 
13 червня 1932 року в Москалях була велика пожежа, згоріло 
42 двори – це половина села. Майже всі люди були в полі, 
тому ніхто не постраждав. З нашої хати чоловіки намагались 
витягти скриню, де було все найцінніше, але вона застрягла 

в дверях. Часу не вистачило, щоб її витягти, згоріла разом з хатою. Сім’я лишилася в 
чому стояла. Нас приютили якісь люди в Довжику, там я і народилася через три місяці. 
А в 1933 році родина перебралася в Чернігів. Поселилися в сторожці цегельного заводу 
№3. Мама влаштувалася формувальницею цегли а ми, діти, допомагали їй. 

Коли почалася війна, старші два брати і батько пішли на фронт. З мамою лишилися я 
і брат Віктор. На наших очах фашисти займали місто. Посеред двору цегельного заводу 
стояла велика одноповерхова їдальня. Німці звозили туди євреїв кожного ранку, обіцяли 
їм, що повезуть у Палестину. Євреї вірили і приходили цілими сім’ями, але вечорами їх 
вивозили на страту. Скоро це стало зрозумілим, євреї намагалися врятуватися або хоч 
дітей врятувати. Одного вечора я була неподалік, бачила,  як євреїв саджають в маши-
ни. В той момент, коли люди стовпилися біля борту, одна жінка вивела до мене дитину, 
хлопчика років 6-7 і попросила – врятуй, відведи он у ті будинки. Я взяла хлопчика за 
руку, він не пручався, лише оглянувся на матір, а вона сказала: йди, я прийду, заберу 
тебе ввечері. Дивно, що охоронці цього не помітили, або не захотіли помітить. Ми з 
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хлопчиком швидко побігли за глинище, де видобували глину для цегли, і в одному з 
приватних будиночків хазяйка забрала дитину, сховала. Коли я повернулася на заводську 
територію, машини вже не було. На жаль, мені нічого не відомо про подальшу долю того 
єврейського хлопчика. 

Іншого разу довелось бачити жахливу сцену – машину з людьми підганяли під елек-
тричний стовп, а зверху кидали оголені проводи. Машину сильно трясло, звідти долітали 
страшні крики, а потім все стихало. Людей вбивали током і вивозили в яр. Ще пам’ятаю 
італійців – бачила їх на вулицях. Ідуть, співають, нікого не займають, на шапках кольорове 
пір’я, а на штиках можна було побачити кільце ковбаси. Дітям часто дарували маленькі 
іконки з зображенням Мадонни, мабуть, вони їх носили, як обереги. 

Почалися бомбардування Чернігова, і ми вирішили тікати з міста. Пішли до села 
Киселівки з групою людей. Не помітили, коли до нас приєднався вовк, і весь час ішов 
поряд. Коли падали бомби, ми залягали, і він біля нас припадав до землі. Ми його не 
проганяли, і він нікого не займав, навіть діти його не боялися. Коли дійшли до лісу, він 
зник у хащах. В Киселівці зупинилися в першій хаті, що стояла зліва при вході в село. 
Господарями були двоє старих людей і їхня невістка з новонародженою дитиною. По-
жили в них кілька днів, за цей час були очевидцями, як за селом упав на поле радянський 
літак разом з пілотом. Якось вночі ми з братом прокинулися від гомону в хаті. Це були 
партизани, і сам командир Федоров з ними. Мама поїла їх чаєм. Коли Федоров дізна-
вся, що ми біженці і троє наших чоловіків на фронті, він написав голові колгоспу роз-
порядження виділити нам харчів. Нам дали живого барана і хліба. Ми це все залишили 
господарям і наступного ранку терміново залишили село, бо партизани попередили, що 
скоро тут почнеться великий бій. Мама ще вагалася, а ми, діти, наче передчуваючи біду, 
просили її швидше тікати. Вже після війни ми дізналися, що в цей будинок потратила 
бомба, і всі, крім бабусі, загинули.

Вирішили йти у рідне село Москалі. Дорога знову пролягала через Чернігів. Коли 
йшли по місту, зустрівся чоловік, який добре знав мою маму, вона йому й сказала, що 
йдемо в Москалі. Аж тут зупинилася військова машина і солдат питає, як проїхати на 
Шибиринівку. Знайомий каже: ось ця жінка з тих країв, заберіть її з дітьми і вона покаже 
дорогу. Тільки ми, діти, забралися до кузова, як налетів німецький літак. Солдат з мамою 
впали під машину, а нам крикнув накритися брезентом і не ворушитися. Ми причаїлися 
під брезентом, але в щілинку я бачила навіть очі льотчика – так низько він летів і пильно 
вдивлявся, чи є хто живий біля машини. Мабуть, подумав, що немає, і зник. Ми швидко 
від’їхали, і так добралися аж до бабусі Наталки – батькової матері.

Невдовзі село зайняли німці. На наших очах горіли хати, гинули люди, окупанти гра-
бували всіх підряд. Ми з родичами часто ховалися в погребі. Одного разу нас знайшли 
і там, направили на нас зброю і стали вимагати хліба і яєць. І питали де річка Бичечка, 
вона була позначена у них на карті. Несли з собою понтонний міст, щоб переправитися, 
але річка давно пересохла. Коли наші війська пішли у наступ, фашисти на конях тікали 
з села. Наші солдати окопалися в саду у бабусі і по рації перемовлялися з кимось. Потім 
у хату забіг солдат і попередив, що вони будуть відступати, а нам треба перебратися в 
окоп. Мама, я з братом, ще троє двоюрідних і бабуся так і зробили. Відступаючи, вони 
залишили в окопі рацію і кабель на дереві. Фашисти знову зайшли в село, скоро і нас 
знайшли, а побачивши кабель закричали:  «партизани, виходьте». Мама і бабуся вийшли 
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першими, щоб врятувати дітей. На моєму братові була шапка, на якій виднівся слід від 
зірочки. Німці навели на нього зброю, хотіли стріляти, але мама заступила його собою. 
Щось відвело від нас смертельну загрозу, чомусь німці не стали стріляти і пішли. Але  брат 
з тих пір почав стрімко втрачати зір. Село ще кілька разів переходило з рук в руки. Наш 
дядько, мамин двоюрідний брат Михайло Андрійович Грищенко по завданню партизан 
організував в селі підпілля. Підпільники встигли знищити комендатуру в Довжику. Але їх 
хтось зрадив, багатьох німці розстріляли. Прийшли арештовувати і Михайла Грищенка, 
він відстрілювався до останнього. Коли ж німці наблизилися, він підірвав гранатою себе 
і двох ворогів. В Москалях є пам’ятник герою-підпільнику. Коли бої закінчилися і наші 
остаточно закріпилися в селі, ми з братом допомагали ховати загиблих радянських воїнів.

А на нас обрушилася нова напасть – тиф, перехворіло все село, і наша сім’я. Ліку-
ватися було нічим, виживали власним ресурсом. Але ми втратили бабусю і двоюрідну 
сестру Галю. Після видужання вирішили повернутися в Чернігів. Місто не можна було 
впізнати, майже повністю розгромлене, тут ще хазяйнували німці. Ми знайшли чиюсь 
порожню, більш-менш уцілілу хатину і там поселилися. 

В районі фабрики музичних інструментів німці влаштували табір для військовополо-
нених під відкритим небом. Багато жителів Чернігова намагались хоч якось допомогти 
солдатам, перекидали через паркан хліб або щось із їжі. Складали принесені харчі на 
хустку або якусь ганчірку, розгойдували і закидали. Спочатку німці запровадили таку 
вільність: якщо військовополонений з Чернігова і за ним прийде дружина – відпускали. 
Моя мама, Кобець Надія Степанівна, таким чином врятувала 5 солдат. Вона переодя-
галася як могла – то платком закутається, то куфайку виверне, приходила до табірного 
начальства і вказувала на котрогось з полонених, що то буцімто її чоловік. Німці вірили 
і відпускали, документів ніяких не вимагали. Полонені солдати швидко зникали, ми не 
встигали дізнатись навіть їхніх імен. А мама трохи перечікувала і знову йшла до табору 
когось виручать. Але фашисти таки запримітили маму, побили її прикладами і вигна-
ли. Більше вона не могла нічим допомогти. Один із звільнених полонених залишався 
у нас деякий час, займався пошиттям і ремонтом взуття. Як його звали – теж забулося, 
пам’ятаю тільки, що з Кам’янця-Подільського. Після визволення Чернігова в цьому ж 
таборі знаходилися вже німецькі полонені.

А ми всі допомагали розчищати місто від завалів, носили цеглу, прибирали сміття. 
Діти, в тому числі і я з братом, працювали на розвалинах магазину, що стояв на тому 
місці, де зараз пам’ятник Леніну. Ввечері отримували плату – пакетик вівсяного борош-
на, чомусь завжди гіркого. І все ж це допомагало вижити. Голод інколи гнав просити 
милостиню, ходила і я, або просилася до людей помити підлогу, чи ще щось зробити за 
їжу. В основному люди давали картопляні шкаралупки. Мама клала їх на гарячу плиту, 
вони скручувалися, підсмажувалися і ми їли, хоча були страшенно гіркими. Так вижи-
вали під час післявоєнного голоду.

Нашу сім’ю доля пощадила – з війни повернулися і батько, і брати. Тоді нам стало 
легше.

До школи №13 я пішла переростком, таких дітей тоді було багато. Прізвище тодіш-
нього директора школи – Мосол. Але вчилася лише 4 класи. Через тяжкий матеріальний 
стан сім’ї мусила кидати навчання і йти на роботу. Півтора року працювала на різних 
роботах без паспорта. В 1948 році мені виповнилося 16 і я отримала паспорт. Тоді ж 
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мене взяли на Чернігівський м’ясокомбінат, в цех обробки кишок, що завжди вважався 
особливо шкідливим. В ньому я пропрацювала 41 рік. 

Переживши лихоліття війни і післявоєнної відбудови, я підтримала ініціативу ком-
сомолу зарахувати в нашу молодіжну бригаду м’ясокомбінату, де я була бригадиром, 
розстріляну німцями комсомолку Олену Білевич. В Чернігові ми першими запровадили 
цю справу. Протягом трьох років ми відраховували у Радянський Фонд миру місячний 
заробіток Олени Білевич - всього більше 3 тисяч карбованців. Відтак всі члени моєї 
бригади вирішили більше дізнатися про загиблу партизанку. Щороку я організовувала 
поїздки на День перемоги та інші свята в село Асаревичі Брагинського району Гомель-
ської області. З нами їздили і два рідних брати Олени Білевич. Зустрічалися з головою 
колгоспу, директором школи, школярами і жителями села. Сільській школі, учні якої 
доглядали могили Олени Білевич і Михайла Симоненка, розстріляного разом з нею, 
ми подарували телевізор, спортінвентар, разом доглядали за могилою. Хоча насправді 
останки героїв лежали під церквою, де їх розстріляли і закопали. Коли експертиза під-
твердила ідентичність останків, моя бригада взяла участь у їх перепохованні. Тоді також 
були присутні брати Олени Білевич, а мама не змогли приїхати через сліпоту. З нами 
прибули ветерани війни і краєзнавці Манойленко, Корнюшенко, партизанський командир 
Таранущенко, Герой Радянського Союзу Косолап.

Крім того, на підприємстві ми часто проводили вечори пам’яті, на які запрошували 
братів Олени, колишніх партизанів, командира Таранущенка. Ці події зафіксовані на 
багатьох фотознімках, зроблених моїм чоловіком, нині покійним, Ганкевичем Анатолієм 
Михайловичем.

Ми виростили троє дітей. Зараз я маю шістьох онуків і трьох правнуків.
За час роботи отримала чимало нагород: у 1966 році – орден Трудового Червоного 

Прапора; у 1974 – орден Леніна. 17 березня 1981 року мені присвоєно звання Героя Со-
ціалістичної праці з врученням ордена Леніна і золотої медалі  «Серп і молот». Ще через 
рік отримала медаль  «Ветеран труда».

Про справи комсомольсько-молодіжної бригади Чернігівського м’ясокомбінату та її 
бригадира Валентину Ганкевич свого часу багато писали газети Чернігівщини. Напри-
клад, газета  «Комсомольський гарт» за 28 червня 1984 р.:  «Пригадую далекий день 
1948 року. Коли переступила поріг м’ясокомбінату, обпаленого війною одноповерхового 
будинку. Я просто брала відро і йшла по воду. А якщо не було води і там, запрягала коника 
і їхала до Стрижня, щоб начерпати студеної. Взута була у благенькі бурки, підошва яких 
примерзала до зношених калош. А до підошов примерзали мої ноги. Воду доводилося 
розігрівати у примітивному котлі. Щоб його розпалити, треба було нарубати дров, на-
носити вугілля. Цех виготовлення натуральної ковбасної оболонки вважається одним 
з найважчих. Величезну кількість кишок треба перемити, посортувати за розмірами, 
товщиною, довжиною. Навколо – пара, вода, сирість. Ми знали – цю роботу треба ко-
мусь робити, то чому б і не нам. Те, що робить цех сьогодні, не йде ні в яке порівняння 
з минулим. І все ж мені хочеться, щоб не розгубилося оте прекрасне – радість трудових 
перемог, щастя спілкування, відчуття ліктя справжнього товариша. Цех був для мене 
рідним домом. Галина Пантелеймонівна Березинська і Марія Улянівна Соловей замінили 
мені тут матір.

У 1972 році ми створили комсомольсько-молодіжну бригаду. Вісімнадцять дівчат 
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назвали мене своїм ватажком, як найбільш досвідчену робітницю. Олена Білевич сто-
яла поруч, була в наших серцях повсякчасно. Ми зустрічалися з її рідними, друзями, 
відвідували школу, де навчалася підпільниця. Їздили в Асаревичі, щоб покласти квіти 
на її могилу. Олена стала повноправним членом колективу. Свої нагороди я поділяю і з 
усіма подругами, і з нею».

Не обминала увагою справи молодих працівниць з бригади Валентини Ганкевич і 
газета  «Деснянська правда» (матеріали у 1975 р., 30 січня 1981 р.; 9 травня 1984 р.).

ЗАСЛУЖЕНІ ПРАЦІВНИКИ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Балєва Ганна Яківна (27.03.1935 р.н.) – заслужений пра-
цівник сільського господарства УРСР (1986), народилася в смт 
Березна, закінчила агрономічний факультет Української ака-
демії сільськогосподарських наук (1960), працювала головним 
агрономом колгоспу Вільшанського району Кіровоградської 
області (1960–1962), головний агроном колгоспу ім. Калініна 
с. Новоселівка (1963–1988), обиралась головою профспілкової 
організації колгоспу ім. Калініна (1988–1991). Нагороджена 
бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1986). 

Буйденко Віктор Романович 
(30.11.1953 р.н.) – заслужений 
працівник сільського господарства 
України (2004), родом з Житомирщини, за фахом – інженер 
лісового господарства, закінчив Українську сільськогоспо-
дарську академію. Працював у Березнянському лісництві 
Менського району, директором 
Прилуцького і Чернігівського 
держлісгоспів, очолював колектив 
ДП  «Чернігіврайагролісгосп».

Бушнєв Олексій Романо-
вич (1917–1986) – заслужений 

працівник сільського господарства УРСР (1977), директор 
радгоспу ім. Чкалова в смт Седнів 
(1957–1977). Нагороджений орде-
нами Леніна, Трудового Червоного 
Прапора,  «Знак Пошани». Його 
ім’я занесено до районної Книги 
трудової слави (1972).

Василенко Петро Олексійович (10.09.1948 р.н.) – заслу-
жений зоотехнік УРСР (1991), народився в с. Роїще, закінчив 
Білоцерківський сільськогосподарський інститут (1974), пра-
цював головним зоотехніком колгоспу ім. Свердлова (1974–
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1998) та директором СГТОВ  «Нива» (с. Роїще). Нагороджений Почесною грамотою 
Чернігівської обласної ради (2005), Подякою Чернігівської облдержадміністрації (2006).

Гайструк Віктор Ілліч (29.09.1939 р.н.) – заслужений 
зоотехнік УРСР (1981), народився в с. Клочків, закінчив 
зоотехнічний факультет Білоцерківського сільськогосподар-
ського інституту (1963), працював зоотехніком у колгоспі 
Попільнянського району Житомирської області (1963–1964), 
зоотехніком-селекціонером радгоспу ім. Чкалова смт Седнів 
(1964–1976) та головним зоотехніком цього ж господарства 
(1976–1988), звільненим секретарем парткому НВО  «Чер-
нігівеліткартопля» (1988–1991) та з 1991 р. – головним зоо-
техніком ЗАТ НВО  «Чернігівеліткартопля». Нагороджений 
орденом  «Знак Пошани» (1981), занесений на обласну Дошку 
пошани (1982).

Івасенко Леонід Борисович 
(01.03.1950 р.н.) – заслужений працівник сільського госпо-
дарства України (1996), народився в с. Шибиринівка, після 
закінчення в 1965 р. Жукотківської середньої школи працював 
причіплювачем в колгоспі  «Перше травня» с. Шибиринівка, 
закінчив Ніжинське професійно-технічне училище № 38 (1968), 
працював в м. Ірпінь Київської області, а з 1971 р. – механіза-
тор колгоспу  «Перше травня» с. Шибиринівка. Нагороджений 
медаллю  «За трудову доблесть» (1982).

Кужель Микола Михайло-
вич (03.01.1963 р.н.) – заслужений 
працівник сільського господарства 
України (1997),  директор СТОВ ім. Тищенка с. Ковпита. 
Обирався депутатом Чернігівської обласної ради (1998, 2002). 
Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України 
(2003), Почесною грамотою Чернігівської обласної ради 
(1999, 2001, 2004, 2011) і Почесною грамотою Чернігівської 
обласної ради та Чернігівської облдержадміністрації (2002), 
Подякою Чернігівської облдержадміністрації (2007). За фахом 
зоотехнік, закінчив Білоцерківський зоотехнічний інститут. З 

1985 р. почав працювати в рідному селі головним зоотехніком 
колгоспу. Під час служби в армії на Далекому Сході навчався на 
офіцерських курсах. Але любов до землі перемогла, повернув-
ся до хліборобської праці, став заступником голови правління 
колгоспу. Вчився господарювати у досвідченого і беззаперечно 
авторитетного керівника О.О. Тищенка. А коли той залишив 
земні турботи, у 1994 р. збори колгоспників с. Ковпити одно-
голосно обрали головою Миколу Михайловича Кужеля.

Ковера Михайло Максимович (09.11.1931–11.06.2005) 
– заслужений механізатор УРСР (1983), народився в смт  Ми-
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хайло-Коцюбинське, у 1948 р. закінчив курси трактористів та з 1949 р. почав працювати 
трактористом, після служби в армії в 1952 р. повернувся працювати в колгосп ім. Войкова 
смт Михайло-Коцюбинське.

Корма Михайло Іванович (09.11.1934–2011) – заслу-
жений працівник сільського господарства України (1993). 
З діда-прадіда хлібороб. Родом із с. Бобровиця, що стала 
частиною Чернігова. Після закінчення Чернігівського зоотех-
нічного технікуму (1955) свою трудову діяльність розпочав 
зоотехніком колгоспу ім. Калініна у с. Новоселівка. Недовго 
побув на партійній роботі і знову в господарства – головою 
колгоспу в с. Слобода, головою колгоспу ім. Калініна с. Ново-
селівка (1971–1984). Закінчив сільськогосподарську академію 
(1979). У 1984–1994 рр. Михайло Іванович працює першим 
заступником голови виконкому Чернігівської районної Ради 
народних депутатів, заступником голови райдержадміністра-
ції та очолює районне управління сільського господарства. За 

період його перебування на цій посаді Чернігівський район був серед лідерів по вироб-
ництву сільськогосподарської продукції. Працював головою КСП  «Урожай» с. Улянівка 
(1994–1996). Продовжував трудитись і після виходу на пенсію, очолював президію район-

ної організації ветеранів. Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора (1986), медалями  «За доблесну працю»,  
«За трудову відзнаку» (1973),  «Ветеран праці» (1985).

Красюк Микола Михайлович (04.11.1930–20.12.2000) 
– заслужений раціоналізатор УРСР (1978). Народився в с. Іва-
нівка, бригадир тракторної бригади, автор широкозахватного 
агрегата для сівби та культивації ґрунтів, який створено разом 
з механізатором І.С. Дмитренком. Нагороджений орденами 
Леніна (1973), Жовтневої революції (1971), золотою та сріб-
ною медалями ВДНГ СРСР (1968, 1973), Почесною грамотою 
Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому (1981), делегат 
VІ з’їзду Всесоюзного товариства винахідників та раціона-
лізаторів (1982). 

Кузьменко Михайло Іванович – завідуючий Седнівською дільничною лікарнею 
ветеринарної медицини, нагороджений Почесною грамотою Головного управління ве-
теринарної медицини в Чернігівській області (2009).

Ларченко Микола Трохимович (16.01.1939 р.н.) – заслу-
жений працівник сільського господарства УРСР (1990), голова 
колгоспу  «Прогрес» с. Халявин. 18 жовтня 1975 р. пам’ятний 
день для Миколи Трохимовича – його, запрошеного із с. Локнис-
те Менського району, представляли у Халявині. В тодішньому 
колгоспі ім. Жданова справи йшли непогано, людям не було чого 
ображатися на голову Михайла Зубка, і вони перешіптувалися, 
що цей молодий – ненадовго. Однак через чотири роки на звіт-
но-виборних зборах вже ніхто не висував іншу кандидатуру. І так 



Літопис доль та днів минулих

330

впродовж тридцяти років. Перехід на ринкові відносини дався нелегко. Господарство 
змінило статус на товариство з обмеженою відповідальністю  «Прогрес». Розпаювали 
землі, розпаювали майно. Але більшість пайовиків залишилися в товаристві, і дирек-
тором знову обрали Ларченка. Відтоді всі рішення приймалися колегіально. Робітників 
не скорочували, навпаки – директор постійно в пошуку хороших трактористів, комбай-
нерів, доярок. Він, агроном, любить рослини, до того ж його господарська філософія 
базується на принципі: якщо в полі виросте, зоотехнікам вистачить розуму нагодувати 
тварин. Щоб стати висококваліфікованим спеціалістом, Микола Трохимович після се-
мирічки закінчив екстерном з червоним дипломом Боярський сільгосптехнікум. Потім 
загальноосвітній факультет Чернігівського педагогічного інституту, сільськогосподарську 
академію в Києві. Праця знатного керівника відзначена орденами Трудового Червоно-
го Прапора (1977),  «Знак Пошани». Нагороджений відзнакою Міністерства аграрної 
політики України  «Знак Пошани» (2007), Почесною грамотою Чернігівської обласної 
ради (2004), Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації (2005), Почесною 
грамотою Головного управління АПК Чернігівської облдержадміністрації (2006).

Лисенко Василь Федорович (31.01.1921 р.н.) – За-
служений працівник сільського господарства УРСР (1977), 
народився в с. Анисів, навчався в школі (1929–1936) та ФЗУ 
м. Чернігів (1939–1940). У 1940 р. призваний до лав Червоної 
Армії, воював на фронтах Великої Вітчизняної війни, був двічі 
поранений (14.09.1941, 01.02.1942), після повернення з армії 
з 1948 р. працює трактористом на МТС, а з 1950 р. – тракто-
ристом у колгоспі  «Всесвітній Жовтень» с. Анисів, до 1979 р. 
працює бригадиром тракторної бригади. У 1964 р. закінчив 
Ніжинський технікум механізації. Нагороджений орденами 
Леніна (1972), Вітчизняної війни І ст. (1985), медалями  «За 
оборону Ленінграда» (1954),  «За пере-
могу над Німеччиною» (1946),  «Вете-
ран праці» (1965), бронзовою медаллю 

ВДНГ СРСР (1973), знаком Міністерства сільського господарства 
УРСР  «Відмінник соціалістичного зма-
гання» (1967).

Локоть Іван Петрович (1921–1997) 
– заслужений працівник сільського 
господарства УРСР (1975), головний 
зоотехнік колгоспу ім. Кірова смт Оли-
шівка.

Лук’янець Микола Володимирович – начальник район-
ної ветеринарної лікарні – нагороджений відзнакою Держав-
ного комітету ветеринарної медицини України «За заслуги у 
розвитку ветеринарної медицини України» ІІІ ступеня (2001).

Мазай Наталія Володимирівна (01.09.1966 р.н.) – за-
служений працівник сільського господарства України (2001), 
народилася в с. Велика Загорівка Борзнянського району 
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Чернігівської області. З жовтня 1985 р. працює дояркою в колгоспі  «Перше травня» 
с. Шибиринівка.

Малий Леонід – завідувач Анисівської ветеринарної дільниці, нагороджений Почес-
ною грамотою Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної 
політики України (2006).

Макей Василь Миколайович (30.05.1942 р.н.) – заслу-
жений будівельник України (1999), народився в с. Брусилів, 
після закінчення навчання в Брусилівській школі працював 
робітником у Чернігівському МДС-99 (1959–1961). Після 
служби в армії навчався в Білоцерківській автодорожній 
школі (1961–1964). У 1964–2003 рр. працював машиністом 
автогрейдера Чернігівського районно-
го державного ремонтно-будівельного 
управління. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора (1974), 
неодноразово заносився на Дошку по-
шани району та Чернігівського облав-
тодору. 

Масюк  Олексій  Сергійович 
(08.01.1956 р.н.) – заслужений праців-

ник сільського господарства України (1997), голова ксп  «Україна» 
(СТОВ  «Урожай») с. Довжик. Народився в с. Ковпита. Нагоро-
джений Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації 
(2010).

Машевський Олексій Іванович – завідуючий Халявинською дільничною лікарнею 
ветеринарної медицини, нагороджений Грамотою Головного управління ветеринарної 
медицини в Чернігівській області (2009).

Мельниченко Сергій Петрович – начальник управління ветеринарної медицини в 
Чернігівському районі, нагороджений Почесною грамотою Державного комітету вете-
ринарної медицини України (2001).

Музичук Іван Пилипович (21.06.1936 р.н.) – заслужений 
агроном УРСР (1972), народився в с. Закрениччя Погребин-
ського району Вінницької області, навчався в Українській 
сільгоспакадемії (1954–1959), за направленням прибув на 
Чернігівщину, працював агрономом з насінництва в колгоспі 
Понорницького району Чернігівської області (1959–1960). З 
1960 р. працював агрономом та головою колгоспу  «Шлях 
Леніна» с. Терехівка (1982–1994). За час його роботи в гос-
подарстві застосовувались високопродуктивні технології 
виробництва рослинницької продукції і технічних культур, 
навчали спеціалістів, механізаторів і тваринників. В результаті 
досягли значного зростання урожайності зернових, високих 
врожаїв волокна і насіння льону-довгунця, запрошувались на 
ВДНГ в Москву, нагороджений трьома срібними та бронзовою 
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медалями ВДНГ СРСР. Багато працівників було відзначено 
орденами і медалями, а колгоспу присвоєно почесне звання  
«Господарство високої культури землеробства». В цих досяг-
неннях є велика частка праці Івана Пилиповича. 

Мусієнко Григорій Іванович (1928–1985) – заслужений 
працівник сільського господарства УРСР (1969), головний 
агроном колгоспу  «Рассвет» с. Брусилів.

Ничасний Сергій Ксено-
фонтович (04.04.1944 р.н.) – за-
служений працівник сільського 
господарства України (1994), про-
тягом 19 років працював директо-
ром Киселівського льонозаводу 
(1980–1999).

Новік Олександр Григоро-
вич (28.01.1959 р.н.) – заслужений 
працівник сільського господар-
ства України (1996), народився в 
с. Дніпровське, після закінчення 
Дніпровської школи навчався в Ніжинському технікумі меха-
нізації (1976–1979). У 1979–1982 рр. служив на Балтійському 
флоті. Працював у радгоспі ім. Фрунзе (с. Киїнка). З 1983 р. 
працює трактористом, бригадиром тракторної бригади, ком-
байнером-механізатором колгоспу 
ім. Чапаєва (с. Рудка), у ксп  «Воля» 

(СГТОВ  «Рудка») с. Рудка.
Новодід Василь Федорович (1924–2003) – дирек-

тор Чернігівського лісгоспу. Заслужений лісовод УРСР 
(1972).

Падій Віктор Васильович (11.03.1959 р.н.) – заслужений 
працівник сільського господарства України (1998), народився 

в с. Сморшки Козелецького району 
Чернігівської області, навчався в 
Майнівському радгоспі-технікумі 
(1974–1978), після служби в армії 
працює агрономом, старшим агро-
номом, заступником голови кол-
госпу ім. Куйбишева с. Євминка Козелецького району. Навчан-
ня в Українській сільськогосподарській академії (1981–1986). 
У квітні 1984 р. перейшов працювати заступником голови 
колгоспу  «Червоний маяк» с. Серединка Чернігівського ра-
йону, обраний звільненим секретарем парткому колгоспу ім. 
Постишева с. Жеведь, а в 1990 р. обраний на посаду голови 
виконкому Жеведської сільської ради.  24 квітня 1992 р. об-
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раний головою колгоспу ім. Леніна с. Андріївка. У 1999 р. працює головою правління 
ксп  «Рівнопілля», директор ПП  «Агрос» (2000–2001), з 2001 р. – голова правління 
Чернігівської райспоживспілки. Нагороджений Почесною грамотою Чернігівської обл-
держадміністрації (1999), депутат Чернігівської районної ради.

Пінчук Тетяна Володимирівна (03.05.1961 р.н.) – за-
служений працівник сільського господарства України (1999), 
народилася в с. Анисів, з 1982 р. працює дояркою ксп ім. Ге-
расименка с. Анисів. Посвідчення і 
почесний знак їй вручив Президент 
України Л.Д. Кучма.

Полковніченко Олександр Пе-
трович (1939–2002) – заслужений 
працівник сільського господарства 
України (1996), у 1985–2001 рр. очо-
лював Чернігівський район – на по-
саді голови Чернігівської райдерж-
адмністрації.

Прошко Яків Іларіонович – 
працював заступником директора 
Чернігівської обласної дослідної станції по картоплі (смт  Сед-
нів), заслужений агроном УРСР (1970), нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора (1971).

Рубцов Олексій Гаврилович 
(1916–1990) – заслужений праців-
ник сільського господарства УРСР 
(1978), працював головою колгос-
пу  «Шлях Леніна» с. Терехівка 
(1949–1980). Людина цікавої долі. 

Він народився в м. Рильськ Курської губернії. Під час Ве-
ликої Вітчизняної війни закинутий з десантом на окуповану 
територію, був важко поранений. Його врятувала місцева жи-
телька Параска Мартинівна, яка потім стала його дружиною. 

З 1943 р. працював в терехівському 
колгоспі. За високі показники та 
сумлінну працю нагороджений 
орденами Леніна (1958), Трудово-
го Червоного Прапора (1966),  «Знак Пошани» (1971, 1973), 
золотою та срібною медалями ВДНГ СРСР. Заслужений пра-
цівник сільського господарства УРСР (1978), занесений до 
районної Книги трудової слави (1972).

Саченко Олександр Костянтинович (13.02.1949 р.н.) 
– заслужений працівник сільського господарства України 
(1999), народився в смт. Березне, навчався в Сокиринському 
сільськогосподарському технікумі (1967–1970), працював 
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агрономом, заступником керуючого по виробництву Березнянського відділення  «Сіль-
госптехніка» (1970–1983). Навчався в Українській сільськогосподарській академії 
(1977–1982). У 1983–1987 рр. – заступник голови Менського виробничого об’єднання 
по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства, а з березня 1987 р. – голова 
Чернігівського виробничого об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського 
господарства. У 1989–1992 рр. – начальник держінспекції по охороні навколишнього 
природного середовища по Чернігівському району. З 1992 р. – директор дослідного 
господарства  «Чернігівське» с. Ягідне. Нагороджений відзнакою Головного управлін-
ня сільського господарства і продовольства Чернігівської облдержадміністрації  «Знак 
пошани» (2001), Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2003), Почесною 

грамотою Головного управління сільського господарства і про-
довольства Чернігівської облдержадміністрації (2004, 2007).

Сердюк Володимир Кирилович (22.11.1931 р.н.) – заслу-
жений механізатор УРСР (1986), народився в с. Роїще, з 1949 
р. навчався в Мринській школі механізації сільського госпо-
дарства, працює механізатором у колгоспі, а після служби в 
армії (1951–1954) працює в колгоспі Ріпкинського району. У 
1960–2002 рр. – механізатор кол-
госпу села Роїще.

Сидоренко Володимир Ан-
дрійович (11.07.1956 р.н.) – за-
служений працівник сільського 
господарства України (2004), 
голова Чернігівської райдержад-
міністрації (2001–2005).

Сірий Анатолій Сергійович 
(03.10.1951–25.11.2001) – заслу-
жений працівник сільського госпо-
дарства України (1993), народився 
в смт  Михайло-Коцюбинське, 
працював головою колгоспу  «Дружба» с. Хмільниця. На-
городжений орденом  «За заслуги» ІІІ ст. (2001), Почесною 
грамотою Чернігівської обласної державної адміністрації 
(2001). Обирався депутатом Чернігівської обласної ради.

Скачок Іван Іванович (29.03.1912–17.07.1988) – заслу-
жений працівник сільського господарства УРСР (1970), голова 
колгоспу  «Авангард» с. Іванівка (1959–1988), нагороджений 
трьома орденами Леніна (1971, 1977), орденом Трудового 
Червоного Прапора (1973), золотою та срібною медалями 
ВДНГ СРСР (1973, 1974), делегат ХХІV з’їзду КПУ (1971).

Сокол Ганна Олексіївна (08.02.1939 р.н.) – заслужений 
економіст УРСР (1987), народилася в с. Ступки Зіньківсько-
го району Полтавської області, навчалась в Полтавському 
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сільськогосподарському інституті (1956–1961), працювала 
агрономом у Понорницькому районі Чернігівської області 
(1961). У 1961–1962 рр. – інструктор відділу комсомольських 
організацій Чернігівського обкому комсомолу. З 1962 р. пра-
цювала головним економістом колгоспу  «Дружба» (СГТОВ  
«Хмільницьке») с. Хмільниця, занесена на обласну Дошку по-
шани (1983), нагороджена дипломом Міністерства сільського 
господарства УРСР (1983 р., 1 травня).

Стельмах Юрій Миколайо-
вич (24.01.1963 р.н.) – Заслужений 
працівник сільського господарства 
України (2008), директор ПОП 
ім. А.С. Герасименка с. Анисів. 

Кілька років, починаючи з 2000-го, працював директором 
ЗАТ  «Агрокомсинтез» в Олишівці, де зумів зупинити спад 
виробництва, вирівняти фінансову ситуацію, стабілізувати 
роботу підприємства і вивести його з кризи.  «Працюємо над 
тим, щоб закласти міцні підвалини для майбутнього зростан-
ня», – підсумовував тоді керівник. Нагороджений  «Знаком 
пошани» Міністерства агропромислової політики України 
(2004), Подякою Чернігівської обласної ради (2003), Почесною грамотою Чернігівської 
обласної ради (2005), Почесною грамотою облдержадміністрації (2013).

Стукало Михайло Никифорович (10.07.1938 р.н.) – за-
служений працівник сільського господарства України (1997), 
народився в с. Савинки Корюківського району Чернігівської 
області, навчався на агрономічному факультеті Харківського 
сільськогосподарського інституту (1957–1962), працює голо-
вним агрономом колгоспу Менського району, а з 1966 р. – 
старший науковий співробітник, завідувач відділом селекції 
і насінництва Чернігівської дослідної станції по картоплі смт  
Седнів. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію та здо-
був науковий ступінь кандидата 
сільськогосподарських наук. З 
1977 р. працює заступником ди-

ректра дослідної станції, а в 1985–1999 рр. – заступник ди-
ректора НВО  «Чернігівеліткартопля». 

Шкурко Ігор Вікторович (27.01.1974 р.н.) – заслужений 
працівник сільського господарства України (2009). Закінчив 
Російський інститут Дружби народів ім. Патріса Лумумби 
(1998), аспірантуру Інституту аграрної економіки УААН 
(2002), Національну академію державного управління при 
Президенті України (2005). Директор ЗАТ НВО  «Чернігів-
еліткартопля» смт  Седнів, нагороджений Почесною грамотою 
Чернігівської облдержадміністрації (2006).
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Щербак Лідія Василівна (18.12.1953 р.н.) – Заслужений 
працівник сільського господарства України (1996), доярка ксп  
«Дружба» с. Хмільниця.

Ясинський Анатолій Юліанович (02.01.1951 р.н.) – За-
служений працівник сільського 
господарства України (2005), ди-
ректор СТОВ  «Першотравневе». 
Народився в с. Мала Радогощ 
Ізяславського району Хмельниць-
кої області в селянській сім’ї. 
Закінчив Кам’янець-Подільський 
сільгосптехнікум та Українську 
сільгоспакадемію. У 1980 р. пере-
їхав на Чернігівщину. Працював 

головним агрономом колгоспу ім. Щорса (с.Жукотки), згодом 
заступником голови і головою колгоспу  «Перше травня» 
(с. Шибиринівка). З того моменту в селі виросли нові вулиці, 
проведено газ, водогін, нові дороги. В часи реформування 
АПК А.Ю. Ясинський зумів зберегти колективні форми 
організації праці, взяв на себе утримання соціальної сфери. З 2007 р. на базі чотирьох 
господарств району – СТОВ  «Прогрес»,  «Хмільницьке»,  «Шибиринівське», СТОВ  
«Нива» – почала діяльність  «Індустріальна молочна компанія». Анатолій Ясинський – 
генеральний директор цього об’єднання. Центральна МТС компанії знаходиться в Роїщі. 
Директор департаменту аграрного проекту  «ІМК» – кандидат сільськогосподарських 
наук Володимир Старостишин. А.Ю.Ясинський нагороджений Почесною грамотою Пре-
зидента України (2001), Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2000, 2006), 
Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації та Чернігівської обласної ради 
(2003), Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації (2004, 2010).

ЩАСЛИВА ДОЛЯ – ПРАЦЕЮ ОКРИЛЕНА 

Авдієнко Іван Никифорович (1920–2000) – працював шофером у колгоспі ім. Фрун-
зе (с. Слабин), нагороджений орденами Леніна (1977), Трудового Червоного Прапора 
(1973),  «Знак Пошани» (1971), Вітчизняної війни (1985).

Авраменко Дмитро Данилович (1920–1989) – довгий час працював головою кол-
госпу ім. Хрущова, згодом  «Шлях Ілліча», головою Кархівської сільської ради. 

Андріївського сільськогосподарського підприємства нагороди трудівників:
орденом Трудового Червоного Прапора: Марія Титівна Буденна – ланкова (1971), 

Олександра Панасівна Шахматова – свинарка (1971), Михайло Олександрович Радченко 
– ланковий (1973), Михайло Гаврилович Білан – ланковий (1976), Володимир Прохорович 
Гапшенко – водій колгоспу (1977), Василь Миколайович Дорошенко – голова колгоспу 
ім. Леніна (1977), Валентина Дмитрівна Кот – майстер по виробництву молока (1981);
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орденом  «Знак Пошани»: Микола Пилипович Мовчан – голова колгоспу ім. Карла 
Маркса (1966), Наталія Іванівна Кабан – бригадир (1966), Михайло Леонтійович Сакун 
– шофер колгоспу (1975), Іван Васильович Казаков – бригадир (1977), Сергій Трохимо-
вич Коломієць – комбайнер (1977), Микола Трохимович Передня – тракторист (1977), 
Володимир Іванович Сизий – бригадир (1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Олександра Володимирівна Кириченко – колгосп-
ниця (1977), Володимир Іванович Будьонний – тракторист (1982), Михайло Андрійович 
Циндук – тракторист-машиніст (1986);

орденом Дружби народів: Володимир Прохорович Гапшенко – водій автомобіля 
(1986);

медаллю «За трудову доблесть»: Сергій Трохимович Коломієць – комбайнер (1966), 
Марія Никифорівна Лавренко – доярка (1971), Ганна Дмитрівна Шестак – тваринниця 
(1973), Ганна Степанівна Мнівець – ланкова (1975), Валентина Дмитрівна Кот – доярка 
(1976), Михайло Сергійович Гапшенко – комбайнер (1978), Григорій Дмитрович Сезон-
чик – тракторист (1978), Марія Іванівна Лавренко – майстер по виробництву яловичини 
(1981); 

медаллю  «За трудову відзнаку»: Уляна Андріївна Мнівець – доярка (1966), Микола 
Пилипович Мовчан – голова колгоспу ім. Леніна (1973), Ганна Луківна Зарянич – кол-
госпниця (1975), Валентина Дмитрівна Кот – доярка (1976), Ганна Яківна Гапшенко – 
доярка (1977), Марія Кіндратівна Пузій – ланкова (1977), Марія Стахівна Білан – ланкова 
(1978), Ганна Іванівна Тилькун – оператор по вирощуванню молодняка (1984), Наталія 
Миколаївна Клюка – майстер по виробництву молока (1985), Микола Петрович Мнівець 
– тракторист (1991, листопад);

Медалями комітету Виставки досягнень народного господарства м. Москва 
(далі – ВДНГ СРСР): золотою – механізатор М.С. Гапшенко (1976); срібною – телятниця 
М.І. Лавріненко (1972), бронзовою – водій М.Л. Сакун (1982); 

 «За ударну працю в ІХ п’ятирічці» – нагрудний знак, вручено колгоспникам 
с. Андріївка М.Г. Білану, О.Д. Будьонному, В.Д. Коту, Н.І. Киридон, П.Г. Кириченко та 
керуючому відділком господарства В.І. Юхименку (1976 р., лютий);

переможці Всесоюзного соціалістичного змагання провідних професій колгоспів 
та радгоспів за 1981 р.: тракторист М.А. Циндук, шофер В.Ю. Чумак, І.Ф. Лавренко, 
комбайнер М.С. Будьонний;

Почесною грамотою Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому нагороджено 
головного інженера-механіка Віктора Кириловича Шевченка (1980);

Почесною грамотою Головного управління АПК Чернігівської облдержадміні-
страції: головний інженер ТОВ  «ЕКО ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» Михайло Циндук (2012);

районна Дошка пошани: доярка колгоспу ім. Леніна А.Я. Гапшенко (1963), до-
ярка колгоспу ім. Карла Маркса А.А. Дундар (1963), комбайнер з колгоспу ім. Леніна 
С.Т. Коломієць (1964), доярка з колгоспу ім. Карла Маркса У.А. Мнівець (1964, 1966), 
комбайнери з колгоспу ім. Леніна М.С. Будьонний та М.С. Бурий (1966), з колгоспу ім. 
Леніна зоотехнік Ф.Н. Наливайко, доярка Г.П. Корж, телятниця Є.А. Коломієць (1966), 
з колгоспу ім. Карла Маркса чабан Г.Й. Лавріненко, бригадир рільничої бригади І.Т. 
Кириченко, ланкова К.П. Автуніч (1966), свинарка з колгоспу ім. Карла Маркса Н.М. 
Пузій (1966), телятниця М.І. Василенко (1967), доярка У.С. Панченко (1967), ланкова 
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Г.С. Мнівець (1967, 1974, 1975), доярка М.Д. Пузій (1967–1969), голова колгоспу ім. 
Карла Маркса (згодом ім. Леніна) М.П. Мовчан (1967–1969, 1971, 1972), чабан І.В. Білан 
(1968, 1972, 1973), зоотехнік Ф.Н. Наливайко (1969, 1971), доярка І.А. Мнівець (1969), 
свинарка М.Д. Логиш (1970), доярка М.М. Лавренко (1970), доярка Г.О. Дундар (1971), 
доярка Г.Я. Гапшенко (1976–1978), вівчар М.Д. Прищеп (1979), комбайнер М.С. Гап-
шенко (1979 – 1980), оператор по відгодівлі великої рогатої худоби М.Т. Шейна (1980), 
оператор по вівчарству В.А. Радченко (1981), голова колгоспу В.М. Дорошок (1981), 
оператор по виробництву молока Л.А. Зорянич (1982), чабан М.С. Титенко (1982), се-
кретар парторганізації колгоспу О.М. Бутько (1983), водій В.П. Гапшенко (1986), водій 
І.І. Піддубний (1991).

Депутатами Чернігівської районної ради по Андріївській сільраді обиралися: ланкова 
колгоспу ім. Леніна Марія Іванівна Лавріненко (1963), голова колгоспу ім. Карла Маркса 
Микола Пилипович Мовчан (1963).

Акуленко Олександр Іванович (1908–2002) – 48 років пропрацював трактористом 
(с. Халявин), кавалер орденів Трудової Слави ІІІ ст. та  «Знак Пошани», занесений на 
обласну Дошку пошани (1985). 

Ананко Григорій Іванович (1912–1981 ) – голова колгоспу 
ім. Калініна (с. Красне) у 1961–1973 рр., за роки його керівництва 
колгоспом були збудовані об’єкти інфраструктури села. Нагоро-
джений двома орденами  «Знак Пошани». 

Анисівського сільськогосподарського підприємства ім. Герасименка нагороди 
трудівників:

орденом Леніна: Андрій Степанович Герасименко – голова колгоспу (1958, 1966, 
1973), Василь Федорович Лисенко – бригадир (1972), Михайло Андрійович Вареник – 
ланковий (1977);

орденом  Трудового Червоного Прапора: Андрій Степанович Герасименко – голова 
колгоспу (1951), Павло Юхимович Копалка – завідуючий кінною фермою (1951), Олексан-
дра Трохимівна Лугова – доярка (1958), Василь Кузьмович Лисенко – завідувач  молочно-
товарної ферми (1958), Михайло Якович Молибога – голова колгоспу ім. Черняхівського 
(1958), Анатолій Іванович Даниленко – тракторист (1966), Софія Лаврентіївна Кравченко 
– свинарка (1973), Володимир Дмитрович Тищенко – тваринник (1973), Микола Павло-
вич Бубра – завідувач відділку (1973), Михайло Андрійович Вареник – ланковий (1973), 
Ганна Романівна Доман – бригадир (1973), Тимофій Кирилович Левченко – завідуючий 
відділенням колгоспу (1973), Микола Силович Кербут – тракторист (1977), Іван Іванович 
Яременко – ланковий (1977), Володимир Петрович Коробко – тракторист (1977);

орденом  Жовтневої революції: Андрій Степанович Герасименко – голова колгоспу 
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(1971), Олексій Якович Дмитренко – ланковий механізованої ланки (1977), Софія Лав-
рентіївна Кравченко – майстер по виробництву свинини (1984);

орденом  «Знак Пошани»: Іван Романович Горлач – бригадир рільничої бригади 
(1958), Олександра Омелянівна Герасименко – свинарка (1966), Григорій Тихонович 
Шуба – завідуючий автогаражем (1966), Микола Павлович Бубра – агроном (1971), Ганна 
Григорівна Гарус – свинарка (1971), Тимофій Кирилович Левченко – агроном (1971), 
Леонід Іванович Луговий – ланковий (1972), Володимир Кирилович Видра – ветлікар 
(1973), Наталія Анатоліївна Кошарна – ланкова (1973), Валерій Миколайович Панько – 
ланковий (1977), Степан Леонідович Ворона – головний агроном (1977), Ігор Федорович 
Юшко – механік (1978), Микола Олексійович Кривопалий – тракторист (1991);

орденом Дружби народів: Іван Іванович Яременко – тракторист (1982);
орденом Трудової  Слави ІІІ ст.: Ніна Артемівна Максименко – доярка (1975), Леонід 

Іванович Вершок – тракторист (1976), Іван Олексійович Вареник – тракторист (1977), 
Валентина Степанівна Лугова – ланкова (1977), Іван Іванович Гриб – тракторист (1978), 
Віктор Іванович Каракуль – тракторист (1986);

медаллю «За трудову доблесть»: Іван Петрович Каракуль – конюх (1951), Ганна 
Сергіївна Борисенко – ланкова колгоспу ім. Черняхівського (1958), Варвара Микитівна 
Аксюта – телятниця (1971), Микола Васильович Кербут – інженер (1975), Григорій Пе-
трович Матвієнко – тракторист (1977), Михайло Андрійович Сірош – комбайнер (1978), 
Олексій Андрійович Герасименко – тракторист (1979), Парасковія Андріївна Гарус – 
ланкова (1981), Володимир Карпович Залепуха – тракторист-машиніст (1984), Марія 
Василівна Захлівна – майстер по виробництву молока (1986), Володимир Михайлович 
Луговий – тракторист (1988); 

медаллю  «За трудову відзнаку»: Василь Никифорович Чоботок – конюх (1951), 
Марія Степанівна Молибога – телятниця (1966), Ольга Семенівна Фурс – телятниця 
(1966), Іван Овсійович Вареник – ланковий (1971), Парасковія Степанівна Молибо-
га – доярка (1971), Надія Євдокимівна Молибога – доярка (1973), Михайло Павлович 
Нестеренко – тракторист (1977), Володимир Іванович Андрієнко – тракторист (1978), 
Михайло Миколайович Молибога – водій автомобіля (1986); 

медаллю  «Ветеран праці»: колгоспники Єфросинія Василівна Ігнатенко, Олександра 
Андріївна Молибога, Ганна Микитівна Пантала, Ганна Яківна Чирва (1978);

медалями  ВДНГ СРСР: великою золотою – зоотехнік Ніна Ісаївна Баєва та до-
ярка Уляна Іллівна Куча (1957 р., 6 березня), свинарка Надія Степанівна Кошарна 
(1958 р., 16 травня); малою золотою за 1954 р. свинарка М.М. Шмай та зав. свинофер-
мою Ф.В. Дмитренко (1955 р., квітень), свинарка Ольга Микитівна Даниленко (1958 р., 
16 травня); золотою за високі показники 1961 р. нагороджена ланкова О.І. Черковська 
(1963 р., 27 лютого); великою срібною – свинарки Тетяна Кирилівна Чередниченко та 
Надія Степанівна Кошарна (1956 р., березень), свинарка Аксюта Варвара Микитівна та 
доярка колгоспу Зінаїда Юхимівна Кербут (1958 р., 16 травня); малою срібною Олек-
сандра Трифонівна Лугова, бригадир Василь Никифорович Чоботок, бригадир Петро 
Захарович Горлач, бригадир Олексій Сидорович Молибога, свинарка Варвара Микитів-
на Аксюта, доярка Галина Лаврентіївна Лисенко, свинарка Віра Іванівна Жук (1957 р., 
6 березня); срібною – агроном колгоспу М.М. Ігнатенко (1963 р., 27 лютого;), тракто-
рист Валерій Миколайович Паньок (1974 р., 23 листопада); бронзовою – колгоспниця 
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М.А. Чоботок (1963 р., 27 лютого); за вирощування високих врожаїв картоплі і кукуру-
дзи в 1963 р. нагороджені ланкові О.В. Кликова, О.І. Черковська, У.З. Лисенко, бригадир 
рільничої бригади Іван Романович Горлач (1964 р., 15 лютого та 1965 р., 8 липня), бри-
гадир Володимир Павлович Несторенко (1965 р., 8 липня), бригадир Ганна Романівна 
Доман (1965 р., 8 липня та 1972 р., 6 січня), колгоспник Анатолій Іванович Даниленко 
(1965 р., 8 липня), бригадир тракторної бригади В.Ф. Лисенко (1973 р., 8 лютого), технік 
штучного запліднення Анастасія Василівна Жук (1974 р., 23 листопада), шофер Михайло 
Власенко (1977 р., лютий), оператор по догляду великої рогатої худоби Василь Юхимович 
Копало (1982 р., 6 липня);

Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації – механізатор Володимир 
Іванович Андрієнко (1999);

Почесною  грамотою Чернігівської облдержадміністрації – комбайнер ПОП ім. 
Герасименка Микола Антонович Микула (2000, 2001);

 «Знак Пошани» Головного управління АПК Чернігівської облдержадміністрації 
–  доярка Тетяна Миколаївна Воруєвська (2010);

Почесною грамотою Головного управління АПК Чернігівської облдержадміні-
страції –  механізатор Віктор Каракуль (2007), тракторист Микола Криволапий (2009);

районна Дошка пошани: доярки О.І. Власенко, У.І. Куча, А.Т. Лугова, З.Ю. Кербут, 
М.С. Звоник, Г.С. Молибога, Н.К. Кирієнко, Г.Л. Лисенко, С.Л. Кравченко та свинарки 
Н.С. Кошарна, В.Ф. Легкобит, В.А. Кирієнко, В.М. Аксюта, О.М. Даниленко (1956); го-
лова колгоспу А.С. Герасименко (1961, 1964, 1965, 1968–1977, 1979–1981), доярка Г.В. 
Жук (1961), пташниця А.Н. Копалко (1961), комбайнер А.Т. Лапенко (1961), завідуючий 
фермою А.С. Гужва (1961), комбайнер І.Л. Грихно (1961); ланкова М.М. Ігнатенко (1961), 
ланкова О.І. Черковська (1963–1965), ланковий механізованої ланки О.Я. Дмитренко 
(1964–1980), доярка П.М. Ткаченко (1965), зоотехнік Н.І. Баєва (1966), ветпрацівник 
В.Д. Видра (1966), доярка Г.Я. Лапенко, бригадир будівельної бригади І.П. Положухно 
(1966), агроном та секретар парторганізації Т.К. Левченко (1966, 1971, 1973), ланкова 
Н.Д. Степаненко (1966), ланкова Г.Я. Мартиненко (1966), ланкова Г.Р. Домна (1966), 
ланкова В.С. Лугова (1966), комбайнер І.М. Семенчик (1966), комбайнер та ланковий 
механізованої ланки І.О. Вареник (1966, 1970), бригадир рільничої бригади І.Р. Горлач 
(1967), доярка М.Є. Анікієнко (1967), бригадир тракторної бригади З.Ф. Лисенко (1967), 
доярка Л.І. Вареник (1971), доярка Л.В. Пац (1971), тракторист Л.І. Вершок (1977), трак-
торист М.С. Кербут (1977, 1979), шофер М.І. Пінчук (1978), механізатор М.П. Нестеренко 
(1979), тракторист І.П. Ткач (1980), ланковий механізованої ланки І.І. Яременко (1980, 
1981, 1984), тракторист В.І. Андрієнко (1981), голова профкому колгоспу В.І. Дуденко 
(1981), завідуюча дільницею тваринництва М.Г. Доман (1982), завідуючий дільницею 
рослинництва А.П. Буренок (1982), комбайнер В.П. Горлач (1983), завідуючий дільницею 
тваринництва В.С. Скляр (1986), водій М.С. Книга (1989), бригадир рільничої бригади 
Н.М. Ганжа (1991);

Книга пошани колгоспу  «Всесвітній Жовтень»: І.Р. Горлач, О.С. Мартиненко, 
З.Ю. Кербут, Н.С. Кошарна, Ю.І. Чоботок, М.Т. Кошарна, Г.В. Молибога, П.З. Горлач, 
О.І. Черковська, В.С. Максименко, Н.І. Каракуль, О.І. Шуба, В.Г. Мартиненко.

Депутатами Чернігівської районної ради по Анисівській сільраді обиралися: свинарка 
Єфросинія Федотівна Ігнатенко (1950, 1953), голова колгоспу А.С. Герасименко (1950, 
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1953, 1955, 1957, 1959), ветфельдшер колгоспу ім. Черняхівського Анастасія Михайлівна 
Лугова (1950), свинарка Марія Миколаївна Шмай (1955), голова колгоспу ім. Черняхів-
ського Михайло Якович Молибога (1955), ланкова колгоспу ім. Черняхівського Ганна 
Сергіївна Борисенко (1957), телятниця Анастасія Василівна Чепеля (1959), свинарка 
Олександра Омелянівна Герасименко (1961, 1963), ланкова Ганна Дмитрівна Даниленко 
(1961), ланкова Олександра Іванівна Черковська (1963), свинарка Олександра Трохимівна 
Аникієнко (1963), тракторист Олексій Андрійович Герасименко (1965).

Андрієнко Володимир Іванович – механізатор ПОП ім. Герасименка, переможець 
районного огляду-конкурсу проведення посівної кампанії  2011 р.

Апанасенко Марія Семенівна (18.12.1936) – працювала дояр-
кою в колгоспі  «Дружба», нагороджена орденом Трудового Черво-
ного Прапора (1971), срібною (1973) та бронзовою (1972) медалями 
ВДНГ СРСР, знаками  «Переможець соціалістичного змагання» (1977, 
1978), Почесним дипломом за підвищення ефективності виробни-
цтва (1979), переможець Всесоюзного соціалістичного змагання за 
збільшення виробництва і заготівель продуктів тваринництва (1989), 
її прізвище заносилось на районну Дошку пошани (1979).

Атрощенко Володимир Олександрович – шофер колгоспу  
«Дружба» (с. Хмільниця), занесений на обласну Дошку пошани 
(1980 р., 7 листопада).

Бабинець Марія Михайлівна – телятниця обласної станції 
штучного запліднення худоби (с. Довжик), занесена до районної 
Книги трудової слави (1972).

Барабан Надія Семенівна – ланкова ланки по виробництву 
яловичини колгоспу ім. Комка, занесена на обласну Дошку пошани 
(1982), нагороджена дипломом Міністерства сільського господарства 
УРСР та холодильником (1983 р., 1 травня).

Басанець Катерина Олексіївна – доярка колгоспу  «Дружба» 
(с. Хмільниця), занесена на обласну Дошку пошани (1984 р., травень). 

Бєлий Іван Семенович – комбайнер колгоспу  «1 Травня» (с. Черниш) занесений 
до районної Книги трудової слави, за те, що зібрав комбайном СК-3 150 га хлібів при 
денному виробітку 24 га (1964 р., 28 липня).

Бендик Віктор – водій СВК  «Полісся» (с. Кувечичі), нагороджений медаллю  «20 
років Незалежності України» (2012).

Бендик Михайло Пилипович (1930 р.н.) 
– тракторист колгоспу ім. Рози Люксембург 
(с. Кувечичі), за досягнення високих результатів 
у збільшенні виробництва сільськогосподарської 
продукції, освоєнні інтенсивних технологій і 
передових методів праці в землеробстві і тварин-
ництві нагороджений орденом Леніна (1988), а 
також орденами Жовтневої революції та  «Знак 
Пошани». 

Бешун Ольга Григорівна – колгоспниця 

Бабинець М.М.
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колгоспу  «Ленінський шлях» (с. Шестовиця), занесена до районної Книги трудової 
слави (1972).

Биченок Андрій Сергійович – бригадир тракторної бригади 
колгоспу  «Червоний маяк» (с. Серединка), занесений до районної 
Книги трудової слави (1972).

Білан Іван Васильович – чабан кол-
госпу ім. Леніна (с. Андріївка), занесений 
до районної Книги трудової слави (1972).

Білий Іван Семенович – комбайнер 
колгоспу  «1 Травня» (с. Черниш), зане-
сений до районної Книги трудової слави 
(1964 р., 28 липня).

Білоконська Надія Миколаївна (1934 р.н.) – оператор машин-
ного доїння корів з колгоспу ім. Леніна (с. Мохнатин), нагороджена 
Почесною грамотою Міністерства сільського господарства УРСР 
за перемогу у Всесоюзному соціалістичному змаганні за збільшення виробництва і за-
готівель продукції тваринництва в зимово-стійловий період 1979–1980 рр., Почесною 
грамотою Міністерства сільського господарства УРСР та Українського республіканського 
комітету профспілки.

Блажкун Валентина Іванівна (1954 р.н.) – у 1971 р. закінчила 
школу у Ведильцях. І вирішила залишитись в селі всупереч тодішній 
тенденції шукати щастя подалі від рідного дому. Вона також  «осід-
лала» трактора на довгі роки. Кореспонденту районної газети Вален-
тина Іванівна розповідала:  «Того року зі мною лишилося в колгоспі 
чоловік дванадцять. А нас, дівчат, особливо підтримував тодішній 
голова М.К. Мринський. Через два роки організували жіночу моло-
діжну ланку з вирощування картоплі. Я була ланковою. Вирощували 
по 270 цнт з гектара. З часом дівчата з ланки розійшлися, а я так і 
лишилася в господарстві». Труд і досягнення Валентини Іванівни 
відзначені орденами Трудового Червоного Прапора (1984) та «Знак 
пошани», Подякою Чернігівської облдержадміністрації (2008). 

Бобчинець Іван Трохимович – слюсар районного виробничого об’єднання по ви-
робничо-технічному забезпеченню сільського господарства, занесений на обласну До-
шку пошани (1982).

Бондарчук Юрій Тихонович – старший електромонтер Черні-
гівського РЕС, занесений до районної Книги трудової слави (1972).

Бориско Василь Миколайович (1919–1995) 
– у 1957–1960 рр. працював головою колгоспу  
«Вільне життя» (с. Пакуль), бригадиром садово-
городньої бригади. За досягнення в розвитку 
сільського господарства був нагороджений орде-
нами Жовтневої революції та Трудового Черво-
ного Прапора, бронзовою медаллю ВДНГ СРСР 
(1974), його ім’я занесено до районної Книги трудової слави (1972).

Биченок А.С.

Білан І.В.
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Боромиківського сільгоспідприємства (до 1985 р. –  «Нове життя», згодом – ім. 
Дзержинського) нагороди трудівників: 

орденом Трудового Червоного Прапора: Надія Іларіонівна Губко – доярка (1973), 
Надія Михайлівна Самоненко – ланкова (1973), Іван Тимофійович Максюк – завідуючий 
відділенням колгоспу (1977), Іван Дмитрович Безик – водій автомашини (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Василь Ілліч Розсоха – голова колгоспу (1966), Марія 
Семенівна Самоненко – ланкова (1966), Надія Михайлівна Самоненко – колгоспниця 
(1971), Марія Іллівна Юхименко – доярка (1973), Петро Никифорович Чонторог – агроном 
(1973), Федір Васильович Корбач – ланковий (1973), Іван Андрійович Безик – заступник 
голови колгоспу (1977), Петро Никифорович Чонторог – головний агроном (1978), Воло-
димир Петрович Миненко – завідувач дільниці (1979), Віра Семенівна Буцко – майстер 
по виробництву молока (1981);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Іван Васильович Корбач – технік (1975), Василь 
Федорович Косач – ланковий (1977), Петро Васильович Володій – тракторист (1982), 
Анатолій Васильович Понятовський – водій автомобіля (1986), Іван Юхимович Єзута – 
тракторист (1991, листопад);

орденом Дружби народів: Іван Тимофійович Максюк – завідувач відділку (1986);
медаллю  «За трудову доблесть»: Варвара Данилівна Безик – свинарка (1966), Пе-

тро Андрійович Бурківський – ланковий (1972), Віра Семенівна Буцко – доярка (1975), 
Парасковія Степанівна Косач – ланкова (1977), Тетяна Юхимівна Кузьменко – довго-
жителька села Боромики;

медаллю  «За трудову відзнаку»: Михайло Федосійович Сулим – комбайнер (1966), 
Марія Іларіонівна Безик – доярка (1971), Ганна Мусіївна Самоненко – доярка (1973), 
Марія Іванівна Корж – ланкова (1975), Михайло Семенович Корбач – механік (1978);

медалями ВДНГ СРСР: срібною – ланкова Парасковія Степанівна Косач (1974), 
бронзовою – Анатолій Степанович Губко (1984);

Книга пошани колгоспу  «Нове життя»: І.Г. Єзута, Г.А. Ситий, В.Г. Єзута, М.М. 
Самоненко, К.Г. Шарико, У.Г. Джур, М.П. Володій, Ф.В. Сулим, Ф.В. Луговський, П.П. 
Батюшенко, М.П. Кудра, Д.П. Безік, Н.Г. Золотаринець, П.Г. Буряк, Г.П. Колесник, М.С. 
Багно, П.К. Гусар, Г.М. Семенчук, Ю.В. Самоненко, С.П. Гусарев, М.А. Кузьменко, 
П.П. Миненко, С.Я. Буцко, Г.П. Данильонок, П.С. Косач, В.Г. Анисенко, М.А. Кот, О.Ф. 
Стасюк, Л.І. Буряк, Г.Ф. Внукова, П.Т. Самоненко, Ф.І. Самоненко, О.Г. Власенко, В.М. 
Кот, В.Д. Безік, П.В. Єзута, П.П. Самоненко, К.І. Кот, М.Ф. Буряк, М.А. Збань;

Почесною грамотою Чернігівського облвиконкому нагоро-
джено механізатора Федора Іванович Самотяжка (1985).

Бойко Федір Іванович (1899 р.н.) – у 1929 р. очолив ново-
створене сільгосппідприємство  «Нова праця» (с. Черниш). У 
1964 р. його ім’я занесено до Книги трудової слави колгоспу.

Бреус Федір Петрович (1921–1993) – народився в с. Слабин, 
учасник Великої Вітчизняної війни, брав участь у військовому 
параді в Москві в червні 1945 року, нагороджений бойовими ор-
денами та медалями. В післявоєнний час був головою колгоспу 
ім. Фрунзе (с. Слабин), нагороджений орденом Леніна (1958 р. – 
серед трьох перших нагороджених в М.-Коцюбинському районі), орденами Жовтневої 
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революції (1976) та  «Знак Пошани» (1966), медаллю  «За трудову доблесть» (1971), 
відзначений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1974).

Брей Петро Павлович (1918–1979) – народився у с. Льгів, працював трактористом. 
Учасник бойових дій на озері Хасан, нагороджений орденом Червоної Зірки. Після вій ни 
працював директором цегельного заводу, директором Киселівського льонозаводу, голо-
вою колгоспу в с. Масани, директором радгоспу  «Україна» в Новому Білоусі та головою 
Новобілоуської сільської ради.

Брика Григорій Маркович (1933–1994) – у 1972–1993 рр. 
працював головою колгоспу  «Шлях Ілліча» (с. Кархівка), нагоро-
джений медаллю  «За трудову доблесь» (1976), медалями виставки 
ВДНГ СРСР. 

Британ Панас Максимович – комбайнер з колгоспу ім. Шев-
ченка с. Павлівка, занесений до районної Книги трудової слави за 
те, що комбайном СК-4 зібрав 189 гектарів хлібів при денному ви-
робітку 22–26 га (1964 р., 28 липня).

Брусилівського сільгосппідприємства  «Рассвет» нагороди трудівників:
орденом  Трудового Червоного Прапора: Василь Панасович Кондратенко – бригадир 

(1973), Іван Андрійович Губенко – тракторист (1977), Володимир Павлович Тарасенко – 
водій автомашини (1977), Григорій Григорович Седнівець – головний зоотехнік (1981);

орденом  «Знак Пошани»: Володимир Павлович Тарасенко – шофер (1972), Ольга 
Василівна Гаєва – доярка (1973), Іван Сергійович Орішко – бригадир (1973), Павло Дми-
трович Ясь – тваринник (1973), Василь Павлович Жежко – тракторист (1973), Степан 
Семенович Козел – комбайнер (1977);

орденом  Дружби народів: Василь Панасович Кондратенко – тракторист-машиніст 
(1986);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Андрій Митрофанович Коваленко – тракторист 
(1975), Микола Іванович Заєць – тракторист (1977);

медаллю  «За трудову доблесть»: Марія Іванівна Сита – свинарка (1966), Сергій 
Васильович Хромець – тракторист (1966), Марія Іванівна Губко – доярка (1975), Яків 
Никифорович Барбаш – комбайнер (1977), Михайло Федорович Шкляревський – водій 
автомашини (1978), Олександр Іванович Кобець – тракторист (1981);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Пелагія Іванівна Барбаш – ланкова (1971), Федір 
Дмитрович Зінковець – ветеринарний лікар (1971), Григорій Іванович Осипок – трак-

торист (1978), Михайло Федорович Білоус – тракторист (1991 р., 
листопад);

медалями ВДНГ СРСР: срібною – бригадир Анатолій Іванович 
Каракуль (1972);

Почесною грамотою Чернігівського обкому КПУ та облви-
конкому нагороджено головного зоотехніка Григорія Григоровича 
Седнівця (1980).

Бубра Галина Кузьмівна – ланкова колгоспу  «Червоний прапор» 
(c. Пльохів), занесена до районної Книги трудової слави (1972).

Брика Г.М.
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Бурий І.А. – тракторист колгоспу ім. Фрунзе (с. Слабин) обраний депутатом Черні-
гівської обласної ради (1967). 

Буштрук Ганна Федорівна (1930 – 2003) – працювала в кол-
госпі ім. Жданова (с. Халявин) дояркою та телятницею, нагоро-
джена орденом Леніна (1958), золотою (1958) та двома бронзовими 
медалями ВДНГ СРСР (1968–1970), районна газета друкує мате-
ріали про її трудові здобутки (1956–1966).

Буштрук Михайло Васильович (1941 р.н.) – механізатор із 
45-річним стажем колгоспу ім. Жданова (с. Халявин), нагородже-
ний орденами Трудової Слави І ст. та ІІ ст. (1975, 1988). 

Варвинець Раїса – доярка СВК  «Полісся» (с. Кувечичі), пере-
можець районного суперництва 2012 року.

Вареник Михайло Андрійович (1937–1999) – з Лукашівки, працював ланковим 
механізованої ланки, нагороджений орденами Леніна (1977), Трудового Червоного Пра-
пора (1973), занесений до обласної Книги Трудової Слави (1971) та на обласну Дошку 
пошани (1980).

Василенко Андрій Петрович – старший комбайнер екіпажу комбайна іноземного 
виробництва ТОВ  «Чернігівська індустріальна молочна компанія», переможець район-
ного огляду-конкурсу на збиранні врожаю зернових культур 2011 року – намолотив 2392 
тонни зерна.

Василенко Олексій Васильович (1948 р.н.) – тракторист-машиніст колгоспу ім. 
Свердлова (с. Роїще), нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР 
за заслуги у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції на основі освоєння 
інтенсивних технологій і передових методів праці (1990).

Василенко Олексій Федотович – працював помічником керуючого відділенням 
колгоспу  «Зоря комунізму» (с. Роїще), нагороджений орденами Леніна (1977), Трудового 
Червоного Прапора (1972).

Ващенко Тамара Миколаївна – головний зоотехнік СВК  «Полісся» (с. Кувечичі), 
переможець районного конкурсу  «Жінка року» (2012), нагороджена Почесною грамотою 
Чернігівської облдержадміністрації (2007), Подякою начальника Головного управління 
АПК Чернігівської облдержадміністрації (2011).

Ващенко Михайло Трохимович – рибалка рибколгоспу ім. Чкалова (с. Дніпровське), 
занесений на обласну Дошку пошани (1979, 1981, 1982, 1983).

Ведильцівського сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орден Леніна: Михайло Калістратович Мринський – голова колгоспу  «Червона 

зірка» (1958).
орден Трудового Червоного Прапора: Меланія Степанівна Борисенко – ланкова 

(1973), Михайло Калістратович Мринський – голова колгоспу (1973), Микола Петрович 
Токар – тракторист Ведильцівського лісництва (1976), Ганна Василівна Росла – оператор 
молочнотоварної ферми (1977),

орден  «Знак Пошани»: Ганна Василівна Росла – доярка (1973), Федір Назарович 
Пеньковець – тракторист (1975), Валентина Іванівна Шеверова – трактористка (1975), 
Олексій Михайлович Приходько – водій автомашини (1977), Катерина Іванівна Мозгова 
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– майстер по виробництву молока (1986).
орден Трудової Слави ІІІ ст.: Микола Іванович Духно – тракторист (1977), Ганна 

Іванівна Самійленко – оператор колгоспу (1977), Іван Миколайович Яковенко – водій 
автомашини колгоспу (1978).

медаль  «За трудову доблесть»: Віра Іванівна Горянова – доярка (1966), Меланія 
Степанівна Борисенко – ланкова (1966), Андрій Сергійович Музиченко – бригадир (1966), 
Ніна Митрофанівна Максименко – колгоспниця (1971), Катерина Іллівна Музиченко– май-
стер по виробництву молока (1973, 1982), Іван Васильович Клюйко – тракторист (1973), 
Михайло Тимофійович Ригель – заступник голови колгоспу (1973), Микола Пантелійович 
Самойленко – комбайнер (1976), Панас Миколайович Сергієнко – тракторист (1977), 
Григорій Іванович Чубар – тракторист (1978), Валентина Миколаївна Мельниченко – 
майстер по виробництву молока (1986), Валентин Миколайович Кузьменко – колгоспник 
(1991 р., листопад). 

медаль  «За трудову відзнаку»: Ганна Давидівна Блудша – доярка (1966), Іван 
Аркадійович Кабенок – бригадир (1966), Павло Пилипович Бусел – тракторист (1972), 
Ольга Петрівна Соломаха – тваринниця (1973), Володимир Федорович Кабенок – бри-
гадир (1973), Микола Олексійович Кузьменко – бригадир (1975), Катерина Андріївна 
Хропата – колгоспниця (1978), Анатолій Іванович Литвин – водій автомобиля (1986).

медаль  «За доблесну працю в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»: пра-
цівники Малійківської торфорозробки – різчики Євдокія Іванівна Клюйко, Олександр 
Іванович Приходько, Горпина Сергіївна Шкель та стельщик Марія Олексіївна Гречка 
(1946).

Делегат ХVІІ з’їзду ВЛКСМ – ланкова комплексної комсомольсько-молодіжної ланки 
Валентина Шеверова (1974 р., квітень).

Вершняк Олексій Григорович (1928 р.н.) – механізатор колгоспу ім. Будьонного 
(с. Красне), нагороджений орденами Леніна (1977) та Трудового Червоного Прапора (1973).

 «Відмінник збирання врожаю-76» – Чернігівський обком КПУ, Чернігівський обл-
виконком, облрада профспілок, обком ЛКСМУ присвоїли почесне звання комбайнерам 
картоплезбиральних комбайнів колгоспу  «Авангард» (с. Іванівка) О.А. Мельнику та 
М.М. Буглаку (1976 р., 30 вересня та 16 жовтня). 

Воєдило Микола Іванович – жаткар сільгосппідприємства  «Україна» (с. Довжик) 
скосив 178 га зернових, переможець районного огляду-конкурсу на збиранні врожаю 
1998 р.

Володій Григорій Федорович – пташник колгоспу  «Нове 
життя» (с. Боромики), нагороджений орденом Жовтневої рево-
люції (1971), медаллю  «За трудову відзнаку» (1966), занесений 
до районної Книги трудової слави (1972).

Воронін Валерій Петрович – механізатор колгоспу ім. Ка-
лініна, занесений на обласну Дошку пошани (1983).

Ворох Микола Іванович – завідувач пунктом штучного 
осіменіння колгоспу з с. Кархівка, занесений на обласну Дошку 
пошани (1962).Володій Г.Ф.
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В’ялець Федір Ілліч (1928 р.н.) – працював головним агро-
номом колгоспу  «Дружба» (с. Хмільниця), за успішне виконання 
планів і зобов’язань по збільшенню виробництва і заготівель 
зерна та інших продуктів землеробства в 1973 р. нагороджений 
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР(1974).

Гаєвська Клавдія – у 1950 році на території Вікторівської 
сільської ради діяло три колгоспи, у вересні вони об’єдналися 
в один – колгосп ім. К.Є. Ворошилова на чолі з головою К. Га-
євською. Нагороджена орденом Леніна. Єдина в районі жінка 
голова колгоспу в післявоєнний період.

Ганжа Сергій Іванович – жаткар ПОП ім. Герасименка 
(с. Анисів), який жаткою  ЖСК-4 скосив 236 га зернових, пере-

можець районного огляду-конкурсу на збиранні врожаю 2003 р.
Гапшенко Володимир Прохорович – шофер колгоспу ім. Леніна (с. Андріївка), за-

несений на обласну Дошку пошани (1981).
Герасименко Олександра Василівна (1938 р.н.) – у рідно-

му селі Буди не один десяток років працювала оператором ма-
шинного доїння в колгоспі. За трудові досягнення нагороджена 
орденами  «Знак Пошани» (1966), Трудового Червоного Прапора 
(1975) та Дружби народів (1986).

 «Герої  жнивного лану» – районна газета в спеціальній 
рубриці відзначає трудові здобутки колгоспників району: ком-
байнер колгоспу ім. ХХІ з’їзду КПРС О.І. Мирошник, комбайнер 
колгоспу ім. Войкова А.С. Кавера, комбайнер колгоспу ім. Фрунзе 
М.М. Вереня, шофер колгоспу ім. Чапаєва М.П. П’ята, комбай-
нер колгоспу ім. Калініна І.С. Ларченко, комбайнер колгоспу ім. 
Постишева Д.А. Рябус, комбайнер колгоспу ім. Щорса І.І. Кот, 

шофер колгоспу ім. Щорса В.Г. Тупало, шофер колгоспу ім. Жданова І.В. Лугин, шофер 
колгоспу  «1 Травня» В.Й. Снігир (1973 р., 11 та 14 серпня).

 «Герої картопляних жнив» – районна газета в спеціальній рубриці відзначає трудові 
здобутки колгоспників району під час копання картоплі на полях господарств: комбайнер 
колгоспу ім. Войкова (смт  М.- Коцюбинське) В.П. Мироненко за 7 днів викопав 15 га 
картоплі; комбайнер колгоспу  «Шлях Ілліча» (с. Кархівка) В.І. Клюйко за тиждень зі-
брав бульби на 13,5 га; комбайнер колгоспу  «Всесвітній Жовтень» (с. Анисів) за 7 днів 
викопав картоплю на 13,3 га; комбайнер колгоспу ім. Жданова (с. Халявин) А.А. Губа 
за семиденку зібрав урожай  бульб на 12,4 га (1973 р., 22 вересня); комбайнер колгоспу 
ім. ХХІ з’їзду КПРС (с. Довжик) В.Г. Кондратенко за 7 днів викопав картоплю на 16,4 
га; комбайнер колгоспу ім. Щорса (с. Жукотки) М.І. Навозенко за тиждень зібрав буль-
би на 15,7 га; комбайнер колгоспу  «Нове життя» (с. Боромики) Ф.В. Корбач за 7 днів 
впорав 15-гектарну площу крохмалистої; комбайнер колгоспу ім. Жданова (с. Халявин) 
А.А. Губа за семиденку зібрав бульби на 12,7 га; комбайнер колгоспу  «Новий шлях» 
(c. Піски) О.М. Бруєнок за тиждень викопав крохмалисту на 12,6 га (1973 р., 25 вересня).

 «Гвардійці  «Жнив – 83» – за рішенням президій Чернігівського облвиконкому та 
облради профспілок за високі виробничі показники відзначаються трудівники колгоспів: 
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комбайнер О.І. Акуленко, помічник комбайнера А.Г. Василенко та водій колгоспу ім. 
Жданова В.М. Кошика; комбайнер колгоспу О.М. Дзюба та помічник комбайнера ім. 
Кірова М.Г. Широкий; комбайнер С.С. Скабенко, помічник комбайнера М.І. Залецький 
та водій колгоспу ім. Фрунзе М.Т. Брагинець; комбайнер В.С. Булуба, помічник ком-
байнера І.Ф. Одинець та водій колгоспу ім. Леніна (с. Мохнатин) М.К. Гуза; комбайнер 
П.С. Кононенко та помічник комбайнера колгоспу  «Рассвет» О.П. Заровний; помічник 
комбайнера В.Є. Іванов, водій колгоспу Ф.А. Лемешко та комбайнер колгоспу  «Друж-
ба» В.І. Жабинський; жаткар колгоспу ім. Чапаєва І.В. Сапон; жаткар колгоспу ім. ХХІ 
з’їзду КПРС О.Р. Ващенко; жаткар колгоспу ім. Войкова М.В. Ющенко; водій АК-2236 
О.І. Парубей та водій АК-2235Д.М. Прищепа (1984 р., 12 січня).

Глазько Іван Федорович (5.02.1938 р.н.) – у 1969–1988 рр. працював головою 
правління колгоспу ім. Р. Люксембург (с. Кувечичі), нагороджений орденами Трудового 
Червоного Прапора (1977), Знак Пошани (1973), великою срібною медаллю ВДНГ СРСР. 
У цей час розвивалась інфраструктура села, будувались нові житлові та виробничі при-
міщення, робились дороги з твердим покриттям.

Гнилуша Іван Гаврилович (1901–1988) – очолював перший в 
селищі Олишівка колгосп. Ветеран війни, голова колгоспу ім. Кірова, 
нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора за високі врожаї 
кок-сагизу (1952).

Гончар Анатолій Андрійович – комбайнер сільгосппідприємства  
«Дружба» разом з помічником Миколою Васильовичем Дерюгою на 
комбайні СК-5  «Нива» намолотили 310 тонн зерна, переможці район-
ного огляду-конкурсу на збиранні врожаю 1998 р.

Гончар Михайло Михайлович – завідувач дільницею по виробни-
цтву молока колгоспу ім. Леніна (с. Мохнатин), занесений на обласну 
Дошку пошани (1980).

Горовенко Микола Прохорович – комбайнер Олишівської МТС, за значні успіхи в 
розвитку сільського господарства нагороджений орденом Леніна (1958) та малою сріб-
ною медаллю ВДНГ СРСР (1958).

Горовий Іван Сергійович (1918 р.н.) – учасник бойових дій у Великій Вітчизняній 
війні, лейтенант, нагороджений бойовою медаллю  «За відвагу». У мирний час працював 
головою колгоспу  «Червоний Жовтень» с. Дніпровське (1946–1948), 12 років завідував 
фермою. Кавалер орденів Вітчизняної війни (1985), Богдана Хмельницького (2003), від-
значений медаллю ВДНГ СРСР (1958).

Гребінник Юхим Васильович (1884 р.н.) – з с. Кархівка, в 1936 р. був нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора.

Гречка Свирид Леонтійович (1906–1990) – учасник бойових 
дій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., нагороджений ор-
деном Червоної Зірки, медалями. Після війни бригадир рільничої 
бригади колгоспу ім. Калініна (с. Красне), за заслуги в розвитку 
сільського господарства нагороджений орденом Леніна (1966), 
бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1963).

Гнилуша І.Г.
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Грєшилов Микола Олексійович – водій вантажного автомобіля Чернігівського 
районного об’єднання  «Сільгоспхімія» ініціатор і передовик соціалістичного змагання, 
згідно з постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради на ВДНГ УРСР встановлено 
його портрет (1988).

Губко Андрій Миколайович – завідувач дільницею по виробництву овочів колгоспу  
«Рассвет», занесений на обласну Дошку пошани (1979).

Даневич Іван Григорович – головний ветлікар Чернігівського району, нагороджений 
Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2002).

Дві сестри – народились в с. Новоселівка, виросли сиротами, життя присвятили праці: 
Золотухіна Галина Федосіївна (1925 р.н.) – почала працювати в місцевому колгоспі з 
10 років, трудовий стаж – 44 роки; Піднебесна Олександра Федосіївна (1926 р.н.) – з 
15 років почала працювати в місцевому колгоспі, нагороджена медаллю  «За доблесну 
працю»,  «Ветеран праці»,  «Захисник Вітчизни», у 1977 році відзначена за перемогу в 
змаганні, знаком  «За успіхи в народному господарстві», трудовий стаж – 52 роки.

Дедок Євген Вікторович – механізатор СВК  «Полісся» (с. Кувечичі), переможець 
районного огляду-конкурсу проведення посівної кампанії в 2011 році.

Дерюга Михайло Пантелійович – головний зоотехнік колгоспу  «Дружба», нагоро-
джений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за успішне виконання планів і соціа-
лістичних зобов’язань по збільшенню виробництва і заготівель продуктів тваринництва 
в зимовий період 1972–1973 рр. (1973).

Дзюб Євлампія Архипівна (1902–1976) – колгоспниця колгоспу ім. Кірова (смт 
Олишівка), нагороджена орденом Леніна за високі врожаї кок-сагизу (1952).

Дмитренко Микола Леонідович – жаткар СВК  «Полісся» (с. Кувечичі), переможець 
районного огляду-конкурсу на збиранні зернових культур у 2010 році.

Дяченко Петро Андрійович (1910 р.н.) – тридцятитисячник, довгий час працював 
головою колгоспу ім. Леніна (с. Андріївка).

Дніпровського сільгосппідприємства та рибколгоспу нагороди трудівників:
орденом  Трудового Червоного Прапора: Євдокія Леонтіївна Пономаренко – телят-

ниця (1971), Феодосія Василівна Книга – завідувачка свиноферми (1975);
орденом  «Знак Пошани»: Олексій Дмитрович Андрійченко – ланковий колгоспу 

ім. Димитрова (1972), Євдокія Леонтіївна Пономаренко – телятниця (1971), Микола 
Петрович Любченко – шофер колгоспу ім. Димитрова (1973), Софія Касьянівна Новик 
– ланкова колгоспу  «Червоний Жовтень» (1973), Максим Максимович Бубенко – трак-
торист (1977), Анатолій Миколайович Крижанівський – тракторист (1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Віктор Іванович Кирієнко – тракторист (1975), 
Степан Романович Бобровник – водій автомашини (1977), Михайло Трохимович Ва-
щенко – рибалка рибколгоспу ім. Чкалова (1981), Петро Сергійович Янченко – водій 
автомобіля (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Максим Максимович Бубенко – тракторист (1971), 
Іван Андрійович Пінчук – тваринник (1973), Дмитро Терентійович Калита – бригадир 
колгоспу ім. Димитрова (1973), Яків Олександрович Скиба – комбайнер (1973), Ганна 
Олексіївна Буренок – ланкова (1977), Петро Сергійович Янченко – водій автомашини 
колгоспу ім. Димитрова (1978), Віктор Іванович Кирієнко – тракторист (1990);
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медаллю  «За трудову відзнаку»: Микола Омелянович Ворох – голова колгоспу 
ім. Димитрова (1966), Тетяна Гаврилівна Супрун – ланкова колгоспу ім. Димитрова 
(1971), Степан Семенович Корінь – ланковий (1976), Віктор Романович Буряк – трак-
торист (1978), Іван Юхимович Кирієнко – оператор по виробництву яловичини (1981), 
Михайло Іванович Бойко – водій автомашини (1981), Григорій Іванович Новик – водій 
автомобіля (1982); 

медалями ВДНГ СРСР: бронзовою – телятниця колгоспу ім. Димитрова А.І. Бри-
гинець, з колгоспу  «Червоний Жовтень» телятниця Є.Л. Пономаренко (1973), ланкова 
Є.П. Деркач, тваринник І.Ю. Кириєнко та тваринниця М.А. Кругляк (1974, листопад);

районна Дошка пошани: свинарка П.А. Пінчук (1959), свинарка С.І. Максимович 
(1959), продавець К.С. Ущенко (1961), ланкова С.М. Новик (1963, 1964), ланкова М.Г. 
Носенок (1964, 1966), доярка Є.М. Зеляк (1966), скотар А.А. Шарий (1966), головний 
бухгалтер М.С. Новик (1966), ланкова Г.Ф. Зеляк (1966), ланкова С.К. Новик (1966, 1967), 
ланкова колгоспу ім. Димитрова Є.М. Зеляк (1967), телятниця колгоспу  «Червоний 
Жовтень» Є.Л. Пономаренко (1967–1973), колгоспниця колгоспу ім. Димитрова М.М. 
Безнощенко (1968), доярка М.І. Райська (1969, 1970), доярка колгоспу ім. Димитрова 
В.П. Новик (1970), бригадир рільничої бригади колгоспу ім. Димитрова Д.Т. Калита 
(1971–1973), рибалка Л.А. Анищенко (1972), ланковий рибколгоспу ім. Чкалова І.Х. Ско-
ромець (1973, 1975, 1976), механізатор М.М. Бубенко (1974–1977), ланковий рибколгоспу 
М.Т. Ващенко (1974), тракторист А.М. Зеляк (1975, 1976), ланковий рибколгоспу ім. 
Чкалова П.П. Мелашенко (1976, 1977), директор школи І.П. Черінько (1976), завідуюча 
будинком побуту Г.О. Миханошина (1977), рибалка П.Х. Деркач (1977), шофер колгоспу 
М.Я. Новик (1977), шофер С.Р. Бобровник (1978, 1979), шофер М.І. Бойко (1979, 1980), 
рибалка Л.Г. Радкевич (1979), бригадир рибколгоспу П.П. Малашенко (1980), шофер 
І.О. Янченко (1980, 1981), рибалка М.Т. Ващенко (1981), рибалка В.Т. Лещенко (1981), 
керуючий відділком № 1, секретар комсомольської організації колгоспу Г.І. Скоромець 
(1983), механізатор В.І. Кирієнко (1988);

почесними колгоспниками на зборах колгоспу  «Червоний Жовтень» с. Дніпров-
ське визнані: Захар Макарович Пономаренко, Микита Петрович Ущенко, Юхим Степа-
нович Геращенко. Заслужені колгоспники: у с. Повидів на звітно-виборних зборах у 
колгоспі  «Червоний Жовтень» першими заслуженими колгоспниками стали телятниця 
Євдокія Леонтіївна Пономаренко, механізатори Петро Іванович Куц та Василь Михай-
лович Бездєтко (1971 р., 26 січня).

Депутатами Чернігівської районної ради по Дніпровській сільраді обиралися: 
голова колгоспу ім. Молотова Григорій Миколайович Тупиця (1950), голова колгоспу 
П.Ф. Малюга (1955, 1957), голова колгоспу Іван Юхимович Дідовець (1959), доярка 
Ганна Назарівна Довбиш (1961), доярка Єфросинія Михайлівна Зеляк (1963), телятниця 
Євдокія Леонтіївна Пономаренко (1965, 1967, 1969, 1971), тракторист Петро Тарасович 
Пинчук (1969, 1971, 1975), доярка Марія Петрівна Куліш (1975), голова колгоспу Олек-
сандр Панасович Симончук (1977, 1980), шофер колгоспу Степан Романович Бобровник 
(1982), голова колгоспу Олександр Петрович Турчин (1985), голова колгоспу Іван Івано-
вич Пустовойт (1990), головний бухгалтер колгоспу Любов Михайлівна Янченко (1998).
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Довжицького сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орденом  Трудового Червоного Прапора: Іван Гаврилович Приступа – свинар (1966), 

Уляна Йосипівна Титаренко – доярка (1966), Маргарита Сидорівна Заровська – ланкова 
(1973), Олексій Андрійович Заєць – комбайнер (1977), Надія Іванівна Роговська – лан-
кова (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Марія Іллівна Бакун – доярка (1966), Степан Іванович 
Єрсак – голова колгоспу (1966), Надія Микитівна Заровська – доярка (1966), Ганна 
Андріївна Приступа – свинарка (1971), Михайло Григорович Самійленко – голова кол-
госпу ім. ХХІ з’їзду КПРС (1973), Віра Семенівна Косенок – колгоспниця (1977), Євген 
Дмитрович Галушко – голова колгоспу (1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Михайло Григорович Пасічний – шофер (1975), 
Микола Григорович Сластіон – ланковий (1977), Василь Федорович Дайнеко – водій 
автомашини (1977), Іван Іванович Бусло – водій автомашини (1978), Віктор Олексійович 
Пінчук – тракторист-машиніст (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Олексій Петрович Зубок – агроном, заступник 
голови колгоспу (1966, 1976), Надія Микитівна Заровська – доярка (1973), Федір Федо-
рович Мищенко – комбайнер (1973), Надія Іванівна Приступа – свинарка (1975), Ганна 
Федорівна Смоляр – ланкова (1977), Віталій Олексійович Пінчук – тракторист (1978), 
Надія Павлівна Заровська – майстер по виробництву молока (1981), Михайло Іванович 
Демченко – ланковий (1986), Михайло Миколайович Кравченко – тракторист-машиніст 
(1990);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Володимир Михайлович Кезь – тракторист (1966), 
Василь У. Семеняко – (1971), Ганна Миколаївна Заворотна – доярка (1973), Марія Васи-
лівна Кладько – доярка (1973), Олексій Романович Ващенко – комбайнер (1978), Леонід 
Іванович Неділя – комбайнер (1982), Євдокія Федорівна Кравченко – майстер по вироб-
ництву яловичини (1986);

Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації – механізатор Микола 
Васильович Молочко (1998);

Почесною грамотою Головного управління АПК Чернігівської облдержадміні-
страції – голова спостережної ради ПрАТ Головне племпідприємство  «Чернігівське» 
Віктор Олексійович Ланько (2011);

Книга пошани колгоспу ім. ХХІ з’їзду КПРС: О.Є. Кладько, П.А. Бабинець, Г.І. 
Литвин, А.І. Худолій, М.І. Федько та інші ветерани колгоспного виробництва: Г.І.Литвин, 
О.Є.Кладько, П.В.Казимір, П.А.Смоляр, Л.П.Кліщ, П.А.Бабинець, М.І.Ладонько, 
В.У.Семеняко, Н.У.Роговська, В.І.Приступа, Г.А.Приступа, П.А.Приступа, М.В.Руденок, 
І.П.Роговський, С.Т.Пономаренко, М.І.Приступа, Є.С.Демченко, Г.Д.Бебко, М.Д.Заровська  
(1970 р.).

Дока Григорій Юхимович – комбайнер з колгоспу ім. Шевченка с. Павлівка, зане-
сений до районної Книги трудової слави за те, що комбайном СК-3 зібрав 165 га хлібів 
при денному виробітку 19–20 га (1964 р., 28 липня).

Дорошок Василь Миколайович (18.02.1948 р.н.) – у районі мало не кожен знає Васи-
ля Миколайовича ще відтоді, коли він був головою колгоспу в селі Андріївка (1976–1982). 
Господарство славилося і врожаями, і спеціалістами, і мільйонними доходами, і добро-
бутом працівників. Хоча рідне село Василя Миколайовича – Семенягівка Пакульської 
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сільради. Він, висококласний знавець хліборобської науки, 
будь-де в районі чи за його межами досягав високих резуль-
татів, опираючись на власний професіоналізм і новаторський 
розум. Працював у Городнянському районі начальником 
управління сільського господарства, першим секретарем рай-
кому партії, головою районної ради. У 1993 році повернувся в 
Чернігівський район заступником голови районної державної 
адміністрації. Заслужений працівник сільського господарства 
України (1998). Генерал-майор держтехнагляду, начальник 
інспекції Держтехнагляду Чернігівської облдержадміністра-
ції (2000–2013). Обирався депутатом обласної ради трьох 
скликань (1992–2002) та головою постійної комісії по агро-

промисловій політиці та земельних відносинах. В.М. Дорошок нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора (1978),  «Знак Пошани» (1972), медалями.

Дослідного господарства УкрНДІ сільськогосподарської мікробіології нагороди 
трудівників: 

орденом Трудового Червоного Прапора: Яків Панкратович Магула – тваринник 
дослідного господарства (1973), Олексій Петрович Тараненко – тракторист (1973);

орденом  «Знак Пошани»: Віра Федорівна Хоменко – доярка дослідного господарства 
(1975), Ганна Гнатівна Ющенко – робітниця дослідного господарства (1978);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Петро Віталійович Смаль – тракторист-машиніст 
дослідного господарства (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Олександр Якович Наумов – директор дослідного 
господарства (1977);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Петро Степанович Дудко – агроном Чернігів-
ського відділення обласної сільськогосподарської станції (1966), Григорій Зельманович 
Кейтельман – старший науковий співробітник обласної сільськогосподарської дослідної 
станції (1966), Єфросинія Михайлівна Антоненко – телятниця (1977), Іван Дмитрович 
Лях – комбайнер дослідного господарства (1978).

Дубовський Анатолій Петрович – машиніст екскава-
тора, бригадир госпрозрахункової бригади ПМК-210 тресту  
«Чернігівводбуд», занесений на обласну Дошку пошани (1980, 
1982).

Душенок Кузьма Якимович – колгоспник із с. Навози (з 
1962 р. – Дніпровське), депутат Чернігівської обласної ради 
(1951).

Єрмоленко Олександр Миколайович (1953 р.н.) – 
працював керівником сільськогосподарського підприємства 
с. Пльохів (1985–1992), розпочав роботи по газифікації села, 
провів реконструкцію тракторного стану, при його підтримці 
побудовано сучасний магазин.

Жабинський Василь Іванович (1928–1998) – працював 
помічником бригадира колгоспу  «Дружба» (с. Хмільниця), Жабинський В.І.



Столичний сільськогосподарський район

353

нагороджений орденами Леніна (1966), Жовтневої революції (1973), делегат ХХІV з’їзду 
КПРС (1972), неодноразово заносився на районну Дошку пошани.

Жеведського сільгосппідприємства ім. Постишева нагороди трудівників: 
орденом  «Знак Пошани»: Лідія Кузьмівна Стеченко – доярка (1971), Михайло Яко-

вич Носенко – тваринник (1973), Михайло Степанович Бабич – шофер (1973), Микола 
Трохимович Левченко – тракторист (1975), Іван Іванович Рудник – водій автомашини 
(1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Михайло Улянович Прохоренко – шофер (1975), 
Олексій Маркович Рудник – ланковий (1977), Дмитро Сидорович Денисенко – тракто-
рист-машиніст (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Єфросинія Микитівна Скоробогата – ланкова 
(1973), Марія Яківна Качаненко – доярка (1977), Дмитро Андрійович Печерний – ком-
байнер (1978), Григорій Андрійович Мозговий – майстер по виробництву яловичини 
(1981), Ганна Павлівна Сапон – колгоспниця (1986), Надія Антонівна Багрій – майстер 
по виробництву яловичини (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Олексій Петрович Стеченко – тракторист (1973), 
Ганна Павлівна Сапон – доярка (1975), Михайло Семенович Тук – тракторист (1977), 
Микола Маркович Авдієнко – тракторист (1978), Петро Кононович Шатун – тракторист 
(1982), Наталія Антонівна Баграй – телятниця (1991 р., листопад);

Книга пошани колгоспу ім. Постишева: М.С. Тука, Н.А. Багрій, М.В. Багрій, П.Ю. 
Васильченко, Д.С. Денисенко, М.Я. Качаненко, Н.І. Ковшар, М.М. Коновець, П.Н. Корж, 
Г.А. Костенко, І.П. Кравець, І.Т. Левченко, М.І. Прохоренко, Н.П. Рябус, Д.А. Рябус, Г.П. 
Сапон, М.А. Семенець, П.Л. Семенець, Ф.Н. Семенець, П.І. Стеченко, І.П. Тилькун, А.І. 
Ткаченко, І.К. Ткаченко, В.Д. Кудрик, Н.І. Буряк, М.К. Семенець.

Жукотківського сільгосппідприємства (до 1966 р. – «Україна», потім – ім. Щорса) 
нагороди трудівників: 

орденом  Трудового Червоного Прапора: Віра Василівна Загаба – доярка (1971), 
Петро Титович Андроник – голова колгоспу ім. Щорса (1973), Марія Іванівна Ждед – 
доярка (1973), Іван Максимович Калита – ланковий (1973), Іван Петрович Бабич – трак-
торист (1977), Ольга Григорівна Шевченко – ланкова (1977);

орденом Жовтневої революції: Олексій Герасимович Садовський – завідувач мо-
лочно-товарної ферми (1973);

орденом  «Знак Пошани»: Марія Іванівна Коляда – доярка (1973), Ольга Григорів-
на Шевченко – ланкова (1973), Василь Олексійович Дольник – технік (1977), Микола 
Іванович Кот – тракторист (1977), Іван Панасович Коваль – тракторист (1979), Марія 
Федорівна Качан – майстер по виробництву молока (1982);

орденом Трудової  Слави  ІІІ ст.: Надія Прокопівна Заворотна – доярка (1975), Уляна 
Михайлівна Головня – ланкова (1977), Ніна Михайлівна Ребенок – оператор машинного 
доїння (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Василь Олександрович Чуйко – комбайнер (1973), 
Анатолій Максимович Савенко – водій автомашини (1978), Михайло Антонович Крав-
ченко – тракторист-машиніст (1986);
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медаллю  «За трудову відзнаку»: Людмила Андріївна Шох – доярка (1973), Іван 
Панасович Коваль – тракторист (1975), Марія Іллівна Антипенко – доярка (1976), Марія 
Никифорівна Сич – телятниця (1977), Іван Пилипович Гавриленко – заступник голови 
колгоспу (1977), Микола Маркович Зевко – тракторист (1977), Тетяна Сергіївна Пильник 
– майстер машинного доїння (1986);

медалями та дипломами ВДНГ СРСР: бронзовою – доярка М.І. Ждед (1972), до-
ярка М.І. Коляда та бригадир М.І. Петрушовець (1974); дипломом І ступеня і премією в 
розмірі 100 крб. – передова доярка М.І. Ждед, дипломом ІІІ ступеня і перемією 50 крб. 
– голова  колгоспу П.Т. Андроник та ветеринарний фельдшер Л.П. Гавриленко (1974);

Почесною грамотою Міністерства сільського господарств УРСР та республі-
канського комітету профспілки працівників сільського господарства – оператор по 
вирощуванню нетелів Н.П. Головко, механізатор В.П. Кравченко, шофер А.М. Кравченко 
(1985 р., липень).

Заболотний Володимир Володимирович – водій ТОВ  «Чернігівська індустріальна 
молочна компанія», переможець районного огляду-конкурсу на збиранні врожаю зер-
нових культур у 2010 році.

Загривий Іван Кіндратович – оператор по відгодівлі великої рогатої худоби колгоспу 
ім. Войкова, занесений на обласну Дошку пошани (1983).

Залуговська Ольга Миколаївна – колгоспниця з колгоспу ім. 
Леніна (с. Мохнатин), нагороджена медаллю  «За трудову відзнаку» 
(1971), занесена до районної Книга трудової слави (1972).

Замотіна Ганна Гнатівна (11.06.1938–
8.11.1983) – народилася в с. Іванівка, оператор 
машинного доїння корів, нагороджена орде-
ном Леніна, делегат XXVI з’їзду КПРС (1981).

Зінковець Федір Дмитрович – головний 
ветеринарний лікар колгоспу  «Рассвет», за-
несений на обласну Дошку пошани (1981).

Зінченко Гліб Сидорович – завідувач рільничим відділком 
№ 1 колгоспу  «Шлях до комунізму» (с. Петрушин), за трудові 
успіхи нагороджений орденом Леніна (1977).

Зінченко Надія Іванівна – доярка з колгоспу  «Зоря комунізму» 
(с. Роїще), нагороджена орденами  «Знак Пошани» (1971), Жовтневої 
революції (1973), занесена до районної Книги 
трудової слави (1972). 

Зубок Микола Іванович (1917–1975) – 
голова колгоспу ім. Жданова (с. Халявин) у 
1946–1975 рр., нагороджений орденами Ле-
ніна (1971), Трудового Червоного Прапора,  

«Знак Пошани», медалями ВДНГ, занесений до районної Книги 
трудової слави (1972).
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Іванівського сільгосппідприємства та Ягіднянського радгоспу нагороди тру-
дівників:

орденом Леніна: Іван Іванович Скачок – голова колгоспу (1966, 1971, 1977), Галина 
Іллівна Андросенко – ланкова (1966), Ганна Гнатівна Лазаренко – доярка (1971), Микола 
Михайлович Ребенок – механізатор (1972), Микола Михайлович Красюк – бригадир 
(1973), Василь Іванович Климчук – директор радгоспу (1986);

орденом Трудового Червоного Прапора: Катерина Терентіївна Кобзар – телятниця 
(1966), Варвара Іванівна Нитченко – ланкова (1966), Марія Іванівна Устименко – колгосп-
ниця (1966), Василь Іванович Климчук – директор радгоспу (1971), Микола Михайлович 
Ребенок – механізатор (1971), Олександра Михайлівна Юрченко – ланкова (1971), Віктор 
Федорович Сизоненко – бригадир радгоспу (1972), Лаврентій Митрофанович Гарбуз – 
завідувач ферми великої рогатої худоби (1973), Іван Іванович Скачок – голова колгоспу 
(1973), Михайло Семенович Копиш – тваринник (1975), Олександр Гаврилович Зуйок 
– керуючий відділенням колгоспу (1976), Олександр Костянтинович Куліш – бригадир 
(1977), Михайло Кіндратович Мовпан – водій автомашини колгоспу (1977), Катерина 
Петрівна Корсун – майстер по виробництву молока (1982);

орденом Жовтневої революції: Микола Михайлович Красюк – бригадир (1971), 
Микола Михайлович Ребенок – ланковий (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Марія Павлівна Коваленко – доярка (1966), Василь Іва-
нович Климчук – директор радгоспу  «Чернігівський» (1966), Ганна Федорівна Ребенок 
– телятниця (1973), Микола Пантелійович Ворона – тракторист (1973), Віра Василівна 
Котенко – бригадир радгоспу (1973), Василь Васильович Полулях – секретар партійної 
організації колгоспу (1973), Микола Іванович Ребенок – завідувач тваринницької ферми 
(1975), Анастасія Григорівна Дерев’янко – телятниця радгоспу (1975), Семен Васильович 
Кобзар – бригадир (1975), Сергій Максимович Андросенко – бригадир (1977), Олексан-
дра Григорівна Антипець – телятниця (1977), Гаврило Олександрович Повод – тракто-
рист (1977), Микола Федорович Бойко – тракторист (1977), Ганна Андріївна Нитченко 
– оператор машинного доїння з с. Количівка (1981), Ганна Іванівна Ребенок – оператор 
машинного доїння (1986);

орденом Трудової  Слави  ІІ ст.: Михайло Олексійович Білоножко – ланковий (1986);
орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Марія Андріївна Шварц – доярка (1975, 1976), 

Любов Данилівна Грищенко – робітниця радгоспу  «Чернігівський» (1977), Михайло 
Григорович Лазаренко – ланковий (1977), Михайло Олексійович Білоножко – тракто-
рист (1977), Микола Дмитрович Шокотько – водій автомашини (1978), Надія Мойсеївна 
Будченко – робітниця радгоспу (1978), Уляна Іванівна Францкевич – ланкова (1982), 
Михайло Іванович Мисюра – тракторист-машиніст радгоспу (1986), Фаїна Дмитрівна 
Прокоп’єва – майстер по виробництву молока колгоспу (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Ольга Андріївна Кобзар – доярка (1966), Олексій 
Тарасович Філісюк – секретар парторганізації колгоспу (1966), Олександр Геннадійо-
вич Богомолець – старший бджоляр (1966), Валентина Михайлівна Ніколаєнко – доярка 
(1973), Іван Максимович Петренко – тракторист (1975), Василь Павлович Буглак – інженер 
радгоспу (1976), Микита Павлович Лось – водій автомашини колгоспу (1977), Катерина 
Петрівна Корсун – доярка колгоспу (1977), Михайло Петрович Шевченко – тракторист 
радгоспу (1981), Віра Денисівна Музиченко – майстер по виробництву молока (1984), 
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Клавдія Іванівна Мовпан – майстер по виробництву молока (1985);
медаллю  «За трудову відзнаку»: Марія Марківна Буглак – завідуюча тваринницьким 

комплексом колгоспу ім. Сталіна (1958), Іван Митрофанович Ровник – бригадир горо-
дньої бригади колгоспу ім. Сталіна (1958), Ганна Іванівна Шох – доярка (1966), Меєр 
Зельманович Комарницький – агроном (1966), Олександр Гаврилович Зуйок – агроном 
(1972), Ганна Іванівна Борисова – доярка (1973), Ганна Андріївна Нитченко – доярка 
(1973), Григорій Прокопович Сидоренко – тракторист (1973), Володимир Васильович 
Веремієнко – бригадир колгоспу (1977), Василь Трохимович Годун – тракторист (1978), 
Дмитро Павлович Музика – старший агроном радгоспу (1978), Михайло Захарович 
Ребенок – механізатор (1979), Петро Романович Сержан – водій автомобіля радгоспу 
(1982), Надія Дмитрівна Чміль – майстер по виробництву телят (1984), Марія Іванівна 
Каранда – майстер по виробництву яловичини (1984, 1986), Клавдія Іванівна Мовпан – 
оператор машинного доїння (1986); 

медаллю  «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»: 
1946 р. – кар’єрниці Количівської торфорозробки Ганна Олексіївна Лутченко, Марія 
Пилипівна Лутченко, Ганна Микитівна Аксюта, Ганна Дмитрівна Грушун, начальник  
агрегату Тимофій Гнатович Миненко; колгоспники артілі ім. Сталіна – конюхи Данило 
Васильович Дубров та Олександр Степанович Гарбуза, колгоспниця Марія Омелянівна 
Гуз, старша доярка Марія Павлівна Коваленко; колгоспники артілі  «Авангард» – Петро 
Акимович Пугач, Ольга Микитівна Мех, Йосип Максимович Шох, Монтій Федосович 
Лазаренко, Микола Федорович Ланько;

медалями ВДНГ СРСР: малою срібною – телятниця із с. Іванівка У.І. Лазаренко, 
колгоспниця з с. Количівка Н.М. Барановська (1958 р., 16 травня); срібною – бригадир 
І.К. Карпенко (1972 р., 6 січня); золотою – голова колгоспу І.І. Скачок, срібною – голова 
колгоспу І.І. Скачок (1974), бригадир М.М. Красюк, тракторист С.І. Лазаренко (1973), 
завідувач відділку О.Г. Зуйок (1974), бронзовою – головний інженер Б.Г. Барилко, голов-
ний агроном Г.І. Гавриленко, телятниця К.Ю. Дубинська, ланкова О.М. Юрченко (1973 р., 
8 лютого); інженер Б.Г. Барилко, агроном В.В. Веремієнко, зоотехнік Г.П. Ганжа, телят-
ниця М.Д. Лазаренко, тваринниця О.Г. Лазаренко, телятниця О.М. Рень, завфермою М.І. 
Ребенок, економіст Г.А. Устименко (1974 р., 23 листопада); оператори по догляду за ВРХ 
В.І. Іванцова, С.В. Заїцька, М.І. Каранда (1982). Відзнаками ВДНГ – колгоспниця М.І. 
Каранда та водій Г.В. Лазаренко (1982 р., 6 липня);

Почесними грамотами Чернігівського обкому КПУ та Чернігівського облви-
конкому: завідувач дільниці механізації колгоспу  «Авангард» с. Іванівка М.М. Красюк 
(1981 р., 2 липня), пропагандист школи основ марксизму-ленінізму, агроном Г.І. Гав-
риленко (1981 р., 2 жовтня, 1984 р., 16 жовтня), завідувач дільниці колгоспу Г.Т. Радич 
(1981 р., 15 жовтня), механізатор колгоспу  «Авангард» М.О. Білоножко з правом поза-
чергового придбання автомобіля (1984 р., 12 січня), оператор машинного доїння колгоспу  
«Авангард» Ф.Д. Прокоп’єва (1984 р., 16 жовтня); 

Почесною грамотою  Чернігівського виконкому районної Ради народних депу-
татів – бригадир будівельної бригади Василь Степанович Павлюк (1988);

Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
тракторист ТОВ  «Авангард ім. Скачка І.І.» В’ячеслав Ганжа (2012);

переможці Всесоюзного соціалістичного змагання провідних професій колгоспів 
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та радгоспів за 1981 р.: оператор машинного доїння корів Г.І. Замотіна – холодильник; 
оператор по вирощуванню телят С.В. Заїцька – турпутівка ЦК ЛКСМУ; оператор ма-
шинного доїння корів В.Д. Музиченко – чайний сервіз. Туристичною путівкою по СРСР 
відзначена політінформатор, завідувачка дільниці тваринництва Л.С. Холявко;

звання заслуженого працівника сільського господарства на загальних зборах кол-
госпників у 1969 р. першим присвоєно ветеранам колгоспного виробництва с. Іванівка 
М.П. Лободі (1909–1992) та І.П. Положухно (1900–1983);

Учасниця VІ-го Всесвітнього фестивалю молоді і студентів в Москві – тваринниця 
Марія Знойко (1957 р., 28 липня);

районна Дошка пошани: колгоспники артілі ім. Сталіна Н.І. Ребенок та Н.І. Нит-
ченко (1961), голова колгоспу І.І. Скачок (1961, 1964, 1968–1987), свинар П.І. Нагорний 
(1961), робітник плодорозсадницького радгоспу О.Є. Биковець (1961), ланкова колгоспу 
А.Г. Куліш (1963), доярка О.А. Коротка (1964, 1966), ланкова радгоспу  «Чернігівський» 
В.В. Котенко (1964), доярка О.О. Кобзар (1966), секретар парторганізації колгоспу 
О.Т. Філісюк (1966), доярка Г.І. Шох (1966), бригадир розсадницької бригади радгоспу  
«Чернігівський» В.В. Котенко (1966, 1971–1975), зоотехнік, голова профкому Г.О. Ганжа 
(1966), доярка Н.Д. Похилько (1966, 1967), телятниця К.П. Дубинська (1966), агроном 
М.З. Комарницький (1966), ланкова О.С. Міх, комбайнер В.І. Петренко (1966), ланкова 
Г.І. Атрощенко (1966), бригадир будівельної бригади Т.О. Тадинкин (1966), шофер 
радгоспу  «Чернігівський» П.Ф. Мольченко (1966), шофер радгоспу В.Є. Сергієнко 
(1966–1969), тракторист радгоспу П.М. Недашківський (1966), шофер М.П. Іллюшко 
(1967), телятниця Є.Т. Кобзар (1967), доярка А.І. Лазаренко (1967), доярка В.П. Жук (1967, 
1968), ланковий М.М. Ребенок (1968–1980), секретар комсомольської організації колгоспу 
Б.І. Воєдило (1969), доярка радгоспу О.Т. Головченко (1970), інженер Б.Г. Барилко (1971), 
ланкова О.М. Юрченко (1972, 1973), доярка Г.А. Нитченко (1974, 1975, 1977–1979), доярка 
Г.Г. Замотіна (1976), телятниця радгоспу А.Г. Дерев’янко (1976–1979), доярка К.П. Кор-
сун (1976), оператор машинного доїння корів Г.І. Лазаренко (1978), оператор машинного 
доїння корів радгоспу В.М. Доценко (1980), секретар комсомольської організації колгос-
пу В.Г. Зеленуха (1980), директор радгоспу В.І. Климчук (1980, 1981, 1986), оператор 
машинного доїння корів К.П. Корсун (1980, 1981), робітниця радгоспу Н.М. Будченко 
(1981), голова профкому колгоспу А.А. Мельник (1982), заступник головного бухгалте-
ра колгоспу, агітатор В.І. Мальченко (1983), оператор по виробництву молока радгоспу 
(1983), оператор машинного доїння корів В.Д. Музиченко (1984), оператор машинного 
доїння корів Ф.Д. Прокоп’єва (1986, 1988, 1989), завідуюча дільницею тваринництва, 
агітатор К.В. Лазаренко (1987), секретар парторганізації радгоспу В.Г. Сизоненко (1987, 
1991), завідуюча дільницею тваринництва В.О. Дмитрик (1988), механізатор В.В. Лис-
невський (1991), голова профкому колгоспу А.А. Мельник (1991).

Депутатами Чернігівської районної ради по Іванівській сільраді обиралися: 
ланковий колгоспу  «Авангард» В.М. Іллюшко (1947), ланкова колгосу ім. Сталіна Т.С. 
Чміль (1947), ланкова по вирощуванню кок-сагизу колгоспу ім. Сталіна Н.М. Нетреба 
(1950), бригадир по вирощуванню кок-сагизу колгоспу  «Авангард» О.М. Ребенок (1950), 
завідуюча свинофермою колгоспу ім. Сталіна М.М. Буглак (1953, 1955, 1957, 1959), 
ланкова колгоспу  «Авангард» Г.М. Рень (1959), агроном колгоспу ім. Сталіна І.Д. Струк 
(1961), колгоспниця  артілі ім. Сталіна О.Л. Шуба (1961), колгоспниця Н.М. Юшкевич 
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(1963), голова колгоспу І.І. Скачок (1963), колгоспниця О.Л. Шуба (1963).
Іванчик Федір Іванович – знатний пасічник району із с. Халявин, за період з 1945 

по 1950 років з чотирьох бджолосімей виростив 80 бджолосімей, учасник першої в піс-
лявоєнні роки районної сільськогосподарської виставки (1951 р., 1 травня, фото). 

Казимір Василь Прокопович (1951 р.н.) – механізатор колгоспу ім. Рози Люксем-
бург (с. Кувечичі), у Національній опері м. Київ на Всеукраїнському зльоті переможців 
визнаний переможцем другого Всеукраїнського огляду-конкурсу серед працівників АПК 
за підсумками 1998 року. Нагороджений медаллю  «За трудову доблесть» (1984).

Каліта Дмитро Терентійович (1929 р.н.) – бригадир колгоспу ім. Димитрова 
(с. Боровики), делегат ІІІ-го Всесоюзного з’їзду колгоспників (1969), занесений до ра-
йонної Книги трудової слави (1972).

Каліта Іван Максимович (1930 р.н.) – ланковий механізованої ланки по вирощу-
ванню картоплі колгоспу ім. Щорса (с. Жукотки), нагороджений орденами Леніна (1977), 
Трудового Червоного Прапора (1973).

Камлик Ніна Іванівна – свинарка колгоспу ім. Т.Г. Шевченка (смт. Седнів), обира-
лась депутатом Чернігівської обласної ради (1959), занесена на обласну Дошку пошани 
(1959), районна газета друкує матеріали про її трудові здобутки (1957–1959).

Карпенко Ганна Макарівна (1945 р.н.) – працювала дояркою в колгоспі  «Передо-
вик» (с. Слобода), нагороджена орденом Трудової Слави ІІ та ІІІ ступенів (1982, 1986). 

Кархівського сільгосппідприємства  «Шлях Ілліча» нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Олексій Лазарович Лещенко – ланковий 

(1973), Павло Пилипович Гребінник – тракторист (1977), Олександр Леонтійович Ма-
каренко – комбайнер (1977), Валентина Іванівна Лещенко – доярка (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Петро Якович Коваленко – голова колгоспу (1966), Марфа 
Дмитрівна Семирозум – телятниця (1971), Павло Пилипович Гребенник – тракторист 
(1973), Олексій Кузьмич Брика – тракторист (1977), Іван Степанович Брика – тракто-
рист-машиніст (1986);

орденом Трудової Слави ІІ ст.: Олександр Леонтійович Макаренко – бригадир 
тракторної бригади (1988), Григорій Лазаревич Акуленко – тракторист (1991);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Марія Іванівна Шолох – доярка (1975), Валентина 
Іванівна Лещенко – доярка (1977), Григорій Пилипович Семирозум – водій (1977), Ми-

Казимір В.П.                  Каліта Д.Т.                  Каліта І.М.               Карпенко Г.М.
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хайло Олексійович Сердюк – тракторист (1977), Наталія Григорівна Котлубай – оператор 
по виробництву яєць і м’яса птиці (1980), Григорій Лазаревич Акуленко – тракторист-
машиніст (1984);

медаллю  «За трудову доблесть»: Микола Романович Рапута – агроном, заступник 
голови колгоспу (1966, 1973), Сергій Олексійович Рябий – шофер (1966), Валентина 
Іванівна Лещенко – доярка (1973), Георгій Маркович Брика – голова колгоспу (1977), 
Василь Іванович Рябий – тракторист (1977);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Ніна Самійлівна Шолох – ланкова (1973), Григорій 
Семенович Приходько – шофер колгоспу (1976), Олена Прокопівна Кирильченко – лан-
кова (1977), Ганна Миколаївна Ярош – ланкова (1977), Михайло Карпович Пономаренко 
– комбайнер (1986);

медаллю  «За доблесний труд у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» нагоро-
джені трудівники колгоспу ім. Хрущова: бригадири Н.З. Сірий, А.П. Дубина, М.Ф. При-
ходько, П.О. Ребенок; ланкові П.Г. Соломаха, П.І. Вареник, О.С. Савчук, П.Й. Праценко, 
М.Я. Навозенко, А.К. Деркач, І.Ф. Кравченко, К.В. Ситенок, Г.М. Кравченко; доярки 
Д.Т. Пономаренко, Т.Л. Потапенко; свинарка А.П. Соломаха, конюх М.К. Гончаренко, 
колгоспники З.П. Сірий, Г.П. Клюйко, В.П. Сірий, М.Т. Ваган, Ф.П. Навозенко, М.А. 
Навозенко, Г.Й. Жибер, Є.Г. Ситенок, Є.Г. Коледа, М.С. Деркач, І.Є. Бойко, Г.К. Свири-
денко, М.А. Навозенко, В.П. Квачан, М.П. Квачан, І.М. Кравченко, М.М. Свириденко, 
Г.Й. Свириденко, В.А. Пащенко, І.Г. Ребенок, У.І. Бабич, М.М. Кравченко, І.В. Коваль, 
Т.С. Бабич, І.В. Бабич, С.С. Бабич, К.Д. Ващенко, І.К. Свириденко, М.Д. Кравченко, 
М.М. Свириденко, Г.М. Потапенко, П.Г. Навозенко, М.С. Федорченко, Г.Т. Кириєнко, 
Н.О. Жибер, О.І. Свириденко, М.І. Бабич, М.Л. Ребенок, М.Г. Кравченко, Є.Д. Потапенко, 
Р.П. Ребенок, Г.П. Кравченко, Г.П. Передня (1948);

Почесною грамотою Чернігівського обкому КПУ та Чернігівського облвикон-
кому: ланковий механізованої ланки М.М. Бобчинець (1984 р., 2 березня);

переможці Всесоюзного соціалістичного змагання провідних професій колгос-
пів та радгоспів за 1981 р.: цінними подарунками нагороджені – тракторист І.С. Брика 
(килимовою доріжкою), та оператор машинного доїння О.М. Ряба (ручною швейною 
машинкою);

районна Дошка пошани: ланкова А.Г. Кирильченко (1963), голова колгоспу П.Я. 
Коваленко (1963), телятниця У.П. Гребінник (1964), доярка В.М. Олексієнко та ланкова 
К.К. Примаченко (1966), доярка А.І. Герасименко, свинарка О.О. Лещенко, телятниця 
Н.А. Соломаха, головний бухгалтер І.В. Пономаренко, тракторист І.М. Руденок, ком-
байнер П.З. Кирильченко, ланкова К.К. Примаченко (1966); секретар парторганізації 
колгоспу Г.М. Брика (1967–1969), доярка П.А. Триголос (1967), бригадир рільничої 
бригади А.Т. Костенко (1967), шофер Г.С. Приходько (1967), тракторист О.А. Нижний 
(1970), бригадир тракторної бригади І.Т. Бобчинець (1972–1976), тракторист О.К. Брика 
(1976–1977), механізатор М.М. Бобчинець (1978, 1979), оператор по виробництву яєць 
Т.П. Корінь (1979), шофер колгоспу М.К. Приходько (1980), голова колгоспу Г.М. Брика 
(1980–1981, 1983), головний бухгалтер колгоспу І.В. Пономаренко (1981), пташниця 
Н.Г. Котлубай (1982), водій колгоспу Г.С. Власенко (1984), оператор по виробництву 
яєць С.В. Соломаха (1987);

Книга пошани колгоспу: П.П. Гребінник, О.Л. Макаренко, М.К. Приходько, М.Л. 
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Акуленко, О.Л. Лещенко, Г.П. Семирозум, М.Д. Семирозум, Н.С. Жолобецька, В.І. Ле-
щенко, Н.Г. Котлубай, О.К. Брика;

делегат ХХІІ з’їзду КПУ – агроном Микола Романович Рапута, обирався депутатом 
Чернігівської райради та головою сільської ради (1961).

Депутатами Чернігівської районної ради по Кархівській сільраді обиралися: 
ланкова Ганна Євтихіївна Кирильченко (1963), тракторист Іван Вік-
торович Соломаха (1963);

Каун Іван Михайлович (1948 р.н.) – у 1983–1995 рр. працював 
головою колгоспу  «Передовик» (с. Слобода), за період його роботи 
розбудовано ферми, навіси, майстерні, будувалось житло для спеці-
алістів, газифіковувались сс. Слобода та Вікторівка.

Квашук Яків Якович – механізатор ксп  «Дружба» (с. Хміль-
ниця), у Національній опері м. Київ на Всеукраїнському зльоті 
переможців визнаний переможцем другого Всеукраїнського огляду-
конкурсу серед працівників АПК за підсумками 1998 року.

Кербут М.В. – голова колгоспу ім. Фрунзе (с. Слабин) обраний депутатом Чернігів-
ської обласної ради (1990), делегат Всеукраїнського з’їзду представників колективних 
сільськогосподарських підприємств та колгоспів в Києві (1993 р., травень). 

Киїнського сільгосппідприємства нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Олександр Федосович Овчаренко –лан-

ковий механізованої ланки по вирощуванню картоплі (1975), Микола Лукич Сидоренко 
– тракторист (1977), Вадим Карпович Борзило – тракторист (1977), Наталія Федорівна 
Светенок – майстер по виробництву молока (1986);

орденом  Жовтневої революції: Володимир Пилипович Годун – тракторист (1977);
орденом  «Знак Пошани»: Антоніна Михайлівна Бондаренко – свинарка (1971), 

Володимир Пилипович Годун – тракторист (1971), Григорій Юхимович Прокопенко 
– керуючий відділком радгоспу (1973), Ольга Іванівна Вінник – доярка (1975), Софія 
Кирилівна Загрива – доярка (1976), Віталій Володимирович Будзинський – директор 
радгоспу ім. Фрунзе (1977), Микола Микитович Зеніч – завідуючий гаражем (1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Дмитро Іванович Власенко – тракторист (1977), 
Володимир Олексійович Годун – водій автомашини (1977), Тамара Іванівна Барилко – з 
с. Радянська Слобода, телятниця радгоспу (1978), Віра Юхимівна Акуленко – майстер 
по вирощуванню овочів (1981), Олексій Іванович Жук – водій автомобіля (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Єфросинія Федорівна Бондаренко – робітниця 
(1973), Іван Васильович Хомчановський – електрозварник (1976), Тамара Андріївна 
Годун – майстер по виробництву яловичини (1986);

медаллю «За трудову відзнаку»: робітник Микола Васильович Дока (1978);
медалями ВДНГ СРСР: золотою та автомобілем  «Москвич» – ланковий механізо-

ваної ланки по вирощуванню картоплі Олександр Федосович Овчаренко.
Екіпаж картоплезбирального комбайна в складі Дока Г.Ю., Заєць М.Н. за 18 годин 

накопали 380 т бульб з майже 13-гектарної площі. З трудовим досягненням їх привітали 
Чернігівський обком КПУ та облвиконком (1974 р., вересень).

Кириєнко Ольга Сергіївна – колгоспниця колгоспу  «Рассвет» (с. Брусилів), оби-
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рається депутатом Чернігівської обласної ради (1962, 1985).
Кириченко Віра Панасівна (1938 р.н.) – перша жінка-трактористка колгоспу ім. 

Фрунзе (с. Слабин), працювала в 1971–1996 рр.

Киселівського льонозаводу нагороди трудівників:
орденом Трудового Червоного Прапора: Іван Андрійович Барбаш – головний ме-

ханік Киселівського обласного виробничого об’єднання по заготівлі і первинній обробці 
льоно- і коноплепродукції (1974), Наталія Сергіївна Любенко – сортувальниця волокна 
(1981), Василь Трохимович Ніколайчук – слюсар по машинах і обладнанню (1981, 1986);

орденом  «Знак Пошани»: Іван Сергійович Кобець – бригадир (1966);
орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Наталія Сергіївна Любенко – сортувальниця волокна 

Киселівського обласного виробничого об’єднання по заготівлі і первинній обробці льоно- 
і коноплепродукції (1975), Володимир Іванович Шльончик – електрозварювальник (1975);

медаллю  «За трудову доблесть»: Іван Андрійович Барбаш – головний механік 
(1966), Павло Іванович Капран – бригадир (1966), Валерій Павлович Кармицький – 
транспортувальник (1986);

Книга пошани льонозаводу: П.Є. Процко, І.С. Сартасов, Г.Г. Шестак, М.Г. Шестак, 
Н.С. Булига, М.С. Іванчик, П.П. Попкова, Г.С. Губко, П.В. Шльончик, А.І. Варочкіна, 
Л.Ф. Шеремет, Н.І. Гарига, Н.А. Гарига, М.А. Клановець, Н.Ф. Сальник, К.П. Кононенко, 
М.Н. Барбаш, М.К. Селівон, І.А. Барбаш, М.С. Пирогоїд, Л.Й. Кобець, І.С. Кобець, М.П. 
Клановець, Н.П. Дайнеко, Г.А. Сукач, Г.С. Клановець, Л.С. Кошева, Н.С. Сахно, Н.С. 
Любенко, М.В. Самотяжко, Г.Г. Іваній, І.А. Демиденко, Л.Г. Кобець, П.І. Кобець, А.В. 
Бірюков, М.І. Черенок, І.В. Кононенко, М.І. Кірюша, П.К. Дорошенко, М.І. Левченко, 
Л.В. Марченко, В.С. Губко, І.М. Велігорський, П.І. Капран, Г.С. Гребун, Г.І. Товста, Л.Ф. 
Леонов, В.І. Шльончик, С.П. Пирогоїд, Я.Л. Пантелієнко, В.П. Жежко, К.П. Губко, Г.С. 
Білоконська, М.О. Ничипоренко, П.С. Куц, П.Є. Довбенко, Г.С. Максименко, Г.І. Максюк, 
А.А. Хлєбникова, В.Т. Ніколайчук, В.П. Клановець, О.В. Клановець, О.І. Кобець, Г.Г. 
Десятниченко, М.А. Демиденко, Л.П. Ничипоренко, М.П. Жежко, Г.П. Бригинець, В.С. 
Губко, Г.В. Урядник, М.І. Любенко, П.Я. Коваленко, Н.П. Процко, М.Ф. Клановець, І.І. 
Кобець, С.Д. Куц, Н.К. Велігорська, О.С. Клановець, М.Т. Короїд, О.Є. Ніколайчук, Г.І. 
Десятниченко.

Киянець Валентина Іванівна – майстер по виробництву молока колгоспу ім. Сверд-
лова (с. Роїще), нагороджена орденом Трудової Слави ІІІ ст. (1981), занесена на обласну 
Дошку пошани (1982).

Климчук Василь Іванович (29.04.1924–2006) – працював 
головним агрономом і директором радгоспу  «Чернігівський» 
(с. Ягідне), нагороджений орденом Леніна (1986),  «Знак По-
шани» і двома орденами Трудового Червоного Прапора. 

Климчук Олексій Леонідович – директор ПОП ім. Войко-
ва, нагороджений Грамотою Прем’єр-Міністра України (2009), 
відзнакою Міністерства агрополітики України  «Знак Пошани» 
(2006), Подякою Чернігівської облдержадміністрації (2008).
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Книга пошани райкому комсомолу – за досягнуті успіхи в соціалістичному 
змаганні до Книги Пошани занесені: свинарки А. Селезень з колгоспу  «Дружба» 
(с. Хмільниця), В. Свистухіна з колгоспу ім. Леніна (с. Мохнатин), Н. Беркова та М. Гнип 
з радгоспу ім. Чкалова (смт Седнів), пташниця Г. Остапенко з колгоспу  «Зоря комунізму» 
(с. Роїще), телятниця Н. Британ з колгоспу ім. Шевченка (с. Киїнка) та колектив молодих 
доярок з колгоспу ім. Жданова (с. Халявин) (1961 р., 11 лютого).

Книга пошани (трудової слави) – велись в колгоспах району з середини 60-х рр. 
ХХ ст. для відзначення кращих трудівників, фото та запис про передовика виробництва 
заносився згідно з рішенням колгоспних зборів.

Кобижча Феодосій Олексійович – тракторист механізованого загону Чернігівського 
райоб’єднання  «Сільгосптехніка», занесений на обласну Дошку пошани (1981).

Коваленко Петро Демидович – голова колгоспу  «Шлях Ілліча», 
керуючий районним об’єднанням  «Сільгосптехніка». Нагороджений 
орденами  «Знак Пошани» (1966), Трудового Червоного Прапора 
(1973), занесений до районної Книги трудової слави (1972). 

Ковпитського сільгосппідприємства ім. Тищенка нагороди 
трудівників:

орденом Леніна: Ганна Олександрівна Ширай – ланкова (1958);
орденом Трудового Червоного Прапора: Ганна Олександрівна 

Ширай – ланкова (1971), Поліна Степанівна Масюк – доярка (1973), 
Юхим Тихонович Колотилін – бригадир (1973), Олексій Олександрович Тищенко – голова 
колгоспу (1975), Микола Пилипович Лисенко – комбайнер (1977), Варвара Аркадіївна 
Гаєвець – доярка (1977); 

орденом  «Знак Пошани»: Григорій Іванович Ширай – тракторист (1966), Варвара 
Аркадіївна Гаєвець – доярка (1973), Володимир Олександрович Максюк – шофер (1973), 
Катерина Семенівна Полегешко – свинарка (1975), Ілля Васильович Крахмалюк – тракто-
рист (1977), Надія Василівна Волевач – ланкова (1977), Василь Іванович Прядко – водій 
автомобіля колгоспу (1986); 

орденом  Трудової Слави ІІ ст.: Надія Кіндратівна Стеченко – механізатор (1982), 
Катерина Павлівна Уховська – доярка (1984); 

орденом  Трудової Слави ІІІ ст.: Дмитро Денисович Стеченко – тракторист (1975), 
Катерина Павлівна Уховська – доярка (1975), Надія Кіндратівна Стеченко – трактористка 
(1977), Анатолій Степанович Козлянський – тракторист (1977), Катерина Титівна Мне-
вець – доярка (1985);

медаллю  «За трудову доблесть»: Федір Миколайович Коломієць – голова колгоспу 
(1966), Марія Макарівна Шолох – ланкова (1966), Катерина Юхимівна Душенок – те-
лятниця (1966), Олексій Олександрович Тищенко – голова колгоспу (1971), Меланія 
Максимівна Кисла – ланкова (1973), Василь Іванович Прядко – водій автомашини (1977), 
Михайло Іванович Стеченко – водій автомашини (1978), Микола Михайлович Ширай – 
тракторист-машиніст (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Григорій Нестерович Бригинець – голова сільської 
ради (1966), Михайло Павлович Бригинець – колгоспник (1971), Марія Омелянівна Кисла 
– телятниця (1975), Петро Юрійович Денисенко – тракторист (1978), Марія Микитівна 
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Кобзар – доярка (1977), Михайло Фокович Кобзар – майстер по виробництву яловичини 
(1981), Ганна Петрівна Проценко – майстер по виробництву молока (1986), Надія Тимо-
фіївна Ширай – ланкова (1986); 

медаллю  «За доблесний труд у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.»: Ков-
питська МТС – бригадир тракторної бригади Федір Федорович Коновал, трактористи 
Андрій Йосипович Соболь, Іван Андрійович Воронченко, Лука Максимович Прядко, 
Петро Тимофійович Мельник, коваль Омелян Олександрович Калита; колгосп  «Ленин-
ский призыв» – колгоспники Ганна Титівна Козлянська, Дмитро Родіонович Пустовойт, 
Ганна Максимівна Полегешко, Ірина Степанівна Кужель, Трохим Кирилович Багатюк, 
Уляна Денисівна Пустовойт, Аксинія Петрівна Виноградна, Мотрона Іванівна Козлянська, 
Григорій Іванович Пустовойт, Володимир Омелянович Пустовойт, столяр Григорій Гна-
тович Ширай; колгосп ім. Коцюбинського – тваринниця Єфросинія Петрівна Бригинець, 
бригадир Володимир Микитович Прядко, колгоспники: Федір Юркович Полегешко, 
Анастасія Іванівна Метлик, Феодосія М. Калита, Левко Дмитрович Душенок, Самійло 
Сапонович Постол, Микола Семенович Козлянський, Петро Михайлович Виноградний, 
Михайло Климович Кобзар, Петро Хомич Бригинець, Микола Федорович Бригинець, 
Петро Данилович Стеченко, Гордій Андрійович Семенець, Євдокія Потапівна Стеченко, 
Григорій Ілліч Плуток, Іван Сидорович Кравченко, Степан Павлович Стеченко, Гаври-
ло Мефодійович Кречко, Ганна Єфимівна Бохан, Парасковія Кузьмівна Стеченко, Іван 
Фокович Левченко, Мойсій Андріанович Стеченко, Антон Семенович Рудник, Андрій 
Володимирович Рудник, Зінаїда Пилипівна Стеченко, Харитина Акимівна Коленок, 
Олена Семенівна Стеченко, Парасковія Федосіївна Стеченко, Ірина Тарасівна Носенок, 
Євдокія Андріївна Кукса, Віра Сергіївна Ферапонтова, Катерина Семенівна Полегешко, 
Марія Трохимівна Пустовойт, Олексій Федорович Пустовойт, Андрій Антонович Пусто-
войт, Ольга Трохимівна Буренок, Віра Карпівна Іллюшко, Іван Каленикович Бригинець, 
Омелян Романович Бригинець, Марія Панкратівна Кобзар, Матвій Ілліч Буренок, Мотря 
Іванівна Буренок, Ксенія Сергіївна Кужель, Марія Фальківна Калита, Ганна Миколаївна 
Калита, Павло Семенович Недобой, Мотрона Опанасівна Бригинець, Степан Павлович 
Буренок, Єлизавета Омелянівна Кисла, Феодосія Омелянівна Кисла, бригадир Андрій 
Іванович Макаренко (1946–1947); 

медалями ВДНГ СРСР: малою срібною – ланкова Ганна Яківна Марусик (1958 р., 
11 червня); бронзовою – колгоспниця Ганна Климівна Пустовойт (1984 р., 25 серпня);

Книга пошани колгоспу ім. Коцюбинського: К.П. Уховська, Н.К. Стеченко, Н.В. 
Валевач, Н.Г. Душенок, М.Ф. Кобзар, В.С. Денисенко, К.Т. Мневець, Д.С. Макаренко;

відзнакою Міністерства сільського господарства УРСР нагороджено тракториста 
А.С. Козлянського (1983 р., 1 травня);

Почесною грамотою Чернігівської обласної ради – головний бухгалтер Лідія 
Петрівна Денисенко (2005);

районна Дошка пошани: доярка П.Я. Денисенко (1963, 1964, 1966, 1968, 1969), 
ланкова Г.О. Ширай (1964, 1970), доярка П.І. Кисла (1966), доярка К.П. Уховська (1966, 
1978), доярка У.Л. Калита (1966), агроном Г.Ф. Ковтун (1966, 1967), ланкова П.Т. Буренок 
(1966), ланкова М.М. Душенок (1966), ланкова Є.С. Шульга (1966), ланкова М.Я. Шульга 
(1966), секретар партійної організації колгоспу Ф.М. Пустовойт (1967), свинарка К.С. 
Полегешко (1967, 1968, 1975), ветфельдшер колгоспу М.К. Кобзар (1969), доярка О.С. 
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Кобзар (1970), голова колгоспу О.О. Тищенко (1971, 1982, 1984, 1989, 1991), ланкова 
М.М. Кисла (1971, 1972, 1973, 1974), механізатор І.В. Крахмалюк (1976, 1977), механіза-
тор Д.Д. Стеченко (1979, 1980, 1981), механізатор А.С. Козлянський (1980), доярка В.Г. 
Душенок (1981), трактористка Н.Г. Стеченко (1983), комбайнер В.П. Лук’яненко (1984).

Депутатами Чернігівської районної ради по Ковпитській сільраді обиралися: 
доярка П.Я. Денисенко (1963, 1965, 1967), ланкова В.П. Красюк (1963), голова колгоспу 
Ф.М. Коломієць (1963, 1965, 1967, 1969), ланкова Г.С. Півень (1965), ланкова З.Д. Півень 
(1967, 1969), ланкова М.М. Кисла (1971, 1973), голова колгоспу О.О. Тищенко (1971, 
1973, 1982, 1985, 1990), доярка К.П. Уховська (1975, 1977, 1982, 1985), ланкова, завідуюча 
дитячим садочком І.П. Багатюк (1975, 1977, 1980, 1982, 1985), зоотехнік колгоспу Н.П. 
Ковальчук (1975, 1977), В.Є. Пономаренко (1980), Н.П. Ворох (1980), Н.Д. Кисла (1980), 
економіст колгоспу Н.Д. Іллюшенко (1982), агроном Г.П. Бова (1985), голова СГТОВ ім. 
Тищенка М.М. Кужель (1994, 2010).

Козлов Григорій Іванович (1919–1991) – до війни працював 
учителем, пройшов фронтами Великої Вітчизняної. В мирний час 
23 роки працював головою колгоспу ім. Т.Г. Шевченка (с. Черниш). 
Господарство під його керівництвом стало одним із кращих в районі. 
Відзначений багатьма урядовими нагородами як військовими, так і 
трудовими – орденом  «Знак Пошани» (1976), медалями, занесений 
до районної Книги трудової слави (1972).

Коломієць Сергій Трохимович – комбайнер колгоспу ім. Леніна 
(с. Андріївка), за трудові досягнення районною газетою визначався 
як герой жнив (1963 р., серпень). 

Колонтай Григорій Миколайович (1938 р.н.) – працював ге-
неральним директором НВО  «Чернігівеліткартопля» (смт Седнів, 
1984–2004), кандидат сільськогосподарських наук. Нагороджувався 
орденами  «Знак Пошани» (1977), Трудового Червоного Прапора 
(1988), Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (1999), 
Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації (2003), 
відзнакою Чернігівського обласного управління агропромислового 
комплексу облдержадміністрації  «Знак пошани» (2003). Черні-
гівську дослідну станцію картоплі було створено у 1963 р. на базі 
радгоспу ім. Чкалова в Седневі наказом Міністерства сільського 
господарства УРСР від 18.01.1963 р. № 21-к. Через два роки станція 
стала науково-виробничим об’єднанням  «Чернігівеліткартопля» у 

підпорядкуванні Інституту картоплярства УААН. Єдиний науково-виробничий комп-
лекс, до якого входять дослідна станція і дослідно-виробниче господарство, проводить 
роботу з питань селекції, насінництва, технології вирощування та зберігання картоплі, 
вирощування елітного посівного матеріалу як картоплі, так і зернових. За роки неза-
лежності виведено 10 сортів картоплі, з яких 6 занесено до Державного реєстру сортів 
рослин України: Седнівська рання, Чернігівська рання, Пекурівська, Придеснянська. 
Сорт Чернігівська-98 проходить державне сортовипробування. В об’єднанні працює по-
над 400 осіб. Із 26 працівників дослідної станції 9 наукових співробітників, серед яких 
три – кандидати сільськогосподарських наук. 

Козлов Г.І.
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Компанієць Тетяна Олександрівна – зоотехнік колгоспу ім. Комка, занесена на 
обласну Дошку пошани (1979).

Коновалов Олександр Іванович (20.9.1954 р.н.) – народився в 
с.Чорнобай Черкаської області. В 1972 році після закінчення серед-
ньої школи вступив до Української сільськогосподарської академії, 
яку закінчив у 1977 році за спеціальністю інженер-електрик. Свою 
трудову біографію розпочав у колгоспі  «Всесвітній Жовтень» 
с. Анисів Чернігівського району. В липні 1983 року очолив колгосп 
ім. Чапаєва в с. Рудка і пропрацював там до вересня 1990 року. За 
час роботи в господарстві було збудовано 2 корівники по 200 голів 
великої рогатої худоби, 2 телятники з новою технологією відго-
дівлі, пташиний комплекс, 2 пункти штучного осіменіння корів, 
зерносховище, ангар для зберігання техніки. Не залишалось поза 

увагою будівництво соціально-культурних об’єктів та житла на селі. За цей час було збу-
довано 2 км водогону, 5 двоквартирних будинків та 17 одноквартирних. Був створений 
народний колектив  «Криниця», діяв хоровий колектив Рудківського будинку культури. 
О.І.Коновалов неодноразово обирався депутатом Чернігівської районної ради. Вчетверте  
був обраний у 2002 році від Рудківської територіальної громади. З 1997 року працював 
директором Чернігівського району електричних мереж.

Копилєр Л.Є. – колгоспниця з колгоспу ім. Кірова (смт. Олишівка) обрана депутатом 
Чернігівської обласної ради (1975). 

Корецький Олександр Васильович – голова колгоспу  «Червона зірка» (с. Ведиль-
ці), занесений на обласну Дошку пошани (1984).

Корма Марфа Іванівна – оператор машинного доїння колгоспу  «Новий шлях», 
занесена на обласну Дошку пошани (1983).

Коробко Віталій Миколайович – тракторист-машиніст ТОВ  «Чернігівська індустрі-
альна молочна компанія», нагороджений Подякою міністра аграрної політики України 
(2010), переможець районного огляду-конкурсу на збиранні зернових культур у 2010 році.

Коробко Михайло Макарович – головний агроном колгоспу ім. Свердлова (с. Ро-
їще), занесений на обласну Дошку пошани (1983, 1984).

Косач Василь Федорович (09.02.1941 р.н.) – народився в с. Боромики, тракторист, 
за трудові досягнення нагороджений Почесною Грамотою Президиії Верховної Ради 
УРСР і орденом Трудової Слави ІІІ ст.

Кот Віра Миколаївна – економіст колгоспу ім. Чапаєва, депутат Чернігівської об-
ласної ради (1980).

Кот Любов Миколаївна (1931 р.н.) – краща 
доярка району з с. Жукотки, нагороджена ордена-
ми Леніна (1971, 1973), золотою медаллю ВДНГ 
СРСР (1973), обиралась депутатом Чернігівської 
облради (1971), занесена до районної Книги тру-
дової слави (1972). 

Котенко Віра Василівна – бригадир рад-
госпу  «Чернігівський» (с. Ягідне), занесена до 
районної Книги трудової слави (1972).
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Кравченко Анатолій Сергійович – директор СТОВ  «Урожай» (с. Улянівка), на-
городжений Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації (2004).

Крапива Іван Матвійович – старший економіст райфінвідділу 
по фінансуванню сільського господарства, занесений до районної 
Книги трудової слави (1972).

    
Краснянського сільгосппідприємства (до 1974 р. – ім. Калініна, 

згодом – ім. Будьонного) нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Ольга Кіндратівна 

Корінь – телятниця (1973), Олексій Григорович Вершняк – ланковий 
(1973), Іван Семенович Ларченко – комбайнер (1977), Валерій Петрович Воронін – трак-
торист-машиніст (1984);

орденом  Жовтневої  революції: Василь Федотович Гаврусенко (1920 р.н.) – учас-
ник бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр., кавалер бойового ордена  
Червоної Зірки, після війни працював бригадиром рільничої бригади колгоспу с. Красне;

орденом  «Знак Пошани»: Ольга Павлівна Сердюк – доярка (1973), Іван Семенович 
Ларченко – комбайнер (1973), Яків Тимофійович Головченко – колгоспник (1975), Павло 
Іванович Ананко – комбайнер (1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Микола Юхимович Щербина – водій автомашини 
(1977), Микола Андрійович Куліш – тракторист (1977), Григорій Іванович Гавриш – трак-
торист (1978), Григорій Семенович Щербина – комбайнер (1978), Олексій Михайлович 
Бондаренко – тракторист-машиніст (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Уляна Євтихівна Турченко – свинарка (1966), 
Надія Григорівна Литвин – свинарка (1973), Павло Степанович Дерев’янко – тракторист 
(1973), Віра Петрівна Коваленко – бригадир (1973);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Любов Іванівна Гавриленко – ланкова (1966), 
Петро Миколайович Красний – свинар (1966), Валентина Василівна Судова – доярка 
(1966), Іван Лазарович Саєнко – тракторист (1966), Галина Василівна Підгорна – доярка 
(1966), Микола Кузьмич Макатер – секретар колгоспу (1966), Ольга Карпівна Козиренко 
– агроном (1967), Павло Васильович Кравець – тракторист (1971), Марія Титівна Крав-
ченко – колгоспниця (1971), Уляна Андріївна Терещенко – свинарка (1973), Михайло 
Григорович Вершняк – тракторист (1975), Григорій Панасович Потій – тваринник (1977), 
Петро Давидович Мозговий – комбайнер (1978), Ганна Іванівна Веремієнко – майстер 
по виробництву молока (1982), Мотрона Іванівна Рень – майстер по виробництву яло-
вичини (1982);

медаллю  «Ветеран праці»: колгосп ім. Будьонного – колгоспниці Уляна Андріївна 
Ананко, Ганна Григорівна Биковець, Марія Мойсеївна Гаврусенко, Марія Назарівна 
Кравченко, Марія Дмитрівна Ленько, Варвара Антонівна Ляховець, Василина Остафіївна 
Ніколаєнко, Марія Павлівна Пашко, Уляна Михайлівна Ріпка, Іван Григорович Чвара – 
оператор по відгодівлі великої рогатої худоби (1978);

Почесними  грамотами  Чернігівського обкому комсомолу, за активну участь у 
проведенні всіх сільськогосподарських робіт:  колгоспники-стаханівці артілі  «Шлях 
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до кращого життя», учасники районної сільськогосподарської виставки 1951 року се-
кретар комсомольської організації колгоспу Михайло Маренок  , комсомолець  Григорій 
Кононенко та ланкова по вирощуванню кок-сагизу Наталія Антонівна Ананко (1952 р., 
18 січня);

великою срібною медаллю ВДНГ СРСР: голова колгоспу Микола Нестерович 
Лазаренко  (1958 р., квітень);

Книга пошани колгоспу ім. Калініна: Пашко У.Г., Гречка С.Л., Потій О.М., Йовчик 
О.Ф., Петренко Г.С., Гвоздь А.С., Ананко М.С., Гвоздь М.С., Лазаренко Г.Д., Бондар 
М.Ф., Головко Г.Ю., Петренко М.Ф., Ольховик О.П., Макатер К.І., Потій П.П., Литвин 
М.П., Дерев’янко Д.Ю., Кравець П.Є., Фурс М.С., Фурс М.С., Биковець Д.Н., Музика 
К.С., Кононенко О.П., Сільська О.Л., Мищенко М.Я., Ковтун О.Д., Макатер О.М., Галюк 
М.К., Леоненко О.Ю., Козиренко О.К., Гаврусенко В.Ф., Головченко Я.Т., Помилуйко 
П.Ф., Петренко М.Ф., Кравченко І.М., Приходько О.В., Ананко М.І., Кононенко О.П., 
Ображій І.Л., Рязанова Г.А., Биковець В.С., Пісня П.Х., Кот Н.М., Родіна О.Р., Пупій 
П.М., Воробей Є.І., Чорноп’ятько О.В., Рева О.І., Гвоздь П.М., Артюх О.М., Ніколаєнко 
А.М., Кравченко М.Т., Ананко Г.Р., Блуда Р.А., Кононенко О.П., Слісар О.С., Кравець 
П.Й., Турчанко У.Є., Мищенко Н.М., Потій Г.О., Пісня М.Г., Рязанова Г.А., Борода В.І., 
Кравченко А.А., Ображій М.С., Головченко Н.М., Гулай Я.М., Петренко М.Ф., Фурс 
М.М., Помилуйко П.Ф., Куліш М.А., Вершняк О.Г., Ананко М.Т., Кравець П.В., Ананко 
П.І., Шматковський І.В., Ображій І.Л., Кравченко І.М., Головченко А.Г., Кравченко М.М., 
Дерев’янко Г.П., Потій О.О., Кияшко М.М., Родіна О.Р., Кононенко О.П., Сорочка О.Т., 
Галюк М.Ф., Лазаренко Г.Д., Белодід О.Г., Кравець К.Г., Спиця П.Є., Макотер В.Є., Гвоздь 
О.С., Пирог А.І., Макотер В.А., Головченко Я.Т., Кравченко М.Т., Кравченко М.М., Єр-
моленко Г.М., Петренко К.А., Помилуйко І.П., Леоненко В.Ю., Потій М.І., Ананко М.І., 
Мищенко М.М., Леоненко О.Ю., Пісня О.Т., Пашко П.Д., Ніколаєнко М.О., Спиця П.Ю., 
Макотер В.Є., Кравченко І.М., Ображій С.С., Кравченко М.Т., Ребенок М.Й., Ребенок І.П., 
Куліш М.А., Кравець П.В., Вершняк О.Г., Кононенко О.П., Рязанова Г.А., Терещенко У.А., 
Литвин Н.Г., Гвоздь П.М., Кравченко А.А., Ображій О.П., Приходько О.В., Галюк М.Ф., 
Ребенок Є.Г., Гаврусенко В.Ф., Сорочка П.І., Вершняк М.Г., Кононенко О.П., Соколов 
Г.Г., Рень Ф.П., Ребенок Є.Г., Ребенок І.П., Кравченко І.М., Петренко К.Я., Кравченко 
К.М., Вахиль О.Ф., Помилуйко Т.К., Гаврусенко М.Д., Дерев’янко Г.П., Ананко М.Т., 
Вершняк М.Г., Пісня М.Г., Головко О.Ф., Ананко Г.І., Пісня Т.Г., Турчанко У.Є., Кравець 
П.В., Клименко Н.О., Лапа О.К., Шматковський І.В., Ображій О.І., Кравченко А.А., Пе-
тренко М.Ф., Сакун М.К., Ховрич І.Т., Музика Т.Д., Помилуйко Г.С., Приходько О.В., 
Ткаченко М.В., Родіна О.Р., Терещенко У.А., Голо-
вко Г.Ю., Петренко К.Я., Кравченко І.М., Вахиль 
О.Ф., Ленько А.М., Гвоздь У.С., Дерев’янко П.М., 
Куліш М.А., Нагорний М.В., Чвара Л.О.;

Почесною грамотою Чернігівської облас-
ної ради: голова ФГ  «Воєнвид» Сергій Куйбіда 
(2012).

Крутик Михайло Іванович (1926 р.н.) – пра-
цював головою колгоспу  «Ленінський шлях» у 
с. Шестовиця (1968–1992). Як ветеран Великої 
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Вітчизняної війни, нагороджений орденами Вітчизняної війни,  «За мужність» та медал-
лю  «За победу над Японией». Трудова відзнака – орден Трудового Червоного Прапора 
(1975). Михайло Іванович багато зробив для розбудови села, посприяв його газифікації у 
1991 р. Крім того, у колгоспі під його керівництвом вирощувалась картопля для моряків 
Чорноморського флоту. Вдячні жителі м. Севастополя назвали М.І. Крутика Почесним 
громадянином свого міста і нагородили медаллю  «В ознаменування 175-річчя Севас-
тополя» (1958).

Кувечицького сільгосппідприємства нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Ганна Михайлівна Лук’яшко – ланкова 

(1972), Марія Іванівна Лесун – ланкова (1973), Іван Якович Шуляк – бригадир (1977), 
Любов Нестерівна Купрієнко – майстер по виробництву молока (1986);

орденом  «Знак Пошани»: Ірина Іллівна Лесун – доярка (1971), Ганна Антонівна 
Копоть – свинарка (1973), Іван Федорович Глазько – голова колгоспу ім. Рози Люксембург 
(1973), Михайло Пилипович Бендик – тракторист (1975), Микола Якович Шестак – по-
мічник бригадира (1976), Олексій Порфирійович Ломако – тракторист (1977), Микола 
Григорович Шуляк – бригадир (1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Іван Михайлович Бабинець – тракторист (1977), 
Михайло Григорович Ткаченко – комбайнер (1978), Ніна Іванівна Леонова– майстер по 
виробництву молока (1981);

медаллю  «За трудову доблесть»: Ганна Антонівна Копоть – свинарка (1966), Лю-
бов Нестерівна Купрієнко – ланкова (1972), Ольга Терентіївна Шестак – доярка (1973), 
Микола Гнатович Бебко – тракторист (1975), Тетяна Петрівна Руденок – доярка (1977), 
Федір Іванович Лукашук – головний агроном (1978), Надія Іванівна Стельмах – майстер 
по виробництву яловичини (1986); 

медаллю  «За трудову відзнаку»: Марія Миколаївна Шибирин – пташниця (1966), 
Іван Тимофійович Шуляк – комбайнер (1966), Олексій Григорович Глухенький – трак-
торист (1973), Ганна Андріївна Черв’як – майстер по виробництву молока (1984); 

медалями та дипломами ВДНГ СРСР: золотою – оператор по відгодівлі ВРХ Во-
лодимир Іванович Ланько (1982), срібною – механізатор Микола Якович Шестак, водії 
Михайло Федорович Горба та Віктор Миколайович Бендик (1984), бронзовою – телятниця 
Ганна Петрівна Вотчич (1974), оператор Надія Іванівна Стельмах, механізатор Микола 
Федорович Лесун, колгоспники Любов Миколаївна Шуляк, Василь Гордійович Ткаченко 
та Григорій Никифорович Заворотний (1982), механізатор Віктор Петрович Кулиба (1984), 
дипломом І-го ступеня – бригадир тракторної бригади Микола Григорович Шуляк (1984);

Почесною грамотою Чернігівського облвиконкому –  оператор машинного доїння 
корів Ніна Аврамівна Кувшинова (1985);

переможець обласного соціалістичного змагання тракторист В.П. Кулеба одержав 
право позачергового придбання мотоцикла МТ-10 (1984 р., 12 січня);

Почесною грамотою Чернігівської обласної ради – доярка Ніна Аврамівна Кув-
шинова (1985);

делегат ІV Всесоюзного з’їзду колгоспників – механізатор Віктор Петрович Кулиба 
(1988);

Подяка Чернігівської облдержадміністрації : доярці Ганні Володимирівні Булах 
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(2005), телятниці Ніні Погребець (2008), головному агроному Олександру Івановичу 
Приходьку (2009), завідувачу ферми  Валерію Федосовичу Ващенку (2010).

Кудрик Василь Данилович (1927–2002) – учасник Великої 
Вітчизняної війни, у мирний час працював головним агрономом 
та головою колгоспу  «Шлях до кращого життя», а також головою 
сільради у с. Жеведь.

Кузьменко Володимир Миколайович – керівник ТОВ  «Аван-
гард»  ім. Скачка І.І (с. Іванівка), нагороджений відзнакою Головного 
управління АПК Чернігівської облдержадміністрації  «Знак Пошани» 
(2011).

Куйбіда Сергій Іванович (13.02.1965 р.н.) – народився на Вінничині, працював 
головним бухгалтером колгоспу ім. Леніна с. Андріївка (1988–1994), головою колгоспу 
ім. Будьонного с. Красне (1994–1997), начальником фінансового управління Чернігів-
ської райдержадміністрації (1997–2001), першим заступником голови Чернігівської 
райдержадміністрації (2001–2005), директором ПП  «Олишівське» (2005–2010), заступ-
ником голови Чернігівської районної ради (2010–2012), з 2012 р. – голова фермерського 
господарства  «Воєнвід». Нагороджений Почесними грамотами Чернігівської обласної 
державної адміністрації та Чернігівської обласної ради.

Кулакова Ольга Мойсеївна (1939 р.н.) – 26 
років працювала дояркою в колгоспі с. Ладинка, 
двічі обиралась депутатом Чернігівської облас-
ної ради, нагороджена орденом Трудової Слави 
ІІІ ст. 

Купрієнко Михайло Михайлович – голо-
ва СВК  «Полісся» (с. Кувечичі), нагороджений 
медаллю  «За працю і звитягу» (2009), Почесною 
грамотою Чернігівської обласної ради (2006).

Куча Уляна – доярка з Анисова, районна газета відзначає її 
трудові успіхи (1955–1962), переможець районного соціалістичного 
змагання (1962). 

Лавриненко Михайло Андрійович – комбайнер колгоспу  «Шлях Леніна» (с. Те-
рехівка), рішенням Чернігівського облвиконкому визнаний переможцем серед жниварів 
області за 1976 рік.

Ладинського сільгосппідприємства ім. Куйбишева нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Михайло Пименович Помилуйко – бри-

гадир (1971), Парасковія Степанівна Чернишова – доярка (1973), Іван Якович Кротенко 
– бригадир (1973), Пилип Харитонович Лещенко – ланковий (1975), Петро Тимофійович 
Рева – голова колгоспу ім. Куйбишева (1977), Петро Іванович Сакун – тракторист (1977), 
Петро Іванович Самусь – водій автомашини (1977);

орденом Жовтневої революції: Михайло Пименович Помилуйко – бригадир кол-
госпу (1973);
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орденом  «Знак Пошани»: Петро Тимофійович Рева – голова колгоспу ім. Куйби-
шева (1973), М.В. Бабич (1973), Микола Степанович Ткаченко – помічник бригадира 
(1973), Тетяна Федотівна Свириденко – ланкова (1977), Михайло Романович Кононенко 
– ланковий (1986);

орденом Трудової Слави ІІ ст.: Володимир Петрович Чешенок – водій автомобіля 
(1986);

орденом  Трудової Слави ІІІ ст.: Ольга Мойсіївна Кулакова – доярка (1975), Тетяна 
Харитонівна Рябченко – доярка (1975), Григорій Федорович Пупій – ланковий (1976), 
Микола Михайлович Ісаєнко – водій автомашини (1977), Микола Антонович Рябченко 
– ланковий (1977), Марія Григорівна Янко – ланкова (1978), Віктор Григорович Свири-
денко – водій автомобіля (1988);

медаллю  «За трудову доблесть»: Ольга Борисівна Арапко – свинарка (1966), Іван 
Якович Кротенко – бригадир (1970), Петро Іванович Самусь – водій автомашини (1970, 
1972), Микола Степанович Ткаченко – помічник бригадира (1970), Марія Андріївна 
Косенко – свинарка (1977), П.Й. Костюченко (1977), Віктор Максимович Міткевич – за-
ступник голови колгоспу (1978), Ганна Панасівна Кирієнко – майстер машинного доїння 
(1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Іван Степанович Чарнобай – комбайнер (1966), 
Олексій Пантелійович Галушко – слюсар (1971), Параскева Йосипівна Костюченко – 
доярка (1971), Ольга Матвіївна Самусь – доярка (1973), Олег Іванович Сірий – агроном 
(1975), Віктор Олександрович Кулаков – технік (1981);

медаллю  «Ветеран праці»: П.Т. Рева, П.Х. Лещенко, М.С. Ткаченко, Т.Х. Рябченко, 
М.М. Ісаєнко (1970), П.Й. Костюченко, В.М. Миткевич, В.О. Кулаков (1980);

медалями ВДНГ СРСР: бронзовою – В.Г. Свириденко (1981);
Подяка Головного управління сільського господарства і продовольства Черні-

гівської облдержадміністрації: директору ТОВ  «Придесення» Михайлу Андрійовичу 
Романченку (2004).

Ладонько Марія Гнатівна – доярка колгоспу ім. ХХІ з’їзду 
КПРС (с. Довжик), занесена до районної Книги трудової слави 
(1972).

Левицький Василь Гаврилович 
– директор приватного науково-вироб-
ничого підприємства  «Левона», засно-
ваного 1995 року в Седневі. Підприєм-
ство переробляє сільськогосподарську 
сировину на крохмаль і крохмалепро-
дукти. Проводиться велика пошукова та 

наукова робота в галузі модифікованих крохмалів і переробки 
картоплі на крохмаль вищого ґатунку. Втілюється в життя 
новий інвестиційний проект щодо створення безвідходного 
високоавтоматизованого сучасного виробництва.

 В.Г. Левицький закінчив Одеський технікум промис-
лової автоматики та Київський політехнічний інститут за 
спеціальністю  «Автоматика і телемеханіка». Нагороджений 
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Почесною Грамотою Чернігівської облдержадміністрації (2011), відзнакою Головного 
управління АПК Чернігівської облдержадміністрації  «Знак Пошани» (2007, 2012).

Левковицького сільгосппідприємства нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Іван Степанович Ведь – бригадир трактор-

ної бригади (1973), Костянтин Федорович Вовк – бригадир комплексної бригади (1973), 
Леонід Михайлович Сапон – тваринник (1975), Григорій Тимофійович Немець – голова 
колгоспу ім. Комка (1977), Анатолій Тимофійович Сапон – комбайнер (1977);

орденом  Жовтневої революції: Іван Степанович Ведь – бригадир тракторної бри-
гади (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Олександра Пилипівна Галка – доярка (1971), Анатолій 
Тимофійович Сапон – механізатор (1973), Михайло Васильович Смолянич – тракторист 
(1976), Михайло Васильович Смолянич – ланковий (1977), Микола Іванович Брик – 
тракторист (1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Микола Юхимович Колесник – бригадир (1977), 
Микола Дмитрович Артюшенко – комбайнер (1978), Микола Григорович Руденко – трак-
торист-машиніст (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Надія Яківна Палій – доярка (1973), Парасковія 
Олександрівна Садовська – колгоспниця (1973), Іван Володимирович Буренок – ланковий 
(1975), Григорій Іванович Лисенко – тракторист (1977), Катерина Олександрівна Палій 
– колгоспниця (1978), Михайло Григорович Палій – водій автомашини колгоспу (1978), 
Олександра Миколаївна Сердюк – майстер по виробництву молока (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Пелагея Хомівна Цілик – доярка (1966), Валентина 
Михайлівна Ляшенко – ланкова (1966), Микола Олексійович Осика – тракторист (1973), 
Парасковія Павлівна Веремійчик – ланкова (1978), Валентина Петрівна Бойко – майстер 
по виробництву молока (1981);

медалями ВДНГ СРСР: малою срібною – голова колгоспу ім. Сталіна Микола 
Єлисейович Юрченко (1958 р., червень), бронзовою – бригадир тракторної бригади Іван 
Степанович Ведь (1975).

Левченко Андрій Миколайович – голова колгоспу  «Червоний прапор» с. Пльохів 
(1973–1982), за його підтримки в селі Пльохів побудовано перше в районі двоповерхове 
приміщення адміністративного будинку та клуб.

Левченко Тимофій Кирилович – агроном з Анисова, за-
несений до районної Книги трудової слави (1972).

Ленько Микола Йосипович (1942 р.н.) – працював голо-
вою колгоспу ім. Калініна с. Новоселівка (1984–1994). В цей 
час здійснювалось будівництво об’єктів сільськогосподарського 
виробництва та соціально-культурної сфери села. 

Левченко Т.К.
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Лещенко Володимир Тихонович – рибалка рибколгоспу ім. 
Чкалова (с. Дніпровське), занесений на обласну Дошку пошани 
(1979, 1983), нагороджувався Почесною грамотою Чернігівського 
обкому КПУ та Чернігівського облвиконкому (1981 р., 14 липня).

Лещенко Ганна Миколаївна (01.01.1950 р.н.) – народилася в 
с. Количівка, оператор по відгодівлі худоби колгоспу  «Авангард». 
В травні 1990 року нагороджена Грамотою Президії Верховної 
Ради УРСР за заслуги у нарощуванні виробництва сільськогос-
подарської продукції на основі освоєння інтенсивних технологій 
і передових методів праці (1990 р., 17 травня).

Лещенко Пилип Харитонович – ланковий механізованої 
ланки колгоспу ім. Куйбишева (с. Ладинка), занесений до районної Книги трудової 
слави (1972).

Лисенко Володимир Васильович – командир екіпажу комбайна вітчизняного ви-
робництва ПОП ім. Герасименка (с. Анисів), переможець районного огляду-конкурсу на 
збиранні врожаю зернових культур 2011 року – намолотив 885 тонн зерна.

Литвин Ганна Григорівна – оператор машинного доїння корів колгоспу ім. Кірова, 
занесена на обласну Дошку пошани (1981).

Лісовий Євген Федосович (1931–1995) – трудову діяльність 
розпочав у 1949 році (загальний стаж – 45 років), з 1961 р. ланко-
вий механізованої ланки по вирощуванню картоплі колгоспу ім. 
Жданова (с. Халявин), нагороджений орденами Трудового Черво-
ного Прапора (1973), Леніна (1977), багатьма медалями.

Логвинчук Валентина Іванівна – заступник начальника 
управління, начальник відділу організації виробництва, пере-
робки та маркетингу сільськогосподарської продукції управління 
агропромислового розвитку Чернігівської райдержадміністрації, 
нагороджена  «Знаком Пошани» Головного управління агропро-
мислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації (2005).

Ломонос Марія Іванівна (1934 р.н.) – у 60-х роках ХХ ст. 
передова ланкова колгоспу  «Зоря комунізму» (с. Пакуль), має 42 
роки трудового стажу, працювала в польовій бригаді ТОВ  «Уро-
жай» (с. Улянівка), нагороджена орденом Трудового Червоного 
Прапора (1966), медаллю  «За доблесну працю» (1970).

Лугина Володимир – комбайнера з с. Халявин, нагороджений 
Почесною грамотою Чернігівського обкому комсомолу, знаком ЦК 
ВЛКСМ  «Золотий колос» (1982 р., 2 жовтня).

Лугина Олександра Олександрівна – телятниця ксп  «Прогрес» с. Халявин, пере-
можець районного конкурсу майстрів племсправи (1999, 2004), нагороджена Подякою 
Чернігівської облдержадміністрації (2004).

Луговські –  представники трудової династії, про яких не можна розповідати наріз-
но, лише як про родину надзвичайних трударів із Терехівки. Батько – Денис Гнатович 
Луговський (1892–1976) працював у колгоспі  «Шлях Леніна», у 1942 р. був головою 
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цього колгоспу. Три його сини стали і його послі-
довниками: Володимир Денисович (1919–1971) 19 
років (з липня 1952 р.) очолював колгосп  «Рассвет» у 
с. Брусилів. За ці роки господарство піднялося і зміц-
ніло, стало на шлях зростання. Мав бойові і трудові 
нагороди: «Знак Пошани»  (1971), медаль  «За трудову 
доблесть» (1966); Василь Денисович (1922–1994) – у 
роки Великої Вітчизняної війни служив льотчиком, 
через поранення демобілізований. Працював  головою 
організації ДТСААФ, інструктором райкому КПУ. У 
1955–1989 рр. – голова  колгоспу  «Дружба» с. Хмільниця. Нагороджений орденами Ле-
ніна (1966, 1973), Жовтневої революції (1977), медаллю  «За трудову доблесть» (1971) 
і найвищою трудовою відзнакою – Золотою медаллю Героя Соціалістичної праці. Оби-
рався депутатом обласної ради (1966–1990) та головою районної ради ветеранів, його 
прізвище заносилося на районну Дошку пошани та записано в районній Книзі трудової 
слави (1972); Петро Денисович (1928–2009) працював головою колгоспу  «Шлях до 
комунізму» с. Петрушин (1965–1975), головою Терехівської сільської ради (1975–1986), 
нагороджений медаллю  «За трудову доблесть» (1971).

Лутченко Андрій Матвійович (1927–2002) – працював голо-
вою колгоспу ім. Ватутіна с. Мньов (1966–1977), за час його роботи 
проводилось будівництво господарських споруд підприємства та 
соціально-культурної сфери села, нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора (1973).

Льодовий Григорій Михайлович – оператор по відгодівлі мо-
лодняку великої рогатої худоби колгоспу ім. Жданова (с. Халявин), 
занесений на обласну Дошку пошани (1981).

Мажуга Петро Семенович – оператор по відгодівлі молодняка 
колгоспу ім. Калініна (с. Новоселівка), виконком Чернігівської обласної ради нагородив 
його Почесною грамотою (1985).

Мазур Микола Никифорович – старший інженер-землевпо-
рядник районного управління сільського господарства, занесений 
до районної Книги трудової слави (1972).

Малець Олександра Мойсіївна (1911–1997) – колгоспниця 
колгоспу  «Новий шлях» (с. Піски), за високі врожаї льону нагоро-
джена орденом Леніна (1950).

Макаренко Ганна Олексіївна – завідувачка тваринницького 
відділку колгоспу ім. Постишева (с. Жеведь), обрана депутатом 

Чернігівської обласної ради (1980).
Максименко Микола Миколайович (02.01.1963) – народився в с. Хмільниця, пра-

цював головним агрономом колгоспу  «Дружба» (1994), головою ТОВ  «Україна» с. Гучин 
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Ріпкинського району (1997), закінчив Академію державного управління при Президенті 
України (2004), магістр державного управління, депутат районної ради двох скликань, 
нагороджений грамотами облдержадміністрації та обласної ради (2005).

Малюга Пилип Федорович (1903 – 1975) – народився в 
м. Ніжин, до села Навози приїхав у 1933 р. за направленням Чернігів-
ського міськкому компартії для організації колгоспного будівництва, 
учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр., 
очолював колгосп ім. Шверника (с. Пакуль, 1950–1953), обирався 
депутатом Чернігівської обласної ради (1953), членом райкому КПУ 
(1954), головою Дніпровської сільської ради, працював головою 
місцевого колгоспу.

Мандрико Володимир Михайлович (1954 
р.н.) – голова одного з кращих в районі селян-

сько-фермерського господарства  «Володимир» в Терехівці. Пра-
цюючи в колгоспі  «Шлях Леніна», одним з перших започаткував 
орендний підряд. Асоціація фермерів та приватних землевласників 
України в 2002 р. нагородила  Почесною грамотою фермерське 
господарство  «Мандрико», учасника Всеукраїнського конкурсу в 
номінації  «Краще фермерське господарство». Відзначений за тру-
дові успіхи Подякою голови Чернігівської облдержадміністрації 
(2011), відзнакою Головного управління сільського господарства і 
продовольства Чернігівської облдержадміністрації  «Знак пошани» (2004), Почесною 
грамотою та знаком Чернігівської обласної ради (2007).

Марченко Любов Василівна – робітниця Киселівського льонозаводу, обиралась 
депутатом Чернігівської обласної ради (1975).

Масановець Анатолій – комбайнер колгоспу ім. Щорса (с. Жукотки), нагороджений 
Почесною грамотою Чернігівського обкому ЛКСМ України, знаком ЦК ВЛКСМ  «Зо-
лотий колос» (1981 р., 17 жовтня).

Матіяш Віра Архипівна – працювала головою райкому проф-
спілки працівників агропромислового комплексу, нагороджена По-
чесною грамотою Чернігівської обласної ради (1998).

Мекшун Ольга Іванівна – ланкова з колгоспу с. Кархівка, за-
несена до районної Книги трудової слави (1972).

Мекшун Ніна Василівна – оператор  машинного доїння кол-
госпу  «Дружба» (с. Хмільниця), занесена на обласну Дошку по-
шани (1979).

Мельниченко О.М. – агроном колгоспу с. Рудка, обраний де-
путатом Чернігівської обласної ради (1985).

Микула Микола Антонович – комбайнер сільгосппідприємства ім. Герасименка 
(с. Анисів) і  помічник комбайнера Леонід  Михайлович  Звоник на комбайні  «Дон-
1500» намолотили 825 тонн зерна, переможці районного огляду-конкурсу на збиранні 
врожаю 1998 р.

Мекуш О.І.
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Миненок Михайло Григорович – бригадир бригади по вирощу-
ванню овочів колгоспу ім. 1-го Травня (с. Шибиринівка), занесений 
до районної Книги трудової слави (1972).

Мироненко Василь Петрович – комбайнер 
колгоспу ім. Войкова (смт Михайло-Коцюбин-
ське), занесений до районної Книги трудової 
слави (1972).

Миронов Микола Дмитрович (23.08.1950 
р.н.) – уродженець Хмельницької області, м. По-
лонного, але й на Чернігівщині зумів не лише 
прижитись, а й залишив помітний слід доброго господаря. Закінчив 
Рівненський інститут інженерів водного господарства. У 1984 р. 
призначений директором будівництва Смолинського торфобрикет-
ного заводу (с. Смолин). По закінченні будівництва став директо-
ром Смолинського торфозаводу. Виробничі показники заводу всі 
роки його функціонування були найвищими. 148 робітників заводу 
зі своїми родинами та, власне, і все село забезпечувалися майже 
всіма необхідними продовольчими та промисловими товарами. У 

підсобному господарстві вирощували худобу, засівали поля зерновими і засаджували 
овочевими культурами, були свої сіножаті. У заводському магазині та їдальні кожен 
міг взяти скільки завгодно найкращих продуктів, в тому числі і хліба з власної пекарні. 
Встановили лінію з виготовлення лимонаду. Відкрили столярну та швейну майстерні. 
Придбали квоту на вилов риби в Десні та Київському водосховищі, запланували виго-
товляти рибні консерви і реалізовувати продукцію через торговельну мережу вже й поза 
межами села. Хоч і невелика пасіка, та малеча в дитячому садку вдосталь ласувала медом. 
За цей час змінилася на краще і структура села – виріс 16-квартирний житловий будинок, 
ФАП, дитячий садок, клуб, кав’ярня і лазня. Науку господарювати Микола Дмитрович 
засвоїв від своїх батьків:  «Щоб чогось досягти у житті, треба багато працювати. Бо ж 
кажуть: хазяїн той, хто трудиться. Цьому вчили мене з дитинства. Якщо хочеш людині 
добра – не давай рибу, дай сітку». Як директор ДП  «Смолинторф» підприємства  «Чер-
нігівторф», М.Д. Миронов став членом Міжнародного товариства з торфу, неодноразово 
брав участь у фахових міжнародних конгресах у Канаді, Німеччині, Фінляндії, Голандії. 
Нагороджений Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації (1998, 1999).

Мисюра Михайло Іванович – тракторист плодорозсадного радгоспу  «Чернігів-
ський» (с. Ягідне), за високі досягнення в змаганні та активну участь у громадській 
роботі нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1985).

Михайло-Коцюбинського сільгосппідприємства та районних відділень нагоро-
ди трудівників: 

орденом Леніна: Василь Якович Горбач – голова колгоспу ім. Войкова (1977);
орденом Трудового Червоного Прапора: Микола Михайлович Портний – комбайнер 

колгоспу (1972), Григорій Миколайович Письменний – завідувач відділенням колгоспу 
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(1973), Василь Якович Горбач – голова колгоспу (1973), Ганна Іванівна Пінчук – доярка 
колгоспу (1973), Микола Григорович Дуля – шофер колгоспу (1973), Микола Микола-
йович Коваль – бригадир відділення  «Сільгосптехніка» (1973), Олександр Григорович 
Биковець – керуючий Михайло-Коцюбинським відділенням Чернігівського районного 
об’єднання  «Сільгосптехніка» (1975), Надія Василівна Покормяко – доярка (1975), 
Олександр Петрович Полковніченко – заступник голови колгоспу (1977), Олексій 
Микитович Свириденко – тракторист (1977), Володимир Юхимович Сердюк – токар 
М.-Коцюбинського ремонтно-транспортного підприємства Чернігівського районного 
агропромислового об’єднання (1986);

орденом Жовтневої революції: Ганна Артемівна Портна – доярка (1975), Павло Іва-
нович Галушко – тракторист колгоспу (1977), Василь Якович Горбач – голова колгоспу 
ім. Войкова (1986);

орденом  «Знак Пошани»: Олександр Григорович Биковець – керуючий відділенням  
«Сільгосптехніка» (1971), Володимир Юхимович Сердюк – слюсар М.-Коцюбинського 
відділення  «Сільгосптехніка» (1971), Марія Юхимівна Портна – телятниця колгоспу 
(1973), Павло Іванович Галушко – тракторист колгоспу (1973), Василь Якимович Сердюк 
– шофер відділення  «Сільгосптехніка» (1973), Микола Павлович Руденок – газоелектро-
зварювальник ремонтного підприємства М.-Коцюбинського відділення  «Сільгосптехні-
ка» (1974), Микола Михайлович Шкаруба – слюсар відділення  «Сільгосптехніка» (1976), 
Микола Васильович Руденок – тракторист М.-Коцюбинського відділення  «Сільгосптехні-
ка» (1977), Василь Петрович Мироненко – комбайнер (1977), Олексій Васильович Кулак 
– водій автомашини відділення  «Сільгосптехніка» (1977), Григорій Іванович Савчук – 
тракторист відділення  «Сільгосптехніка» (1977), Володимир Іванович Сердюк – водій 
автомобіля Михайло-Коцюбинського відділення райсільгосптехніки (1981);

орденом  Дружби народів: Микола Іванович Потапенко – ланковий колгоспу (1984);
орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Олександр Костянтинович Орешко – тракторист-

машиніст Михайло-Коцюбинського відділення Чернігівського районного об’єднання  
«Сільгосптехніка» (1975), Микола Федорович Скоробагатий – комбайнер (1977), Ми-
хайло Іванович Бучко – слюсар Михайло-Коцюбинського відділення  «Сільгосптехніка» 
(1977), Павло Філонович Мироненко – тракторист колгоспу (1977), Михайло Петрович 
Полуян – тракторист колгоспу (1977), Михайло Денисович Дубина – тракторист колгоспу 
(1978), Тамара Олександрівна Скоробогата – майстер по виробництву яловичини (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Олександр Григорович Биковець – керуючий Ми-
хайло-Коцюбинським відділенням Чернігівського районного об’єднання  «Сільгосптехні-
ка» (1966), Микола Михайлович Портний – комбайнер колгоспу (1966), Василь Петрович 
Мироненко – комбайнер (1973), Олександр Петрович Полковніченко – заступник голови 
колгоспу (1973), Олексій Миколайович Томилко – тракторист (1973), Микола Іванович 
Ярошенко – тракторист колгоспу (1977), Іван Михайлович Ребенок – механізатор кол-
госпу (1979), Марія Романівна Портна – оператор по виробництву яловичини колгоспу 
(1981), Марія Іванівна Жибер – майстер по виробництву яловичини колгоспу (1985);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Петро Прохорович Кот – агроном колгоспу (1966), 
Володимир Михайлович Косовець – тракторист (1973), Іван Кіндратович Загривий – тва-
ринник (1975), Марія Михайлівна Калита – водій автомашини Михайло-Коцюбинського 
відділення  «Сільгосптехніка» (1977), Микола Іванович Потапенко – тракторист колгос-
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пу (1977), Михайло Миколайович Дрозд – водій автомашини Михайло-Коцюбинського 
відділення  «Сільгосптехніка» (1978), Анатолій Олексійович Сірий – бригадир колгоспу 
(1978), Микола Іванович Поклад – тракторист колгоспу (1981), Олександр Андрійович 
Видиш – механізатор колгоспу (1982), Іван Север’янович Колесник – головний ветери-
нарний лікар колгоспу (1986), Алла Андріївна Печерна – керуюча відділком колгоспу 
(1986), Микола Петрович Михайленко – тракторист-машиніст (1990); 

медалями ВДНГ СРСР: бронзовою – оператор по відгодівлі ВРХ колгоспу Тамара 
Олексіївна Скоробогата (1978), механізатор М.Т. Сердюк, оператори по відгодівлі ВРХ 
Іван Кіндратович Загривий, Марія Романівна Портна, Євдокія Василівна Видиш та ме-
ханізатор Павло Іванович Галушко (1982);

звання почесного колгоспника у січні 1971 року на звітних зборах ксп ім. Войкова 
першому присвоєно Данилу Овсійовичу Косовцю (помер1978);

делегат Всеукраїнського з’їзду представників колективних сільськогосподар-
ських  підприємств – механізатор колгоспу В.В. Потапенко (1993 р., травень);

Подяка Головного управління АПК Чернігівської облдержадміністрації: ком-
байнеру Михайлу Шахову (2009).

Михайлов Георгій Дмитрович – майстер комбінату хлібопро-
дуктів № 1, занесений до районної Книги трудової слави (1972).

Міжколгоспбуду та шляхового ремонтно-будівельного управ-
ління нагороди трудівників: 

орденом Трудового Червоного Прапора: Віктор Костянтинович 
Жук – майстер міжгосподарської будівельної організації Чернігів-

ського районного агропромислового об’єднання (1971); 
орденом  «Знак Пошани»: Микола Іванович Царенок – виконавець робіт райміж-

колгоспбуду (1986);
орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Ганна Михайлівна Бруй – муляр райміжколгоспбуду, 

Борис Савелійович Головач – бригадир слюсарів, Людмила Іванівна Наумова – садниця 
Чернігівського цегельного заводу облміжколгоспбуду (1975), Микола Петрович Грицан 
– водій автомобіля райміжколгоспбуду (1976), Володимир Захарович Лівак – зварюваль-
ник-монтажник райміжколгоспбуду (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Варвара Миколаївна Нетреба – бетонниця Чер-
нігівської ремонтно-будівельної дільниці (1975), Парасковія Яківна Плуток – муляр 
райміжколгоспбуду (1976), Микола Тимофійович Рекун – машиніст автогрейдера Чер-
нігівського районного шляхового ремонтно-будівельного управління;

медаллю  «За трудову відзнаку»: Василь Павлович Базика – бригадир райміж-
колгоспбуду (1973), Галина Дорофіївна Залозна – робітниця Чернігівського районного 
шляхового ремонтно-будівельного управління (1981).

Міцу Роман Євгенович – механізатор ПП  «Левона-С» (смт Седнів), переможець 
районного огляду-конкурсу проведення посівної кампанії в 2011 році.
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Міщанін Петро Іванович – механізатор ТОВ  «Чернігівська індустріальна молочна 
компанія», переможець районного огляду-конкурсу проведення посівної кампанії в 2011 
році.

Мньовського сільгосппідприємства ім. Ватутіна (з 1974 р.) нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Микола Антонович Пащенко – бригадир 

рільничої бригади № 1 (1973), Ганна Микитівна Копач – телятниця (1973), Антоніна 
Самійлівна Чоботар – тваринниця (1975), тваринники О.К. Акуленко та Ольга Семенівна 
Лутченко  (1976), Іван Кирилович Лутченко – тракторист (1977), Микола Андрійович 
Хропатий – машиніст торфозбиральної машини Мньовського торфопідприємства (1984), 
Микола Якович Куц – тракторист-машиніст (1986);

орденом  «Знак Пошани»: Панас Григорович Трухан – заступник голови колгоспу 
(1975), Катерина Улянівна Кравченко – ланкова (1977), Микола Якович Куц – тракторист 
(1977), Микола Петрович Чоботар – майстер по виробництву яловичини (1982);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Олексій Саніфонович Чоботар – водій автомашини 
(1977), Олександр Олексійович Шевченко – водій автомобіля (1977), Федір Юрійович 
Хропатий – тракторист (1978), Марія Михайлівна Мойсеєнко – ланкова (1981);

медаллю  «За трудову доблесть»: Ганна Павлівна Шара – ланкова (1971), Ганна 
Прохорівна Лутченко – ланкова (1973), Олександр Андрійович Лутченко – тракторист 
(1975), Варвара Єрмолаївна Хропата – телятниця (1977), Микола Іларіонович Хропатий 
– водій автомобіля (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Панас Григорович Трухан – зоотехнік (1971), 
Михайло Никифорович Гончаренко – машиніст торфопідприємства (1974), Катерина 
Іонівна Бородіна – ланкова (1978), Андрій Федосійович Пащенко – ланковий (1986);

медалями ВДНГ СРСР: бронзовою – тваринник О.С. Лутченко (1973, 1974), тва-
ринниці О.Р. Дока та О.К. Акуленко, телятниця Г.М. Копач (1974);

почесне звання заслужений колгоспник на колгоспних зборах присвоєно Ользі 
Юхимівні Чоботар (1938 р.н.). Бубенко Михайло Олександрович (1938 р.н.) – тракто-
рист сільгосппідприємства с. Мньов, за сумління і високі показники в роботі рішенням 
правління колгоспу записаний до Книги трудової слави артілі (1970);

переможець обласного соціалістичного змагання, керівник кормодобувного загону 
І.І. Тимошенко одержав право позачергового придбання автомобіля марки  «Жигулі» 
(1984 р., 12 січня).

Мовчан Микола Пилипович (1919–1999) – тридцятитисячник, 
працював головою колгоспу ім. Леніна (1953–1975), обирався депу-
татом Чернігівської районної ради (1963). Нагороджений орденом  
«Знак Пошани» (1966).

Мозговий і М.В. Вершняк – працівники конеферми артілі  
«Жовтневий переможець» (с. Новий Білоус), за досягнуті успіхи у 
розвитку конярства нагороджені значками  «Відмінник соціалістич-
ного сільського господарства» (1949 р., серпень). 

Моргун Максим Максимович (1921–2001) – працював завіду-
ючим фермою колгоспу с. Шибиринівка, нагороджений орденом 
Леніна (1973). Моргун М.М.
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Морщак М.І. – майстер по вирощуванню овочів, обрана депутатом Чернігівської 
обласної ради по Павлівському виборчому округу (1980).

Москаленко Тетяна Миколаївна – технік штучного запліднення тварин сільгосп-
підприємства  «Нива» (с. Роїще), переможець районного конкурсу техніків штучного 
запліднення тварин (2002).

Мохнатинського сільгосппідприємства нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Марія Петрівна Кондратенко – ланкова 

(1971), Євдокія Петрівна Баглай – бригадир (1973), Наталія Іванівна Кабан – бригадир 
рільничої бригади;

орденом  «Знак Пошани»: Олексій Никифорович Симончук – бригадир (1966), 
Микола Павлович Загатний – ланковий (1973), Іван Микитович Наливайко – тракторист 
(1973), Марія Степанівна Сиропара – доярка (1975);

орденом  Трудової  Слави ІІ ст.: Любов Григорівна Суховик – бригадир (1977), 
Ольга Миколаївна Залуговська – майстер по виробництву свинини (1986);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Ольга Миколаївна Залуговська – ланкова (1977), 
Марія Петрівна Балуба – ланкова (1978);

медаллю  «За трудову доблесть»: Парасковія Григорівна Рилошко – доярка (1966), 
Олександра Василівна Заворотна – пташниця (1973), Марія Василівна Багир – доярка 
(1973), Ганна Дмитрівна Шестак – тваринниця (1973), Григорій Іванович Бруй – поміч-
ник бригадира (1973), Іван Григорович Фурс – заступник голови колгоспу (1973), Ольга 
Миколаївна Залуговська – колгоспниця (1975), Микола Юрійович Манойло – комбайнер 
(1977), Надія Миколаївна Білоконська – майстер по виробництву молока (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Варвара Мойсеївна Пилипчук – пташниця (1966), 
Микола Петрович Шумал – бригадир (1966), Петро Якович Снєг – комбайнер (1966), 
Любов Трохимівна Чечевиця – пташниця (1966), Надія Миколаївна Білоконська – дояр-
ка (1976), Семен Никифорович Рилошко – водій автомашини (1978), Микола Павлович 
Каморний – тракторист-машиніст (1990);

медаллю  «Ветеран праці»: колгоспниця Катерина Степанівна Вершняк, оператор 
по вирощуванню молодняка Любов Георгіївна Рилошко (1978);

медалями ВДНГ СРСР: бронзовою – технік штучного запліднення сільськогоспо-
дарських тварин Іван Михайлович Заворотний, тваринниця Любов Іллівна Загатна (1974).

Делегат ІІІ-го Всесоюзного з’їзду колгоспників – бригадир рільничої бригади На-
талія Іванівна Кабан (1969). Делегат Всеукраїнського з’їзду пред-
ставників колективних сільгосппідприємств – голова колгоспу  
«Мохнатинське» Михайло Сергійович Масюк (1993).

Районна газета друкує матеріали про трудові здобутки пере-
дової ланкової колгоспу ім. Коцюбинського (с. Мохнатин) Ніни 
Симончук (1948).

Мринський Михайло Калістратович (02.01.1926–2006) – 
уродженець с. Новий Биків (Бобровицький район). Від батька 
успадкував любов і здібність до всяких механізмів. Коли по-
чалась війна, йому було 15. Просився на фронт, але за станом 
здоров’я не потрапив. Вдома пережив усі тяготи окупації. В 
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1946 р. вступив на факультет агрономії та ґрунтоведення Київської сільгоспакадемії. 
По розподілу поїхав до Казахстану – два роки працював у Північно-Уральській Прикас-
пійській агролісомеліоративній експедиції. За цей час отримав першу відзнаку – подяку 
та премію «сімсот рублів». У 1954 р. повернувся на Чернігівщину, уже з сім’єю, став 
головою колгоспу  «Червона зірка» у Ведильцях. Працював 26 років, за цей час колгосп 
став мільйонером, у селі з’явилося електричне світло, радіовузол, зводились будинки, 
відкрилась грибоварня, льонозавод, збудовано середню школу, люди вперше побачили 
телевізор. На фермі – доїльні апарати карусельного типу, електропастухи, зрошуване 
культурне пасовище, диспетчерський пункт. Михайло Калістратович був учасником 
ВДНГ СРСР, передавав досвід льоноводства, нагороджений орденами Леніна (1958), 
Трудового Червоного Прапора (1973), медаллю  «За трудову доблесть». Виростив троє 
дітей, діждав шістьох онуків і двох правнуків.

Музиченко Віталій Дмитрович (1949–1998) – голова колгоспу  
«Нове життя» (с. Боромики). За його головування заасфальтовано 
вулиці сіл Снов’янка та Боромики, зведено 15 будинків і гуртожи-
ток, відбудовано Казанську церкву в Снов’янці, газифіковано села 
Боромиківської сільради, побудовано нове приміщення ФАПу у 
Снов’янці, в Боромиках – обеліск на честь загиблих в роки Великої 
Вітчизняної війни, за досягнуті високі показники й здобутки в праці 
занесений до обласної Книги трудової слави (1987), нагороджений 
грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1984). 

Нагорний Павло – свинар колгоспу  «Авангард» (с. Іванівка), 
переможець районного змагання за 1961 рік, районна газета друкує 
матеріали про його трудові здобутки (1961–1962).

Насальський Петро Єфремович (1938–1997) – працював 
головою правління колгоспу  «Червоний маяк» с. Серединка 
(1979–1993).

Науменко Володимир Олександрович (1943 р.н.) – народився 
в с. Товстоліс, має 53 роки трудового стажу тракториста в місцево-
му сільгосппідприємстві, нагороджений орденом  «Знак Пошани» 
(1977), занесений на обласну Дошку пошани (1984).

Недобой Володимир Михайлович – 
ланковий механізованої ланки з с. Ковпита, 
занесений до районної Книги трудової слави 
(1972).

Неїжсал Федір Федорович (1941 р.н.) – уродженець с. Кладь-
ківка Куликівського району. У 1953 р. призваний до лав Радянської 
Армії, за зразкову службу мав нагороди. Після армії працював на 
освоєнні цілинних земель, за бездоганну працю нагороджений ме-
даллю  «За освоение целинных земель» (1964). У 1966 році переїхав 
до Старого Білоуса разом з дружиною і дітьми. Працював водієм 
в колгоспі  «Україна» (реорганізований в радгосп ім. Фрунзе). І знову відзначався По-
чесними грамотами і медалями, як кращий працівник. Виростив дві доньки, одна з них 
–  Деркач Ольга Федорівна – методист відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації.

Насальський П.Є.
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Нестеренко Олександра Стефанівна – доярка колгоспу ім. Черняхівського (с. Лу-
кашівка), депутат Чернігівської обласної ради (1959).

Нитченко Ганна Андріївна – оператор машинного доїння колгоспу  «Авангард» 
(с. Іванівка), занесена на обласну Дошку пошани (1981 р., 12 листопада).

Ніколаєнко Євдокія Аврамівна – ланкова колгоспу  «Новий 
шлях» (с. Піски), нагороджена орденом Леніна (1973).

Ніколаєнко Микола Іванович (21.06.1946 р.н.) – народився в 
с. Піски, закінчив Чернігівський кооперативний технікум та Київ-
ський технологічний інститут харчової промисловості, служив у 
армії. З 1970 р. працював на Чернігівському хлібокомбінаті – контр-
олером, техкерівником, начальником виробництва. З 2000-го р. 
працював головою правління ВАТ  «Чернігівський хлібокомбінат».

Новобілоуського сільгосппідприємства (радгосп  «Україна») нагороди трудів-
ників: 

орденом Трудового Червоного Прапора: Микола Лукич Сидоренко – механізатор 
(1976), Павло Васильович Ткаченко – тракторист (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Костянтин Михайлович Веремієнко – тракторист (1971), 
Олександр Андрійович Медведовський – комбайнер (1972), Микола Лукич Сидоренко 
– механізатор (1973), Микола Пилипович Могильний – керуючий відділком радгоспу 
(1977), Костянтин Павлович Булавенко – директор радгоспу  «Україна» (1975);

орденом Трудової Слави ІІ ст.: Василь Семенович Деркач – ланковий (1977), Микола 
Степанович Ганюк – водій автомобіля (1986);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Микола Іванович Голота – комбайнер (1975), Василь 
Семенович Деркач – ланковий (1975), Микола Степанович Ганюк – водій автомашини 
(1978);

медаллю  «За трудову доблесть»: Микола Пилипович Апанасенко – тракторист 
(1966), Марія Яківна Грошева – доярка (1966), Марія Степанівна Трепачко – доярка 
(1971), Наталія Федорівна Светенок – доярка (1973), Микола Іванович Голота – помічник 
бригадира, шофер (1978);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Володимир Йосипович Лосинський – комбайнер 
(1966), Лідія Іванівна Захаренко – доярка (1973), Марія Яківна Кирієнко – доярка (1975), 
Фелікс Олексійович Зайцев – секретар партійної організації радгоспу (1977), Михайло 
Сергійович Захаренко – водій автомашини (1977), Микола Михайлович Мовчан – трак-
торист (1981), Раїса Сергіївна Шконда – оператор машинного доїння (1988).

Новоселівського (Бобровицького) сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орденом Трудового Червоного Прапора: Іван Степанович Пономаренко – голова 

колгоспу ім. Калініна (1966), М.Ф. Стешук (1966), Наталія Пилипівна Медвідь – телят-
ниця (1973), Катерина Іванівна Буглак – доярка (1981);

орденом  «Знак Пошани»: Іван Степанович Пономаренко – голова колгоспу ім. 
Калініна (1944), Федір Трохимович Піднебесний – бригадир (1966), Петро Іванович 

Ніколаєнко Є.А.
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Демченко – ланковий (1973), Г.Д. Курика (1976), Михайло Михайлович Третяк – трак-
торист-машиніст (1986);

орденом  Трудової Слави ІІІ ст.: Олександр Миколайович Ярош – тваринник (1975), 
Г.І. Гавриш – (1977);

медаллю  «За трудову доблесть»: Іван Степанович Пономаренко – голова колгоспу 
ім. Калініна (1958), Катерина Іванівна Буглак – доярка (1975), Іван Антонович Грищенко 
– тракторист (1977), Михайло Якович Сироїд – комбайнер (1977), Михайло Михайлович 
Третяк – тракторист (1978), Г.Т. Корнієць – (1985), Г.Я. Балєва – (1985);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Наталія Пилипівна Медвідь – телятниця (1966), 
Катерина Іванівна Буглак – доярка (1970), Михайло Пилипович Мацута – колгоспник 
колгоспу ім. Калініна (с. Бобровиця) (1971), Михайло Іванович Корма – голова колгоспу 
ім. Калініна (1973), Парасковія Мусіївна Ображій – ланкова (1973), Михайло Михайлович 
Третяк – тракторист (1977), Надія Марківна Пищур – ланкова (1978); 

медалями ВДНГ СРСР: бронзовою – тракторист Григорій Іванович Гавриш, тва-
ринник Олексій Миколайович Ярош (1974), Наталія Пилипівна Медвідь – телятниця, 
М.Ф. Стешук, Іван Степанович Пономаренко;

відзнакою Міністерства сільського господарства УРСР нагороджена тваринниця 
К.І. Буглак (1983 р., 1 травня);

Почесною грамотою Чернігівського облвиконкому: оператор по відгодівлі молод-
няка ВРХ Петро Семенович Мажуга (1985);

відзнакою Головного управління АПК Чернігівської облдержадміністрації  «Знак 
Пошани»: доярка ТОВ  «Улянівське» Тетяна Орел (2008).

Обіденко Федір Михайлович – водій ЗАТ НВО  «Чернігівеліткартопля» (смт Седнів), 
який автомобілем ГАЗ-53 перевіз 405 тонн зерна, переможець районного огляду-конкурсу 
на збиранні врожаю 2003 р.

Овдій Олександр Кузьмович (1955 р.н.) – працював головою 
колгоспу ім. Т.Г. Шевченка в с. Черниш (1984–1999). За час його 
керівництва збудовані житлові будинки, по-
вністю газифіковано с. Черниш і підведено 
газ до с. Клочків, працювали ковбасний та 
макаронний цехи, відкрито кінно-спортивний 
комплекс на 200 коней української верхової 
породи, встановлено пам’ятники односельцям, 
загиблим у роки Великої Вітчизняної війни.

Овчар Степан Йосипович – бригадир 
тракторної бригади колгоспу  «Перемога» 

(с. Смолин), занесений до районної Книги трудової слави (1972).

Олишівського сільгосппідприємства ім. Кірова нагороди трудівників:
орденом Трудового Червоного Прапора: Н.С. Мержій, М.К. Обловатна, С.А. Сірик, 

П.А. Туманюк, М.К. Чемель, Є.П. Шевченко (1950); ланкова М.М. Крупина, колгосп-
ниці І.Ю. Дзюб, М.Г. Кащенко, А.К. Козарно, П.Д. Костюченко, Н.І. Пекур, Ф.Т. Сакир, 
М.П. Шапка, М.А. Широка (1952), Ольга Матвіївна Лаврик – свинарка (1971), Григорій 
Павлович Заїка – тракторист (1973), Григорій Іванович Кулак – завідувач свиноферми 
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(1975), Петро Васильович Шуляк – ланковий (1977), Петро Іванович Дзядзько – бригадир 
(1977), Марія Яківна Лапа – ланкова (1977), Ганна Григорівна Литвин – доярка (1986);

орденом  «Знак Пошани»: Надія Костянтинівна Заїка – свинарка (1966), Катерина 
Самійлівна Ховрич – свинарка (1973), Трохим Аникійович Лапа – шофер (1973), Уляна 
Іванівна Шапко – ланкова (1973), Ганна Павлівна Нестеренко – тваринниця (1976), Ганна 
Григорівна Литвин – доярка (1981);

орденом  Трудової Слави ІІ ст.: Іван Іванович Сакир – тракторист-машиніст (1986);
орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Микола Олександрович Брагинець – механізатор 

(1975), Іван Іванович Сакир – механізатор (1977), Олександра Пантелеймонівна Шевцова 
– свинарка (1977), Олександр Михайлович Дзюба – комбайнер (1978);

медаллю  «За трудову доблесть»: Ольга Мефодіївна Коваленко – (1973), Михай-
ло Миколайович Склярець – заступник голови колгоспу (1973), Андрій Пантелійович 
Шевченко – бригадир (1973), Тетяна Яківна Гордієнко – доярка (1975), Софія Дмитрівна 
Дубовик – ланкова (1977), Юрій Матвійович Близнюк – головний агроном (1978), Тетяна 
Никифорівна Булах – колгоспниця (1978), Володимир Петрович Шуляк – тракторист-
машиніст (1984), Володимир Феліксович Дзогія – водій автомобіля (1986), Олександр 
Васильович Обловатний – тракторист-машиніст (1990);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Василь Єгорович Пригаровський – тракторист 
(1971), Катерина Матвіївна Дрозд – ланкова (1977);

медалями ВДНГ СРСР: голова колгоспу І.Г. Гнилуша, ланкові Г.М. Андріяш, 
К.В. Шевцова, М.М. Брагинець, О.Н. Дзюб, бригадир рільничої бригади Л.М. Пекур, 
колгоспниці Г.П. Матвієнко, М.С. Бойко, Ф.Г. Кишка, О.Є. Дзюб, Г.С. Герасимова, Н.І. 
Кулак, Є.А. Дзюб, О.Д. Луценко, Н.П. Шапка, М.Г. Кащенко, Ф.Т. Сакир, О.П. Кащенко 
(1955 р., лютий); золотою – П.А. Туманюк, А.С. Сірик;  бронзовою – бригадир рільничої 
бригади Г.М. Черевко (1963 р., лютий),  ланкові С.А. Сірик, П.А. Туманюк, У.І. Шапка 
(1964 р., лютий);

Грамотою Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому – доярка  Ганна Григо-
рівна Литвин (1982);

Подяка Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому – агітатору, завідувачу 
тваринницькою дільницею по виробництву свинини Григорію Івановичу Кулаку (1981); 

Почесною грамотою Головного управління АПК Чернігівської облдержадміні-
страції –  тракторист Василь Васильович Шидловський (2010).

Делегат ІІІ Всесоюзного з’їзду колгоспників у Москві – доярка Валентина Гаври-
лівна Шевченко (1969);

Олійник Валентина Михайлівна – робітниця комбінату хлібо-
продуктів № 2, занесена до районної Книги трудової слави (1972).

Ольховик Надія Михайлівна (23.07.1922 р.н.) – працювала 
дояркою (с. Шибиринівка), нагороджена орденом Леніна (1966), 
обиралась депутатом Чернігівської обласної ради (1967–1971), нео-
дноразово заносилась на районну Дошку пошани.

Онисовець Володимир Костянтинович (1930 р.н.) – народив-
ся в с. Серединка, працював у сільськогосподарському відділі ЦК 
КПРС в м. Москва.Олійник В.М.
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Орешко Михайло Іванович – тракторист колгоспу ім. Комка 
(с. Левковичі), занесений до районної Книги трудової слави (1972).

Орішко Іван Сергійович (1934–1993) – працював головою 
колгоспу  «Рассвет» с. Брусилів (1975–1984), нагороджений орде-
ном  «Знак Пошани», при ньому розвивалась інфраструктура села, 
будувались нові житлові та виробничі приміщення, розпочато бу-
дівництво твердого покриття доріг у селах Брусилів та Березанка.

Остапенко Дмитро Семенович (1932 р.н.) – працював комбай-
нером Седнівського радгоспу ім. Чкалова, нагороджений орденами 
Леніна, Жовтневої революції та бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.

Островська Валентина Олександрівна – технік штучного запліднення корів  кол-
госпу  «Придеснянський» (с. Шестовиця) здобула перемогу на обласному конкурсі серед 
техніків штучного запліднення сільськогосподарських тварин, а на республіканському 
конкурсі виборола почесне третє місце і була нагороджена бронзовою медаллю змагання 
(1992 р., 2 вересня).

Охонько Микола Федорович – прийшов працювати в енергетичну систему в 1964 
році. Спочатку електромонтером, потім на інших посадах, і, врешті, став начальником 
РЕМу, тривалий час виконував ці обов’язки. Обласна контора  «Сільенерго» створена в 
1958 році, відтоді розпочалася масова електрифікація населених пунктів та сільського 
господарства області від постійних джерел електропостачання. Освітились будинки і ву-
лиці, життя в селах значно пожвавішало, адже раніше така розкіш була доступна далеко 
не скрізь, деяким населеним пунктам струм подавався лише у вечірні години. Чернігів-
ський РЕМ створений одним з перших в області. Особливо активно велися роботи від 
1966 по 1970 рік. Нині РЕМ є структурним підрозділом ВАТ ЕК  «Чернігівобленерго». 

Павленко Микола Степанович (1944 р.н.) – народився в с. Піски, у 1993 році 
призначений директором Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини 
Міністерства аграрної політики.

Пакульського сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орденом  Трудового Червоного Прапора: Василь Миколайович Бориско – бригадир 

городньої бригади (1972), Андрій Кирилович Гаркуша – бригадир (1973);
орденом  Жовтневої революції: Василь Миколайович Бориско – бригадир городньої 

бригади (1971);
орденом  «Знак Пошани»: Марія Іванівна Ломонос – ланкова (1966), Марія Яківна 

Михневич – свинарка (1973), Микола Павлович Орел – тракторист (1973), Володимир 
Олексійович Пильник – водій автомашини (1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Іван Федорович Ходос – тваринник (1975), Микола 
Олексійович Маркович – тракторист (1977), Лідія Євдокимівна Ріпич – доярка (1977);

медаллю «За трудову доблесть»: Григорій Сидорович Штих – тракторист (1966), 
Марія Яківна Михневич – свинарка (1971), Ольга Миколаївна Деркач – ланкова (1973), 
Ганна Степанівна Михневич – доярка (1973), Олексій Наумович Бубен – тракторист 
(1975), Олександра Ісаківна Каранда – ланкова (1977), Іван Денисович Царенок – се-

Орешко М.І.
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кретар парторганізації колгоспу (1977), Володимир Іванович Рєпич – тракторист (1988);
медаллю  «За трудову відзнаку»: Андрій Миколайович Шибирин – директор школи 

(1954), Марія Минівна Якубець – телятниця (1966), Олег Іванович Суходол – зоотехнік 
(1966), Василь Михайлович Шерештан – тракторист (1975), Марія Григорівна Гаркуша 
– колгоспниця (1978), Любов Василівна Черниченко – майстер по виробництву молока 
(1986), Володимир Іванович Рєпич – тракторист (1988);

медаллю  «Ветеран праці»: Ольга Мойсіївна Вітер, Федір Павлович Маркович, 
Уляна Олексіївна Гаркуша, Федір Іванович Цибуля, Уляна Іванівна Постол, Олексій 
Михайлович Каранда;

медалями ВДНГ СРСР: бронзовою – тваринниця В.Х. Примаченко (1973), бригадир 
В.М. Бориско (1974).

Районна Дошка пошани: ланкова М.І. Ломонос (1963–1966), бригадир А.К. Гаркуша 
(1966), свинарка М.Я. Михневич (1966, 1970–1973), доярка М.Ю. Ворох (1966), бригадир 
городньої бригади В.М. Бориско (1967–1968, 1974–1976), свинарка А.М. Цибуля (1967), 
бригадир М.Д. Царенок (1968), тракторист М.Ю. Крижанівський (1969), тракторист І.Й. 
Волевач (1973), секретар комсомольської організації колгоспу Г.К. Цехмістер (1976), 
колгоспник І.М. Волевач (1976), тракторист В.М. Михневич (1977–1981), доярка О.Ф. 
Півень (1977), завідувач виробничою дільницею колгоспу А.М. Мельник (1978), опера-
тор машинного доїння Г.С. Михневич (1979), комбайнер М.М. Трихліб (1981), секретар 
комсомольської організації колгоспу С.Г. Токар (1986), оператор по вирощуванню телят 
Є.Ф. Гаркуша (1988).

Депутатами Чернігівської районної ради по Пакульській сільраді обиралися: 
голова колгоспу ім. Шверника П.Ф. Малюга (1950), ланкова М.І. Ломонос, ланкова В.С. 
Гаркуша (1963).

Пархоменко Василь Петрович – старший комбайнер екіпажу комбайна  «Дон-
1500» СТОВ ім. Тищенка (с. Ковпита), котрий намолотив 374 тонн зерна, переможець 
районного огляду-конкурсу на збиранні врожаю 2003 р.

Пекур Лисавета Михайлівна (1908–1996) – колгоспниця колгоспу ім. Кірова (смт. 
Олишівка), нагороджена орденом Леніна за високі врожаї кок-сагизу (1952). 

Петрушинського сільгосппідприємства  «Шлях до комунізму» нагороди тру-
дівників: 

орденом Трудового Червоного Прапора: Любов Костянтинівна Томаш – ланкова 
(1966), Любов Андріївна Сергієнко – свинарка (1973), Гліб Сидорович Зінченко – бри-
гадир (1973), Олексій Ілліч Копил – ланковий (1973), Михайло Васильович Сергієнко 
– комбайнер (1977);

орденом Жовтневої революції: Тимофій Кирилович Левченко – голова колгоспу  
«Шлях до комунізму» (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Іван Олексійович Ющенко – тваринник (1971), Іван Сте-
панович Шурубенко – тракторист (1977), Василь Павлович Пархоменко – тракторист 
(1977);

орденом  Трудової Слави ІІІ ст.: Марія Миколаївна Почепня – доярка (1975), Тамара 
Федорівна Павленко – доярка (1977), Микола Іванович Хопан – водій автомашини (1978);

медаллю  «За трудову доблесть»: Тетяна Миколаївна Дрозд – телятниця (1966), 
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Михайло Миколайович Тесленко – тракторист (1966), Любов Данилівна Шихуцька 
– ланкова (1973), Євгенія Григорівна Коробко – доярка (1976), Анатолій Григорович 
Костюк – тваринник (1977), Єгор Корнійович Руденок – тракторист (1979), Михайло 
Олексійович Логвиненко – тракторист-машиніст (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Любов Миколаївна Лісова – доярка (1971), Олек-
сій Ілліч Тесленко – тракторист (1975), Олексій Павлович Ющенко – комбайнер (1977), 
Федір Васильович Шурубенко – тракторист (1978), Олександр Васильович Пархоменко 
– тракторист-машиніст (1986);

бронзова медаль ВДНГ СРСР : тракторист Олексій Павлович Ющенко (1974);
Почесною грамотою Чернігівського виконкому районної Ради народних депута-

тів – старший виконроб-будівельник Григорій Леонідович Ігнатович (1988).

Пила Ніна Миколаївна (1952 р.н.) – майстер машинного до-
їння сільгосптовариства  «Карма» (с. Новий Білоус), нагороджена 
медаллю  «За працю і звитягу», яку вручив особисто Президент 
України Леонід Кучма у 2002 р.

Півень Іван Федосович (1909–1996) – стахановець 50-х років 
із с. Роїще, бригадир тракторної бригади картоплярів Котівської 
МТС. Нагороджений орденами  «Знак Пошани» (1959), Трудового 
Червоного Прапора (1967).

Пісківського сільгосппідприємства нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Євдокія Аврамівна Ніколаєнко – ланкова 

(1966), Марія Семенівна Федорок – ланкова (1966), Надія Іванівна Павленко – доярка 
(1971), Михайло Мойсейович Скрекель – колгоспник (1971), Іван Кіндратович Сірик 
– (1972), Петро Степанович Грушун – чабан (1973), Володимир Іванович Андросенко – 
шофер (1975), Олександра Іванівна Грушун – доярка (1977), Наталія Петрівна Малець – 
свинарка (1977), Микола Миколайович Ріпа – головний агроном (1977), Іван Григорович 
Силка – водій автомашини (1977), Ганна Іллівна Пузан – ланкова (1986);

орденом  «Знак Пошани»: Валентина Петрівна Малиновська – пташниця (1973), 
Микола Миколайович Ріпа – головний агроном (1973), Василь Іванович Шестак – лан-
ковий (1977), Ганна Іллівна Пузан – колгоспниця (1977), Олексій Федорович Шестак 
– тракторист-машиніст (1988);

орденом Дружби народів: Валентина Миколаївна Малець – майстер по виробництву 
молока (1981);

орденом  Трудової Слави ІІІ ст.: Марія Олексіївна Малець – ланкова (1975), Марія 
Павлівна Сердюк – доярка (1976), Ганна Василівна Авдій – доярка (1977), Валентина 
Петрівна Федорок – ланкова (1978), Микола Михайлович Шибирин – тракторист (1991 
р., листопад);

медаллю  «За трудову доблесть»: Надія Іванівна Грушун – доярка (1966), Євдокія 
Аврамівна Ніколаєнко – ланкова (1971), Надія Іванівна Павленко – доярка (1973), Петро 
Петрович Тимошенко – головний бухгалтер колгоспу (1975), Лідія Іванівна Флат – телят-
ниця (1975), Олексій Федорович Шостак – комбайнер (1977), Катерина Петрівна Ошкіна 
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– майстер по виробництву молока (1984), Алла Петрівна Ніщенко – ланкова (1986);
медаллю  «За трудову відзнаку»: Марія Павлівна Тарасенко – доярка (1966), Наталія 

Петрівна Малець – свинарка (1966), Ганна Михайлівна Притиковська – доярка (1973), 
Олексій Петрович Сірик – тракторист (1973), Володимир Кузьмович Сірик – тракторист 
(1979), Микола Іванович Кравченко – тракторист-машиніст (1984), Тетяна Миколаївна 
Притиковська – ланкова (1985);

медалями ВДНГ СРСР: малою золотою – зав.свинофермою М.І. Пурдич та сви-
нарка М.Я. Малець;  великою срібною – бригадир рільничої бригади В.М. Малець 
(1955), ланкова А.В. Павленко (1958); малою  срібною – ланкова А.В. Павленко (1956); 
малою золотою – агроном колгоспу М.І. Притиковський; срібною – ланкова колгоспу 
Є.А. Миколаєнко (1963), тракторист-машиніст О.Ф. Шестак; бронзовою – ланкові М.О. 
Гармаш, М.Ф. Демешко, М.Д. Приходько (1964), тракторист В.І. Шестак, бригадири І.В. 
Ніколаєнко та І.К. Сірик (1974);

Грамотою Комітету Республіканської виставки передового досвіду в народному 
господарстві УРСР нагороджена свинарка колгоспу Малець Наталія Петрівна – за впро-
вадження передового методу у відтворенні поголів’я свиней, що забезпечило одержання 
по 23,3 поросяти на основну свиноматку, закріплених за свинаркою (1961); ланка меха-
нізаторів Івана Грушуна нагороджена пам’ятним прапором ЦК ЛКСМУ (1968); доярка 
Ганна Притиковська, бригадир комсомольсько-молодіжної бригади, за високі показники 
в роботі неоднаразово нагороджувалась грамотами ЦК та Чернігівського обкому ком-
сомолу (1969 р., вересень); про передового шофера колгоспу В.І. Андросенка знімався 
документальний фільм оператором обласного клубу кінолюбителів М.І. Йовжиком (1974 
р., серпень);

Книга пошани колгоспу  «Нове Життя»: М.К. Гармаш, М.П. Осипенко, І.В. Ніко-
лаєнко, Г.Г. Полетун, П.О. Малець, Г.І. Пузан, П.Г. Кохан, А.П. Коваленко, Н.П. Малець, 
О.Ф. Шестак, Г.О. Притиковська, М.П. Сердюк, Т.М. Притиковська, І.Ф. Грушун, В.С. 
Сердюк, І.М. Грушун, М.М. Ріпа, М.М. Ганжа, М.М. Тимошенко, Г.С. Федорок, М.К. 
Федорок, О.В. Черненко, П.Я. Киянець, В.І. Андросенко, М.І. Ленько, Л.І. Ленько;

Почесною грамотою Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому – завідувач 
дільницею рільництва Іван Васильович Ніколаєнко (1981);

 Почесною грамотою Чернігівського облвиконкому – шофер Володимир Іванович 
Грушун (1985);

Грамотою Міністерства сільського господарства України – головний інженер 
СВК  «Новий шлях» В.І. Грушун (2000).

Пльохівського сільгосппідприємства  «Червоний прапор» нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Любов Олександрівна Булах – телятниця 

(1971), Дмитро Васильович Дем’яненко – шофер (1973), Микола Семенович Бубра – 
тракторист (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Іван Анатолійович Сапон – голова колгоспу (1971), Іван 
Васильович Довженок – бригадир (1971), Федір Іванович Куча – комбайнер (1975), 
Андрій Миколайович Левченко – голова колгоспу (1981), Зінаїда Іванівна Рудніченко – 
доярка (1986);

орденом Жовтневої революції: Іван Васильович Довженок – бригадир рільничої 
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бригади (1973);
орденом Трудової  Слави ІІІ ст.: Ольга Романівна Довженок – ланкова (1977), Ми-

кола Васильович Яковенко – шофер (1978);
медаллю  «За трудову доблесть»: Катерина Миколаївна Квітницька – ланкова (1966), 

Петро Костянтинович Коновал – комбайнер (1977), Іван Васильович Авдейчик – трак-
торист (1978), Зінаїда Іванівна Рудниченко – майстер по виробництву молока (1981);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Анатолій Ілліч Бруй – комбайнер (1966), Софія 
Федорівна Довженок – свинарка (1973), Ганна Климівна Терещенко – доярка (1973), 
Ольга Романівна Довженок – ланкова (1973), Микола Іванович Зименко – тракторист 
(1975), Михайло Костянтинович Гурин – комбайнер (1977), Парасковія Костянтинівна 
Гурин – ланкова (1978), Олександр Григорович Ховрич – тракторист (1982), Михайло 
Іванович Марченко – тракторист-машиніст (1986);

медаллю  «Ветеран праці»: колгоспники Василь Володимирович Апанасенко, Ми-
кола Петрович Булах, Орина Андріївна Довженок, Ганна Іванівна Довженок, Єфросинія 
Акимівна Коновал, Ганна Демидівна Миненок, Марфа Іванівна Привалій, Марія Дми-
трівна Самусь, Марія Григорівна Трейтяк, Ганна Іванівна Халецька, Олександра Кузь-
мівна Ятченко, механізатор Василь Васильович Гутник, пасічник Михайло Семенович 
Єрко, оператор по вирощуванню молодняка Анастасія Іванівна Криволап, тесляр Федір 
Ісакович Приходько, оператори машинного доїння корів Ганна Максимівна Рудченко та 
Тетяна Яківна Салуян (1978);

медалями ВДНГ СРСР: малою срібною – бригадир Силенок Марія Сергіївна (1958), 
бигадир колгоспу М.С. Силенок (1958); бронзовою – телятниця Марія Степанівна Мо-
чоник, тваринник Олексій Онуфрійович Третяк (1974).

ПМК-210  «Чернігівводбуд» (пересувної механізованої колони) та управління 
осушувальних систем нагороди трудівників: 

орденом Трудового Червоного Прапора: Микола Ілліч Полегенько – машиніст 
бульдозера (1976);

орденом  «Знак Пошани»: Микола Павлович Нехай – машиніст екскаватора Ко-
тівської ПМК № 210 тресту  «Чернігівводбуд» (1976), Василь Володимирович Янко – 
машиніст екскаватора Чернігівського управління осушувальних систем (1981), Олексій 
Олександрович Бакун – виконавець робіт ПМК (1986);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Микола Васильович Варлига та Василь Юхимович 
Баклажко – машиністи-бульдозеристи ПМК (1975), Анатолій Петрович Дубовський – 
бригадир кломплексної бригади ПМК (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: трактористи Котівської лукомеліоративної стан-
ції Григорій Іванович Навозенко (1966), Євген Михайлович Буштрук (1966), Віктор 
Євтихійович Соловей – тракторист Котівської ПМК № 210 (1973), Микола Максимович 
Онищенко – тракторист Чернігівського управління осушувальних систем (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Олексій Іванович Моложон – бригадир Котівської 
лукомеліоративної станції (1966). 

Пода Олексій Дмитрович (02.01.1947 р.н.) – кавалер трьох орденів Трудової Сла-
ви (1975, 1981, 1986). Народився в с. Подовка Менського району Чернігівської області. 
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По закінченні  Березнянської середньої школи, у 1963–1965 рр. на-
вчався в Могильовському ПТУ-14 (БРСР) по спеціальності токаря. 
Працював на 11 ГПЗ м. Мінськ (1965–1966), токарем Чернігівського 
райоб’єднання  «Агропромтехніка» (1966–2001) та ПМК-59 тресту  
«Чернігівводбуд». Нагороджений медаллю  «10 років незалежності 
України» (2001). За здобудки в праці його ім’я занесено на Дошку 
пошани Українського об’єднання  «Укрсільгосптехніка» (1974), від-
значено Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (1996). Де-
легат ХХVІІ з’їзду КПУ (1986) та ХІХ партконференції КПРС (1988). 

Подорван Сергій Миколайович – головний агроном ТОВ  «Чернігівська індустрі-
альна молочна компанія», нагороджений Почесною грамотою Міністерства аграрної 
політики та продовольства України (2011), відзнакою Головного управління АПК Чер-
нігівської облдержадміністрації  «Знак Пошани» (2006), Почесною грамотою Головного 
управління АПК Чернігівської облдержадміністрації (2008).

Подкур Михайло Михайлович (1921 р.н.) – голова колгоспу  «Червоний прапор» 
с. Пльохів (1950–1959), у 1957р. першим в М.-Коцюбинському районі займався електри-
фікацією села.

Полетун Ганна Григорівна (1929 р.н.) – оператор по відгодівлі 
свиней колгоспу  «Новий шлях» (с. Піски), нагороджена орденами 
Леніна (1950, 1976) та Трудового Червоного Прапора (1966, 1976), 
піонер великогрупової відгодівлі свиней у районі, нагороджена 
Великою срібною медаллю ВСГВ СРСР (1956), Грамотою Комі-
тету Республіканської виставки передового досвіду в народному 
господарстві УРСР за освоєння вакуумних годівниць при відгодівлі 
свиней і впровадження безстанкового утримання на відгодівлі ве-
ликими групами (1961).

Полуян Вктор Степанович – старший комбайнер екіпажу ком-
байна вітчизняного виробництва ПОП ім. Герасименка, переможець 

районного огляду-конкурсу на збиранні зернових культур у 2010 році.
Полуян Олександра Михайлівна (16.08.1937 р.н.) – голова профспілки колгоспу 

ім. Войкова (смт. Михайло-Коцюбинське), за активну громадську діяльність, особистий 
внесок у вирішення завдань соціально-економічного розвитку трудових колективів, на-
городжена Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1989). 

Пономаренко Валентин Петрович – заступник начальника 
управління агропромислового розвитку Чернігівської райдержадмі-
ністрації, нагороджений Почесною грамотою Головного управління 
АПК Чернігівської облдержадміністрації (2006).

Пономаренко Євдокія Леонтіївна (1918–2001) – народилася в 
с. Дніпровське, все своє трудове життя пропрацювала у тваринни-
цтві. Нагороджена орденами Трудового Червоного Прапора (1971),  
«Знак Пошани» (1973), медаллю  «Ветеран праці» (1975), бронзовою 
медаллю ВДНГ СРСР (1973), занесена до районної Книги трудової 
слави (1972).
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Пономаренко Михайло Карпович (1954 р.н.) – комбайнер кол-
госпу  «Шлях Ілліча» (с. Кархівка), за трудові успіхи нагороджений 
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1985).

Портна Ганна Артемівна (21.04.1928 
р.н.) – доярка колгоспу ім. Войкова (смт Ми-
хайло-Коцюбинське), нагороджена орденами 
Леніна (1971) та Жовтневої революції (1975). 

Приз Петро Михайлович – тракторист 
Чернігівської райсільгоспхімії, занесений на 
обласну Дошку пошани (1981).

Притиковський Микола Іванович 
(1922–2000) – ветеран війни, працював агро-
номом колгоспу  «Новий шлях» (с. Піски), 
за високі показники у вирощуванні сільсько-
господарських культур нагороджений орденами Леніна та  «Знак 
Пошани».

Прокопенко Григорій Юхимович 
– житель с. Киїнка, якого називають 
Агрономом з великої букви. Отримавши 
диплом Борзнянського сільськогосподар-

ського технікуму плодоовочівництва, прибув за направленням 
у Шестовицю. Служба в армії не надовго відірвала його від 
улюбленої справи, у 1963 р. він знову повертається в район 
і приймає пропозицію працювати агрономом в Киїнському 
колгоспі. Природжений землероб, він постійний у своїх уподо-
баннях, тож залишався агрономом і в колгоспі, і коли колгосп 
реорганізувався в радгосп ім. Фрунзе, з кожним роком ставав 
все більш досвідченим і вправним спеціалістом. Прагнучи 
нових і поглиблених знань, навчався заочно в сільгоспакадемії 
в Єлгаві, але закінчити не дали нагальні справи в господар-
стві. І все ж уперто виношував мрію про вищу освіту, у 1972 р. знову став студентом, 
цього разу Київської сільгоспакадемії, і успішно її закінчив. У керівництва з’явились всі 
підстави призначити Григорія Юхимовича керуючим радгоспного відділку. Про ці роки 
розповідав:  «Під моїм керівництвом працювало 633 людини. Обробляли 2800 гектарів 
землі. Радгоспу допомагали працівники чернігівських підприємств. А ще ферма 800 корів, 
більше тисячі телят, коні. В автопарку 52 трактори і 58 автомашин. Всьому давали лад, 
працювали злагоджено, між людьми була повага». З виходом на пенсію набуті знання і 
досвід Григорій Юхимович успішно використовує на власному обійсті – вирощує сотні 
дерев і кущів, численні сорти винограду, смородини, овочевих культур, багато екзотичних 
рослин. Допомагає людям і консультаціями, і посадковим матеріалом та насінням, отож 
не втрачає репутацію Агронома з великої букви. Нагороджений медаллю «За доблесний 
труд» (1970), орденом «Знак Пошани» (1973).

Прокоп’єва Фаїна Дмитрівна – оператор машинного доїння корів колгоспу  «Аван-
гард» (с. Іванівка), занесена до обласної Книги трудової слави (1987 р., листопад).
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Процько Парасковія Єгорівна (1929–1993) – 12 років працювала на Киселівському 
льонозаводі, потім ланковою колгоспу  «Рассвет» (с. Брусилів). Нагороджена орденами 
Трудового Червоного Прапора (1966),  «Знак Пошани» (1972), медаллю  «За трудову 
доблесть» (1982).

Пуцай Олександр – майстер по виробництву яловичини колгоспу ім. Свердлова (с. 
Роїще) серед переможців обласного змагання молодих тваринників (1983).

Пуцай Ольга Іванівна – доярка ТОВ  «Чернігівська індустрі-
альна молочна компанія» (с. Роїще) з 37-річним стажем роботи, 
переможець обласного трудового суперництва (2011), нагоро-
джена Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2009). 

Радченко Володимир Іванович – водій ПОП ім. Герасимен-
ка (с. Анисів), переміг у районному огляді-конкурсі на збиранні 
врожаю зернових культур у 2010 році, 2011 року – перевіз 745 
тонн зерна.

Радченко Олександр – восьмикласник Довжицької школи, 
доглядає 160 кроликів, йому вручена грамота Чернігівського об-
кому комсомолу і грошова премія (1971 р., червень). 

Районного управління сільського господарства нагороди працівників:
орденом Трудового Червоного Прапора: Анатолій Іванович Телих – заступник на-

чальника управління (1973), Олександр Степанович Лисенко – головний агроном (1973, 
1977), Микола Павлович Лещенко – начальник управління сільського господарства, 
заступник голови виконкому Чернігівської районної Ради депутатів трудящих (1975), 
Іван Семенович Дайнеко – головний державний інспектор по закупівлі і якості сільгосп-
продуктів (1976);

орденом  «Знак Пошани»: Олександр Іванович Варлиг – начальник районного ви-
робничого управління сільського господарства (1966), Михайло Іванович Вишневський 
– головний зоотехнік (1973), Олексій Миколайович Половий – головний інженер (1975), 
Федір Пилипович Ланько – головний ветеринарний лікар Чернігівської районної станції 
по боротьбі з хворобами сільськогосподарських тварин (1976);

медаллю  «За трудову доблесть»: Андріян Савович Савченко – агроном (1966), 
Михайло Григорович Самійленко – заступник начальника (1966), Олександр Іванович 
Тарасенко – головний бухгалтер (1966);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Григорій Федорович Витченко – старший інженер 
виробничого управління сільського господарства (1966), Іван Семенович Губенко – стар-
ший агроном (1966), Володимир Михайлович Прогнимак – старший зоотехнік (1966), 
Надія Омелянівна Ходаченко – голова районної профспілки робітників і службовців 
сільського господарства і заготівель (1973), Ніна Терентіївна Михайловська – старший 
зоотехнік (1977).

Районних організацій, установ та підприємств нагороди працівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Михайло Лаврентійович Ніколаєнко – дру-

гий секретар райкому КПУ (1973), Олександр Наумович Бригинець – у 1974–1984 рр. 
голова Чернігівського райвиконкому (1973), Ілля Ананійович Оліферовський – редактор 
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районної газети (1973);
орденом  «Знак Пошани»: Михайло Лаврентійович Ніколаєнко –  секретар райкому 

КПУ (1966, 1971), Марія Андріївна Шульга – завідувачка відділу райкому КПУ (1971), 
Микола Андрійович Рибалко – інспектор державної статистики (1973), Борис Іванович 
Коваль – завідувач відділу райкому КПУ (1976), Віктор Семенович Куцовера – секре-
тар райкому КПУ (1977), Павло Йосипович Легкий – водій автомашини райкому КПУ 
(1977), Наталія Петрівна Калита – свинарка радгоспу  «Деснянський» (1977), Олександр 
Наумович Бригинець – у 1974–1984 рр. голова Чернігівського райвиконкому (1971);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Феодосій Олексійович Кобижча – тракторист ра-
йонного об’єднання  «Сільгоспхімія» (1982);

орденом Жовтневої революції: Буренок Петро Минович – заступник голови Михай-
ло-Коцюбинського райвиконкому (з 1961 р.), заворгвідділом райкому партії, інструктор 
відділу партійних органів обкому партії,  голова райвиконкому (1967–1974),  голова обл-
плану і заступник голови облвиконкому (1974-1992), Олександр Наумович Бригинець 
– голова Чернігівського райвиконкому  (1974–1984);

медаллю  «За трудову доблесть»: Віктор Семенович Куцовера – завідувач відділу 
райкому КПУ (1973), Микола Олександрович Стецько – секретар виконкому Чернігівської 
районної Ради депутатів трудящих (1975), Іван Іванович Василенко – голова партійної 
комісії при Чернігівському райкомі КПУ (1975), Володимир Платонович Козленко – 
завідувач відділу райкому КПУ (1977), Ганна Григорівна Подгорна – технік-лаборант 
Чернігівської районної державної насіннєвої інспекції (1978), Петро Ілліч Кизим – ін-
структор райкому КПУ (1978), Микола Дмитрович Соколов – інструктор райкому КПУ 
(1978), Ганна Михайлівна Шульга – майстер Чернігівського міжгосподарського заводу 
замінників цільного молока (1986), Олександр Наумович Бригинець – голова Чернігів-
ського райвиконкому  (1974–1984); Чикилевський  Володимир Анатолійович   – перший 
секретар Чернігівського РК КПУ (1973);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Геннадій Павлович Павлов – завідуючий льонона-
сінницькою станцією (1966), Григорій Іванович Стебловцев – завідуючий Чернігівською 
контрольно-насіннєвою лабораторією (1966), Олександр Максимович Коношевич – го-
лова районного комітету народного контролю (1966), Микола Олександрович Стецько 
– інструктор райкому КПУ (1966), Валентина Іванівна Луцьківська – секретар райкому 
комсомолу (1971), Борис Іванович Коваль – завідувач відділу райкому КПУ (1973), Дми-
тро Дмитрович Федоритенко – голова районного народного контролю (1973), Станіслав 
Костянтинович Бжежинський – інструктор Чернігівського райкому КПУ (1975), Михайло 
Павлович Піскун – інструктор райкому КПУ (1976), Павло Кирилович Семенченко – на-
чальник Чернігівської районної станції захисту рослин (1978), Микола Іванович Полевик 
– начальник районної інспекції державного страхування (1981), Георгій Григрович Лебе-
дєв – економіст районної інспекції Державної статистики (1981), Василь Миколайович 
Портний – тракторист районного об’єднання  «Сільгоспхімія» (1986).

Ребенко Мотрона Василівна (1938 р.н.) – працювала майстром по виробництву мо-
лока Седнівського радгоспу ім. Чкалова, занесена на обласну Дошку пошани (1982), за 
багаторічну сумлінну роботу в сільському господарстві, успішне виконання виробничих 
завдань і зобов’язань та активну участь у громадському житті нагороджена грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР (1985), занесена до Книги пошани НВО  «Чернігівеліт-
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картопля»(1986).
Ребенко Ірина Петрівна – майстер машинного доїння радгоспу ім. Чкалова, зане-

сена на обласну Дошку пошани (1982).
Рева Петро Тимофійович (1920 р.н.) – учасник бойових дій у 

Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. Три роки очолював сіль-
ську раду, а згодом 30 років (1951–1981) працював головою кол-
госпу ім. Куйбишева (с. Ладинка). Господарство стало передовим у 
районі, розбудовувалося село. Нагороджений орденами Трудового 
Червоного Прапора (1977) та  «Знак Пошани» (1973), медаллю  «За 
трудову доблесть» (1966), срібною медаллю ВДНГ СРСР.

Ревко Михайло Іванович – слюсар виробничого об’єднання 
по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, 
занесений на обласну Дошку пошани (1980).

Резлєр Леонід Адамович – тракторист петрушинського колгос-
пу, в селі Прогрес Козелецького району на обласних змаганнях орачів виборов перше 
місце (1975).

Рекун Олександра Гаврилівна – робітниця ремонтно-будівельного управління, 
нагороджена Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1984). 

Рижая Ольга Самійлівна – ланкова колгоспу ім. Калініна 
(с. Мньов), занесена до районної Книги трудової слави (1972).

Ріпа Микола Миколайович – працював головою колгоспів  
«1 Травня» та  «Новий шлях» с. Піски (1977–1994). Нагороджений 
орденами Трудового Червоного Прапора (1977),  «Знак Пошани» 
(1966, 1973).

Розсоха Василь Ілліч (20.03.1920–9.05.1977) – учасник Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 рр., голова колгоспу  «Нове життя» 
с. Боромики (1953–1977), колгосп в цей час був одним із кращих в 
районі.  Нагороджений орденом Жовтневої революції (1973).

Роговий Петро Михайлович (1949 р.н.) – працював головою 
ПОП ім. Герасименка. Будучи директором ПОП  «Хмільницьке», 
перший в районі нагороджений відзнакою Президента України 
орденом  «За заслуги» ІІІ ст. Нагороджений Почесною грамотою 
Чернігівської обласної ради (2002).

Роїщенського сільгосппідприємства  «Зоря комунізму», з 
1974 р. – ім. Свердлова  нагороди трудівників: 

орденом Трудового Червоного Прапора: Василь Никифорович 
Байрак – тракторист (1973), Василь Степанович Василенко – заступник голови колгоспу 
(1973), Микола Павлович Петрусенко – голова колгоспу ім. Свердлова (1975), Борис 
Іванович Тризна – бригадир (1975), Ганна Михайлівна Зінченко – доярка (1976), Марія 
Леонтіївна Дубина – свинарка (1977), Микола Йосипович Пуцай – комбайнер (1977), 
Федір Григорович Павенко – тракторист (1979); 
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орденом Жовтневої революції: Надія Іванівна Зінченко – доярка (1973), Федір Гри-
горович Павенко – тракторист (1984);

орденом  «Знак Пошани»: Володимир Петрович Сердюк – ланковий (1972), Надія 
Федосіївна Сердюк – доярка (1973), Володимир Кирилович Сердюк – бригадир (1973), 
Петро Данилович Льодовий – водій автомашини (1977), Олексій Петрович Долженко – 
заступник голови колгоспу (1986), Яків Овсійович Юрченко – голова колгоспу (1986);

орденом Дружби народів: Ганна Михайлівна Зінченко – майстер по виробництву 
молока (1986);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Олімпіада Панасівна Зінченко – доярка (1975), 
Ганна Петрівна Шара – доярка (1977);

медаллю  «За трудову доблесть»: Агріппіна Денисівна Кулик – доярка (1966), 
Пилип Сергійович Лішенок – голова колгоспу (1966), Марія Леонтіївна Дубина – сви-
нарка (1971), Микола Павлович Петрусенко – голова колгоспу (1972), Ольга Сергіївна 
Ярошенко – ланкова (1978), Володимир Петрович Льодовий – водій автомобіля (1986), 
Віра Денисівна Москаленко – оператор по вирощуванню поросят (1988);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Федір Федорович Байрак – тракторист (1966), 
Василь Степанович Василенко – агроном (1966, 1971), Ольга Іванівна Суходол – зоотех-
нік (1966), Михайло Трохимович Сердюк – тракторист (1971), Віра Харитонівна Кова-
ленко – свинарка (1973), Марія Гнатівна Остапенко – ланкова (1973), Федір Григорович 
Павенко – тракторист (1975), Анатолій Іванович Орешко – комбайнер (1977), Микола 
Матвійович Клименко – тракторист (1978);

медалями ВДНГ СРСР: золотою – голова колгоспу М.П. Петрусенко; срібною – го-
ловний інженер А.Я. Зінченко та ветеринарний фельдшер Г.А. Зінченко (1975), ланковий 
механізованої ланки по вирощуванню картоплі С.М. Кулага (1984), тваринник В.Ф. Сер-
дюк (1981), Т.І. Байрак, Є.М. Кулик (1984); малою срібною – свинарка В. Шурпа (1954); 
бронзовою – тракторист К.П. Медвідь, телятниці М.М. Орішко та М.М. Тризна (1974), 
головний агроном М.М. Коробка, трактористи Ф.Г. Павенко, В.Г. Шурпа, доярка О.П. 
Зінченко, свинарка М.Л. Дубина та телятниця М.М. Тризна (1975), ланкові Г.М. Чубук, 
М.Г. Остапенко, оператор по вирощуванню свиней М.Л. Дубина, водій А.М. Кулик, ме-
ханізатори В.М. Насінник, М.Г. Зінченко (1982), О.І. Медвідь (1984);

Почесною  грамотою Чернігівського обкому комсомолу – комбайнер Олексій 
Кулик, за перемогу у змаганні під час збирання зернових (1975 р., листопад);

 Почесною грамотою обкому профспілки працівників сільського господарства 
і обласного управління сільського господарства з врученням другої грошової премії 

в розмірі 150 карбованців нагороджено збирально-транспортний 
загін, який очолює С.П. Василенко (1984 р., 12 січня);

Почесною  грамотою Чернігівської облдержадміністрації – 
тракторист Василь Володимирович Василенко (2008);

 Подяка голови Чернігівської облдержадміністрації – опе-
ратору машинного доїння Людмилі Насенник (2012).

Делегат ХХІV з’їзду комсомолу України – свинарка Наталія 
Скачок (1982);

Романенко Василь Васильович (1937 р.н.) – працював механі-
затором колгоспу ім. Т.Г.Шевченка (с. Черниш), освоював цілинні 
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землі, нагороджений орденом Трудової Слави ІІІ ст. (1976) та По-
чесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1985). 

Романенко Лідія Андріївна (1941 р.н.) – працювала дояркою 
в Хмільницькому колгоспі  «Дружба» (1962–1995), нагороджена 
орденами Трудової Слави ІІ та ІІІ ступенів (1980, 1990), бронзо-
вою медаллю ВДНГ СРСР (1980), знаком  «Переможець соціаліс-
тичного змагання» (1974, 1978, 1979), її прізвище заносилося на 
районну Дошку пошани.

Руденок Олександр Федорович – слюсар відділення  «Сіль-
госптехніка» смт  М.-Коцюбинське, нагороджений орденом  «Знак 
Пошани» (1973), обраний депутатом Чернігівської обласної ради 
(1971).

Руденок Фатіма Сергіївна – технік штучного запліднення тварин СТОВ  «Карма» 
(с. Новий Білоус), переможець районного конкурсу техніків штучного запліднення тва-
рин (2003).

Рудківського сільгосппідприємства ім. Чапаєва нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Ганна Харитонівна Мурашко – ланкова 

(1966), Володимир Павлович Трухан – помічник бригадира (1973), Павло Михайлович 
П’ята – водій (1977), Віталій Сергійович Жлоба – водій автомашини (1977), Любов Гри-
горівна Сапон – майстер по виробництву молока (1985);

орденом  «Знак Пошани»: Надія Антонівна Гузій – ланкова (1966), Катерина Ан-
дріївна Сапон – ланкова (1966), Стефан Андрійович Влчек – завідувач відділення кол-
госпу (1973), Раїса Іванівна Галко – доярка (1975), Андрій Йосипович Гармаш – голова 
колгоспу ім. Чапаєва (1977), Григорій Федосійович Калиниченко – тракторист (1977), 
Надія Миколаївна Примаченко – майстер машинного доїння (1986), Віталій Сергійович 
Жлоба – водій;

орденом Трудової  Слави ІІІ ст.: Микола Васильович Ігнатенко – тракторист (1977), 
Григорій Васильович Гончар – тракторист (1978); Василь Миколайович Мельниченко – 
тракторист-машиніст (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Олексій Гаврилович Кот – комбайнер (1966), Ан-
дрій Йосипович Гармаш – голова колгоспу ім. Чапаєва (1971), Надія Леонтіївна Кравчук 
– свинарка (1973), Любов Григорівна Сапон – майстер по виробництву молока (1973), 
Михайло Григорович Філоненко– водій автомашини (1978), Семен Іванович Кравчук – 
тракторист (1982), Валентина Юхимівна Мурашко – доярка (1991 р., листопад);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Іван Степанович Сапон – головний зоотехнік 
(1971), Марія Юр’ївна Гончар – свинарка (1976), Іван Миколайович Батюк – тракторист 
(1977), Павло Михайлович П’ята – тракторист (1981);

медалями ВДНГ СРСР: срібною – скотар Петро Петрович Кот (1973), скотар Іван 
Олександрович Вовченко (1974);  бронзовою – тракторист П.М. П’ята (1974);

Почесною грамотою ЦК профспілки АПК України – комбайнер сільгосппідпри-
ємства  «Воля» О.Г. Новик та його помічник І.І. Вітюк (1995 р., жовтень).

Делегат ІХ фестивалю молоді й студентів у Софії (Болгарія) – зоотехнік Олек-
сандр Крищенко (1968).
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Рудник Іван Іванович – шофер колгоспу ім. Постишева 
(с. Жеведь), занесений до районної Книги трудової слави (1972).

Самійленко Микола Федосійович – водій автомобіля колгоспу  
«Дружба» с. Хмільниця, занесений на обласну 
Дошку пошани (1983 р., 5 травня). 

Сакун Ольга Олександрівна (1938 р.н.) – 
свинарка колгоспу ім. Куйбишева (с. Ладинка), 
нагороджена орденом Леніна (1958). 

Свічкарьова Варвара Артемівна (1930 
р.н.) – у колгоспі ім. Жданова (с. Халявин) 
працювала дояркою (1954–1986), нагороджена 
орденами Леніна, Жовтневої революції (1976), 
бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1968), багатьма медалями.

Седнівського сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орденом Леніна: Олексій Романович Бушнєв – директор радгос-

пу (1966), Ганна Василівна Стрик – бригадир бригади по вирощу-
ванню овочів (1966), Дмитро Степанович Остапенко – комбайнер 
(1966);

орденом Трудового Червоного Прапора: Олексій Романович Бушнєв – директор 
радгоспу (1971, 1973), Павло Павлович Майборода – ланковий (1971), Яків Тимофійо-
вич Баран – бригадир молочно-товарної ферми (1973), Володимир Дмитрович Волков 
– директор Чернігівської дослідної станції по картоплі (1973, 1977), Віра Миколаївна 
Березинець – доярка (1973), Василь Архипович Швед – керуючий відділком радгоспу 
(1973), Михайло Павлович Ребенко – дояр (1973), Микола Савелійович Бублій – комбай-
нер радгоспу (1975), Іван Петрович Ребенко – тракторист (1977), Олександра Семенівна 
Кубрак – доярка (1977), Олексій Іванович Анищенко – ланковий (1977), Іван Іларіонович 
Жабинський – тракторист (1977), Марія Панасівна Анищенко – доярка (1986), Григорій 
Миколайович Колонтай – генеральний директор (1988);

орденом Жовтневої революції: Федір Варфоломійович Онищенко – керуючий від-
ділком радгоспу (1971), Дмитро Степанович Остапенко – комбайнер (1973), Олексій 
Романович Бушнєв – директор радгоспу (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Олексій Романович Бушнєв – директор радгоспу (1958), 
Яків Іларіонович Прошко – заступник директора Чернігівської дослідної станції по кар-
топлі (1966), Володимир Дмитрович Волков – директор Чернігівської дослідної станції 
по картоплі (1971), Катерина Петрівна Рульова – доярка (1971), Олексій Іванович Ани-
щенко – ланковий (1972), Іван Петрович Ребенок – тракторист (1973), Ганна Петрівна 
Котова – доярка (1973), Парасковія Карпівна Авраменко – телятниця радгоспу (1975), 
Леонід Валентинович Потапенко – ланковой (1977), Григорій Миколайович Колонтай – 
агроном (1977), Віктор Ілліч Гайструк – головний зоотехнік (1981), Михайло Йосипович 
Бурась – тракторист-машиніст (1984), Валентин Володимирович Скоблик – технік (1986), 
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Мотрона Василівна Ребенко – доярка (1988);
орденом Трудової Слави III ст.: Василь Михайлович Радько – ланковий радгоспу 

(1976), Василь Андрійович Жуля – тракторист (1977), Віктор Петрович Арапин – трак-
торист (1977), Олексій Павлович Батов – тракторист (1978), Петро Зіновійович Солоха 
– водій (1978), Петро Петрович Ячний – тракторист (1978), Олексій Степанович Луцик 
– тракторист-машиніст (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Ольга Петрівна Бублій – робітниця (1972), Олек-
сандр Іванович Писанський – завідуючий відділом дослідної станції по картоплі (1973), 
Василь Андрійович Січко – секретар партійної організації радгоспу (1973), Олександра 
Семенівна Кубрак – доярка (1975), Андрій Леонтійович Трухан – тракторист (1977), Ми-
хайло Никифорович Стукало – завідувач  відділку радгоспу (1977), Володимир Іванович 
Вороний – тракторист (1978), Михайло Йосипович Бурась – тракторист (1979), Надія 
Костянтинівна Марусик – робітниця (1981);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Мотрона Василівна Гнип – доярка (1966), Кате-
рина Петрівна Рульова – доярка (1966), Надія Федорівна Зінченко – лаборант дослідної 
станції по картоплі (1971), Лідія Петрівна Седлер – лаборантка дослідної станції по 
картоплі (1973), Микола Степанович Тарасенко – тракторист (1973), Марія Єфремівна 
Рекун – телятниця (1977);

медаллю  «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»: ди-
ректор радгоспу Юзеф Якович Йоффе, конюх радгоспу ім. Чкалова С.А. Ахматов, доярка 
Параскева Карпівна Грищенко, робітниця Пелагея Панасівна Малиш, тракторист Петро 
Павлович Майборода, бухгалтер радгоспу Олександр Олексійович Петрушенко, директор 
дослідної станції Василь Мойсейович Пахучий, старший науковий співробітник Дмитро 
Климентович Барабанов, заступник директора по науковій частині Петро Васильович 
Корчевой, зоотехнічний експерт Уляна Гаврилівна Полякова (1946);

медалями ВДНГ СРСР: золотою – механізатор О.І. Анищенко (1977); срібною – 
директор радгоспу О.Р. Бушнєв (1973); бронзовою – механізатор В.А. Рябов (1972), те-
лятниця П.К. Авраменко, ланковий О.І. Анищенко, бригадир О.П. Католик та телятниця 
М.Є. Рекун (1973);

районна Дошка пошани: свинар радгоспу М.В. Черкашин та свинарка Н.М. Столя-
рова (1961), директор радгоспу О.Р. Бушнєв (1961, 1966–1969, 1971–1974), тракторист 
І.П. Ребенок (1961, 1964), доярка В.К. Мозоль (1961), ланкова Г.В. Штрик (1964), доярка 
А.П. Пономаренко (1966), доярка М.В. Ребенко (1966, 1987), доярка Н.І. Лепеха (1966), 
телятниця О.Ф. Давидова (1966), свинарка Н.Д. Кисловець (1966), комбайнер Г.О. Бер-
ков (1966), комбайнер І.І. Витязь (1966), ланковий механізованої ланки П.П. Майборода 
(1966–1970), ланковий механізованої ланки І.Б. Ковган (1966, 1973), робітниця В.І. Дань-
кевич (1966), робітниця Г.М. Лесик (1966), робітниця П.Г. Гончаренко (1966), комбай-
нер Я.Т. Баран (1966), секретар парторганізації радгоспу В.А. Січко (1972, 1977–1983), 
ланковий механізованої ланки О.І. Анищенко (1972, 1982), механізатор радгоспу Д.С. 
Остапенко (1973–1977), голова робітничого комітету радгоспу М.І. Кот (1979), головний 
зоотехнік В.І. Гайструк (1980, 1983), голова профспілкового комітету радгоспу М.П. Кот 
(1981); механізатор П.П. Ячний (1981), оператор по відгодівлі свиней П.В. Козаченко 
(1984), оператор машинного доїння М.П. Онищенко (1986), генеральний директор НВО  
«Чернігівеліткартопля» Г.М. Колонтай (1988), секретар комсомольської організації НВО  
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«Чернігівеліткартопля» Г.М. Клеменок (1991);
Книги пошани радгоспу ім. Чкалова та НВО  «Чернігівеліткартопля»: 

В.Д. Самород, М.П. Седляр, Г.М. Ральченко, С.С. Желєзняк, В.І. Кисловець, К.Ф. Лісо-
вська, В.Г. Мельник, Л.К. Гром, П.Д. Гайдай, О.П. Бублій, Н.В. Литвин, П.В. Томіло, 
Т.Ф. Ткаченко, В.Ф. Стеба, Ф.Ф. Ткаченко, Г.П. Котова, І.Д. Пожилов, Г.Т. Деркач, 
П.М. Ячний, П.П. Майборода, М.Є. Ревун, Г.В. Стрик, Г.О. Берков, П.К. Авраменко, 
М.Б. Троян, Є.П. Литвиненко, В.П. Купрейчук, С.І. Волкова, Н.А. Силенок, К.С. Рульова, 
Д.С. Остапенко, І.К. Гришай, І.І. Жабинський, І.Б. Ковган, Т.Л. Овдейко, О.І. Анищенко, 
Г.М. Колонтай, О.П. Аравіна, Л.П. Ткаченко, В.П. Арапін, І.П. Ребенко, І.П. Литвинен-
ко, А.Л. Трухан, А.С. Вітязь, Л.В. Потапенко, В.Т. Снігир, О.П. Католик, В.М. Радько, 
Г.Г. Ничипоренко, О.Г. Меньковська, Г.В. Данько, І.І. Лобода, Г.І. Гутор, В.А. Жуль, 
В.Н. Стеба, П.З. Солоха, П.О. Колесник, Є.П. Волова, В.М. Кошик, К.В. Сенютис, 
Г.В. Лук’яненко, Н.М. Анищенко, М.М. Приходько, В.П. Козаченко, М.Й. Бурась, 
М.В. Васько, В.А. Рябов, М.О. Рубашенко, О.С. Рогачова, М.О. Прожига, І.П. Ребенко, 
О.С. Луцик, Я.Т. Баран, В.С. Івченко, Й.А. Вільчинський;

Почесною грамотою Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому – ланковий 
механізованої ланки по вирощуванню картоплі Олексій Іванович Анищенко та оператор 
машинного доїння корів Мотрона Василівна Ребенко (1982 р., 14 жовтня);

Почесною грамотою Чернігівської обласної ради – тракторист-машиніст Станіслав 
Вікторович Каримов (2010);

Відзнакою Головного управління АПК Чернігівської облдержадміністрації  
«Знак Пошани» – заступник генерального директора Петро Ячний (2009);

Подяка Головного управління АПК Чернігівської облдержадміністрації – голов-
ному економісту ЗАТ НВО  «Еліткартопля» Валентині Василівні Стебі (2004), тракто-
ристу-машиністу ДП  «Левона-С» Євгенію Олександровичу Дирку (2010);

 Подяка голови Чернігівської облдержадміністрації – заступнику генерального 
директора Сергію Васильовичу Сергієнку (2010).

Депутатами Чернігівської районної ради по Седнівській селищній раді обирали-
ся: ланкова колгоспу ім. Т.Г. Шевченка С.З. Атрощенко (1950, 1953), свинарка колгоспу 
ім. Т.Г. Шевченка Г.Ю. Прожига (1957), директор радгоспу О.Р. Бушнєв (1959, 1961, 
1963), доярка О.Т. Сьомко (1961), телятниця О.Ф. Давидова (1963), працівник радгоспу 
О.М. Коношевич (1963).

Седько Ольга Григорівна – доярка 
колгоспу ім. Чапаєва, нагороджена орденом 
Трудового Червоного Прапора (1971), занесе-
на до районної Книги трудової слави (1972).

Селівон Михайло Кіндратович – робіт-
ник Киселівського льонозаводу, занесений до 
районної Книги трудової слави (1972).
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Серединківського сільгосппідприємства  «Червоний маяк»  нагороди трудів-
ників: 

орденом  «Знак Пошани»: Іван Микитович Чудновець – тракторист (1966), Григорій 
Іванович Мельник – механізатор (1971), Ганна Олександрівна Чудновець – завідувачка 
ферми великої рогатої худоби (1973), Микола Олексійович Шкурко – тракторист (1973), 
Павло Сергійович Логвинчук – бригадир (1977), Ольга Ахтимонівна Гурай – майстер 
по виробництву молока (1982), Віктор Антонович Сочивець – водій автомашини (1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Ганна Романівна Бондар – телятниця (1975), Ольга 
Петрівна Левченко – доярка (1977), Ганна Сергіївна Сидоренко – оператор машинного 
доїння (1981);

медаллю  «За трудову доблесть»: Ольга Григорівна Пінчук – доярка колгоспу (1966), 
Микола Макарович Питель – тракторист (1973), Віктор Ілліч Солонина – тракторист 
(1977), Микола Григорович Зорька – комбайнер (1978), Михайло Романович Ніколаєнко 
– тракторист-машиніст (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Марія Андріївна Бондар – доярка (1971), Надія 
Семенівна Лисенко – доярка (1973), Парасковія Михайлівна Питель – ланкова (1973), 
Григорій Степанович Лисенко – тракторист (1975), Надія Юхимівна Сочивець – доярка 
(1976), Дмитро Павлович Шкурко – тракторист (1977), Микола Іванович Бондар – трак-
торист (1978), Володимир Григорович Лашук – тракторист-машиніст (1984), Олександр 
Дмитрович Шуп – водій автомобіля (1986), Володимир Єгорович Сидоренко – водій 
автомобіля (1988);

переможець районного конкурсу орачів на приз районної газети – Василь Івано-
вич Ковальчук (1974 р., вересень);

Книга пошани колгоспу  «Червоний маяк»: голова колгоспу  «Перемога» (с. 
Топчіївка) Є.Т. Бичек, завідувачка дільниці  У.І. Гурай, ланкові К.А. Дрозденко та Є.М. 
Заїка, механізатори І.М. Чудновець, М.О. Логвинчук, В.П. Герасько та М.І. Бондар, во-
дій Є.І. Суходол, тваринниця С.С. Шкурко, оператори машинного доїння М.А. Бондар, 
М.Р. Коляда, О.А. Гурай та О.П. Шевченко, оператор по відгодівлі ВРХ Г.М. Шкурко, 
колгоспники М.А. Бондар, Н.С. Дегтяр, Г.С. Костюк, Ф.І. Пищолка, О.І. Свербій, С.І. 
Сочивець, М.І. Чвертка, Б.С. Шкурко, М.С. Логвинчук, Г.Л. Нагорний, П.І. Сочивець, 
С.Й. Дігтяр. 

Сердюк Марія Романівна (1922–2001) 
– народилася в с. Малинівка, працювала 
ланковою, за високі врожаї льону нагоро-
джена орденом Леніна (1969).

Сердюк Петро Кирилович (1936–
2006) – після закінчення Халявинської 
школи та Ріпкинського училища механізації 
сільського господарства працював тракто-
ристом у колгоспі імені Свердлова с. Роїще. 
За високі трудові показники механізованої 
ланки, в якій він був ланковим (1972–1991), 

застосовуючи передовий досвід, прогресивні досягнення науки і 
технології, багаторазово відзначався державою: лауреат Державної 
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премії СРСР (1982), кавалер орденів Леніна (1982), Жовтневої Революції (1977),  «Знак 
пошани» (1972), нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР, Почесною грамотою 
Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому (1981). Переможець Всесоюзного змагання 
за ефективне використання техніки (1978), делегат ХХVІ з’їзду КПРС (1981), занесений 
на обласну Дошку пошани (1981).

Силко Марія Михайлівна (1922–2000) – колгоспниця колгоспу  «Новий шлях» 
(с. Піски), за високі врожаї льону нагороджена орденом Леніна (1950).

 «Сільгосптехніка» (районного об’єднання) нагороди трудівників:
орденом  Трудового Червоного Прапора: Михайло Іванович Ревко – слюсар Чер-

нігівського райоб’єднання  «Сільгосптехніка» (1982);
орденом Жовтневої революції: Микола Ананійович Гришаєнко – токар (1971);
орденом  «Знак Пошани»: Олександр Петрович Туз – керуючий районним 

об’єднанням  «Сільгосптехніка» (1966), Анатолій Петрович Жогалко – бригадир (1973), 
Михайло Іванович Ревко – слюсар ремонтного підприємства (1974), Іван Дмитрович 
Пищолка – водій автомашини (1977), Петро Михайлович Приз – тракторист (1986);

орденом Трудової Слави ІІ ст.: Василь Іванович Блудчий – бригадир (1986);
орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Леонід Федорович Герман – тракторист (1976), 

Іван Мусійович Слісарь – водій автомашини (1977), Василь Федорович Зибницький – 
слюсар (1977), Микола Михайлович Жабинський – тракторист (1978), Василь Іванович 
Блудший – слюсар (1981);

медаллю  «За трудову доблесть»: Сергій Іванович Католик – шофер (1966), Воло-
димир Михайлович Левченко – слюсар (1973), Григорій Денисович Остапенко – шофер 
(1973), Олександр Васильович Ситий – тракторист (1973), Микола Олексійович Греші-
лов – водій автомобіля (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Микола Андрійович Бабич – тракторист районного 
об’єднання  «Сільгосптехніка» (1972). 

Сірик Іван Кіндратович – агітатор колгоспу  «Новий шлях», занесений на обласну 
Дошку пошани (1979).

Сірик Софія Архипівна (1928 р.н.) – ланкова, бригадир кол-
госпу ім. Кірова (смт Олишівка). Нагороджена орденами Трудового 
Червоного Прапора (1951), Леніна (1966), Жовтневої революції 
(1973), медаллю  «За доблесну працю», значком  «Знатний куку-
рудзовод України» (1963). 

Скляров Павло Васильович – механізатор ТОВ  «Чернігівська 
індустріальна молочна компанія», переможець районного огляду-
конкурсу проведення посівної кампанії в 2011 році.

Скріпка Антоніна Петрівна – заступник керуючого Черні-
гівською райсільгосптехнікою, пропагандист школи конкретної 
економіки, занесена на обласну Дошку пошани (1984).

Слабинського сільгосппідприємства ім.Фрунзе нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Іван Никифорович Авдієнко – шофер кол-

госпу (1973), Марія Федорівна Коливошко – телятниця (1973), Іван Степанович Лещенко 
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– водій автомобіля (1977, 1990), Іван Федорович Тур – комбайнер (1977);
орденом  «Знак Пошани»: Парасковія Іларіонівна Сила – ланкова (1966), Іван 

Степанович Лещенко – водій (1971, 1977), Парасковія Андріївна Леоненко – свинарка 
(1971), Микола Андрійович Сердюк – тракторист (1973), Михайло Демидович Мовчан 
– начальник комплексу по відгодівлі ВРХ (1975), механізатор Іван Степанович Позняк 
– водій автомашини (1977);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Микола Миколайович Вереня – тракторист (1977), 
Дмитро Васильович Ланько – тракторист (1977), Валентина Федорівна Рапута – ланкова 
рослинницької бригади (1978), Марія Михайлівна Хоменко – ланкова (1982);

медаллю  «За трудову доблесть»: Олександра Семенівна Бишик – ланкова (1966), 
Микола Михайлович Донець – помічник бригадира (1966), Любов Василівна Фень – до-
ярка (1966), Ганна Андріївна Косенок – ланкова (1971), Ганна Гнатівна Сергієнко – тва-
ринниця (1973), Іван Савелійович Сила – бригадир (1973), Олена Давидівна Коган – те-
лятниця (1977), Микола Семенович Петренко – тракторист (1981), Марія Митрофанівна 
Круковець – майстер по виробництву яловичини (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Ганна Григорівна Тимошко – ланкова (1973), 
Іван Степанович Лещенко – шофер (1975), Іван Федорович Ворона – тракторист (1977), 
Олександр Іванович Радченко – завідувач дільниці тваринництва (1986), Андрій Кузьмич 
Шидловський – тракторист-машиніст (1986);

медалями ВДНГ СРСР: малою срібною – бригадири колгоспу І.А. Фень та І.К. Тимо-
шко, городник П.К. Капелько (1956); бронзовою – телятниця М.Ф. Колівошко (1973), 
технік штучного запліднення сільськогосподарських тварин О.М. Малецька, тваринниця 
Г.Я. Артюшенко (1974);

Почесною грамотою Чернігівського виконкому районної ради народних депу-
татів – бригадир будівельної бригади Олег Никифорович Шуба (1988).

Слєсар Іван Мойсейович – робітник Чернігівського районного виробничого 
об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, занесений 
на обласну Дошку пошани (1983).

Слобідського сільгосп підприємства  «Передовик»нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Єфросинія Гнатівна Литвиненко – доярка 

(1971), Михайло Миколайович Шелупець – тракторист (1977);
орденом  «Знак Пошани»: Дмитро Петрович Батог – тракторист (1972), Василь 

Пантелійович Пищур – ланковий (1973), Володимир Якович Качура – комбайнер (1977), 
Михайло Петрович Батог – тракторист (1977), Володимир Дмитрович Осипенко – трак-
торист-машиніст (1986);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Єфросинія Гнатівна Литвиненко – доярка (1975), 
Любов Олександрівна Щерба – доярка (1977), Василь Панасович Чух – комбайнер (1978), 
Григорій Павлович Семененко – механізатор (1979), Володимир Дмитрович Осипенко 
– механізатор;

медаллю  «За трудову доблесть»: Віктор Петрович Ленько – комбайнер (1966), 
Федір Іванович Пищур – шофер (1973), Дмитро Петрович Батог – тракторист (1975), 
Ганна Михайлівна Коптель – телятниця (1973), Тетяна Петрівна Блуда – ланкова (1977), 
Михайло Прокопович Качура – водій автомашини (1977), Олексій Леонтійович При-
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ходько – водій автомашини (1978), Микола Свиридович Гавриленко – оператор по виро-
щуванню молодняка (1981), Володимир Миколайович Вертієнко – тракторист-машиніст 
(1984);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Ольга Олександрівна Гавриленко – доярка (1966), 
Ганна Федорівна Кошель – доярка (1966), Михайло Іванович Береговий – тракторист 
(1966), Дмитро Петрович Батог – тракторист (1970), Марія Миколаївна Петровська – лан-
кова (1973), Михайло Леонтійович Коршаков – водій автомашини (1978), Іван Микитович 
Новиченко – заступник голови колгоспу (1978), Василь Романович Вертієнко – тракторист 
(1981), Микола Іларіонович Нагорний – оператор по виробництву яловичини (1986);

медалями ВДНГ СРСР: срібною (1975) та бронзовою (1983) – тракторист Дмитро 
Петрович Батог; бронзовою – бригадир Григорій Борисович Гайдук (1974);

Книга пошани колгоспу  «Передовик»: Д.П. Батог, М.П. Батог, Є.І. Литвиненко, 
М.М. Шолупець, О.А. Дундар, В.Д. Осипенко, Г.К. Шапка, В.Я. Качура, В.А. Чух, Г.М. 
Карпенко, Л.О. Щерба, О.Л. Приходько, Г.М. Коптіль, О.Л. Карпенко.

Смолинського сільгосппідприємства нагороди трудівників: 
орденом Трудового Червоного Прапора: Петро Корнійович Козлов – тваринник 

(1973), Іван Антонович Йовенко – чабан (1975);
орденом  «Знак Пошани»: Марія Михайлівна Козлова – доярка (1971), Ганна Яків-

на Попружна – доярка (1973), Михайло Степанович Рудник – шофер (1973), Степан 
Йосипович Овчар – бригадир (1977), Михайло Максимович Стеченко – майстер по ви-
робництву яловичини (1981);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Микола Іванович Попружний – тваринник (1975), 
Михайло Володимирович Махазьон – тракторист (1977);

медаллю  «За трудову доблесть»: Олександр Дмитрович Філіпченко – голова кол-
госпу  «Перемога» (1966), Зінаїда Тарасівна Богданович – ланкова (1973), Григорій Фе-
дорович Анич – тракторист (1978), Ганна Григорівна Товчко – майстер по виробництву 
молока (1981), Анатолій Степанович Новоселов – тракторист-машиніст (1986), Тетяна 
Гнатівна Ващенко – оператор машинного доїння (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Анастасія Олександрівна Попружна – телятниця 
(1966), Микита Антонович Бондаренко – колгоспник (1973), Олексій Володимирович 
Махазьон – тракторист (1978);

Книга пошани колгоспу  «Перемога»: І.С. Полевик, М.В. Махазьон, М.А. Сапон, 
О.В. Махазьон, І.А. Ребенок, Г.З. Стеченко, Г.П. Лемішко, Г.І. Німченко, З.Г. Руденко, 
Г.І. Свербій, М.А. Бондаренко, О.П. Ревун, О.П. Пискун, Н.О. Попружна, В.О. Ревун, 
П.І. Німченко, О.В. Махазьон.

Старобілоуського сільгосппідприємства нагороди трудівників:
 орденом Трудового Червоного Прапора: Микола Лукич Сидоренко – тракторист 

(1977), Павло Васильович Ткаченко – тракторист (1977);
 орденом  «Знак Пошани»: Костянтин Михайлович Веремієнко – тракторист (1971);
 медаллю  «За доблесний труд у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»: Іван 

Дмитрович Черевко, Марія Іванівна Назаренко – колгосп  «Червона зірка» (1949);
районна Дошка пошани: ланкова А.А. Гула (1963, 1964).
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Депутатом Чернігівської районної ради по Старобілоуській сільраді обирався 
голова колгоспу  «Більшовик» Дмитро Васильович Положухно (1957).

Стеченко Владислав Панасович – тракторист колгоспу ім. Коцюбинського (с. Ков-
пита), обраний депутатом Чернігівської обласної ради (1971).

Стеченко Парасковія Матвіївна (1921 р.н.) – народилася в с. Слабин, працювала 
ланковою колгоспу ім. Фрунзе, обиралась депутатом Чернігівської обласної ради (1957). 

Стещук Марія Федорівна – свинарка колгоспу ім. Калініна (с. Бобровиця), нагоро-
джена орденами Леніна (1971), Трудового Червоного Прапора (1966).

Столяров Микола Васильович – старший комбайнер екіпажу комбайна СК-5  
«Нива» СТОВ  «Хмільницьке» (с. Ковпита), переможець районного огляду-конкурсу на 
збиранні врожаю 2003 р. (намолотили 210 тонн зерна).

Стрик Ганна Василівна (1921–1997) – працювала бригадиром Седнівського радгоспу 
ім. Чкалова, нагороджена орденом Леніна, обиралась депутатом Чернігівської обласної 
ради (1967, 1971). 

Сулим Михайло Федосович – комбайнер колгоспу  «Нове життя» (с. Боромики) 
занесений до районної Книги трудової слави за те, що комбайном СК-3 зібрав 150 га 
хлібів при деннному виробітку 18–22 га (1964 р., 28 липня).

Сусло Іван Микитович (1941 р.н.) – працював головою кол-
госпу  «Передовик» с. Слобода (1971–1984). За період його робо-
ти будувались ферми, зерносклади, дороги з твердим покриттям, 
житлові будинки. Нагороджений срібною та бронзовою медалями 
ВДНГ. Працював головою колгоспу в с. Анисів (1984–1989) та го-
ловою Анисівської сільської ради (1989–2001).

Тарахан Дмитро Васильович (1922–1996) – учасник бойових 
дій у Великій Вітчизняній війні, у 1948–1977 рр. працював завіду-
вачем Халявинської ветеринарної дільниці, був нагороджений 

медаллю  «За відвагу», срібною медаллю ВСГВ СРСР (1955).

Терехівського сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орденом Леніна: Рубцов Олексій Гаврилович – голова колгоспу  «Шлях Леніна» 

(1958), Сердюк Марія Романівна – ланкова (1966);
орденом Трудового Червоного Прапора: Римар Мокрина Макарівна – свинарка 

(1958); Рубцов Олексій Гаврилович – голова колгоспу (1966), Пташник Олександр Пи-
липович – бригадир (1972), Коноша Володимир Захарович – тваринник (1973), Койдан 
Михайло Іванович – шофер (1973), Юрков Дмитро Дем’янович – був серед перших у 
районі ланковим механізованої ланки по вирощуванню картоплі та льону-довгунця, яку 
очолював 27 років (1973, 1976), Сахно Євген Миколайович – тракторист (1977);

орденом Жовтневої революції: Сердюк Олексій Григорович – бригадир (1977);
орденом «Знак Пошани»: Ріпа Микола Васильович – завідувач свиноферми (1958), 

Скляренко Ольга Іванівна – бухгалтер (1966), Рубцов Олексій Гаврилович – голова кол-
госпу (1971, 1973), Сердюк Олексій Григорович – бригадир (1971), Барбаш Михайло 
Васильович – бригадир (1972), Павленко Ганна Андріївна – доярка (1973), Барбаш Іван 
Васильович – тракторист (1973), Буштрук Петро Григорович – тракторист, працював 
34 роки на гусеничному тракторі (1975), Лісовий Євген Іванович – комбайнер (1977), 
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Науменко Володимир Олександрович – тракторист (1977), Зубкова Антоніна Василівна 
– майстер по виробництву яловичини (1981), Садченко Михайло Миколайович – водій 
автомобіля колгоспу (1982); 

орденом Трудової Слави ІІ ст.: Кричевський В’ячеслав Віталійович – водій авто-
мобіля колгоспу (1979);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Кричевський В’ячеслав Віталійович – водій авто-
мобіля колгоспу (1975), Клішко Василь Іванович – тракторист (1977), Сердюк Михайло 
Олексійович – тракторист (1978), Трофименко Надія Михайлівна – майстер по вирощу-
ванню поросят (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Білоус Віра Григорівна – доярка (1966), Ріпа 
Микола Васильович – завідувач свинофермою (1966), Музичук Іван Пилипович – агро-
ном колгоспу (1966), Скепський Василь Миколайович – бригадир (1966), Барбаш Ганна 
Михайлівна – доярка (1971), Койдан Олександр Якович – бригадир (1973), Соя Андрій 
Якович – тваринник (1975), Скепський Семен Іванович – механізатор (1977); 

медаллю «За трудову відзнаку»: Акуленко Петро Терентійович – заступник голови 
колгоспу (1966), Розсоха Олександра Олексіївна – свинарка (1966), Будник Лідія Дми-
трівна – ланкова (1971), Жолобецький Іван Сергійович – тракторист (1975), Галенко 
Василь Леонтійович – тракторист (1977), Кравченко Степан Михайлович – тракторист 
(1977), Грищенко Іван Олексійович – комбайнер (1978), Рудий Олексій Андрійович – 
водій автомобіля колгоспу (1986); 

медаллю  «За доблесну працю у  Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.»: 
різниця Терехівської торфорозробки – Барбаш Марія Сергіївна, Железняк Мотрона Анто-
нівна, Потилянко Таїсія Михайлівна, Койдан Надія Павлівна, завідувач дільниці Койдан 
Матвій Демонович, голова колгоспу  «Ленінський шлях» с. Товстоліс Мельниченко Іван 
Тимофійович (1946 – 1949); 

медаллю  «Ветеран праці»: Барбаш Андрій Павлович – колгоспник (1978), Барбаш 
Володимир Олексійович – обліковець машинно-тракторного парку (1978), Кирієнко Ми-
кола Павлович – колгоспник (1978), Койдан Віра Гнатівна – обліковець колгоспу (1978), 
Сердюк Надія Марківна – колгоспниця (1978), Шеремет Марія Миронівна – колгоспниця 
(1978), Скепський Григорій Петрович – механізатор (1978);

медалями  ВДНГ СРСР: малою срібною – завідувач свиноферми Микола Васильович 
Ріпа (1956), доярки В.А. Полегенько та Л.А. Сердюк (1958), свинарка Н.Ф. Погребець 
(1958);

переможці Всесоюзного соціалістичного змагання провідних професій колгос-
пів та радгоспів за 1981 р.: дільниця механізації колгоспу (телевізором), тракторист 
І.О. Грищенко (килимовою доріжкою), оператор машинного доїння Н.П. Льодова (швей-
ною машинкою);

Почесною грамотою Головного управління агропромислового розвитку Чер-
нігівської облдержадміністрації – голова фермерського господарства  «Берізка» 
с. Терехівка Володимир Михайлович Льодовий (2005);

районна Дошка пошани: голова колгоспу О.Г. Рубцов (1961, 1963, 1964, 1971, 1972), 
доярка Р.А. Павленко (1961), свинарка А.С. Науменко (1961), завідувач кролеферми (зго-
дом свиноферми) М.В. Ріпа (1961, 1966, 1967), бригадир В.М. Шеремет (1961), ланкова 
П.Н. Луговська (1963), тракторист М.А. Білоус (1964), бригадир тракторної бригади 
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І.М. Барбаш (1966); свинарка В.П. Глевка (1966), зоотехнік, голова профкому колгос-
пу В.О. Койдан (1966), завідувач кролеферми М.Я. Ячний (1966), доярка В.Г. Білоус 
(1966), свинарка В.П. Мироненко (1966), головний агроном І.П. Музичук (1966, 1968, 
1969, 1971, 1979, 1981), бригадир В.В. Приходько (1966), ланкова Є.В. Мельник (1966), 
ланкова М.Р. Сердюк (1966, 1967), колгоспниця Г.С. Силко (1966), тракторист, ланковий 
механізованої ланки по вирощуванню картоплі і льону Д.Д. Юрков (1966, 1976–1978, 
1982), бригадир тракторної бригади О.П. Полегенько (1966), бригадир рільничої брига-
ди О.Я. Койдан (1968), механік (згодом головний інженер) М.М. Барбаш (1969, 1983), 
бригадир тракторної бригади, завідувач дільниці механізації колгоспу О.П. Пташник 
(1970, 1972–1976, 1983), ланковий механізованої ланки по вирощуванню картоплі В.Л. 
Голенко (1978), оператор по відгодівлі свиней М.М. Римар (1979, 1980), секретар ком-
сомольської організації колгоспу І.П. Редьковець (1981), секретар первинної партійної 
організації колгоспу М.К. Кирюша (1984).

Депутатами Чернігівської районної ради по Терехівській сільраді обиралися: 
завідувачка тваринницької ферми колгоспу  «Червоні лани» с. Лопатин А.А. Скрипко 
(1947), голова колгоспу  «Ленінський шлях» с. Товстоліс І.Т. Мельниченко (1947, 1950), 
ветеринарний санітар колгоспу  «Червоні лани» А.А. Скрипка (1950), свинарка М.М. 
Римар (1957, 1959, 1961, 1963).

Тимошенко Анастасія Михайлівна – доярка Чернігівського відділення обласної 
державної сільськогосподарської дослідної станції, нагороджена орденами Леніна (1966), 
Трудового Червоного Прапора (1971).

Тимошенко Василь Павлович – бригадир райміжколгоспбуду, 
занесений до районної Книги трудової слави (1972). 

Тищенко Олексій Олександрович 
(2.09.1931–5.03.1994) – працював головним 
агрономом колгоспу ім. Калініна (с. Мньов) 
та головою колгоспу ім. Леніна (с. Андрі-
ївка). У 1970–1994 рр. – голова колгоспу 
ім. Коцюбинського (с. Ковпита), зробив 
великий внесок у розвиток господарства та 
села Ковпита, проводив широку будівельну 
програму. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора 
(1976), медаллю  «За трудову доблесть» (1971), бронзовою ме-
даллю ВДНГ СРСР  «За досягнуті успіхи в розвитку народного 

господарства СРСР», Почесною грамотою Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому 
(1984). Його ім’я носить сучасне сільгосппідприємство у с. Ковпита.

Ткаченко Григорій Михайлович – голова фермерського господарства  «Напорів-
ське» (с. Лукашівка), нагороджений Подякою Головного управління АПК Чернігівської 
облдержадміністрації (2006). 

Ткаченко Петро Панасович (1929 р.н.) – працював головою планової комісії викон-
кому районної Ради депутатів трудящих, у 1966–1981 рр. працював головою колгоспу ім. 
Кірова (смт Олишівка), за цей час колгосп став кращим в районі. Нагороджений ордена-
ми  «Знак Пошани» (1971), Трудового Червоного Прапора (1973), Жовтневої революції 
(1977), медаллю  «За трудову відзнаку» (1966).
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Ткаченко Михайло Федорович (1919 р.н.) – на-
родився в с. Халявин, учасник бойових дій у Великій 
Вітчизняній війні, капітан. Працював бригадиром 
тракторної бригади (1946–1980), завідувачем ма-
шинно-тракторного парку, нагороджений орденами 
Червоної Зірки, Леніна (1975), Трудового Червоного 
Прапора, Вітчизняної війни, Богдана Хмельницького, 
медалями ВДНГ СРСР (1967–1972), учасник зборів 
переможців соціалістичного змагання в сільському 
господарстві УРСР. 

Тригуб Наталія Василівна – передова доярка колгоспу ім. Жданова (с. Халявин),  
«За 16 кілограмів молока від корови за добу або півтонни – за місяць! Давайте змага-
тися!» (1958 р., 22 червня), занесена на обласну Дошку пошани (1959), районна газета 
друкує матеріали про її трудові здобутки (1957–1960).

Трухан Ганна Олександрівна (1928 р.н.) – передова 
доярка колгоспу  ім. Жданова (с. Халявин). У 1954 р. за під-
сумками обласного змагання за одержання високих надоїв 
молока зайняла перше місце в області. Обиралася депутатом 
обласної ради (1955), нагороджена малою срібною медаллю 
ВСГВ СРСР (1954), великою золотою медаллю ВСГВ (1956), 
знаком Міністерства сільського господарства СРСР  «Від-
мінник соціалістичного змагання сільського господарства» 
(1956), районна газета друкує матеріали про її трудові здобут-
ки (1953–1958). Письменник Павло Тичина, даруючи свою 
книжку, на ній написав:  «Трухан Галині – кращій людині».

Трухан Панас Григорович – завідуючий дільницею по 
виробництву яловичини колгоспу ім. Ватутіна, занесений на 
обласну Дошку пошани (1981).

Турок  Михайло  Сергійович 
(1945–2000) – народився в с. Сибереж Ріпкинського району. З 1972 
року почав працювати в Чернігівському районі: головним агроно-
мом, заступником голови колгоспу в Кархівці, головою колгоспу в 
Роїщі, заступником голови колгоспу  «Прогрес» с. Халявин, працю-
вав головою сільгосппідприємства  «Воля» у с. Рудка (1990–2000). 
За час його керівництва досягнуто значних успіхів у соціально-еко-
номічному розвитку громади: заасфальтовано всі сільські дороги 
сіл Рудка та Селянська Слобода, проведено водогін, підключено газ, збудовано церкву. 
З квітня 2000 р. працював головою СВК  «Лукашівка». Нагороджений орденами  «Знак 
Пошани» (1978), Жовтневої революції (1984). 

Федосов Михайло Михайлович – водій ТОВ  «Чернігівська індустріальна молочна 
компанія», переможець районного огляду-конкурсу на збиранні врожаю зернових культур 
2011 року – перевіз 892 тонни зерна.

Філоненко Олексій Федосович (1932 р.н.) – працював комбайнером у колгоспі ім. 
Чапаєва (с. Рудка), нагороджений орденом Леніна (1977).
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Фога Марія Єфремівна (1922–2000) – 30 років пропрацювала 
дояркою в колгоспі с. Халявин, нагороджена орденами Трудового 
Червоного Прапора (1966),  «Знак Пошани» (1971), двома срібними 
(1973) та бронзовою медалями ВДНГ СРСР. У 1972 р. її ім’я за-
несено до районної Книги трудової слави, у 1974 р. – до  обласної 
Книги трудової слави.

Фрол Марія Семенівна (1939 р.н.) – передова свинарка кол-
госпу  «Червона зірка» (с. Ведильці), обиралась депутатом Черні-

гівської обласної ради (1959).
Цибуля Ганна Ничипирівна – жителька с. Пакуль, працівниця Андріївського мас-

лозаводу. За сумлінну працю нагороджена значком  «Відмінник промисловості м’ясних 
і молочних продуктів» (1955 р., 13 січня).

Халявинського сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орденом Леніна: Микола Іванович Зубок – голова колгоспу (1971), Михайло Федоро-

вич Ткаченко – бригадир колгоспу (1975), Ганна Федорівна Буштрук – свинарка (1958), 
Євген Федосович Лісовий – ланковий (1976), Варвара Артемівна Свічкарьова – доярка;

орденом Трудового Червоного Прапора: Микола Іванович Зубок – голова колгоспу 
(1958,1966), Наталія Василівна Тригуб – доярка (1958), Марія Єфремівна Фога – доярка 
(1966), Іван Титович Макій – бригадир колгоспу (1971), Михайло Федорович Ткачен-
ко – бригадир колгоспу (1972), Віра Миколаївна Акуленко – доярка (1973), Людмила 
Іванівна Богдан – доярка (1973), Володимир Павлович Трухан – помічник комбайнера 
(1973), Євген Федосович Лісовий – ланковий (1973), Феодосій Павлович Горонович – 
помічник бригадира колгоспу (1975), Микола Трохимович Ларченко – голова колгоспу 
(1976), Григорій Павлович Новик – ланковий (1977), Людмила Іванівна Богдан, Іван 
Степанович Пуховий – бригадир колгоспу (1977);

орденом Жовтневої революції: Володимир Павлович Трухан – помічник бригадира 
колгоспу (1977), Варвара Артемівна Свічкарьова;

орденом  «Знак Пошани»: Семен Никифорович Акуленко – колгоспник (1966), 
Марія Михайлівна Левченко – технік колгоспу (1966), Іван Титович Макей – ланковий 
(1966), Марія Єфремівна Фога (1971), Євдокія Іванівна Макій – колгоспниця (1972), Іван 
Олексійович Пуховий – комбайнер (1972), Дмитро Юхимович Буштрук – тракторист 
(1973), Микола Іванович Зубок – голова колгоспу ім. Жданова (1973), Микола Трохимо-
вич Ларченко – заступник голови колгоспу (1973), Микола Іванович Кузьменко – водій 
автомашини (1977), Ганна Іванівна Горбач, Андрій Андрійович Губа – тракторист (1977), 
Михайло Миколайович Коляда – тракторист-машинист (1986);

орденом Трудової Слави ІІ ст.: Михайло Васильович Буштрук – тракторист (1988); 
орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Михайло Васильович Буштрук – тракторист колгос-

пу (1975), Михайло Семенович Любченко – тракторист (1977), Ганна Андріївна Буштрук 
– телятниця (1977), Іван Володимирович Лугина, Володимир Йосипович Репех – водій 
автомашини (1977); 

медаллю  «За трудову доблесть»: Дмитро Юхимович Буштрук – тракторист (1966), 
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Любов Іванівна Максимович – зоотехнік (1966), Любов Михайлівна Тригуб – телятниця 
(1966), Ніна Василівна Трухан – свинарка (1973), Марія Єфремівна Фога – доярка кол-
госпу (1975), Варвара Якимівна Кирієнко – телятниця (1977), Володимир Миколайович 
Шеремет – тракторист (1977), Віталій Костянтинович Насінник – тракторист (1981), 
Олександр Іванович Акуленко – комбайнер (1982), Юлія Василівна Кузьменко – майстер 
машинного доїння (1986); 

медаллю  «За трудову відзнаку»: Марія Романівна Юрченко – телятниця (1966), Лео-
нід Дмитрович Розовик – бригадир колгоспу (1966), Григорій Павлович Новик – ланковий 
(1973), Василь Кирилович Коноваленко – головний зоотехнік (1975), Ганна Калениківна 
Гошко – колгоспниця (1977), Ганна Євдокимівна Вінниченко – доярка (1977), Михайло 
Миколайович Коляда – тракторист (1979), Ніна Панасівна Івасенко – колгоспниця (1977), 
Володимир Миколайович Шеремет, Михайло Семенович Любченко, Софія Федорівна 
Кичка – майстер машинного доїння (1986); 

медаллю  «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»: лан-
кова Олена Іванівна Пухова, агроном сортодільниці Олексій Петрович Хоменко; 

медалями ВДНГ СРСР: за участь у виставці ВСГВ у 1955 році колгосп ім. Ждано-
ва премійовано електродоїльним агрегатом марки  «ДА-3». Великою срібною медаллю 
нагороджена доярка Олександра Іванівна Мишук, також премійована радіоприймачем; 
малою срібною  – телятниця Марія Савівна Гутник, доярка Ганна Василівна Кузьменко, 
також премійована годинником (1956 р., 1 березня); колгосп нагороджений Дипломом 
ІІ-го ступеня ВСГВ та вантажною автомашиною (1957 р., 6 березня); великою срібною 
медаллю та швейною машинкою – доярка Наталія Василівна Тригуб; малою срібною 
– свинарка Марія Іванівна Гайдук (1958 р., 16 травня); бронзовою – телятниця Ганна 
Панасівна Насінник та комбайнер Іван  Олександрович  Пуховий (1972 р., 6 січня); сріб-
ною – телятниця Г.М. Копач та доярка М.Є. Фога;  бронзовою – ланковий механізованої 
ланки Є.Ф. Лісовий, тракторист Віталій Костянтинович Насінник, ланковий механізова-
ної ланки Григорій Павлович Новик (1973 р., 8 лютого); бронзовою – телятниця Олек-
сандра Романівна Роззєвако (1974 р., 23 листопада), срібною – ланковий механізованої 
ланки по вирощуванню кукурудзи В.О. Пуховий; бронзовою – телятниця М.С. Гутник 
(1976 р., 16 жовтня);

районна Дошка пошани: свинарка Г.Ф. Буштрук (1956), свинарка М.І. Гайдук (1956), 
свинарка Г.П. Корж (1956), доярка Г.О. Трухан (1956), доярка М.Є. Фога (1961, 1963, 
1966, 1967, 1969, 1971, 1972), тракторист В.К. Бендик (1961), телятниця Л.М. Тригуб 
(1961), телятниця О.С. Козакова (1961, 1968), секретар парторганізації А.С. Христенко 
(1963), голова колгоспу М.І. Зубок (1964–1972), свинарка Р.І. Зозуля (1964–1965), секре-
тар парторганізації колгоспу І.С. Пуховий (1966), секретар комсомольської організації 
колгоспу О.К. Сукало (1966), ветфельдшер М.С. Буштрук (1966), свинарка А.С. Четирус 
(1966), телятниця М.С. Гутник (1966), технік штучного запліднення М.М. Шевченко 
(1966), бригадир будівельної бригади М.З. Половецький (1966), бригадир рільничої бри-
гади А.О. Шеремет (1966), ланкова М.М. Уманець (1966), колгоспниця Г.І. Половецька 
(1966), колгоспник Д.П. Максименко (1966), тракторист А.І. Богдан (1966), тракторист 
С.Е. Раджапов (1966), тракторист Г.П. Новик (1966), доярка Г.Ф. Буштрук (1967–1968), 
секретар парторганізації колгоспу О.С. Лисенко (1967), бригадир городньої бригадир І.Г. 
Макей (1967–1968), доярка О.І. Мишук (1970), секретар парторганізації колгоспу М.Т. 
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Ларченко (1971), ланковий механізованої ланки Є.Ф. Лісовий (1972–1980), доярка Г.І. 
Горбач (1973–1975), секретар комсомольської організації колгоспу В.І. Гальчун (1975), 
вчителька Халявинської школи, політінформатор парторганізації колгоспу Н.К. Роззі-
вако (1977–1978), секретар комсомольської організації колгоспу О.П. Ликова (1979), 
головний економіст колгоспу В.І. Тарановська (1979), оператор машинного доїння корів 
В.І. Геращенко (1981), бухгалтер, секретар комсомольської організації колгоспу Н.С. 
Бондар (1982–1984);

делегат ІІІ-го Всесоюзного з’їзду колгоспників у Москві – завідуюча дитячим 
садком с. Халявин Марія Олексіївна Богдан (1969 р., 5 грудня);

делегат Всеукраїнського з’їзду представників колективних сільськогоспо-
дарських підприємств та колгоспів – оператор машинного доїння В.І. Пилипенко 
(1993 р., травень);

переможець обласного соціалістичного змагання – комбайнер силосозбирально-
го комбайна В.Ф. Красько одержав право позачергового придбання автомобіля марки  
«Жигулі» (1984 р., 12 січня);

Книга пошани колгоспу ім. Жданова: П.М. Атрощенко, І.Т. Макей, М.І. Зубок, 
І.О. Пуховий, Г.Н. Корж, Н.Г. Сердюк, Г.П. Правдива, Є.Ф. Лісовий, О.І. Мишук, Д.П. 
Максименко, М.С. Гутник, Ф.Д. Буштрук, К.В. Тарановський, Н.М. Гордік, Г.Ф. Буштрук, 
О.С. Козакова, Г.Є. Винниченко, М.Є. Фога, У.І. Акуленко, Г.І. Горбач, Я.І. Навозенко, 
Г.К. Гошко, Г.Д. Пухова, М.М. Буштрук, Г.С. Костюк, О.А. Трухан, М.В. Буштрук, Г.І. 
Буштрук, В.К. Насінник, Є.І. Макій, І.С. Горовий, Н.О. Іващенко, Г.М. Льодовий, А.М. 
Трухан, І.С. Пуховий, Р.І. Зозуля, В.О. Пуховий, Г.І. Передня, К.С. Бичик, М.І. Курилець, 
П.І. Потапенко.

Депутатами Чернігівської районної ради по Халявинській сільраді обиралися: 
завідуюча свинофермою колгоспу ім. Жданова М.П. Заруденська (1953–1957), свинарка 
А.С. Чотирус та колгоспниця А.В. Акуленко (1959), колгоспниця Н.Є. Лушакова (1961, 
1963), М.Є. Фога (1961).

Хмільницького сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орденом Леніна: Василь Денисович Луговський – голова колгоспу  «Дружба» (1966, 

1973), Василь Іванович Жабинський – комбайнер (1966); 
орденом Трудового Червоного Прапора: Марія Миколаївна Дорошенко – ланкова 

колгоспу  «Динамо» (1939), Лідія Василівна Гломозда – доярка (1966), Іван Михайло-
вич Дорошенко – бригадир колгоспу (1966), Олександра Іванівна Максименко – доярка 
(1971), Марія Семенівна Апанасенко – телятниця (1971), Петро Андрійович Романенко 
– бригадир колгоспу (1972), Віра Аркадіївна Макаренко – пташниця колгоспу (1973), 
Юлія Панасівна Макаренко – доярка (1973), Микола Васильович Дорошенко – тракторист 
(1973), Олександра Іванівна Максименко – доярка (1976), Любов Іванівна Кліщ – доярка 
(1977), Ніна Михайлівна Сидоренко – доярка (1977), Микола Сергійович Макаренко – 
бригадир (1977);

орденом Жовтневої революції: Василь Іванович Жабинський – помічник брига-
дира колгоспу (1973), Лідія Василівна Гломозда – доярка (1975), Олександра Іванівна 
Максименко – доярка (1975), Василь Денисович Луговський – голова колгоспу (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Василь Андрійович Романенко – бригадир (1966), Віра 
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Іванівна Макаренко – ланкова (1966), Іван Малофійович Сидоренко – голова сільської 
ради (1971), Ганна Олексіївна Сокол – економіст колгоспу (1971), Марія Семенівна Жа-
бинська – доярка (1973), Василь Іванович Лемешко – водій автомашини (1977);

орденом Трудової Слави ІІ ст.: Парасковія Антонівна Макаренко – телятниця (1977), 
Ніна Григорівна Макаренко – телятниця (1977), Анатолій Михайлович Герасименко – 
тракторист-машиніст (1984), Лідія Андріївна Романенко – доярка (1990);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Парасковія Антонівна Макаренко – ланкова (1975), 
Ніна Григорівна Макаренко – телятниця (1977), Анатолій Михайлович Герасименко – 
тракторист (1977), Микола Олександрович Гломозда – ланковий (1979), Лідія Андріївна 
Романенко – майстер по виробництву молока (1980), Микола Федосович Самійленко – 
водій автомашини (1986); 

орденом Дружби народів: Микола Васильович Дорошенко – завідуючий відділком 
колгоспу (1986);

медаллю  «За трудову доблесть»: Михайло Пантелійович Дерюга – зоотехнік (1966), 
Іван Малофійович Сидоренко – заступник голови колгоспу (1966), Василь Денисович 
Луговський – голова колгоспу (1971), Надія Михайлівна Балуба – телятниця (1973), Ма-
рія Іванівна Орлова – ланкова (1973), Леонід Іванович Максименко – тракторист (1976), 
Леонід Іванович Максименко – тракторист (1977), Анатолій Костянтинович Гломозда – 
механізатор (1977), Катерина Олександрівна Кобець – майстер по виробництву яловичини 
(1982), Микола Якович Апанасенко – завідувач відділку колгоспу (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Леонід Каленикович Романенко – заступник го-
лови колгоспу (1973), Іван Федосович Максименко – водій автомашини (1977), Віктор 
Володимирович Федірка – завідувач відділення колгоспу (1976), Тетяна Потапівна Сав-
ченко – майстер по виробництву молока (1986);

медаллю  «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»: пра-
цівники торфопідприємства (с. Рижики): Н.О. Глухенька, А.Г. Апанасенко, О.М. Мака-
ренко, С.М. Легкобит, С.К. Коваленко, Г.Я. Дубок, В.І. Криволап, В.Г. Зиненко, П.І. Туз, 
О.К. Заворотна (1946);

медалями та дипломом  ВДНГ СРСР: срібною – доярки колгоспу ім. Леніна М.М. 
Дорошенко та Є.К. Шурпа (1958), бригадир рільничої бригади колгоспу  «Дружба» Л.К. 
Романенко (1963), скотар М.І. Гломозда, тракторист О.І. Дорошенко, тракторист М.В. 
Дорошенко, ланкова М.І. Орлова, завфермою М.І. Сокол (1974); бронзовою – колгоспниця 
Г.Ф. Кобець (1963), телятниця М.С. Апанасенко (1972), шофер колгоспу В.І. Лемешко 
(1973), пташниця К.Д. Гломозда, доярка Л.В. Гломозда, пташниця О.Л. Дідовець, доярка 
Г.П. Жабинська, ланкова П.А. Макаренко, доярка Ю.П. Макаренко, ланкова Л.П. Олій-
ник, бригадир П.А. Макаренко (1974), механізатор Микола Павлович Басанець (1984); 
медаллю ВДНГ – тракторист-машиніст Володимир Йосипович Борка (1983 р., 9 червня);  
дипломом ІІ ст.-  ланкова М.Є. Атрощенко (1974 р., 23 листопада);

районна Дошка пошани: комбайнер В.І. Жабинський (1960, 1964, 1966–1968, 1976), 
комбайнер П.Д. Дорошенко (1960), голова колгоспу В.Д. Луговський (1961, 1963–1965, 
1967–1969, 1971–1983), ланкова Є.А. Атрощенко (1961), доярка О.П. Олійник (1961), 
свинарка А.П. Селезень (1961, 1966), бригадир тракторної бригади І.М. Дорошенко 
(1961, 1966), ланкова Є.А. Кобець (1961), доярка Л.В. Голомозда (1963–1964, 1967, 1968), 
секретар парторганізації колгоспу І.М. Сидоренко (1964–1968), доярка Г.М. Дорошенко 
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(1966, 1967), доярка М.В. Гломозда (1966), керівник комсомольсько-молодіжного колек-
тиву МТФ колгоспу Н.А. Іллюшко (1966), ланкова В.І. Макаренко (1966), зоотехнік М.П. 
Дерюга (1966–1968), завідуючий фермами М.І. Сокол (1966), телятниця П.В. Жабинська 
(1966), головний бухгалтер В.І. Ніговський (1966), доярка Н.М. Балуба (1969), доярка 
М.І. Гломозда (1970–1972), тракторист А.І. Дорошенко (1970), доярка В.В. Лемешко 
(1972–1973), доярка О.М. Іллюшко (1974–1975), доярка Н.М. Сидоренко (1976–1977), 
ланкова механізованої ланки по вирощуванню картоплі М.О. Гломозда (1978), головний 
інженер М.С. Макаренко (1979, 1983), оператор машинного доїння М.С. Апанасенко 
(1979), оператор машиного доїння Г.А. Романенко (1980), механізатор М.П. Басанець 
(1980–1981), головний зоотехнік П.Г. Лазаренко (1982), тракторист М.І. Хазей (1982), 
ланковий механізованої ланки по вирощуванню льону В.М. Ващенок (1983), колгоспниця 
Н.М. Атрощенко (1984), головний бухгалтер колгоспу М.А. Макаренко (1986), оператор 
машинного доїння корів Н.А. Кобець (1987), бригадир тракторно-рільничої бригади М.В. 
Дорошенко (1988), комбайнер М.Ф. Самійленко (1989);

Почесною грамотою Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому – політінфор-
матор, зоотехнік колгоспу Павло Григорович Лазаренко (1981);

Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації – механізатор Михайло 
Никифорович Дідовець (1998);

Подяка Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської обл-
держадміністрації – оператору по відгодівлі молодняка великої рогатої худоби СТОВ  
«Хмільницьке» Надії Філімонівні Гломозді (2005).

Депутатами Чернігівської районної ради по Хмільницькій сільраді обиралися: 
ланкова колгоспу  «Динамо» А.І. Жабинська (1947), доярка В.Ю. Жабинська (1955), 
свинарка колгоспу ім. Леніна Н.І. Жабинська (1957), голова колгоспу  «Дружба» В.Д. 
Луговський (1959, 1961, 1963).

Ходаченко Надія Омелянівна – голова райкому профспілки працівників сільського 
господарства, нагороджена Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1985).

Хоменко Віра Федорівна – майстер по виробництву молока 
дослідного господарства Українського НДІ сільськогосподарської 
мікробіології, занесена до районної Книги трудової слави (1972), 
нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора (1984). 

Хромець Степан Павлович – комбайнер  колгоспу  «Рассвет» 
(с. Брусилів) занесений до районної Книги трудової слави за те, що 
комбайном СК-3 зібрав 130 га хлібів при денному виробітку 16–
18 га (1964 р., 28 липня).

Чаус Ніна Михайлівна – робітниця тепличного комбінату радгоспу ім.  Чкалова 
(смт Седнів), обиралась депутатом Чернігівської обласної ради (1975).

Чаус Марфа Костянтинівна – ланкова колгоспу ім. Сталіна (с. Левковичі), нав’язала 
за день 6320 снопів, перевиконавши денне завдання в 17 разів. З вітальною телеграмою 
до неї звернулися секретар Чернігівського обкому компартії  М. Кузнецов і голова Чер-
нігівського облвиконкому С. Костюченко (1947 р., серпень).

Черевко О.Г. – механізатор колгоспу ім. Кірова, нагороджений Дипломом Міністер-
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ства сільського господарства УРСР та мотоциклом (1983 р., 1 травня).
Черкашин Микола – свинар радгоспу ім. Чкалова (смт Седнів), обирався депутатом 

Чернігівської обласної ради (1961), районна газета друкує матеріали про його трудові 
здобутки (1960–1963).

Черковська Олександра Іванівна (1924–2000) – ланкова з Анисова, районна газета 
друкує матеріали про її трудові здобутки (1961–1962), рішенням бюро Чернігівського об-
кому КПУ і облвиконкому нагороджена в червні 1962 р. знаком  «Знатний кукурудзовод 
України», у 1961 р. одержала по 90 цнт зерна кукурудзи з кожного гектара.

Черниського сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орденом Леніна: Ганна Павлівна Ячна – свинарка колгоспу «1-е Травня» с. Черниш 

(1958);
орденом Трудового Червоного Прапора: Іван Кіндратович Сірик – голова колгос-

пу  «40-річчя Жовтня» с. Клочків (1958), Григорій Іванович Козлов – голова колгоспу 
(1971), Марія Антонівна Желєзняк – ланкова (1972), Марія Степанівна Вовк – свинарка 
(1973), Микола Данилович Кононенко – бригадир (1975), Ганна Євдокимівна Сахно – 
ланкова (1977), Іван Данилович Кононенко – тракторист (1977), Андрій Петрович Кирі-
єнко – тракторист (1977), Володимир Дмитрович Зіньковець (1973), Парасковія Іванівна 
Зимниця – доярка колгоспу «1-е Травня», Марія Антонівна Тарасова – ланкова колгоспу 
«1-е Травня» (1972) ;

орденом  Жовтневої революції: Іван Андрійович Берташ – бригадир (1976), Гаврило 
Тимофійович Светенок – завідувач дільниці (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Григорій Іванович Козлов – голова колгоспу (1966), На-
талія Михайлівна Светенок – ланкова (1966), Антон Степанович Юрченко – агроном 
(1966), Наталія Федорівна Шарпата – ланкова (1966), Іван Андрійович Берташ – бригадир 
(1971), Ганна Іванівна Шарпата – ланкова (1971), Гаврило Тимофійович Светенок – ке-
руючий відділком (1972), Парасковія Ананіївна Масич – колгоспниця (1973), Євдокія 
Семенівна Ярошенко – ланкова (1973), Анастасія Дмитрівна Железняк – колгоспниця 
(1975), Василь Якович Потереба – шофер (1976), Григорій Іванович Козлов – голова 
колгоспу (1976), Іван Данилович Кононенко – тракторист (1977), Микола Мойсейович 
Зіньковець – водій автомашини (1977), Валентин Кирилович Потапенко – заступник 
голови колгоспу (1979), Ніна Іванівна Любченко – майстер машинного доїння (1986), 
Микола Іванович Вовк – тракторист-машиніст (1986);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Пелагея Пантеліївна Филько – доярка (1975), Василь 
Васильович Романенко – механізатор (1977), Олександра Ілларіонівна Кондратенко – до-
ярка (1977), Любов Федорівна Семенець – бригадир (1978), Михайло Іванович Ячний 
– комбайнер (1978), Любов Федорівна Семенець – бригадир (1978);

медаллю  «За трудову доблесть»: Олександра Варфоломіївна Железняк – свинарка 
(1958), Олександра Борисівна Кисіль – доярка (1971), Любов Федорівна Семенець – бри-
гадир (1972), Іван Михайлович Шпак – шофер (1973), Федір Захарович Апанасенко – го-
ловний зоотехнік (1966), Михайло Єфремович Шевель – водій (1977), Василь Степанович 
Юрченко – бригадир (1978), Ксенія Свиридівна Зіньковець – майстер по виробництву 
молока (1982), Олександра Сергіївна Кобець – майстер по виробництву молока (1986);

медаллю  «За трудову відзнаку»: Ганна Іванівна Шарпата – ланкова (1971), Федір 
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Захарович Апанасенко – головний зоотехнік (1973), Ольга Степанівна Лавріненко – до-
ярка (1973), Олексій Микитович Богуш – шофер (1973), Микола Федосович Любченко 
(1973), Петро Іванович Сергієнко – тваринник (1977), Микола Іванович Вовк – тракто-
рист (1978), Віктор Іванович Любенко – тракторист (1981), Іван Миколайович Петренко 
– тракторист-машиніст (1984); 

медаллю  «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»: колгосп 
ім. Петровського – ланкова Є.Є. Богдан, конюх П.Є. Кобець, скотар М.Д. Зеньковець, 
колгоспники В.Г. Серженко, В.Х. Карась; колгосп  «Червоний плугатар» – бригадири Н.І. 
Лавриненко та Г.А. Белоконський, ланкові Н.М. Светенок та А.І. Кириленко, колгоспники 
І.Г. Кириленко та П.З. Акуленко, конюх М.А. Сахно;

медалями ВДНГ СРСР: великою срібною – голова колгоспу « 40-річчя Жовтня» Іван 
Кіндратович Сірик; великою золотою – свинарка Ганна Павлівна Ячна; малою срібною 
– свинарки Олександра Варфоломіївна Железняк та Ніна Трифонівна Кучерова; ланкова 
Ніна Лось за одержання високих урожаїв удостоєна срібної та бронзової медалей ВДНГ 
СРСР (1967 р., березень); бронзовою – Н.М. Светенок (1972) та ланкова Г.Є. Сахно (1973);

медаллю «За підняття цілинних і перелогових земель» та грамотою ЦК ВЛКСМ 
– механізатор колгоспу ім.Т.Г.Шевченка Іван Титович Шльончик  (1955);

районна Дошка пошани: голова колгоспу Г.І. Козлов (1961, 1963–1968, 1970, 1973, 
1975, 1979), секретар парторганізації колгоспу А.С. Юрченко (1961, 1966), свинарка Г.П. 
Ячна (1961, 1963–1967), зоотехнік Ф.З. Апанасенко (1961, 1964–1966), ланкова Н.М. Све-
тенок (1964–1966, 1968, 1970, 1971), ланкова Н.К. Лось (1965, 1966), К.К. Кондратенко 
(1966), свинарка М.О. Сахно (1966), телятниця Г.М. Дубина (1966), І.А. Берташ (1966), 
бригадир рільничої бригади Г.П. Сергієчко (1966), тракторист М.С. Карась (1966), по-
мічник бригадира тракторної бригади М.Д. Кононенко (1966, 1975–1977), комбайнер В.Д. 
Кривець (1966), тракторист М.І. Кобець (1968), шофер В.О. Луцько (1969, 1970–1974), 
доярка О.І. Кіндратенко (1977, 1978), механізатор Ф.А. Білоконський (1980, 1981), за-
відуючий дільницею рослинництва Г.Я. Шарпатий (1984);

Книга пошани колгоспу  «1-е Травня»: Ф.І. Бойко, М.А. Сахно, О.С. Лавріненко, 
Г.П. Ячна, П.І. Сергієнко, М.К. Носенко, В.В. Романенко, М.Д. Кононенко, К.Ф. Юрчен-
ко, А.Ф. Ячна, М.С. Карась, Є.А. Акуленко, С.І. Берташ, Є.С. Ярошенко, М.Я. Кирієнко;

Подяка Головного управління АПК Чернігівської облдержадміністрації -  меха-
нізатору СТОВ ім. Шевченка Володимиру Кирієнку (2012).      

Депутатами Чернігівської районної ради по Черниській сільраді обиралися: ди-
ректор радгоспу ім. Чкалова А.М. Коваленко (також у 1950, 1953), директор радгоспу 

ім. Чкалова М.П. Яресько (1957), голова кол-
госпу  «1-е Травня» Г.І. Козлов» (1961, 1963), 
свинарка колгоспу  «40-річчя Жовтня» М.А. 
Кравченко (1959, 1961), М.А. Кияшко (1963).

Чирва Олександр Гнатович – тракторист 
цегельного заводу облміжколгоспбуду, занесе-
ний до районної Книги трудової слави (1972).

Чоботок Марія Андріївна (1937 р.н.) – 
жителька Анисова, нагороджена знаком  «Зна-
тний кукурудзовод України» (1962), у 1961 р. 
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одержала по 70 цнт зерна кукурудзи з кожного гектара.
Чухно Іван Федорович – оператор по відгодівлі великої рогатої худоби колгоспу  

«Червона зірка», занесений на обласну Дошку пошани (1979).
Чуйко Іван Романович – комбайнер з Анисова, занесений до районної Книги тру-

дової слави за те, що комбайном СК-4 зібрав 150 га хлібів при денному виробітку 20 га 
(1964 р., 28 липня).

Шапка Василь Захарович – тракторист Олишівської МТС, за кращі зразки роботи 
і досягнуті успіхи в сільському господарстві в 1955 році нагороджений Грамотою Пре-
зидії Верховної Ради УРСР.

Шевченко Віктор Кирилович (17.02.1949 р.н.) – працював 
головним інженером колгоспу ім. Леніна (с. Андріївка), лауреат 
Всесоюзного огляду науково-технічної творчості молоді (1974), 
голова колгоспу ім. Леніна (1982–1985), працював другим секре-
тарем Чернігівського райкому партії (1985–1991), з 1991 р. працює 
директором районного Центру зайнятості.

Шевченко Марина Петрівна (1915 р.н.) – ланкова колгоспу ім. 
Кірова (смт Олишівка), нагороджена орденом Леніна за одержання 
врожаю насіння кок-сагизу 110 кг з гектара на площі 4 га (1950).

Шеремет Олександр Кирилович – завідувач майстерні колгос-
пу  «Шлях Леніна» (с. Терехівка), занесений на обласну Дошку пошани (1987).

Шестак Василь Іванович (1936–1996) – працював ланковим механізованої ланки 
по вирощуванню картоплі колгоспу  «Новий шлях» (с. Піски), нагороджений орденом 
Леніна (1958), занесений на обласну Дошку пошани (1982).

Шестовицького сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орденом  Трудового Червоного Прапора: Федір Васильович Корнієвський – голова 

колгоспу (1966), Марія Григорівна Савоста – свинарка (1971), Віра Силівна Сиводід – 
свинарка (1973), Іван Петрович Сиводід – бригадир (1973), Михайло Іванович Крутик 
– голова колгоспу (1975), Микола Ілліч Шестак – комбайнер (1975), Іван Григорович 
Якуга – водій автомашини (1977), Петро Прокопович Заверняй – тракторист (1977), 
Марія Федорівна Шестак – майстер по виробництву яловичини (1986);

орденом  «Знак Пошани»: Марія Дмитрівна Лавріненко – ланкова (1966), Іван Фе-
одосійович Селивон – тваринник (1971), Михайло Григорович Колесник – тракторист 
(1973), Марія Данилівна Ребенок – доярка (1976), Володимир Михайлович Британ – аг-
роном (1977), Олександр Сергійович Страх – тракторист-машиніст (1986);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Ольга Григорівна Бешун – телятниця (1975), Ганна 
Митрофанівна Ткач – ланкова (1977);

медаллю  «За трудову доблесть»: Іван Ілліч Бешун – скотар (1966), Василь Михай-
лович Лугина – зоотехнік (1966), Марія Никифорівна Кирда – телятниця (1975), Іван 
Прокопович Заверняй – тракторист (1977), Микола Семенович Кругол – комбайнер (1978), 
Марія Федорівна Шестак – оператор по виробництву яловичини (1981); 

медаллю  «За трудову відзнаку»: Уляна Павлівна Ткаченко – ланкова (1966), Григорій 
Михайлович Головач – бригадир (1973), Олександр Сергійович Страх – тракторист (1978);

медаллю  «Ветеран праці»: Ганна Іванівна Лугина, Анастасія Дмитрівна Куліш, 
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Петро Іванович Веселий, Марія Дмитрівна Лавріненко, Марія Олексіївна Нагорна, Ва-
силь Федорович Бабак (1977), Ольга Олександрівна Зуб, Костянтин Андрійович Кругол, 
Михайло Дмитрович Куліш, Ольга Хомівна Лавріненко, Семен Терентійович Міх, Олек-
сандра Пантеліївна Підгайна, Уляна Іванівна Побіжко, Ганна Петрівна Селівон, Сергій 
Панасович Страх, Ганна Кіндратівна Ткач, Марія Петрівна Ткач, Єфросинія Данилівна 
Шестак (1978);

медалями ВДНГ СРСР: малою срібною – бригадир і секретар комсомольської ор-
ганізації колгоспу Михайло Михайлович Шарий (1957), телятниця О.Г. Бешун (1973); 
бронзовою – телятниці О.П. Зуб та М.Н. Кирда (1973), телятниці О.Г. Бешун, О.Х. Дри-
жак, М.Д. Лавріненко, М.Г. Льодова (1974), колгоспники Г.М. Ткач та О.М. Шило (1982);

районна Дошка пошани: голова колгоспу Ф.В. Корнієвський (1961, 1963), ланкова 
О.С. Селивон (1961), телятниця Г.Д. Ткач (1961, 1964), комбайнер І.П. Сиводід (1964, 
1965), скотар Д.В. Ткач (1965), зоотехнік В.М. Лугін (1966), доярка М.Т. Савоста (1966), 
агроном Г.Л. Число (1966), чабан П.Ф. Нагорний (1966), чабан А.Я. Сердюк (1966), 
ланкова С.С. Сапун (1968), ланкова У.П. Ткаченко (1968), комбайнер, ланковий механі-
зованої ланки І.П. Заверняй (1969–1973, 1978), голова колгоспу М.І. Крутик (1971, 1972, 
1974, 1975), ланковий механізованої ланки по вирощуванню картоплі М.Г. Колесник 
(1973–1975, 1979, 1980), ланковий механізованої ланки І.Л. Бешун (1975–1978), опера-
тор по вирощуванню телят М.Ф. Шестак (1981), водій В.Ф. Садовий (1983), інженер по 
техніці безпеки Є.Д. Сокіл (1983), ланковий механізованої ланки по вирощуванню льону 
В.В. Сапун (1986), бригадир тракторної бригади П.Ф. Ширай (1989), технік штучного 
запліднення корів В.В. Сиводід (1991);

Почесною грамотою Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому – оператор 
по відгодівлі ВРХ Марія Федорівна Шестак (1981).

Депутатом Чернігівської районної ради по Шестовицькій сільраді обиралась лан-
кова У.І. Попович (1959, 1961, 1963).

Шибиринівського сільгосппідприємства нагороди трудівників:
орденом Леніна: Надія Михайлівна Ольховик – доярка (1966);
орденом Трудового Червоного Прапора: Олександра Павлівна Дєдух – доярка 

(1971), Марія Степанівна Вовк – свинарка (1973), Володимир Дмитрович Зіньковець – 
бригадир (1973), Михайло Михайлович Козел – комбайнер (1973), Костянтин Семенович 
Кондратенко – тракторист (1977);

орденом  Жовтневої  революції: Максим Максимович Моргун – завідуючий фермою 
(1973), Михайло Панасович Ольховик – комбайнер (1977);

орденом  «Знак Пошани»: Олександр Дмитрович Філіпченко – голова колгоспу  
«Перше Травня»(1958), Василь Якович Горбач – голова колгоспу (1966), Олександра 
Захарівна Жлоба – доярка (1966), Надія Дмитрівна Жлоба – доярка (1966), Катерина 
Кирилівна Матюша – ланкова (1966), Лідія Яківна Хоменко – доярка (1971), Михайло 
Панасович Ольховик – колгоспник (1973), Ольга Іванівна Савенко – телятниця (1973), 
Парасковія Ананіївна Масич – колгоспниця (1973), Євдокія Семенівна Ярошенко – лан-
кова (1973), Василь Іванович Богуш – тракторист (1977), Микола Петрович Любченко 
– тракторист (1977); Ніна Іванівна Любченко – доярка (1986);

орденом Трудової Слави ІІІ ст.: Микола Михайлович Гарбуза – тракторист (1975), 
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Ольга Дмитрівна Кравчук – ланкова (1975), Олександр Володимирович Моргун – бри-
гадир (1977), Михайло Іванович Ющенко – тракторист (1984);

медаллю  «За трудову доблесть»: Олександра Іванівна Бовда – доярка (1958), Єв-
докія Іванівна Булах – доярка (1958), Надія Федосівна Корж – свинарка (1958), Уляна 
Трохимівна Ляшенко – телятниця (1958), Ірина Карпівна Сащенко – ланкова (1958), 
Любов Олександрівна Яновська – свинарка (1966); Марія Андріївна Бархатова – ланкова 
(1966), Петро Йосипович Плахута – тракторист (1966), Гаврило Тимофійович Светенок – 
механік (1966), Іван Михайлович Шпак – шофер (1973), Любов Михайлівна Дмитренко 
– телятниця (1977), Ганна Василівна Подорван – колгоспниця (1977), Леонід Борисович 
Івасенко – тракторист (1982); 

медаллю  «За трудову відзнаку»: Ганна Федорівна Калач – телятниця (1966), Оль-
га Володимирівна Подорван – телятниця (1966), Іван Андрійович Пикуль – тракторист 
(1966), Віра Романівна Піцко – доярка (1973), Федір Захарович Апанасенко – головний 
зоотехнік (1973), Ольга Степанівна Лавриненко – доярка (1973), Олексій Микитович Бо-
гуш – шофер (1973), Микола Федосович Любченко – бригадир (1973), Микола Олексійо-
вич Тупиця – тракторист (1975), Надія Петрівна Друзь – доярка (1976), Василь Іванович 
Білий – тракторист (1977); Микола Іванович Ющенко – тракторист (1986);

медаллю  «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»: Корній 
Самсонович Ющенко – колгоспник колгоспу  «Перше Травня» (1946). 

медаллю  «Ветеран праці»: у 1978 р. нагороджені колгоспники Марія Федорівна 
Пицько, Валентина Петрівна Руденок, Ольга Іванівна Савенко та Олександра Іванівна 
Тупиця;

медаллю ВДНГ СРСР:  бронзовою - колгоспниця Роза Броніславівна Савенко 
(1984 р., 25 серпня);

районна Дошка Пошани: доярка колгоспу  «Червоний партизан» Г. Горогородська 
(1963), свинарка Ф.І. Сидько (1963), доярка О.Д. Кравчук (1964, 1968), голова колгоспу  
«Перше Травня» В.Я. Горбач (1964–1969), доярка Н.М. Ольховик (1964–1967), ланкова 
М.А. Бархатова (1965–1966), доярка О.І. Бовда (1966), доярка Н.М. Тупиця (1966), те-
лятниця О.В. Подорван (1966), бригадир рільничої бригади М.В. Пономаренко (1966), 
тракторист, механік М.С. Тупиця (1966, 1979), тракторист К.С. Кондратенко (1969–1977), 
ланкова Г.Х. Мурашко (1971), тракторист М.М. Гарбуза (1975–1978), комбайнер М.П. 
Ольховик (1979, 1986), доярка М.В. Хропата (1980), головний інженер І.С. Конюша (1980, 
1987), шофер М.Г. Подорван (1981), колгоспниця Л.Г. Касьян (1983), голова колгоспу 
П.О. Мисник (1983).

Почесними колгоспниками на зборах колгоспу  «Перше Травня» с. Шибири-
нівка визнано: Степана Івановича Тупицю, Григорія Олексійовича Соколова, Варвару 
Семенівну Подорван, Марію Павлівну Алісієнко та Панаса Семеновича Рися. Звання 
заслужених колгоспників присвоєно Миколі Семеновичу Рудому, Олександру Івановичу 
Бовді, Василю Івановичу Білому, Любові Кіндратівні Бруй (1971 р., 9 лютого);

Книга пошани колгоспу  «Перше Травня»: Н.М. Ольховик, М.А. Бархатова, О.З. 
Жлоба, Є.Ф. Ольховик, П.Й. Плахута, М.К. Подорван, О.В. Подорван, Б.І. Савенко, Н.С. 
Дахно, М.П. Алісієнко, Т.В. Жлоба, П.С. Рись, К.С. Кондратенко, М.О. Тупиця, М.В. Бов-
да, М.М. Моргун, О.О. Жлоба, А.Т. Хропатий, О.Д. Кравчук, О.В. Моргун, М.М. Гарбуза, 
М.І. Пономаренко, М.П. Ольховик, Н.О. Прядун, О.І. Пономаренко, Н.М. Мазай, О.І. 
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Бовда, Н.Д. Жлоба, Л.Я. Хоменко, Г.В. Подорван, В.І. Білий, М.С. Рудий, М.І. Ющенко, 
М.І. Ющенко, Р.Б. Савенко, В.Р. Пицько, Г.Г. Брика, М.П. Любченко, Н.П. Бовда, Т.Є. 
Горогоцька, Л.Б. Івасенко, Н.В. Мазай, А.Ю. Ясинський, М.Г. Подорван, В.О. Подорван.

Депутатами Чернігівської районної ради по Шибиринівській сільраді обиралися: 
доярка Н.М. Ольховик, бригадир колгоспу  «Червоний партизан» І.П. Любченко (1963).

Шмай Марина – знатна свинарка з Анисова, занесена на обласну Дошку пошани 
(1954), нагороджена перехідним вимпелом райкому комсомолу (1955).

Шолох Павло Денисович – жаткар з колгоспу с. Кархівка, рішенням Чернігівського 
облвиконкому його визнано переможцем серед жниварів області за 1976 р.

Шумик Мирон Петрович (26.02.1954 р.н.) – народився в 
с. Хлопчиці Самбірського району Львівської області. У 1976 році за-
кінчив Львівський зооветеринарний інститут, за фахом зооінженер. 
Трудову діяльність розпочав старшим зоотехніком Чернігівської 
облдержплемстанції, після служби в армії повернувся на це ж під-
приємство. Працював начальником відділу, головним зоотехніком. 
Голова правління ВАТ  «Чернігівське головне підприємство по пле-
мінній справі у тваринництві» (2001–2010). Начальник районного 
управління агропромислового комплексу Чернігівської райдержад-
міністрації (2010–2013).

Шуст Григорій Кирилович (1926 р.н.) – учасник Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр., 13 років очолював колгосп  «Шлях до кращого життя» (с. Жеведь).

Юда Катерина Василівна – ім’я цієї знатної трудівниці з Петрушина свого часу було 
на слуху не тільки в рідному колгоспі, про неї знав увесь район. Особливо впродовж 15 
років, коли працювала свинаркою і досягала надзвичайно високих результатів, та ще й 
постійно  поліпшувала. Відгодовувала відразу по 600 поросят. Від свиноматок мала до 
25 поросят, а від разових і до 32. Бувало, по кілька діб не виходила з ферми, не бувала 
вдома, бо не могла залишити бездоглядним новонароджений приплід. За свідченнями 
старожилів, колишніх колгоспників, трудівниця була представлена на присвоєння звання 
Героя Соціалістичної праці, але з невідомих причин такої нагороди не отримала.

Юкало Микола Іванович (1924–1985) – працював трактористом у сільгосппід-
приємстві ім. Комка (с. Левковичі), нагороджений орденами Леніна (1973), Трудового 
Червоного Прапора (1971).

          Юкало М.І.                        Ющенко О.П.                  Яковенко І.О.                     Якимчук С.О.
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Ющенко Микола Васильович – комбайнер ксп ім. Войкова (смт  Михайло-Коцю-
бинське), нагороджений орденом  «Знак Пошани» (1978), занесений на обласну Дошку 
пошани (1980 р., листопад).

Ющенко Олексій Павлович – тракторист колгоспу  «Шлях до комунізму» (с. Пе-
трушин), занесений до районної Книги трудової слави (1972).

Яковенко Іван Олександрович – тракторист колгоспу  «Червона зірка» (с. Ведиль-
ці), занесений до районної Книги трудової слави (1972).

Якимчук Станіслав Олексійович – тракторист радгоспу  «Деснянський», занесений 
до районної Книги трудової слави (1972).

Ячна Ганна Павлівна (1926–2001) – працювала оператором по 
відгодівлі свиней (с. Черниш), за вагомі досягнення нагороджена 
орденом Леніна (1958), золотою медаллю ВДНГ СРСР.

Яцко Валентина Аркадіївна – головний агроном ЗАТ 
НВО «Чернігівеліткартопля», нагороджена Почесною грамотою 
Прем’єр-міністра України (2008).

Районні газети Чернігівського, Михайло-Коцюбинського та Олишівського ра-
йонів постійно друкували матеріали про трудові успіхи колгоспників:

про трудівників села Андріївка: стаття  «Володимир Мнівець – переможець зма-
гання» про успіхи комбайнера (1962 р., 8 серпня); переможець змагання доярка колгоспу 
ім. Леніна У.С. Панченко та телятниця Г.П. Неклеса (1962 р., 12 жовтня); стаття  «До 
умов ще треба й бажання» про доярок колгоспу ім. Карла Маркса (1963 р., 12 березня); 
стаття  «Успіхи чабанів» про трудівників колгоспу ім. Леніна (1963 р., 12 жовтня); стат-
тя  «Успіх Івана Білана» про чабана з колгоспу ім. Леніна (1963 р., 12 грудня); у статті  
«Золоті в них руки» відзначається комбайнер колгоспу ім. Леніна Андрій Кавера (1964 р., 
18 серпня);про трактористів з колгоспу ім. Леніна Івана Зорянича, Олексія Татаренка, 
Михайла Ткача (1964 р., 1 жовтня);стаття  «З піснею в дружбі» про молоду доярку з 
колгоспу ім. Леніна Катерину Неділько (1966 р., 22 грудня); одну з кращих доярок ра-
йону за 1971 р. Г.Я. Гапшенко з колгоспу ім. Леніна (1972 р., 15 січня); в обласній газеті  
«Деснянська правда» нарис  «Віктор Шевченко, головний інженер колгоспу» (1980 р., 
22 лютого); про Михайла Кузьмича Гапшенка –  ветерана колгоспу (1985 р., 20 квітня); 

про трудівників колгоспу с. Анисів: секретар комсомольської організації колгоспу  
«Всесвітній Жовтень» Григорій Молибога, який працює бригадиром рільничої бригади, 
за своєчасне проведення всіх сільськогосподарських робіт, нагороджений похвальним 
листом Міністерства сільського господарства УРСР та ЦК ЛКСМУ (1949 р., червень); 
дирекція Чернігівського маслозаводу за виконання й перевиконання плану молокопос-
тавок ІІ кварталу преміювала завідуючого сепаратним пунктом Боярченка з Лукашівки 
(1949 р., 6 жовтня); Почесною грамотою обласної виставки сільського господарства і 
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промисловості Чернігівщини нагороджений городник колгоспу П.З. Горлач (1950 р., 
1 червня); районна газета друкує матеріали про трудові здобутки бригадира рільничої 
бригади Івана Романовича Горлача (1952 р., 7 вересня; 1957 р., 19 березня; 1962 р., 
8 вересня; 1963 р., 7 листопада та 3 грудня); комсомолець Олексій Вареник з колгоспу 
ім. Черняхівського нагороджений Похвальним листом райкому ЛКСМУ за активну 
участь у будівництві силосних споруд (1954 р., 13 червня); комсомольська організація 
колгоспу (секретар А.В. Козел) визнана переможцем районного змагання по заготівлі 
кормів для громадського тваринництва (1954 р., 5 вересня); бюро райкому комсомолу 
визнало переможцем змагання льонарську ланку комсомолки Ніни Дубрової (1954 р., 
1 липня); похвальними листами райкому комсомолу нагороджені доярка артілі ім. Чер-
няхівського Олександра Ткач та комсомолець Дмитро Боярченко – за зразкову працю у 
розвитку громадського тваринництва (1954 р., 31 жовтня); за успіхи в районному змаганні 
Похвальними листами райкому комсомолу нагороджені свинарки Галина Манойлик, 
Марія Кравченко, Віра Семенчак (1955 р., 14 квітня); у рубриці  «Люди трудової сла-
ви» розповідається про ланкову колгоспу ім. Черняхівського Ганну Борисенко (1956 р., 
23 листопада та 1957 р., 13 лютого); за високі показники у розвитку тваринництва та 
підвищення його продуктивності доярка Олександра Іванівна Власенко нагороджена 
грамотою обкому компартії України та цінним подарунком – патефоном (1957 р., 1 січня); 
свинарка Галина Манойлик у складі делегації від Чернігівського району на VІ Всесвіт-
ньому фестивалі молоді і студентів (1957 р., 1 вересня); Кошарна Надія – знатна свинарка 
з Анисова, одержала 144 центнери свинини (1957), районна газета друкує матеріали про 
її трудові здобутки (1957–1960); Лапенько Василь – комбайнер з Анисова, районна газе-
та друкує матеріали про його трудові здобутки (1957–1960); стаття О. Ляшок  «Працею 
завзятою, піснею веселою день молоді зустрічай», де відзначаються 19 комсомольців за 
активну участь в підживленні колгоспних полів, які нагороджені Почесними грамотами 
обкому комсомолу (1958 р., 23 травня); ветеринарний лікар Віталій Нечваль з Анисова 
один з перших одержав путівку на відвідання в Москві ВДНГ СРСР (1958 р., 8 червня); 
у районній газеті нарис М. Ребенка  «Овсій Степанович» про колгоспного конюха, який 
працює понад 30 років та за добрий догляд коней наприкінці 40-х рр. одержав грамоту за 
особистим підписом Маршала Радянського Союзу С.М. Будьонного (1959 р., 8 лютого); 
матеріали про трудові здобутки комбайнера з Анисова Івана Лукича Грихна (1959–1963); 
матеріали про трудові здобутки доярки з Анисова Галини Жук (1959–1962); комсомоль-
сько-молодіжний колектив молочно-товарної ферми нагороджений перехідним вимпе-
лом райкому комсомолу та грамотою обкому комсомолу (1960 р., 7 червня); секретар 
комсомольської організації колгоспу В. Бородай делегат ХІV з’їзду ВЛКСМ (1962 р., 5, 
17 та 18 квітня); обласний комітет партійного державного контролю нагородив голову 
групи сприяння партдержконтролю Олексія Гужву (1964 р., 19 грудня); стаття  «Вимпел 
у Лукашівці» про досягнення працівників молочно-товарної ферми (1966 р., 22 груд-
ня); механізатори сільгосппідприємства за підсумками республіканського змагання за 
1970 р. нагороджені третьою грошовою премією (1971 р., квітень); у рубриці  «Ге-
рої картопляних жнив» відзначається комбайнер Олексій Олексійович Герасименко 
(1973 р., 22 вересня); переможцем районного конкурсу орачів на приз районної газети 
визнано механізатора Миколу Силовича Кербута (1974 р., вересень); на обласних зма-
ганнях майстрів машинного доїння перше місце виборола Ніна Артемівна Максименко. 
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Повідомлялось, що її вправна праця, майстерність і старання відзначені Почесною гра-
мотою обласного управління сільського господарства та облпрофради. Разом з грамотою 
чемпіонці вручена туристична путівка по СРСР, грошова премія та запрошення відсто-
ювати честь області на республіканських змаганнях (1976 р., 29 червня); переможець 
Всесоюзного соціалістичного змагання за 1981 р. оператор машинного доїння Надія 
Євдокимівна Молибога (1982, 18 травня); на обласному конкурсі операторів машинного 
доїння Ганна Антонівна Миненко з Анисова виборола перше місце; у республіканському 
конкурсі майстрів машинного доїння чемпіоном серед майстрів, що працюють на до-
їльних установках  «Тандем», Галина Антонівна Миненко (1984 р., липень); на район-
ну Дошку пошани занесено механізовану ланку по вирощуванню картоплі, ланковий 
В.І. Каракуль та комсомольсько-молодіжний колектив по вирощуванню льону, керівник 
П.О. Ведусь, групкомісар М.В. Куча (1987 р., 3 лютого);

про трудівників колгоспу с. Дніпровське: відзначаються зав.ферми колгоспу 
ім. Димитрова О.Н. Крижанівська, бригади на чолі А.Ю. Гомон та Н.М. Райського з 
колгоспу  «Червоний промінь» (1945 р., 24 березня);  «31 березня в колгоспі  «Червоний 
промінь» вийшло в поле 19 плугів. Орачі Кирієнко І.Є., Кирієнко Г.А., Куц М.П., Зеляк 
Г.М. виконали норму роботи. У колгоспі ім. Димитрова виїжджало 16 плугів. Переви-
конали норми на оранці Зеляк Михайло Д., Найда Михайло Ф., Вінниченко Меланка А.» 
(1945 р., 7 квітня);  «60-річний член колгоспу  «Червоний промінь», який має чоти-
рьох синів в Червоній Армії, щоденно перевиконує норму виробітку на оранці і сівбі» 
(1945 р., 30 вересня); конюхи колгоспу ім. Чкалова Ничипір Андрійович Новик та Пе-
тро Федорович Зеляк (1947 р., 27 квітня); на сівбі відзначилися Савка Новик та Іван 
Геращенко з колгоспу ім. Чкалова, які перевиконували щоденну норму на 150 проц. 
(1948 р., 15 квітня); ланкова з колгоспу  «Червоний промінь» Василина Райська 
(1948 р., 18 квітня); бригади Якова Бубенка та Насті Мельник з колгоспу  «Червоний 
промінь» відзначаються на садінні картоплі (1949 р., 15 травня); відзначаються сівачі 
Пилип Геращенко та Іван Винниченко з колгоспу ім. Димитрова (1949 р., 21 серпня); 
по дві денні норми на косовиці сіна виконують колгоспники М.А. Вінниченко, О.І. Но-
сенок та І.Д. Зеляк (1949 р., 15 вересня); колгоспники з артілі ім. Димитрова Ольга Ві-
нниченко, Меланія Вінниченко та Марія Вінниченко відзначилися на копанні картоплі 
(1949 р., 25 вересня); чабан з колгоспу ім. Чкалова Пономаренко (1950 р., 16 квітня); 
75-річні колгоспники Д.І. Новик та Є.І. Пильник з колгоспу ім. Димитрова (1950 р., 3 
серпня); свинарка з колгоспу ім. Молотова Варвара Борисівна Кирієнко (1953 р., 26 
квітня); бригада Геращенка, літні колгоспниці Настя Геращенко та Палажка Пильник з 
колгоспу ім. Димитрова (1953 р., 16 липня); колгоспники Лука Бобік, Яків Скиба, Мак-
сим Заїка, Марія Зеляк, Варвара Деркач з колгоспу ім. Молотова (1954 р., 5 січня); чабан 
Василь Васильович Пономаренко з колгоспу ім. Чкалова (1954 р., 7 лютого); бригадири 
Віктор Антонович Куц та Лука Петрович Власенко з колгоспу ім. Молотова (1954 р., 
14 березня); бригадири Куліш та Лейченко, орачі Гаврило Новик та Петро Геращенко, 
ланкові Марія Новик, Євдокія Налигач та Євдокія Пономаренко, агітатори Г.І. Шепель, 
Ф.І. Янченко та К.В. Мельник з колгоспу ім. Кірова (1954 р., 15 квітня); податковий агент по 
збору страхових платежів Геращенко (1954 р., 24 червня); бригадир М.А. Деркач (1955 р., 
7 квітня); на збиранні врожаю бригадири В. Куц і Л. Власенко, шофер Григорій Ко-
рінь, літній колгоспник Клим Кирієнко, колгоспники Іван Кирієнко, Дмитро Старий 
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(1956 р., 5 серпня); найбільшого виробітку на збиранні хлібів добився комбайнер з 
колгоспу ім. Молотова В.М. Супрун (1957 р., 4 серпня); 75-річна колгоспниця Федора 
Олексіївна Райська (1958 р., 16 березня); досвід роботи свинарки з колгоспу  «Черво-
ний Жовтень» П. Пінчук (1958 р., 19 березня); доярка з колгоспу ім. Чкалова Ганна До-
вбиш (1958 р., 2 квітня); комбайнер Микола Лещенко з колгоспу  «Червоний Жовтень» 
(1958 р., 10 серпня); бригадири Микита Крижанівський та Андрій Бобровник (1958 р., 
23 листопада); колгоспники Дем’ян Кириєнко, Петро Куц, Петро Корінь, ланка Мотрі 
Носенок (1959 р., 1 квітня); свинарка Валентина Дмитрівна Деркач, яка вирощує 71 голову 
свиней (1959 р., 3 квітня); бригади Петра Геращенка та Іллі Ущенка (1959 р., 17 квітня); 
трактористи Яків Скиба, Степан Новик, Григорій, Петро та Олексій Куц, комбайнери 
Терентій Лещенко та Олексій Куц (1959 р., 15 липня); відзначаються трактористи Петро 
Григорович Куц, ковалі Захар Пономаренко та Степан Ущенко, шофери Іван Ковальчук, 
Василь Бубенко (1959 р., 19 листопада); бригади Іллі Микитовича Ущенка та Миколи 
Трохимовича Деркача, ланки Г. Деркач, С. Скиби, Г. Райської та С. Новик (1960 р., 
26 травня); свинарки Є.К. Крижанівська та Д.Л. Пономаренко (1960 р., 7 липня); механі-
затори Михайло Радченко та Володимир Пономаренко, тракторист Петро Куц з сівачем 
Василем Куцом, бригади Миколи Деркача та Василя Новика (1962 р., 14 квітня). Районна 
газета друкує фото передової свинарки з колгоспу ім. Молотова В.Д. Деркач (1956 р., 
16 грудня, 1957 р., 17 січня та 8 серпня); доярки з колгоспу ім. Молотова Г.С. Корень 
(1957 р., 7 березня); фото та стаття про свинарку Параску Лукинічну Пінчук (1959 р., 
20 травня); фото та стаття про Єлизавету Максимович (1959 р., 24 травня); у ланці Євдокії 
Новик з артілі  «Червоний Жовтень» (1962 р., 19 вересня); листоноші села Дніпровське 
Семена Івановича Корня (1962 р., 21 вересня); ланкової Наталії Андріївни Лешенок 
(1962 р., 20 жовтня); механізатора колгоспу ім. Димитрова Івана Вергуна (1963 р., 
30 січня); будівництва чотирьохрядного корівника (1963 р., 24 вересня); телятниці 
М.Ю. Ущенко (1963 р., 1 жовтня); ланкових С. Геращенко та Софії Новик (1963 р., 
17 грудня); тракториста О.В. Калити (1964 р., 4 лютого); доярок колгоспу (1966 р., 16 квіт-
ня); тракториста Михайла Райського (1966 р., 21 квітня); тракториста Івана Бабича (1977 р., 
31 березня); туристичною путівкою по СРСР нагороджений шофер колгоспу П.С. Ян-
ченко (1982 р., травень);

про трудівників колгоспу с. Іванівка: стаття  «Славна трудівниця-ланкова» про 
ланкову колгоспу ім. Сталіна Надію Макарівну Нетребу (1950 р., 23 листопада); фото 
та стаття П. Пінчука  «Ланкова» про Ганну Лазаренко з артілі  «Авангард» (1956 р., 
29 липня); стаття П. Павлова  «Марія Марківна» про завідуючу свинофермою колгоспу 
ім. Сталіна Марію Марківну Буглак (1956 р., 29 липня); стаття Є. Рідзеля  «Марійка» 
про ланкову колгоспу ім. Сталіна Марію Копиленко та найвищий урожай льону і куку-
рудзи (1956 р., 16 грудня); стаття П. Павлова  «Колгоспний коваль» про Мирона Мар-
ковича Аєрова з артілі  «Авангард» (1957 р., 28 серпня); стаття О. Артюхова  «В ланці 
Парасковії Чміль» про трудівницю з с. Количівка (1958 р., 11 червня); стаття О. Руденка  
«На прямій дорозі» про трудові здобутки ланкової колгоспу  «Авангард» Ганни Рень 
(1958 р., 12 жовтня); нарис А. Рідного  «Трудівниця» про свинарку Олександру Федо-
рівну Чміль з рубрики  «Їх імена на районній Дошці пошани» (1958 р., 16 листопада); 
стаття О. Ляшок  «Молода, завзята» про свинарку з с. Количівка Надію Гуз (1959 р., 
22 липня); повідомляється про трудові здобутки комбайнера Володимира Ровника з по-
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мічником Михайлом Юрченком з с. Количівка (1959 р., 7 серпня); стаття В. Петрушевця  
«Бригаду очолює депутат сільської ради» про бригадира з колгоспу  «Авангард» Івана 
Петровича Нитченка (1959 р., 19 серпня); відзначаються трудові здобутки доярки з 
с. Количівка Г.І. Борисової (1960 р., 5 березня); стаття І. Бердника  «Красна доля твоя» 
(1963 р., 7 листопада); стаття В. Веремієнка  «Бригадир – права рука агронома» про бри-
гадира рільничої бригади в с. Количівка Івана Кириловича Карпенка (1963 р., 3 грудня); 
стаття В.Г. Барилка  «Вони з Іванівки» про колгоспницю Марію Устименко та ланкову 
Ганну Андросенко (1966 р., 28 травня); стаття М. Магули  «Творці» про трудівників 
колгоспу (1976 р., 13 квітня), Іван Сергійович Дмитренко став переможцем Всесоюз-
ного змагання за ефективне використання техніки в 1978 році (1979 р., листопад); ком-
сомольсько-молодіжній ланці М.М. Ребенка вручено вимпел ЦК ВЛКСМ та присвоєно 
звання колективу імені 50-річчя Ленінського комсомолу (1969 р., 4 січня та 25 лютого); 
пам’ятний вимпел райкому ЛКСМУ за перше місце (1969 р., 26 червня); на ХХІ з’їзді 
ЛКСМУ обраний членом ЦК ЛКСМУ (1970 р., 2 квітня); ЦК ЛКСМУ прийняв постанову 
про створення на базі комсомольсько-молодіжного загону Миколи Ребенка з колгоспу  
«Авангард» республіканської школи досвіду молодих картоплярів (діяла до 1978 р.). 
2 лютого до Іванівки приїхали представники Волинської та Житомирської областей. У 
лютому комсомольці колгоспу в республіканському двомісячнику по заготівлі кормів для 
громадського тваринництва визнані найкращими в області. Вони нагороджені почесною 
грамотою обкому ЛКСМУ і цінним подарунком – магнітофоном (1971 р., 6 лютого); 
нагороджений золотою медаллю ВДНГ та премією в суммі 200 крб. (1971 р., 4 грудня); 
п’ятий рік керує ланкою по вирощуванню картоплі та кукурудзи (1972 р., 25 січня); другий 
рік діє республіканська школа молодих картоплярів (1972 р., 12 лютого); механізована 
ланка в числі переможців за вирощені високі врожаї кукурудзи на зелений корм і силос 
у 1974 році, згідно з рішенням Чернігівського бюро обкому КПУ та облвиконкому, їй 
присуджено третю грошову премію в сумі 100 крб. (1975 р., 4 березня); на базі ланки 
Героя Соціалістичної праці М.М. Ребенка вчетверте відкрилась республіканська школа 
молодих картоплярів, 150 ватажків комсомольсько-молодіжних ланок з областей України 
приїхали до Іванівки (1976 р., 14 лютого); М.М. Ребенок нагороджений Дипломом По-
шани Головного комітету ВДНГ СРСР та автомобілем  «Москвич–412» (1976 р., 8 трав-
ня); бюро Чернігівського обкому ЛКСМУ за підсумками змагання молодих картоплярів 
області вдруге визнало переможцем комсомольсько-молодіжну ланку Миколи Ребенка 
(1977 р., лютий); на базі комсомольсько-молодіжної ланки М.М. Ребенка йдуть заняття 
республіканської школи молодих картоплярів. На відкритті їх були присутні другий 
секретар райкому партії В.А. Чикилевський, представник ЦК ЛКСМУ Юрій Стельмах 
та секретар обкому комсомолу Микола Петренко. У школі навчаються представники 
восьми областей України (1977 р., 31 березня); на третій республіканський фестиваль, 
присвячений 60-річчю Великого Жовтня, поїхав ватажок комсомольсько-молодіжної 
ланки по вирощуваню картоплі М.М. Ребенок (1977 р., 24 вересня); повідомляється про 
рекорд М.М. Ребенка:  «Це своєрідний рекорд в республіці… за кілька неповних тиж-
нів його агрегат зібрав бульби на 82 гектарах, цього досягли вони на пару з Михайлом 
Сальником» (1977 р., 27 вересня);

про трудівників колгоспу с. Кархівка: стаття  «Наш Дмитро Іванович» про ово-
чівника Д.І. Ковальчука (1962 р., 20 квітня); про комсомольське весілля шофера Івана 
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Соломахи та ланкової Ніни Клепчинської (1962 р., 1 травня); у рубриці  «Про людей 
хорошbх» друкується стаття  «А зупинки і немає» про колгоспного будівельника Деми-
да Зосимовича Кулагу, який ще з 1929 р. першим організував бригаду по спорудженню 
громадських приміщень (1962 р., 15 червня); стаття  «Радість дозрілого саду» про са-
дівника Івана Гнатовича Райського (1962 р., 13 жовтня); стаття  «Серце не знає спокою» 
про долю семидесятирічної трудівниці Ганни Трохимівни Шолох (1962 р., 12 грудня); 
повідомляється, що першість у змаганні доярок ферми № 1 здобула Ніна Пономаренко 
(1963 р., 27 квітня); стаття  «Естафета, прийнята від батьків» про тракториста Івана 
Андрійовича Кирильченка (1963 р., 7 травня); стаття  «Коваль» про колгоспного коваля 
Пантелія Дмитровича Райського (1963 р., 7 вересня); у рубриці  «Навколо тебе хороші 
люди» стаття  «Назавжди закоханий» про агронома 63-річного Дмитра Івановича Ко-
вальчука, де зазначається:  «У колгоспі… зійде гібридне насіння так званої капустяно-
брюквенної культури, завезеної колгоспом вперше з Естонії» (1964 р., 16 травня); стаття  
«Боєць трудового фронту» про тракториста Івана Вікторовича Соломаху (1964 р., 28 
травня); стаття  «Дві організації – два полюси» про звіт комсомольської організації кол-
госпу (1964 р., 29 вересня); відзначається працівниця свиноферми Марфа Семирозум 
(1964 р., 31 жовтня); стаття  «Справи партійні, справи господарські» про роботу колгосп-
ників-комуністів (1966 р., 4 червня); стаття  «Землі господар» про завідувача колгосп-
них майстерень Івана Трохимовича Бобчинця (1966 р., 23 серпня); стаття  «Весни душі 
людські» про колгоспних жінок (1977 р., 8 березня). Фото трудівників села: у рубриці  
«Слово першим героям жнив» фото комбайнера Павла Гребінника (1962 р., 25 липня); 
завідувача пунктом штучного запліднення тварин Миколи Івановича Вороха (1962 р., 
15 грудня); тракторист Михайло Семирозум навантажує добрива (1962 р., 18 грудня); 
доярок Валентини Зайченко, Марії Кирильченко, Марії Шолох (1962 р., 26 грудня); 
тракториста Івана Вікторовича Соломахи (1963 р., 5 березня); механізаторів Миколи 
Приходька та Миколи Бобчинця (1963 р., 16 березня); агітатор завідувач колгоспними 
майстернями І.Т. Бобчинець проводить бесіду з механізаторами (1966 р., 4 серпня); 
свинарки Дарії Трохимівни Пономаренко та доярки Марії Шолох (1966 р., 1 вересня); 
механізатора М. Пчолкіна (1976 р., 1 квітня); завідувача цехом колгоспної інкубаторної 
станції М.І. Гулій; працівників птахофабрики Р.Д. Малафієнко та оператора Г.А. Поно-
маренко (1976 р., 23 березня); під електричною  «квочкою» знаходиться 175 тисяч яєць, 
на цьому тижні в інкубатор закладено шість тисяч курячих яєць (1977 р., 12 березня); 
фото працівниці Н.В. Малофієнко (1977 р., 27 жовтня); доярок В.І. Лещенко (1977 р., 
9 січня), В. Найдьон, О. Нижник та М. Шолох (1977 р., 15 січня); тваринниць Г.Д. Сірої, 
Ф.Ф. Ганжи та Н.І. Шаленок (22 січня); тракториста О.Л. Лещенка (7 липня); ланкового 
по заготівлі кормів О.К. Брика, пастухів А.Т. Прищепи та М.М. Ковальчука (12 липня); 
техніка штучного запліднення тварин С.Є. Соломахи (16 липня); колгоспного кухаря 
М.Г. Гайдай (19 липня); тракториста Я.С. Чауса (30 липня);

про трудівників колгоспу с. Ковпита: у статті М. Стеченка  «Добра слава» зазна-
чається:  «Добра слава йде в селі Ковпита про механізаторів Миколу Лисенка, Максима 
Масюка, Іллю Крахмалича» (1962 р., 16 травня); фото та статтю  «Новий рік трудової 
слави» про механізатора Луку Максимовича Прядка, його дружину Пелагею Григорівну 
та їх дітей (1963 р., 1 січня); стаття М. Комка  «Ланку очолює Ганна Пустовойт» (1964 
р., 7 березня); стаття сількора П. Буренка  «Людина праці» про Івана Буренка (1964 р., 
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29 вересня); стаття П. Буренка  «Радість трудової сім’ї» про родину колгоспника Ахти-
мона Ничипоровича Пустовойта (1964 р., 10 листопада); стаття П. Юрченка  «Живе в 
селі юнак» про Василя Нестеренка з Червоного (1964 р., 26 листопада); стаття М. Зеляка  
«Щедрий душею» про бригадира рільничої бригади Василя Панасовича Пустовойта 
(1966 р., 26 лютого); стаття Г. Ковтуна  «Бригадир Мусій Буренок» (1966 р., 15 грудня); 
фото передовиків: механізатори Ковпитської МТС корчують пні на малопридатних 
землях у сільгоспартілі  «Шлях до кращого життя» (1956 р., 10 червня); зоотехніка 
П.О. Куликової та доярок П.А. Денисенко і У.Х. Бригинець (1963 р., 5 січня); тракто-
риста Івана Пустовойта (1963 р., 7 травня); машиніста картоплесаджалки М. Супруна 
(1963 р., 11 травня); свинарок Марії Супрун та Марії Денисенко (1966 р., 12 травня); 
свинарки Фросини Бригинець (1966 р., 10 вересня); свинарки Уляни Калити (1966 р., 
13 вересня); будівельники Іван Ширай та Григорій Пустовойт на зведенні нового дво-
поверхового свинарника (1966 р., 13 вересня); агрегат комбайнера М. Ющенка за робо-
тою (1966 р., 22 вересня); тваринника Михайла Кобзаря (1966 р., 29 вересня); муляра 
будівельної бригади Дмитра Полегешка (1966 р., 5 листопада); передовика виробництва 
механізатора Михайла Дмитровича Бригинця (1976 р., 4 грудня); тваринника Михайла 
Фоковича Кобзаря (1976 р., 9 грудня); доярки Марії Супрун (1976 р., 16 грудня); дояр-
ки Уляни Хомівни Бригинець (1976 р., 21 грудня); доярки Анастасії Дмитрівни Скиби 
(1976 р., 30 грудня; 1977 р., 22 листопада); кращого тракториста Ревунівського лісництва, 
нагородженого орденом Трудового Червоного Прапора, занесеного до Книги пошани 
Миколи Ілліча Мекшуна (1977 р., 2 серпня); свинарки Ірини Миколаївни Матвієнко 
(1977 р., 17 листопада); трактористки Надії Кіндратівни Стеченко (1977 р., 26 листопа-
да); головного зоотехніка Поліни Олександрівни Куликової (1977 р., 1 грудня); телятниці 
Марії Омелянівни Кислої та свинарки Ірини Миколаївни Матвієнко (1977 р., 8 грудня);

про трудівників колгоспу с. Пакуль: надрукувана стаття  «Добре доглядає телят»:  
«В колгоспі  «Вільне життя» поставлено на ферму 82 телят. Телятниця Молофій Марія 
Минівна доглядає 25 телят. Корми для телят вона варить у спеціально виділеній для 
цього хаті. Годує телят 4 рази на день. Приміщення завжди тримає у чистому стані. На 
весь період, поки телята підуть на пасовище, ферма в достатній кількості забезпечена 
кормами» (1945 р., 3 квітня);  «Колгосп  «Червоний партизан» 31 березня виорав та за-
сіяв ячменем 3,5 га. Найкраще працювали колгоспники Заводенко Дем’ян А., Мойсієн-
ко Панас С., токар Олександр Л. Бориско, орач Герус Іван П. з колгоспу  «Вільне життя», 
що також розпочав польові роботи 31 березня, перевиконав норму виробітку» (1945 р., 
7 квітня); надруковано статтю голови колгоспу  «Червоний партизан» Бориска  «Бажан-
ня допомогти скоріше відновити господарство»:  «Прийшов час косовиці сіна. Правлін-
ня колгоспу  «Червоний партизан» (с. Пакуль) почало виділяти на цю роботу молодих, 
фізично здорових колгоспників. Без пропозиції правління колгоспу літні колгоспники, 
що мають по 75-80 років, Гаркуша Тимох, Гаркуша Трохим, Дорошок Григорій, Царенок 
Павло і інші, самі виявили бажання поїхати косити сіно. Ми, старики, повинні замінити 
своїх синів та онуків, які визволяли нашу землю від німецьких загарбників і добили їх 
на землі, – заявили вони. На косовиці сіна колгоспники Гаркуша Т., Гаркуша Т., Дорошок Г. 
та Царенок П. перевиконують норми виробітку. Вони виконують по 0,50 – 0,60 га» (1945 
р., 11 липня); зі статті Царенка  «Перевиконують норми»:  «29 березня колгосп  «Черво-
ний партизан» Пакульської сільради (голова колгоспу т. Бориско) розпочав оранку під 
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ранні зернові. Орачі Дорошок Меланка С., демобілізований Стародуб Євдоким А. та 
інвалід Вітчизняної війни Конюша Петро М. показали найкращі зразки. Денну норму 
вони виконують на 140 проц» (1946 р., 2 квітня);  «Найкращі зразки на польових роботах 
показують п’ятнадцятирічний Волевач Василь, Німець Михайло, 62-річний Волевач 
Омелько та інші, які щоденно перевиконують норми виробітку. Колгоспники колгоспу  
«Червона Рудня» зобов’язалися в строк закінчити план посіву всіх культур і посадку 
картоплі» (1946 р., 1 травня);  «Колгоспники колгоспу  «Червоний партизан» Пакульської 
сільради свідомо борються за високі сталінські урожаї. На високому агротехнічному 
рівні і в строк колгосп закінчив посів ранніх зернових культур. До дня перемоги виконав 
план посадки картоплі: з плану 28 га посадив – 33 га. В завершенні весняно-польових 
робіт найкращих показників домоглися бригадири Царенок Юхим Петрович, Радченко 
Іван Дмитрович та полевод колгоспу тов. Якубець Дем’ян. Цим передовим колгоспникам 
правління колгоспу в День Перемоги видало грошові премії по 500 крб. кожному» 
(1946 р., 19 травня); зі статті Волевача  «Показують приклад в роботі»:  «Колгосп  «Чер-
вона Рудня», Пакульської сільради, гордиться своїми кращими колгоспниками, які що-
денно перевиконують норми виробітку, показують приклад в роботі. Демобілізований 
воїн тов. Мекшун Іван Григорович щоденно очищає вручну 4-5 тонн зерна. Зараз він 
працює на косовиці гречки, за день виконує 0,70 га. 17-річний колгоспник тов. Волевач 
М.І. викосив 7 гектарів сіножаті.  «Не було того, щоб молодь відставала», – говорить він 
бригадиру. Його слова не розходяться з ділами. Він щоденно виконує з честю доручену 
роботу. На оранці, на косовиці, на молотьбі тов. Волевач показує приклад в роботі, за-
вжди перевиконує норми виробітку» (1946 р., 8 вересня); стаття А. Каранди  «В поле 
вийшли літні колгоспники»:  «По 60-65 років мають за плечима колгоспники сільсько-
господарської артілі  «Вільне життя» села Пакуль, Євсій Петрович Гаркуша, Федір 
Іванович Вітер, Михайло Іванович Вітер та Федір Гаркуша, але не хочють бути в сторо-
ні від колгоспної роботи. Працюючи на збиранні вони виконують денні норми на 120 
процентів. Всі ці колгоспники зобов’язалися вивести колгосп в число передових. На сто 
тридцять процентів виконують денні норми літні колгоспниці на в’язанні ячменю – Со-
фія Михневич та Мотря Михневич» (1947 р., 25 липня);  «В час збирання врожаю кол-
госпники колгоспу  «Червоний партизан» (с. Семенягівка) товарищі Стародуб Євдокія 
А., Примаченко Яків Х., Ковальчук Василь М., Царенок Пріся М., Черниченко Олексан-
дра М., Гаркуша Гаврило Т., Дорошок Михайло Г., Дорошок Ольга І., Дорошок Мелаш-
ка С., Шерстюк Пилип А., Радченко Андрій О., Конюша Настя П., Цехмістер Марія С. 
перевиконали денні норми на 200 процентів» (1947 р., 3 серпня); зі статті  «Передовики 
збирання»:  «Всіх зусиль доклали колгоспники сільськогосподарської артілі  «Вільне 
життя» (с. Пакуль), щоб в стислі строки зібрати урожай. З кожним днем підвищував 
денний виробіток косар Степан Панасович Постол, який останній час скошував по три 
денні норми. Він довів свій денний виробіток до 1,5 гектара в день, або 3 денні норми. 
По 0,28 гектара зжинала жита колгоспниця Ганна Ничипорівна Цибуля. Високого ви-
робітку домоглися і інші колгоспники» (1947 р., 14 серпня);  «Внаслідок успішного ви-
конання взятих зобов’язань… зливщиця колгоспу  «Вільне життя» Тетяна Цехмістер 
піврічний план молокопоставок від колгоспників свого колгоспу вже на 20 червня ви-
конала на 118 процентів» (1949 р., 23 червня);  «Відзначено колгоспниць колгоспу  
«Вільне життя» першої ланки Марію Коваленко та Марію Фрісько, другої ланки Марію 
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Гаркушу та Віру Гаркушу, третьої ланки Явдоху Шлапак, Настю Штих, Віру Дорошок 
та Орину Кудіну –  «зжинають по 0,18 гектара жита за день при нормі 0,13 гектара» (1949 
р., 17 липня); на жнивах відзначено бригаду № 1 колгоспу  «Вільне життя» (голова прав-
ління Радченко), яка  «завершила збирання і скиртування озимини. Колгоспники Каран-
да М., Царенок П. та Каранда І. на скиртуванні врожаю щоденно виконували денні 
норми виробітку на 150 – 200 процентів». Бригада № 2 23 липня також закінчила зби-
рання озимини:  «Колгоспниці Гаркуша Ольга, Борисенко Орина та Черниченко Мелаха 
в цей день, збираючи хліб серпом, виконали по півтори норми». Відзначено на збиранні 
вівса колгоспників бригади № 7:  «Бригадир цієї бригади Ворох М. кожного дня викошує 
по 2–2,27 гектара вівса при нормі 0,60 гектара».  «Старанно працюють на очищенні 
зерна колгоспниці… Якубець В., Ворох М., Якубець Н., Нужняк В. та Клепчинська У. 
За зміну вони віялкою очистили зерна 21 тонну, при нормі 10 тонн, виконавши по дві 
денних норми» (1950 р., 23, 27, 30 липня та 3 серпня); зі статті П. Якубця  «Допомога 
престарілих колгоспників»:  «Чесно ставляться до виконання своїх обов’язків 72-річний 
колгоспник сільськогосподарської артілі  «Вільне життя» Гаркуша Лука, який працює 
сторожем на молотильному току. У вільний від роботи час він приймає участь в очищен-
ні зерна. Старанно працює на збиранні врожаю 74-річний колгоспник Ткач Єрась, який 
систематично перевиконує денні норми. З повагою ставляться до них всі колгоспники 
цього колгоспу» (1950 р., 3 вересня);  «Відмічаються сумлінною працею комбайнери… 
Василь Струк…» (1953 р., 16 серпня);  «Свинарка Гаркуша П. одержала приріст від-
кормлених свиней по 744 грами на голову на добу. Високий урожай картоплі одержали 
колгоспники артілі ім. Шверника. Бригада № 1 (бригадир т. Семеняга) зібрала урожай 
картоплі по 175 цнт з гектара на площі 35 га. Ланка Ломонос А. одержала картоплі 120 
цнт з гектара на площі 6 га» (1954 р., 10 жовтня); у рубриці  «Про людей хороших» над-
руковано нарис про скотаря Феодосія Степановича Семенягу, який працює на фермі 
17 років (1962 р., 8 лютого); відзначено комуніста М.А. Конюшу, який доглядає телят 
(1962 р., 13 лютого); у статті агронома І. Герасименка  «Польові роботи завершуємо» 
відзначено роботу п’ятої бригади Радченка та її ланкової Євдокії Романівни Примачен-
ко, комбайнера силосного  «СК-26» Петра Мойсієнка:  «Ентузіастом других жнив на-
зивають його в артілі. І не безпідставно. В тому, що йде до кінця збирання кукурудзи на 
силос (з 140 гектарів залишилось нескошеної лише 40), немала заслуга П. Мойсієнка. 
Досить сказати, що з-під його комбайна в силосні споруди закладено 5000 тонн подріб-
неної зеленої маси…» (1962 р., 3 жовтня);  «Настя Гаркуша і Ганна Ріпич – телятниці… 
Поважають їх у селі Пакулі за те, що дорожать вони своєю трудовою честю. Доглядаю-
чи молодняк, тваринниці добиваються високих приростів. Так, по групі Н. Гаркуші до-
бовий привіс кожної закріпленої голови становить 800 грамів. Майже такий результат і 
в Г. Ріпич. Ці колгоспниці гідно несуть переджовтневу вахту!» (1962 р., 6 жовтня); нарис  
«Полем і життям» про життєву долю Василини Степанівни Гаркуші, її дітей Володими-
ра, Станіслава та Ольгу (1962 р., 24 листопада);

про трудівників смт Седнів: друкується стаття директора радгоспу ім. Чкалова 
Ю.Іоффе про те, що  «радгосп власними силами проводить ремонт сільськогосподар-
ської техніки. Комбайнер Гаврило Бережний відремонтував комбайн і зібрав 139 га. 
Шофер Мусій Садченко, зібравши різні частини, зібрав автомашину ГАЗ – АА і наїздив 
16.000 кілометрів, забезпечив радгоспу важливі перевозки. Відзначились також тракто-
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ристи Семен Спиця, Іван Жабинський, Петро Майборода, бригадир Іван Вересоцький. 
Нарком радгоспів України преміював старшого механіка і трактористів за добре про-
ведений ремонт» (1944 р., 19 жовтня); серед кращих людей району відзначається Іван 
Артеменко з колгоспу  «Більшовик», який,  «працюючи на підготовці грунту під посів 
озимини, систематично виконував норми виробітку на 130 процентів і більше» (1946 
р., 7 листопада); у рубриці  «Люди трудової слави» друкується стаття Ф. Борисова  «За 
100 центнерів свинини» про свинарку артілі ім. Шевченка Олену Федорівну Давидову 
(1956 р., 21 грудня); Прожига Ганна Юхимівна – свинарка колгоспу ім. Т.Г. Шевченка 
(смт Седнів), районна газета друкує матеріали про її трудові здобутки (1957–1958); ра-
йонна газета друкує матеріали про трудові здобутки доярки Мотрони Гнип (1960–1962); 
матеріали про свинарку Надію Столярову, її трудові здобутки (1959–1962); матеріали 
про доярку Ольгу Терентіївну Сьомко, її трудові здобутки (1960–1961); тримає першість 
у районному змаганні доярка радгоспу В.К. Мозоль (1960 р., 7 травня); відзначаються 
доярки О.І.Коношевич та Л.І.Яцина (7 червня); Седнівський радгосп – один з крупних 
постачальників племінного молодняка свиней (1964 р., 6 серпня); вітання доярці Марії 
Іванівні Прожизі з нагоди народження сина (1964 р., 7 листопада); повідомляється, що 
обласний комітет партдержконтролю нагородив грамотою голову сприяння партдерж-
контролю з радгоспу Василя Фандєєва (1964 р., 19 грудня); відзначається робота санітар-
ного інспектора Кузьми Макаровича Молочка (1966 р., 12 липня); у комбайнера Дмитра 
Семеновича Остапенка побували гості з Чехословаччини (1979 р., серпень);

про трудівників колгоспу с. Старий Білоус: стаття  «В бригаді Соколенка» 
(1947 р., 21 січня); стаття  «Ланка Ганни Грішної» (1948 р., 8 липня та 21 вересня); стат-
тя П. Пинчука  «Ланка дружних, молодих» (1956 р., 15 серпня); друкує фото ланкової 
В.О. Єщенко (1956 р., 15 серпня);  «Створена комсомольська група, комсоргом якої обрана 
свинарка Тамара Федосок. Молоді тваринники взяли на 1957 рік підвищені зобов’язання. 
Доярка Віра Ребенок дала слово надоїти по 2000 літрів молока від кожної корови своєї 
групи при плані 1800 літрів. Таке ж зобов’язання і Марії Кисіль. Свинарки Тамара Федо-
сок і Світлана Федорченко вирішили одержати по 90 центнерів свинини кожна» (1957 р., 
3 березня);  «Включившись у змагання на честь 40-річчя Великого Жовтня, механізатори 
бригади Івана Веремієнка успішно проводять весняно-польові роботи в колгоспі «Біль-
шовик». За три робочі дні посіяно ранні зернові, 32 гектари зернобобових, 8 гектарів 
вико-вівса на зелений корм. Колгосп приступив до посадки картоплі і посадив уже ран-
ньої 10 гектарів. Відзначаються на сівбі трактористи Микола Крутик, який на тракторі 
ХТЗ виконує змінну норму на 125 процентів, Іван Пузій на тракторі «Беларусь» – на 100 
процентів» (1957 р., 12 квітня);  «З перших днів на копанні бульби розгорнулося дійове 
змагання. Першість у ньому ведуть Наталія Крижанівська, яка викопала вже 1,1 гектара 
картоплі, Валентина Кравченко – 1,09 гектара, Олександра Мельник – один гектар та 
інші. Бригада першою по радгоспу і завершує збирання врожаю: з 68 гектарів уже ви-
копано 65» (1960 р., 1 жовтня); стаття П. Левицького  «Ланка Ганни Гули – за 70!», про 
старобілоуське відділення радгоспу  «Україна», ланка бореться за високі врожаї куку-
рудзи (1962 р., 24 лютого); стаття Л. Портянко  «Зорі під ногами» про Ганну Артемівну 
Гулу (1963 р., 4 березня);

про трудівників колгоспу с. Терехівка: стаття  «Голова колгоспу» про голову колгос-
пу ім. Щорса с. Стасі Григорія Кіндратовича Барбаша (1946 р., 31 серпня); серед кращих 
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людей району відзначаються: колгоспниця Лідія Василівна Барбаш (артіль ім. Щорса 
с. Терехівка) – на збиранні врожаю картоплі виконувала щоденно норму виробітку на 
300 проц.; колгоспник Степан Степанович Койдан (артіль  «Червоні лани» с. Терехів-
ка) – працюючи на оранці зябу, щодня виконував денну норму на 130 проц. (1946 р., 
7 листопада); районна газета повідомляє:  «Шофер Михайло Койдан вивіз близько 2,5 
тисячі центнерів хліба» – про водія автомашини ЗІС-5 укрупненого колгоспу  «Шлях Ле-
ніна» (1951 р., 12 серпня); Римар Мокрина Марківна – передова свинарка з с. Товстоліс, 
районна газета друкує матеріали про її трудові здобутки (1956–1963); стаття Ф. Папер-
ного  «Колгоспний пасічник» про Миколу Даниловича Петрушинця з Терехівки (1957 р., 
31 липня); великий матеріал  «Тваринники артілі… в боротьбі за 100 і 400» (1958 р., 
25 травня); стаття А. Рожаліна  «Обов’язок» про сількора з с. Черторійка Володимира 
Ілліча Сердюка (1959 р., 5 травня); відзначаються передовики змагання комбайнери 
Петро Полегенько та Іван Омельченко (1959 р., 24 липня); нарис А. Рожаліна  «На відпо-
відальній ділянці» про бригадира Михайла Полегенька (1959 р., 31 жовтня); друкується 
лист А. Барбаша  «Першість за Лідією Ларко» про трудові успіхи тваринниці (1959 р., 
12 листопада); стаття багатодітної мати з с. Малинівка колгоспниці Г. Кубар, яка народила 
і виховала шестеро дітей (1962 р., 1 червня); фото та нарис А. Рожаліна  «Справа честі» 
про трудові здобутки тваринника Миколи Васильовича Ріпи (1962 р., 10 жовтня); фото та 
стаття А. Тищенка  «У терехівських механізаторів» (1963 р., 24 жовтня); фото та стаття 
А. Собка  «Малинівчанка» про телятницю з Малинівки Раю Павленко (1964 р., 14 липня); 
стаття А. Рідного  «Сашко» про сина ланкової Галини Макарівни Римар з Товстолісу 
(1966 р., 15 січня); стаття М. Розсохи  «Гордість матері» про Марію Іванівну Грищенко з 
Товстоліса (1966 р., 29 січня); стаття М. Кравченка  «З ласкою, ніжністю» про телятницю 
Тоню Білоус з Терехівки (1966 р., 7 квітня); стаття Н. Барбаш  «Хлібороб, син хлібороба» 
про шофера колгоспу Михайла Степановича Кравченка з с. Стасі (1966 р., 27 вересня); 
друкується стаття про ветерана війни та праці з с. Терехівка Андрія Яковича Сою (1995 
р., 11 січня); про доярок колгоспу: відзначаються трудові успіхи О.Т. Павленко (1957 р., 
9 червня); відзначаються трудові здобутки доярки Н.В. Барбаш (1960 р., 5 березня); стаття 
А. Барбаша  «Першість за Ніною» про трудові здобутки депутата сільради доярки Ніни 
Барбаш (1960 р., 17 березня); фото О. Кубар, З. Кубар, Н. Клановець (1960 р., 14 травня); 
відзначаються трудові здобутки Н.В. Барбаш (1960 р., 7 червня); кращої доярки Віри 
Качної (1976 р., 14 лютого); про розвиток свинарства: друкується стаття І. Трейловського  
«Досягнення свинаря Барбаша», про успіхи в роботі трудівника з колгоспу ім. Щорса 
Терехівської сільради (1950 р., 16 липня); фото та стаття про Олександру Грищенко з 
с. Товстоліс (1958 р., 29 жовтня); дружній шарж на свинарку Олександру Грищенко 
(1959 р., 1 січня); фото та стаття Г. Шеремет  «Слово комуніста» (1960 р., 1 травня); стаття 
А. Рожаліна  «Доблесть трудова» про Миколу Васильовича Ріпу з Товстоліса (1966 р., 
12 квітня); фото передових свинарок: Ніни Погребець (1957 р., 29 червня); Ганни Ріпи 
(1958 р., 9 липня); Олександри Грищенко (1958 р., 12 жовтня); Олександри та Марії 
Грищенків, які в літньому таборі доглядають 329 свиней (1959 р., 21 червня та 5 липня); 
секретар парторганізації колгоспу П.Т. Акуленко розмовляє з свинарками Вірою Репою 
та Лідою Репою (1963 р., 29 січня); завідуючого товстоліською свинофермою М.В. Ріпи 
(1966 р., 22 січня); свинарки В.П. Глевки (1966 р., 19 лютого); Г.Ф. Лавриненко, В.О. 
Салій, Н.В. Пухової, А.І. Тарасевич (1977 р., 26 березня); фото трудівників села: різаль-
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ниці Терехівської торфорозробки Чернігівської торфоартілі Є. Седневець (1947 р., 7 
листопада); моториста Володимира Барабаша та машиніста Семена Клановця (1956 р., 
1 липня); на силосуванні машиніст силосного комбайна Григорій Скепський (1956 р., 11 
липня); випасання продуктивного стада ферми № 3 – пастухи Григорій Білоус та Олексій 
Шуруб (1957 р., 20 вересня); бригадира тракторної бригади Валентина Леонтійовича 
Маслака (1957 р., 17 листопада); молоді хлібороби на вивезенні добрив на поля (1958 р., 
15 січня); копання картоплі плугом-розкидувачем у колгоспній бригаді с. Товстоліс (1959 
р., 9 вересня); пропагандиста В.Є. Терещенка з слухачами гуртка поточної політики при 
парторганізації колгоспу (1960 р., 11 лютого); тракториста Григорія Скрипки (1962 р., 
31 серпня); розвезення і внесення гумінових добрив (1962 р., 16 листопада); тракторист 
Григорій Скрипка заправляє цистерну аміачною водою для внесення в компости (1962 
р., 12 грудня); ланкового механізованої ланки Михайла Андрійовича Білоуса (1963 р., 21 
травня); шофера комсомольця Гиргорія Науменка (1963 р., 25 травня); пасічника Михайла 
Кіндратовича Петрушинця (1963 р., 8 червня); комбайнера Івана Грищенка (1963 р., 6 
серпня); сівба озимини (1963 р., 29 серпня); сільського раціоналізатора Андрія Рашка, 
який перевіряє якість роботи своєї зерноочисної машини (1963 р., 12 вересня); підняття 
зябу (1963 р., 17 вересня); ланкової Анастасії Іванівни Тарасевич (1963 р., 24 вересня); 
ланкового механізованої ланки комсомольця Леоніда Барбаша (1963 р., 28 вересня); на-
вантаження цукрових буряків для відправлення на приймальний пункт у товстоліській 
бригаді колгоспу (1963 р., 10 жовтня); трактористів та причіплювачів, що працюють на 
піднятті зябу А. Сивко, Г. Зозуля, П. Буштрук та Г. Койдан (1963 р., 12 жовтня); агронома 
Івана Музичука (1963 р., 15 жовтня); урочистої реєстрації новонароджених у Олімпіади 
та Григорія Павленків, Ніни та Володимира Полегеньків, Віри та Івана Бубліїв (1964 р., 
14 березня); агрегат бульдозериста Леоніда Полегенька за роботою (1964 р., 26 берез-
ня); тракториста Л.Ф. Полегенька (1964 р., 14 листопада); бригадира О.П. Пташника 
та механізаторів В.Є. Недія, В.І. Сидоренка (1966 р., 1 грудня); вивезення місцевих до-
брив в поле машиною Володимира Лісового (1966 р., 3 грудня); колгоспного електро-
зварника Василя Крота (1966 р., 8 грудня); бригадира товстоліської тракторної бригади 
О.П. Пташника (1966 р., 15 грудня); механізаторів колгоспу (1966 р., 24 грудня); полі-
тінформаторів колгоспу Є.М. Трухан та М.А. Білоус (1977 р., 19 березня); механізатора 
М.А. Лавріненка (1977 р., 2 квітня); головного агронома, заслуженого агронома УРСР 
І.П. Музичука (1977 р., 16 квітня); 

про трудівників колгоспу с. Халявин: голова колгоспу  «17 партз’їзд» (с. Халявин) 
Кузьменко пише в газету, що  «самовіддано працюють на оранці колгоспниці Товстоліс 
Маша, Отрощенко Пріся, Отлев Маруся. Вони щодня впорюють по 0,70 га. Піднято 
парів вже 70 гектарів. На цих стахановців треба рівнятися і всім останнім орачам» 
(1945 р., 9 червня);  «Шофер артілі  «17 з’їзд ВКП(б)» Сорока Василь Хомич, працюючи 
на косовиці сіна з напарником С.Н. Акуленком, домігся рекордних показників у роботі. 
При нормі 0,30 га на день, вони за півдня викосили півтора гектари лугу, що становить 
500 процентів завдання». 7 листопада райгазета серед кращих людей району називає 
Василя Хомича Сороку» (1946 р., 15 липня); про трудові досягнення доярок колгоспу: 
повідомляє, що дирекція Чернігівського маслозаводу преміювала завідуючого сепара-
торним пунктом Сірка з с. Підгірне за виконання й перевиконання плану молокопоста-
вок ІІ кварталу (1949 р., 6 жовтня); райком комсомолу відзначив добру роботу доярок 
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Тетяни Буштрук, Олександри Мішук, Олександри Поплавської та Ганни Кузьменко (1954 
р., 27 червня); Похвальним листом райкому комсомолу нагороджено молоду доярку Ніну 
Гайдук за успіхи, досягнуті в трудовому змаганні (1955 р., 14 квітня); комсомольська 
організація молочно-товарної ферми одержала перехідний червоний вимпел та Почесну 
грамоту обкому комсомолу (1958 р., 16 лютого); значком ЦК ВЛКСМ  «За успіхи в роз-
витку тваринництва» нагороджені доярка Н. Буштрук та бригадир комсомольсько-мо-
лодіжного колективу молочно-товарної ферми Н. Костюк (1959 р., 13 вересня); на об-
ласному змаганні майстрів машинного доїння Ніна Помазна зайняла ІІІ місце, їй вруче-
но Почесну грамоту та грошову премію (1976 р., 28 червня); відзначаються трудові 
здобутки доярок Ганни Кузьменко (1955 р., 7 серпня та 23 жовтня), Марфи Замай 
(1955 р., 7 серпня); Н.І. Шеремет, Н.В. Тригуб (1957 р., 9 червня); у рубриці  «Вони – 
господарі слова» поміж кращих доярок району називають першою Ю.В. Трухан, далі 
Г.О. Роззівако, О.І. Шеремет, Н.І. Тригуб (1958 р., 11 травня); Ніну Сердюк (1966 р., 
13 жовтня);  «Халявинські доярки не тільки словом, а й ділом виконують поставлене 
партією завдання – в найближчі роки наздогнати Сполучені Штати Америки по вироб-
ництву м’яса, молока і масла на душу населення» (1957 р., 4 серпня); у рубриці  «До-
ярки – тисячниці» відзначаються доярки Олександра Іванівна Мишук (також 1956 р., 
8 квітня), Ганна Олександрівна Трухан (також 1956 р., 8 квітня; 1957 р., 9 січня), Олек-
сандра Опанасівна Кузьменко, Тамара Григорівна Товстоліс, Надія Іванівна Шеремет, 
Віра Карпівна Пухова (також 1956 р., 8 квітня), Інна Василівна Гутник (також 1956 р., 
8 квітня), Любов Опанасівна Зубок (також 1956 р., 8 квітня) (1956 р., 11 березня); репор-
таж  «Трудовий день ждановських доярок» (1956 р., 18 травня); у матеріалі  «Змагання 
тваринників» відзначається доярка Любов Антонівна Мишук, Надія Андріївна Поло-
вецька та Марія Федорівна Товстоліс (1957 р., 9 січня); у рубриці  «Нові імена» відзна-
чаються трудові здобутки молодих доярок Надії Шеремет та Євдокії Заруденської 
(1957 р., 15 березня); відзначаються доярки Надія Іванівна Шеремет, Олександра Геор-
гіївна Поплавська, Наталія Василівна Тригуб (1957 р., 7 квітня); стаття П. Пінчука  «До-
ярка Надія Шеремет» (1957 р., 30 червня); районна газета друкує передову статтю  
«Рівняйтесь на халявинських доярок!» (1958 р., 6 квітня, те ж саме і 8 травня 1959 р.); 
першою серед доярок по району за показниками Юлія Трухан, відзначається О.І. Шере-
мет (1958 р., 6 квітня); стаття І. Горового  «Приклад для інших», про трудові успіхи 
доярки Ганни Роззівако (1958 р., 8 червня); у районному змаганні доярок за перший 
квартал першість тримають Ніна Силівна Буштрук та Наталія Василівна Тригуб, а також 
відзначається Ольга Іванівна Шеремет (1959 р., 8 квітня); у районному змаганні доярок 
першість за чотири місяці тримає М.О. Трухан (1959 р., 17 травня); друкується фото та 
стаття Ф. Паперного  «Така вона, Валентина» – про трудові успіхи доярки Валентини 
Новик (1959 р., 29 травня); районна газета відзначає, що  «у колгоспі імені Жданова с. 
Халявин добилися середньодобового надою на фуражну корову 13,2 літра, а від дійних 
– одержують по пуду молока. Рівняйтесь на халявинських доярок!» (1959 р., 3 червня); 
лист О. Буштрук  «Ніна пішла на ферму» про доярку Ніну Кузьменко (1959 р., 19 груд-
ня); Буштрук Надія – передова доярка колгоспу ім. Жданова (с. Халявин), районна га-
зета друкує матеріали про її трудові здобутки (1959–1964); трудові здобутки доярки 
Т.Г. Барбаш (1960 р., 5 березня); трудова першість у районному змаганні доярки 
Н.В. Тригуб (1960 р., 7 травня, 10 листопада); друкується лист ударників комуністичної 
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праці доярок О. Буштрук, Л. Кузьменко  «Підтримуємо цінний почин» про запроваджен-
ня механізації на фермі та збільшення обслуговування більших груп корів (1961 р., 
12 січня); фото та стаття  «Якщо ти любиш…» про доярку Ольгу Буштрук (1962 р., 
5 червня); фото та стаття  «Комсомольського гарту» про доярку Пашу Нелегач (1963 р., 
13 серпня); старший конюх колгоспу  «Перемога» с. Полуботки Тарановський за сум-
лінну роботу нагороджений премією в сумі 1100 крб., а також почесною грамотою
 (1951 р., 11 лютого); значком  «Отличник социалистического сельского хозяйства» на-
городжено завідуючого свинофермою колгоспу ім. Жданова Козакова (1951 р., 9 верес-
ня); райком комсомолу визнав переможцем змагання серед молодих тваринників сви-
нарку Ганну Корж (1954 р., 27 червня); Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ за активну 
роботу по вихованню молоді нагороджена секретар комсомольської організації колгоспу 
Валентина Гальчук (1975 р., 20 листопада), нагородами відзначені переможці всесоюз-
ного змагання провідних професій колгоспів за 1981 рік: мотоциклом – дільниця рос-
линництва колгоспу; турпутівкою по СРСР – тракторист Михайло Антонович Геращен-
ко; килимом – оператор по вирощуванню поросят Галина Пилипівна Жибер; тканинами 
– шофер колгоспу Микола Іванович Кузьменко (1982 р., 12 травня); Почесною грамотою 
обкому комсомолу, знаком ЦК ВЛКСМ  «Золотий колос» нагороджено комбайнера Во-
лодимира Лугину (1982 р., 2 жовтня); за підсумками річного обласного змагання між 
колгоспами, радгоспами, колективами підрозділів сільського господарства за збільшен-
ня заготівлі кормів і підвищення їх якості відзначено комбайнера силосозбирального 
комбайна В.Ф. Краська, який одержав право позачергового придбання автомашини 
марки  «Жигулі» (1984 р., 12 січня); про трудові досягнення свинарок колгоспу: фото 
передових тваринників, які висунуті кандидатами на участь у Всесоюзній сільськогос-
подарській виставці зав. свинофермою М.П. Заруденської, свинарки Г.П. Корж (1954 р., 
22 липня); завідуючої свинофермою Марії Заруденської та свинарки Ганни Корж 
(1954 р., 10 жовтня); свинарки Лідії Трухан (1956 р., 1 травня); у рубриці  «Вони заво-
йовують першість» фото свинарки Людмили Кузьменко та завідуючої свинофермою 
Марії Заруденської (1956 р., 11 травня); Г. Буштрук (1956 р., 19 жовтня; 1957 р., 5 черв-
ня; 1958 р., 19 вересня); М. Гайдук (1956 р., 19 жовтня), а також її фото у рубриці  «Пе-
редові виробничниці району» (1957 р., 8 березня) та у рубриці  «Славні трудівниці» 
(1958 р, 8 січня); Любов Трухан, яка вперше буде брати участь у виборах до Верховної 
Ради СРСР (1958 р., 24 січня); Людмили Кузьменко (1958 р., 1 травня); Валентини Тру-
хан (1958 р., 29 червня); Людмили Кузьменко, Анастасії Четиреус (1958 р., 19 вересня); 
Ніни і Раїси Роззівако, Людмили Кузьменко, Ніни Заруденської, Валентини Шеремет та 
Галини Половецької (1959 р., 31 липня); Олександри Пухової (1964 р., 14 листопада); у 
районній газеті у рубриці  «Передовики змагання» відзначаються трудові здобутки сви-
нарок Галини Корж, Лідії Миколаївни Трухан (також 1956 р., 8 липня) (1955 р., 7 серп-
ня); свинарка Лідія Миколаївна Трухан тримає першість у республіканському змаганні 
за 6 місяців. Відзначаються Марія Іванівна Гайдук (також 1956 р., 8 липня, 19 жовтня), 
Галина Петрівна Корж (1956 р., 8 квітня, 8 липня); свинарок Г.Ф. Буштрук, Л.М. Трухан 
(1957 р., 9 червня); у рубриці  «Вони – господарі слова» відзначаються свинарки 
В.М. Трухан та Л.М. Трухан (1958 р., 11 травня); друкується стаття П. Пінчука  «Широ-
кі лани» про свинарку Валентину Каверу (1958 р., 18 червня); у колгоспі вирощують 
племінний порідний молодняк свиней (1964 р., 6 серпня); стаття С. Євдокимова  «25 
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років свинаркою» про Анастасію Степанівну Четирус, яка з 1935 р. працює на фермі 
(1964 р., 22 жовтня); відзначаються трудові здобутки механізатора Ткаченка (1957 р., 
9 червня); у рубриці  «Передовики змагання» на жнивах відзначаються комбайнери 
Анатолій Богдан, Григорій Фога та Микола Процько (1959 р., 22 та 24 липня); у рубриці  
«Герої картопляних жнив» відзначається комбайнер Андрій Андрійович Губа, який за 
семиденку зібрав 12,4 гектара бульб (25 вересня повідомляється, що він зібрав на 
12,7 га) (1973 р., 14 серпня); у рубриці  «Передовики змагання». «Вони добилися най-
вищого виробітку на комбайн за світловий день» відзначаються трудові здобутки ком-
байнера О.І. Богдана (1960 р., 30 липня); трудові здобутки телятниць Л.М. Тригуб (також 
10 листопада), О.В. Терехової та Н.М. Селивон (1960 р., 8 вересня); відзначається праця 
фуражира Феодосія Сергійовича Пономаренка (1964 р., 19 листопада); комбайнер 
А.І. Богдан (1966 р., 13 серпня); у рубриці  «Гвардієць  «Жнив-83» райгазета повідомляє, 
що за рішенням облвиконкому цінними подарунками нагороджено переможців збиран-
ня урожаю минулого року комбайнера Олександра Івановича Акуленка, помічника ком-
байнера Анатолія Григоровича Василенка, водія колгоспу Володимира Семеновича 
Балубу (1984 р., 12 січня); районна газета закликає тваринників району рівнятися на 
доярок артілі ім. Жданова Наталію Тригуб і Надію Шеремет, які надоїли за 7 місяців по 
2.717–2.708 літрів молока на корову, та на свинарку Ганну Буштрук, яка виробила по 
112 – 100 центнерів свинини (1957 р., 9 серпня); у райгазеті друкується замітка О. Іва-
нова  «І в нас земний  «космонавт»:  «а шофер нашого колгоспу Василь Пилипович 
Гавриленко тільки за минулий рік наїздив 33.463 кілометри, зробивши таким чином 
близько одного оберту навколо Землі. А за двадцять років, що працює водієм, він уже 
наїздив більше півмільйона кілометрів! Шофер –  «космонавт»! За цей час жодного по-
рушення у водія ІІ класу, а подяк від людей – не перелічити» (1965 р., 23 січня);

про трудівників колгоспу с. Хмільниця: у повідомленні  «Успіх молотьби маши-
ніста Макаренка» відзначаються трудові здобутки машиніста молотарки  «МС-1100» 
Михайла Макаренка, який працює на обмолоті хлібів у колгоспі ім. Леніна (с. Рябці) 
(1951 р., 29 липня); у рубриці  «Передовики змагання» на жнивах відзначається комбайнер 
Петро Дорошенко (1959 р., 22 липня); стаття П. Михайлова  «Рядовий семирічки», про 
механізатора Михайла Атрощенка з Рябців (1959 р., 12 грудня); у рубриці  «Передовики 
змагання» під гаслом  «Вони добилися найвищого виробітку на комбайн за світловий 
день» відзначаються комбайнери П.Д. Дорошенко, М.І. Макаренко, Ф.Т. Жабинський 
та інші (1960 р., 30 липня); стаття П. Пінчука  «У хмельницьких свиноводів» (1957 р., 
10 березня); Олійник Ольга – передова доярка з рябцівської ферми, районна газета друкує 
матеріали про її трудові здобутки (1961–1964); стаття П. Павлова  «Племінна свино-
ферма», де повідомляється:  «з’явилась вона недавно, щось рік тому. З Куйбишевської 
області завезли 40 свинок крупної білої породи, з миколаївської – хрячків» (1961 р., 
18 лютого); друкується фото свинарки Н.І. Жабинської (1955 р., 16 червня); зав.свинофер-
мою Надії Луківни Герасименко та свинарки Орини Ксенофонтіївни Герасименко з колгоспу 
ім. Леніна (1956 р., 8 січня); свинарки з артілі ім. Леніна Ганни Артемівни Заворотної 
(1956 р., 10 червня); комуніст Леонід Романенко знайомить свинарок колгоспу  «Червоні 
заграви» з тезами до 40-річчя Жовтня (1957 р., 4 жовтня); свинарки Олімпіади Дідовець 
(1961 р., 18 лютого); свинарки Парасковії Макаренко (1962 р., 27 липня, 21 вересня); 
вересня); відзначаються трудові здобутки свинарки Надії Дорошенко (1960 р., 9 лю-
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того); свинарок М.М. Симоненко (теж 8 вересня) та Н.І. Іллюшко (1960 р., 6 серпня); 
фото Марії Луківни Герасименко (1963 р., 12 листопада); фото Лідії В’ялої (1966 р., 
1 вересня); стаття І. Сидоренка  «Красива душею» про Л. В’ялець (1966 р., 7 листопада); 
відзначаються трудові здобутки доярок артілі імені Леніна с. Рябці Єфросинії Кузьмів-
ни Шурпи та Віри Юхимівни Жабинської (1954 р., 12 вересня); у рубриці  «Рівнятись 
на передових» відзначаються доярки Л.С. Гломозда, М.І. Гломозда, Л.В. Гломозда, 
О.О. Самойленко (1961 р., 9 грудня); переможці змагання за 1961 рік доярки Л.В. Гломозда 
та Л.С. Гломозда (1962 р., 11 січня); у рубриці  «Рівняння на маяки» доярки Л.В. Гломозда, 
Л.С. Гломозда, Г.П. Олійник (1962 р., 12 травня); переможець районного змагання доярка 
В.В. Гломозда (1962 р., 12 жовтня); друкується фото доярок Надії Миколаївни Заворотної 
(1956 р., 15 червня); Марії Дорошенко (1956 р., 8 серпня; 1960 р., 12 січня); Олександри 
Романенко, та Ганни Пилипенко (1956 р., 8 серпня); доярок артілі  «Червоні заграви» 
Віри Аксьонової та Віри Кобець (1957 р., 29 вересня); доярки колгоспу  «Дружба» Лі-
дії Василівни Гломозди (1962 р., 14 липня, 10 серпня, 14 вересня, 28 вересня; 1963 р., 
12 січня, 14 листопада, 26 листопада; 1966 р., 13 січня); тваринниці Лідії В’ялої 
(1962 р., 10 серпня); доярок Галини Олійник (1962 р., 21 вересня), Надії Максименко 
(1962 р., 21 вересня та 28 вересня; 1963 р., 27 лютого, 27 липня, 29 жовтня, 26 листопа-
да; 1964 р., 6 червня); Надії Романенко (1962 р., 28 вересня); телятниці Віри Макаренко 
(1962 р., 2 жовтня); Г.В. Зворотної (1963 р., 11 травня); завідувач рябцівською фермою Ми-
кола Ілліч Кліщ знайомить тваринників з матеріалами газети (1963 р., 24 жовтня); доярок 
Н.І. Самійленко та Л.С. Гломозди (1963 р., 26 листопада); Лідія Гломозда – переможець 
соціалістичного змагання серед доярок колгоспу (1964 р, 7 квітня); Н.М. Гломозди 
(1966 р., 13 січня); Ганни Дорошенко з Рябців (1966 р., 16 липня; 1966 р., 1 вересня); 
П.А. Макаренко, В.В. Максименко, Н.М. Сидоренко, Л.А. Романенко та Л.С. Гломоз-
ди з зоотехніком М.І. Соколом (1966 р., 4 серпня); весілля доярки Ніни Іллюшко та 
Олександра Кобця (1966 р., 7 листопада); фото переможців соціалістичного змагання 
тваринників району – колектив доярок колгоспу  «Дружба» (1966 р., 15 грудня); Ніни 
Михайлівни Сидоренко (1976 р., 28 грудня; 1977 р., 13 серпня); переможця VІІ обласного 
конкурсу майстрів машинного доїння корів, депутата сільської ради Олександра Іллюшка 
(1977 р, 8 березня); Катерини Олексіївни Басанець (1977 р., 22 листопада); друкуєть-
ся стаття зоотехніка М. Терехна з Рябців  «Доярка Валентина Жабинська» (1957 р., 
15 травня); під рубрикою  «Нові імена» друкується стаття Ф. Борисова  «Краща телят-
ниця», про Марію Гломозду з колгоспу  «Червоні заграви» (1957 р., 23 жовтня); стаття 
П. Михайлова  «Правофлангова», про тваринницю Галину Атрощенко (1959 р., 1 груд-
ня); стаття В. Мироненка  «В ім’я світлого завтра», про хмільницьких доярок (1961 р., 
23 листопада); відзначаються передовики районного змагання доярки Л.В. Гломозда, 
О.П. Олійник, М.П. Максименко (1963 р., 15 січня); стаття В. Ніговського  «Руки ро-
ботящі, серце неспокійне» про доярку Ганну Дорошенко (1966 р., 19 березня); стаття 
П. Коржинського  «Краща з кращих», про передову доярку Ніну Михайлівну Сидоренко 
(1977 р., 23 липня); Селезень Анастасія – передова  свинарка з колгоспу с. Хмільниця, 
районна газета друкує матеріали про її здобутки (1960–1963). У районному змаган-
ні тваринників перше місце райком комсомолу присудив колективу доярок на чолі з 
Катериною Кобець (1969 р., 26 червня); комбайнер Микола Іванович Сидоренко ви-
знаний кращим комбайнером району в змаганні на приз районної газети (1974 р., ве-
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ресень); спільним рішенням обкому КПУ, облвиконкому та обкому комсомолу почесне 
звання  «Відмінник збирання врожаю–76» присвоєно водію автомашини Володимиру 
Олександровичу Атрощенку (1976 р., 16 жовтня); колегія міністерства сільського гос-
подарства та президія республіканського комітету профспілки працівників сільського 
господарства і заготівель нагородили грамотою рільничу бригаду колгоспу, очолювану 
М.Я. Опанасенком, з врученням цінного подарунку – магніторадіоли  «Романтика-105» 
(1977 р., 25 червня); Микола Олександрович Гломозда за успіхи у Всесоюзному змаганні 
за ефективне використання техніки в 1978 році отримав нагрудний значок Міністерства 
сільського господарства  «Переможець Всесоюзного конкурсу» (1979 р., листопад); 
подякою обкому КПУ та туристичною путівкою по СРСР нагороджений політінфор-
матор, зоотехнік Павло Григорович Лазаренко (1981 р., 23 липня); за здобуті успіхи у 
Всесоюзному соціалістичному змаганні нагороджені туристичною путівкою по СРСР 
тракторист Анатолій Михайлович Герасименко, пральною машиною  «Таврія» оператор 
по вирощуванню молодняка великої рогатої худоби Тетяна Павлівна Атрощенко та руч-
ною швейною машиною оператор машинного доїння Євгенія Сергіївна Кобець (1982 р., 
18 травня); у Києві в Національній опері Яків Якович Кващук, механізатор сільгосппід-
приємства  «Дружба», визнаний переможцем другого Всеукраїнського огляду-конкурсу 
серед працівників АПК (1999 р., березень); районна газета друкує фото делегата ХV 
з’їзду ВЛКСМ Віри Макаренко (1966 р., 21 травня); тракторист Леонід Максименко 
в складі обласної делегації на третьому республіканському фестивалі, присвяченому 
60-річчю Великого Жовтня (1977 р., 24 вересня); ланковий по вирощуванню картоплі 
Анатолій Герасименко – делегат ХІ-го Всесвітнього фестивалю молоді та студентів (Куба) 
(1978 р., липень);

про трудівників колгоспу с. Черниш: дирекція Чернігівського маслозаводу пре-
міювала завідуючого сепараторного пункту с. Клочків Шльончика за виконання й пере-
виконання плану молокопоставок ІІ кварталу (1949 р., 6 жовтня); серед кращих людей 
району відзначається Петро Залізняк, який,  «працюючи машиністом» на молотарці 
МК – 1100 (с. Черниш) та обслуговуючи п’ять колгоспів, виконав сезонну норму на 150 
проц» (1946 р., 7 листопада);  «Слово і діло ланкової Марії Пісоцької», про ланку з кол-
госпу ім. Петровського (1948 р., 14 жовтня); повідомляється  «Шофери – брати Йовен-
ки – змагаються», про трудове змагання шоферів укрупненої артілі ім. Хрущова братів 
Миколи та Федора Йовенків (1951 р., 29 липня); відзначаються свинарки з Черниша 
Олена Трохимівна Кисіль та Є.І. Йовенко (1957 р., 7 квітня та 9 червня); стаття П. Пін-
чука  «Майстри своєї справи» про роботу свинарок Марії Кравченко, Віри Кобець, Марії 
Кононенко з Клочкова (1957 р., 26 липня); у рубриці  «Люди колгоспного села» стаття 
П. Пінчука з Клочкова  «Його трудовий вклад», про комбайнера Володимира Зіньковця 
(1958 р., 15 жовтня); відзначається свинарка колгоспу імені  «1 Травня» Надія Кирієнко 
(1960 р., 9 лютого); доярка К.Г. Носенко (1960 р., 5 березня); друкується лист М. Карася  
«Упорядковується село», про Клочків, де зазначено:  «Найбільша ж гордість Клочкова 
– це люди праці, люди, що повсякденним трудом примножують артільне багатство. За-
гальною пошаною користуються шофери Шпак Василь, Луцько Віталій, доярки Кобець 
Віра, Лось Ніна, ланкова Дрібна Галина, колгоспники Жук Олександр, Єрмак Оксана 
та інші» (1960 р., 29 березня); доярки К.Г. Носенок (1960 р., 7 травня); стаття агронома 
А. Юрченка  «Комбайнери Василь Садченко та Іван Сергусь збирають по 8 і більше 
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гектарів» (1960 р., 1 вересня); свинарки М. Кравченко (1960 р., 10 листопада); у рубриці  
«Наші маяки» фото ланкової Ф. Йовенко (1962 р., 1 січня); фото та нарис В. Надворного  
«На вахті – Іван Шухуцький», про трудові успіхи комбайнера на збиранні кукурудзи 
(1962 р., 16 жовтня); фото та стаття  «За кермом – брати Кононенки» (1963 р., 9 травня); 
фото та стаття ланкової К. Йовенко (1963 р., 24 вересня); стаття  «Хазяйка долі» про 
тваринницю Олександру Кирієнко (1964 р., 17 вересня); відзначаються ветерани праці 
колгоспний коваль Тихон Іванович Сергієчко та бригадир тракторної бригади Гаврило 
Тимофійович Светенок (1964 р., 12 листопада); відзначається першість у змаганні до-
ярки Олександри Ткач (1966 р., 16 квітня); стаття  «Здобуток Олександри Ткач» про 
доярку з Черниша (1966 р., 17 травня); відзначається комбайнер В.М. Кривець (1966 р., 
13 серпня); у статті А. Юрченка  «Перша в двадцятиріччі» відзначається:  «Правління і 
партійна організація колгоспу занесли на Дошку пошани 26 кращих трудівників ударного 
фронту, маяків  «Першого Травня». Вирішено преміювати 40 чоловік, а 200 хліборобам 
виноситься подяка. Колгоспу випала честь взяти участь у першотравневому параді в 
обласному центрі. На нього поїде сорок кращих трудівників – переможців передтрав-
невого змагання» (1962 р., 1 травня); у рубриці  «Герої жнивного лану» відзначається 
Володимир Йосипович Снігир (1973 р., 14 серпня);

про трудівників колгоспу с. Шибиринівка: відзначає трудові здобутки колгоспниць 
з артілі ім. Чапаєва (с. Шибиринівка) Валентини Миколаївни Киященко та Катерини 
Василівни Дахно. Також повідомляється про перевиконання плану контрактації телят 
у колгоспі  «Червоний партизан» (с. Антоновичі). У колгоспі є вівцеферма (завідуючий 
Н.Я. Тупиця), де трудовими здобутками відзначаються Г.С. Тупиця та О.І. Тупиця 
(1945 р., 8 березня); бригадира колгоспу  «Перше Травня» Галину Петрівну Шевченко 
райвиконком преміював відрізком сукна, вона закінчує курси голів колгоспу і буде го-
ловою (1945 р., 18 березня); відзначається, як передова, друга ланка колгоспу  «Перше 
Травня» (бригадир Ольховик) (1945 р., 2 червня); повідомляється, що ланкова колгоспу  
«Перше Травня» Любов Андріївна Жукітська застосовуючи метод швидкого в’язання 
снопів Марфи Чаус, з колгоспницями Єфросинією Степанівною Лопатень та Настею 
Дмитрівною Пономаренко за робочий день нав’язала 5760 снопів (1947 р., 1 серпня); 
стаття В. Горбача  «Дороги тривоги» про бригадира Михайла Григоровича Прядуна 
(1962 р., 1 травня); стаття Б. Коваля  «Бо є справжній господар у бригади» про трудові 
справи Москалівської комплексної бригади (26 вересня); стаття О. Кузьменка  «Ра-
портують шибиринівці» про трудові успіхи колгоспників (12 жовтня); велика стаття 
В.Я. Горбача  «Зобов’язання виконано» про трудові досягнення колгоспників за 11 міся-
ців. У статті зазначається:  «Але ні на хвилину не забуваємо ми і пораду М.С. Хрущова 
про те, що ентузіазм – це добре, а якщо його підкріпити матеріально – це краще. В кож-
ній галузі колгоспного виробництва запроваджена диференційована додаткова оплата. 
Здійсненню принципу  «більше зробив – більше і одержуй» допомагає запроваджений 
в бригадах, на фермах госпрозрахунок» (7 грудня); стаття Б. Коваля  «Ближче до вироб-
ництва» про завідувача фермою з Антонович Миколу Романовича Старостенка (1963 р., 
23 березня); стаття М. Ляшка  «Двадцять восьма весна» про ветерана колгоспу Дмитра 
Карповича Кравчука з Шибиринівки (1963 р., 1 травня); стаття сількора Б. Коваля  «В 
бригаді Михайла Миненка» про бригадира з Шибиринівки (1963 р., 1 червня); стаття 
голови колгоспу В. Горбача  «Слово про колгоспного бригадира» про М.Г. Миненка 
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(1963 р., 16 листопада); стаття про одного з перших засновників колгоспу в Шибиринівці 
Михайла Петровича Галковського (1968 р., 1 січня); стаття про ланкового механізованої 
ланки Костянтина Семеновича Кондратенка (1972 р., 1 травня);  «Попереду – Віра Рись» 
про пташницю колгоспу (1962 р., 22 травня); переможець районного змагання доярка 
О.І. Бовда (12 жовтня, 1963 р., 15 січня); переможці змагання телятниця колгоспу  «Чер-
воний партизан» О.О. Тупиця та чабан Й.І. Пицько (1962 р., 12 жовтня); стаття сількора 
Б. Коваля  «П’ятий рік буде успішний» про трудові досягнення шибиринівських колгосп-
ників (1963 р., 2 лютого); відзначається доярка Є.О. Булах (1963 р., 14 вересня); віршо-
ване вітання райгазети доярці Н.Д. Жлобі (1966 р., 1 січня); Ольга Дмитрівна Кравчук з 
Шибиринівки – переможець змагання серед доярок району за 1967 рік (1968 р., 16 січня); 
ланкова Марія Тупиця була учасницею урочистого пленуму в Києві з нагоди 50-річчя 
ЛКСМУ (1969 р., 3 липня); за перемогу у Всесоюзному змаганні цінними подарунками 
відзначені: М.І. Ющенко – тракторист та Т.Є. Горогодська – доярка (1982 р., 18 травня); 
колгоспник Володимир Йосипович Дахно за успіхи в трудовому суперництві на збиранні 
картоплі нагороджений туристичною путівкою по СРСР (1983 р., 3 листопада);

про трудівників колгоспу с. Шестовиця: стаття  «Працювати так, як косарі Си-
моненко, Якуга і Шестак», про передовиків косовиці (1948 р., 27 червня); голова артілі 
Я. Кругол про успіхи ланкової  «Ланкова Парасковія Головач дотримує слова» (1952 р., 
29 травня); стаття Г. Числа  «Бригада Дрижака – передова» (1958 р., 18 червня); районна 
газета  «Придеснянський колгоспник» друкує статтю Ф. Селівона  «Змагання братів» 
другої та третьої бригад Олексія та Федора Дрижаків (1958 р., 12 листопада); стаття 
П. Маленького  «У бригадах братів Олексія і Федора Дрижаків» (1959 р., 4 лютого); стаття 
Ф. Селівона  «Хороший трудівник», про шофера Петра Підгорця (1960 р., 15 березня); 
стаття П. Зінчука  «Першість за бригадою Дмитра Селівона» (1960 р., 23 квітня); фото та 
стаття телятниці О. Нагорної  «В нашій роботі все головне» (1960 р., 7 травня, 9 липня, 
8 вересня); відзначається телятниця М.П. Міх (1960 р., 9 липня, 8 вересня, 10 листопа-
да); стаття Г. Числа про комбайнера  «Попереду – Микола Короткий» (1960 р., 4 серп-
ня); телятниці І.І. Бешун (1960 р., 8 вересня); переможці змагання за 1961 р. телятниці 
Г.Д. Ткач та С.О. Рибалко (1962 р., 11 січня); у рубриці  «Рівняння на маяки!» відзна-
чається телятниця Г.Д. Ткач (1962 р., 12 травня); переможець райзмагання телятниця 
Г.Д. Ткач (1963 р., 15 січня); краща свинарка району за 1971 р. В.С. Сиводід (1972 р., 
15 січня). Почесною грамотою обкому комсомолу нагороджена Марія Весела і Олена 
Шестак – молоді колгоспниці, які працюють в лісомеліоративній ланці і провели вели-
ку роботу по посадці лісу, збору насіння дерев, а зараз дбайливо доглядають саджанці 
(1949 р., 26 червня); Похвальним листом райкому комсомолу нагороджено комсомоль-
ця Володимира Рибалка за активну участь у будівництві силосних споруд у колгоспі 
(1954 р., 13 червня).
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ЖИВА ВОДА РІДНИХ ДЖЕРЕЛ

Велика когорта діячів культури, науки, літератури, борців за кращу долю народу 
освятила нашу землю своїми іменами і славними ділами.

Золоті голоси району

Звучать над Придесенням давні народні пісні, народжуються  нові. Пісня – витвір 
народу. Невідомо, коли була заспівана перша пісня, але ми знаємо, ми переконані, що 
український народ співатиме – доки житиме. В церквах, на майданах, в казематах, серед 
степів і полів широких, у бурхливому морі пісня підносить, вселяє надію, зрошує душу 
любов’ю до всього сущого. Тому й немислиме життя без неї. Давні народні співаки – 
кобзарі, перебенді, лірники – несли від села до села співані новини, розповідали у своїх 
баладах про героїв і зрадників, про події у бідняцьких хатах і за мурованими стінами 
вельможних маєтків. Надзвичайно багатий на співочі таланти і наш район.

Арап Катерина Яківна (1939–2010) – заслужений пра-
цівник культури УРСР (1977). Її називали королевою народ-
ного співу. В Чернігівському районі протягом двадцяти років 
мало не щодня звучав її прекрасний голос не тільки в клубах 
і Будинках культури, а серед трудівників на полях, фермах, на 
тракторних станах. Тривалий час вона була художнім керів-
ником фольклорного колективу в Золотинці, двічі на тиждень 
приїздила в село на репетиції за будь-яких умов. В результаті 
ансамбль став лауреатом обласних і навіть республіканських 
конкурсів та фестивалів. Сама Катерина Яківна також дару-
вала свій спів жителям інших районів та областей, виступала 
і на сцені Кремлівського палацу у Москві.

У 2009 році район вітав Катерину Яківну з 70-літтям. Під 
час урочистостей в райдержадміністрації вона неначе під-
сумувала:  «Я – вихованка району. Зберігаю вдома дві папки 
дипломів, почесних грамот, 
чотири медалі. Є серед них 
золота, бронзова і кілька 

срібних. Не сама я це заробила – разом з усім районом».
Василенко Микола Юліанович (21.02.1940 р.н.) 

– багаторічний керівник оркестру на підприємстві  
«Хімволокно» та шкільного духового оркестру у 
с. Ведильці. Вважає, що долю кожна людина будує сама 
собі. Найвище блаженство для нього – труд. Колись 
мама тільки зітхала, дивлячись, як синок витворював 
свій перший  «музичний інструмент» – з дружком-сусі-
дом десь знайшли дошку (після війни це було нелегко), 
вирізали схожу на балалайку фігуру, натягли дві дро-
тини... Наступна  «балалайка» вийшла більш схожою 
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на справжню – зроблена за кресленням, тонші струни, хоч і фанера замість деревини. І 
таки навчився грати, як більшість сільських самодіяльних музикантів – на слух. У селах 
ставали популярними мандоліни, гітари, балалайки. А Миколка вже мріяв про гармошку. 
Якось у село (Ведильці, сюди Миколка з родиною переїхав з Ковпити) прибув новий 
голова колгоспу, як виявилось, любитель музики, і купив духові інструменти. Звісно, 
юний Василенко опинився в першому ж складі оркестру:  «Тоді як дали мені трубу, по 
сьогодні її люблю». Далі – культпросвітнє училище, режисерські курси при обласному 
драмтеатрі, музичне училище. Але Ведильці ніколи не відпускали, душею він лишався 
сільським жителем. Батьківська хата, старе приміщення школи, де набирався розуму, 
будили щемливі почуття і спогади. Хотілося, щоб у рідному селі звучала красива музика. 
І Микола Юліанович взяв під свою опіку шкільний духовий оркестр.

На співочому полі в Березному його юні музиканти виступали серед кращих колек-
тивів області, і всі, хто чув, відмовлялись вірити, що грають звичайні сільські діти. Було 
й таке: в село з Криму надійшла подяка за оркестрантів, які були там на відпочинку. Не 
хотіли розлучатися з інструментами, взяли з собою в Саки – і недаремно. На День Неза-
лежності України місцеві дорослі дяді не змогли зіграти Державний Гімн, тож виручили 
сільські школярі. Під чудову музику оркестру відпочивальники і співали, й танцювали, 
доки не прийшла пора прощатися.

Коли хтось із вихованців вступає для подальшого навчання до музичних закладів, 
Микола Юліанович вважає це найвищим досягненням. Загалом керівник оркестру Ва-
силенко – універсал, як в народі кажуть: і швець, і жнець, і на дуді грець. З будь-якою 
чоловічою роботою здатен  впоратись – з металом, деревом, механізмами, на землі. Ще 
й художник непоганий. Батьків всебічний інтерес до життя успадкувала і донька, яка 
присвятила себе медицині, але водночас музикант, шофер, перукар, танцює і декламує, 
шиє одяг і так далі. А син більше схильний до техніки.

Верьовка Антон Гурійович (1905–1991) – видатного хор-
мейстера Антона Верьовкувважаємо нашим земляком, оскільки 
довгий час він жив, працював і помер у Моргуличах. Хоча й на-
родився у с. Локнисте Менського району, у великій родині, де 
виростало 12 дітей. Знав безліч обрядів, записав безліч пісень, 
прекрасно грав на скрипці. У 1987 р. колективу, яким він керу-
вав, було присвоєно звання лауреата ІІ Всесоюзного фестивалю 
народної творчості.  «Найголовніше в житті – доброта. Треба 
любити всіх людей, тоді й тобі буде добре» – таким було життє-
ве кредо Антона Гурійовича. Його брат Григорій Верьовка став 
всесвітньо відомим хормейстером і диригентом, організатором 
українського народного хору, котрий ширив українську культу-
ру, народну пісню по всьому світові, і досі носить його ім’я та 
продовжує справу його життя. 

Воробей Віра Іванівна (1948 р.н.) –родом із с. Роїще, колишня артистка Донецького 
оперного театру, нині мешкає в Італії.

Гаркуша Михайло Іванович (1887 – поч.1950-х рр.)– народився в с. Пакуль, народ-
ний співець-лірник, сліпий з юних років. Дещо із записаних спогадів очевидців:«Жонатий 
уп’яте (йому років сорок), одну жінку прогнав, а три померло. Остання молода, років 
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20-22, симпатична. Причому її сім’я не була бідною. Живуть два роки на віру, дітей не-
має. Від попереднього шлюбу є хлопчик років п’яти. Крім того, в сім’ї живе хлопчик 
років 10-12 – челядник-поводир. Хатка невелика, чиста і тепла. Господарства ніякого 
нема, живуть заробітками сліпого і трудом дружини. Ходіння по селах йому не до душі 
– важко. Мріє, щоб пакульські селяни взяли його на постійну службу і платили в рік 10 
фунтів з двору, а він би надавав безплатні послуги. Учився мистецтва лірника 4 місяці в 
с.Пеньках під Козельцем у місцевого лірника Андрія Романовича Бардака. Працювати 
почав з 18 років, у 1904-ому. 12 років тому його посилали грати в Москву. До нього часто 
звертаються різні люди записувати слова і мелодії пісень. У його репертуарі різні танці 
– козачки, польки, комаринські, карапет, ін. Визнає, що за кількістю пісень поступається 
іншим лірникам, зокрема Василю Білому з Білоуса, який зазвичай живе в Пльохові, знає  
«про Україну і про все» і часто буває в Чернігові біля П’ятниці.

У 20-30 рр. ХХ ст., незважаючи на заборону, співав по селах і в Чернігові. Під час 
окупації німці забрали його до Чернігівської в’язниці. Помер на початку 50-х років ХХ ст.

Зайченко Віра Володимирівна (01.01.1938 р.н.) – народи-
лася в с. Масани (нині в межах Чернігова). Член Національної 
Спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений 
працівник культури Української РСР, кавалер ордена княгині 
Ольги ІІІ ст., лауреат обласної премії імені М. Коцюбинсько-
го (2006) та премії Національної Спілки майстрів народного 
мистецтва України. Вона є автором наукової праці  «Вишивка 
козацької старшини ХVІІ–ХVІІІ століть», регіональним редак-
тором журналу  «Родовід». Відома дослідниця декоративного 
мистецтва, вишивальниця.

По закінченні 7-річної школи в Новому Білоусі, навчалась 
у Чернігівському медичному училищі, за направленням по-
їхала в Луганську область, працювала фельдшером на шахті. 
Повернувшись 1957 року в Чернігів, навчалась на загальнонауковому факультеті ЧДПІ, 
після розформування якого була переведена на історичний факультет Київського дер-
жавного університету ім. Т.Г. Шевченка. Доленосним для Віри Володимирівни, уже 
дипломованого учителя історії та суспільствознавства, стало знайомство з відомим 
істориком, археологом і краєзнавцем Мотроною Автономівною Попудренко – її запро-
сили на роботу до Чернігівського історичного музею. Працювала молодшим науковим 
співробітником, завідувачем методичного відділу, вченим секретарем музею. Крім того, 
Віра Володимирівна співала у хорі камвольно-суконного комбінату, стала солісткою 
фольклорного ансамблю, створеного Владиславом Бойком при музичному училищі ім. 
Л. Ревуцького. В 70-х роках співала в дуеті з Катериною Арап, солісткою Чернігівського 
районного Будинку культури –  удвох  виступали в різних районах з програмою  «Мамині 
пісні». Ці пісні записав свого часу Олександр Довженко від своєї матері. Великих успі-
хів досягла Віра Зайченко у вивченні чернігівського фольклору та етнографії, зокрема 
козацької вишивки. Очолила створений за її ініціативи музей народно-декоративного 
мистецтва Чернігівщини, який розмістився в Катерининській церкві. Музей запровадив 
для відвідувачів екскурсії-концерти та лекції-концерти, в ході яких Віра Володимирівна 
виконувала народні пісні. Автор краєзнавчих досліджень, виданих окремими книжками: 
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«Село Новий Білоус та його округа»(2003),  «Новобілоуська метрична книга та її персо-
налії» (2012),  «Село Масани, яким воно було» (2013).

Казакова Тетяна Володимирівна (1967 р.н.) – провідна артистка Чернігівського об-
ласного хору імені Бортнянського. Працює вчителькою музики у Радянськослобідській 
школі, яку закінчила з відзнакою. 

Ковган Віктор Миколайович (1970 р.н.) – керівник духового оркестру Михайло-
Коцюбинської гімназії. Народився, виростав, навчався у загальноосвітній і музичній 
школах у рідному Михайло-Коцюбинському. Його найулюбленіший музичний інструмент 
– труба. Тож недарма свого часу за віртуозну гру на трубі йому було присвоєно звання 
лауреата Всеукраїнського конкурсу музикантів. По закінченні Київського інституту куль-
тури повернувся в рідні пенати і став керувати шкільним духовим оркестром. Незважа-
ючи на матеріальні проблеми, додають наснаги вогник в очах вихованців, їхнє бажання 
грати. Віктор Миколайович сам здійснює музичні обробки, аби мелодія була приємна 
для сприйняття і легшою для виконання. Почесним обов’язком для юних музикантів є 
участь у мистецьких оглядах, в урочистих заходах. Кілька учасників оркестру по закін-
ченні школи вступили до музичного училища, а це є підтвердженням професіоналізму 
їхнього педагога, високий бал музичному керівнику.

Кондрашевський Анатолій Миколайович (1941 р.н.) – народився у Шестовиці, 
Заслужений артист України. Керівник народного ансамблю  «Дивосвіт», балетмейстер, 
член Національної Всеукраїнської спілки музичних діячів України. Артист дуету  «Нео-
палима купина». Член товариства «Чернігівське земляцтво» у Києві. 

Корінь Валентин Петрович (1961 р.н.) – народився в с. Мньов, 
оперний і концертний співак (бас кантонте) Чернігівського об-
ласного академічного українського музично-драматичного театру 
ім.Т.Г. Шевченка. Закінчив Молдавську державну консерваторію 
в м. Кишиневі. Виконує українські народні та сучасні естрадні 
пісні, старовинні романси, оперні арії ( «Жіночі пристрасті» В. 
Філіпенка,  «Чернігівка» Ю. Котеленця,  «Весілля з генералом» 
Є. Птичкіна,  «Рожеве павутиння» М. Свидюка,  «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського,  «Катерина» М. Аркаса,  «На-
талка Полтавка» М. Лисенка,  «Освідчення» за А. Чеховим).

Корма Віктор Михайлович (1951–2008) – щиру 
любов жителів району і за його межами завоював 
хоровий колектив Пісківського Будинку культури. 
Органічною часточкою творчого колективу був 
керівник і односелець Віктор Корма. Цей факт ще 
більше додав гіркоти від непоправної втрати, коли 
маестро несподівано залишив усіх близьких у цьо-
му світі.  «Людина великої душі, доброго, щирого 
серця. Щиро любив рідне село, Придесення. Лю-
бив життя і іскрами тієї великої любові запалював 
людські серця. Ці іскри ніколи не згаснуть, завжди 
горітиме великий вогонь любові до рідного слова, 
рідної пісні, рідної землі. Віктор Михайлович мріяв 
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написати музику до всіх моїх пісень, але, на жаль, не встиг. Свою пісню  «Горить свіча» 
я присвятила дорогому маестро», – писала вчителька Пісківської школи і самодіяльна 
поетеса Марія Миколаївна Пузан.

Костюченко Грицько – народився в с. Козероги, жив та працював на поч. ХХ ст. 
лірником.

Куліш Євдокія Степанівна (1933 р.н.) – жителька села Красне, активна учасниця 
художньої самодіяльності, у 1957 р. стала учасницею VІ Всесоюзного фестивалю молоді 
в Москві.

Луговський Борис – у зібраних ним у 1927 р. матеріалах зустрічаємо відомості 
про чернігівських старців і жінок, які під час ярмарків заробляли на життя виконанням 
пісень, грою на кобзі та лірі. Серед них згадуються каліки-перехожі та жінки-співачки з 
Пакульської волості:  «Тетяна  «Насата Талахвай» з Веділець… В репертуарі Тетяни…  
«Сын Багародици»,  «Младійонец»,  «Лазар»,  «Востужице тело» (Параска),  «П’ятниці» 
(12 п’ятниць). Тепер майже не співає. Іван Козлянський… Має 60  «годов», учень Ве-
ділянського Якова ( «воун бандурист був і учень Герасима з Камаровки –ле Любеча»). 
Якав  «годов двадцять п’ять, єк помер. Я в єго учивсь – меніє було тринадцять гадов… Я 
один у його вчивсь. Був три годи. А Кандрат ведієльський був учень Кирила Крутоуса… 
Якав грать мене не вчив, только спевать…».

Микитенко Віталій Ілліч (1940–1998) – народився в с. Павлівка, самодіяльний 
композитор, перший завідувач Павлівського сільського клубу.

Нагорна Віра Іванівна (1952 р.н.) – самодіяльна поетеса і композитор з Івавнівки. 
Чимало чудових пісень, що відрізняються тонким ліризмом, створила Віра Іванівна у 
співпраці з композитором Анатолієм Сухоносом. В дитинстві не мала можливості на-
вчатись у музичній школі, але мелодіям до того байдуже, вони народжуються в душі. 
Мелодії створює, хоч записати їх не може, оскільки не має музичної освіти. За фахом 
вона технолог хлібопекарського виробництва, а за покликанням і талантом – поетеса, 
багатогранна творча особистість, солістка Іванівського народного хору  «Полісся». Вже 
побачили світ збірки пісень і віршів іванівської поетеси –  «Мелодія прощання» (2006), 
у 2008 р. – «Ви не повірите мені»,  «Бігли коні під мостами...».

Омельченко Петро Кирилович (1941–1998) – заслужений артист України (1991). 
У 1994 р. разом з групою артистів філармонії став лауреатом премії імені Михайла 
Коцюбинського. За творчі досягнення, розвиток української 
культури П.К. Омельченко був нагороджений також медаллю  
«За звитяжну працю» (1970), орденом  «Знак Пошани» (1976). 
Місцем народження Петра Кириловича родичі називають село 
Рогоща. Це сталося 1 січня 1941 року. Але дитячі і юнацькі 
роки майбутнього співака тісно пов’язані з селами Юр’ївка, 
Хмільниця, Рябці, Рижики, Мохнатин. Петрові батьки – люди 
неординарні, творчі. Батько Кирило Гаврилович викладав у 
сільській школі малювання і креслення, і це лише дещиця 
його різнобічних здібностей. Насправді він був неабияким 
художником, малював портрети з натури. Не менш вправно 
грав на музичних інструментах – скрипці, бандурі, мандолі-
ні. Мати Христина Логвинівна (дівоче прізвище Гломозда, 
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уродженка с.Хмільниця) працювала в колгоспі і співала в церковному хорі, а голос мала 
унікальний – низьке жіноче контральто. Петро успадкував її співочий дар, не образив 
і батька – до малювання також виявив здібності, причому дуже рано. Дитинство Петра 
випало на важкі післявоєнні роки. З 1949 р. почав навчатися в Юр’ївській 7-річній школі, 
а атестат про середню освіту отримав у Мохнатинській школі 1959 року. Навчання по-
стійно поєднувалось із важкою працею в колгоспі, адже після війни не вистачало робочих 
рук. Разом з тим Петро активно займався співом, брав участь в районних та обласних 
конкурсах самодіяльної творчості. На цих заходах на нього звернули увагу працівники 
філармонії та обласного радіо, запропонували зробити аудіозапис. Так у 1958 р. Петро 
Кирилович вперше заспівав в радіостудії, це була пісня  «За фабричной заставой»,  запис 
і зараз зберігається у фондах обласного радіо.

У 1959 р. в Чернігові перебував ректор Київської державної консерваторії, Народний 
артист України, професор Андрій Якович Штогаренко з іншими відомими митцями. 
Це була доленосна подія для Петра Омельченка – після прослуховування йому запро-
понували вступати на вокальний факультет Київської консерваторії. Причому під час 
прослуховування йому вперше акомпанувала відома піаністка, онука засновника укра-
їнської академічної музики Миколи Лисенка – Адріана Остапівна Лисенко, Заслужена 
артистка України, професор консерваторії. Отже, відразу по закінченні школи Петро 
Кирилович успішно склав вступні іспити і став студентом вокального факультету Київ-
ської консерваторії імені П.І. Чайковського. Першими його педагогами були завідувачка 
кафедри сольного співу Ірина Вілінська та корифей української оперної сцени, народна 
артистка України Віра Гужова. Чоловік останньої, оперний тенор Іван Кученок також 
активно долучався до виховання і шліфування майстерності талановитого юнака. Вре-
шті це подружжя стало йому близькими друзями. З великою вдячністю згадував Петро 
Кирилович і Ірину Вілінську, яка вручила йому у 1966 р. диплом концертного співака. 
Цього ж року він отримав першу роботу – соліста Державної заслуженої Академічної 
капели бандуристів України. З цим колективом він багато гастролював по Україні, Росії, 
виступав у Кремлівському палаці з’їздів у Москві, брав участь у декаді українського 
мистецтва в Казахстані.

З 1968 р. П.К. Омельченко вже соліст-вокаліст Чернігівської обласної філармонії – ра-
зом з молодою дружиною вирішили жити ближче до рідних місць. В Чернігові вів активну 
концертну та гастрольну діяльність – крім філармонії, виступав у музично-драматичному 
театрі, педагогічному та технологічному інститутах, військовому льотному училищі, ба-
гатьох інших закладах міста і області. Співав майже в кожному населеному пункті рідної 
Чернігівщини. Неодноразово представляв область на творчих звітах майстрів мистецтв 
у Києві, Москві, мав гастрольні виступи в Білорусі, Казахстані, Словаччині. Майстер-
но співав у будь-якому супроводі – баяна, фортепіано, камерного оркестру філармонії, 
симфонічного оркестру та хору Чернігівського музичного училища, оркестру народних 
інструментів, капели бандуристів, оркестру української музики. Творчий доробок митця 
надзвичайно багатий – це твори ораторіального жанру, арії з опер як зарубіжної класики, 
так і російської та української. Однією з найулюбленіших він називав арію князя Ігоря 
з однойменної опери О. Бородіна. Проникливо і майстерно він виконував також кава-
тину Фігаро з опери Д.Росінні  «Севільський цирюльник», партію Дон Жуана з опери 
В.-А.Моцарта  «Дон Жуан». А також арії для баритону з опер П.І. Чайковського  «Євге-
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ній Онєгін»,  «Пікова дама», каватину Алеко з опери  «Алеко» С.В. Рахманінова. Петро 
Кирилович зачаровував слухачів і своїм виконанням українських пісень та романсів. 
Спеціально для ветеранів Великої Вітчизняної війни він створив концертну програму  
«А пісня кликала до бою», даруючи фронтовикам, солдатам і офіцерам пісні воєн-
них років. За це від Київського та Чернігівського військових округів отримав чимало 
подяк. 

У фонотеках Українського національного та обласного радіо зберігаються десятки 
творів, записаних Петром Кириловичем. Він брав участь і в передачах Українського те-
лебачення про мистецтво і творчість Чернігівщини. Був не тільки визначним артистом, 
а й прекрасним педагогом.

Його земне життя закінчилось 26 жовтня 1998 р., через кілька днів після кончини 
вірної дружини і помічниці Антоніни Юхимівни. Обоє поховані в Чернігові.

Як свого часу Петро Кирилович збагатився талантами своїх батьків, так і власних 
дітей виховав людьми творчими – син Віктор і донька Оксана пов’язали своє життя з 
музикою.

Руденок Давид – уродженець Седнева, у архівних за-
писах за 1914 рік названий лірником.

Сіроштан Петро – лірник 
з с. Ладинка,  виконавець дум  
«Олексій Попович»,  «Бідна вдо-
ва й три сина»,  «Про сестру та 
брата» (1887 рік).

Скидан Дмитро Дмитро-
вич – під його керівництвом 
багато років шліфували свою 
пісенну майстерність учасники 
народного хору с. Хмільниця. 

Дмитро Дмитрович також працював керівником і акомпаніатором у народних хорах  
«Десна»,  «Калина», колективах ветеранів війни і праці та дітей війни, допомагав співо-
чим ансамблям сіл Іванівка, Киїнка, райцентру Куликівка та ін. Родом з Горднянського 
району, дитячі і юнацькі роки пройшли на хуторі Деньдобрий.

Снітко Ольга Омельківна (1936–2012) – народила-
ся в с. Семенягівка, учасниця 
фольклорного колективу Па-
кульського будинку культури, 
з дитинства любила співати, 
знала багато народних пісень, 
її пісні звучали на обласному 
телебаченні та обласному радіо.

Томашевський Михайло 
Петрович (1880–1960) – український та російський оперний 
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співак (баритон), професор Саратовської консерваторії. Прийшов у великий світ мис-
тецтва з провінційної Олишівки. Був солістом Народного дому в Петербурзі та опери 
С. Зиміна, співав у Київському, Одеському, Азербайджанському, Ленінградському теа-
трах опери і балету. 

Турчиновський Ілля Михайлович (1695 р.н.) – деякі історичні джерела зберегли 
це ім’я з уточненням – співак із Седнева. Очевидно, він співав у церковному хорі десь у 
ХVІІІ ст., оскільки народився в кінці ХVІІ-го ст. Турчиновський був також письменником, 
служив писарем у сотника Синявки.

Харченко Володимир (1986 р.н.) – колишній вихованець Гончарівської школи 
мистецтв, відшліфовував мистецтво гри на улюбленому контрабасі в Чернігівському 
музичному училищі і двох консерваторіях – Київській та німецького міста Бюрубург. 
Нині 26-річний музикант грає не останню  «скрипку» в симфонічному оркестрі оперного 
театру цього ж міста.

Хоменко Настя (1990 р.н.) – талановита піаністка, яка виросла в Петрушині. 
Спочатку вивчала народні пісні в церковному хорі та в школі, співала їх охоче на 
святах. Піаніно освоювала вдома, а потім вступила до Чернігівської музичної школи 
ім. С. Вільконського, навчалась у Наталії Беспалової. В 1999 р. третьокласниця Настя 
Хоменко отримала першу перемогу на обласному конкурсі учнів фортепіанного відділу. 
Трохи згодом стала учасницею першого в її житті міжнародного конкурсу юних піаністів 
у Вільнюсі  «Пісня без слів», завоювала диплом 1-го ступеня. Далі  були перемоги на 
V Всеросійському відкритому конкурсі юних виконавців у Рязані (2002), у словацькому 
місті Кошице, на міжнародному конкурсі  «Чернігів скликає таланти». Потім Гран-прі 
на Харківському конкурсі  «Конвалія», де довелось змагатись з 260 юними талантами. У 
2005 р. Настя стала ученицею спеціалізованої школи-інтернату імені М.В. Лисенка при 
Київській консерваторії. Старанно і з успіхом пізнавала музичну науку у відомих педагогів 
Б.Г. Федорова, Е. Куликової, С.Д. Доброжанської, Л.К. Галатено, Л.О. Кухтіної. Вокальну 
майстерність шліфувала під керівництвом колишньої чернігівки, Заслуженої артистки 
України Л.Ф. Давимухи. У талановитої дівчини з’явилось ще одне захоплення – орган, 
його опановує під керівництвом Заслуженого артиста України В.В. Кошуби. Батьки Насті 
Людмила Василівна та Віктор Феодосійович приїхали в Петрушин за направленням, по 
закінченні Київської сільгоспакадемії, і стали першими фермерами, досягнувши чималих 
успіхів. Часом в їхньому домі гостював відомий письменник Володимир Дрозд, котрий 
високо оцінював майстерну гру і талант Насті.

Шкаранда Станіслав Юхимович (1941–2011) – Заслужений працівник культури 
України. Працював художнім керівником в Акціонерному товаристві  «Чернігівавтоде-
таль», крім того, багато зусиль доклав до розвитку вокальної майстерності самодіяльних 
колективів Чернігівського району, зокрема  народного хору села Піски.

Ми пишаємось багатьма нашими самодіяльними колективами, особливо ж тими, 
котрі носять високе звання народних:

Народний самодіяльний хоровий колектив  «Полісся» Іванівського БК одним з 
перших – у 1961 р. –  став володарем цього звання, під керівництвом Заслуженого діяча 
мистецтв України (з 1968 р.) Василя Івановича Полевика. З матеріалів, надрукованих про 
хор у районній газеті: створено самодіяльний хор  «Полісся». У 1961 році хору присво-
єно звання народного (1962 р., 18 травня), нагороджений Почесною грамотою Президії 
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Верховної Ради УРСР. У травні 1970 року – переможець республіканського конкурсу 
фестивалю самодіяльного мистецтва (керівник хору Заслужений працівник культури 
УРСР з 1968 р. В.І. Полевик) з врученням Диплому ІІ ступеня і срібної медалі (1970 р., 
7 травня). У 1966 році В.І. Полевик і тріо хору нагороджуються Почесними грамотами 
обласного управління культури та обласної ради профспілок (1966 р., 19 квітня). У 1968 
році – лауреати обласного огляду-конкурсу. За заслуги в розвитку українського народного 
самодіяльного мистецтва Президія Верховної Ради УРСР своїм Указом від 31 грудня 
1965 року нагородила Грамотою самодіяльний народний хор с. Іванівки (1966 р.,7 січня); 
Повідомляється, що редактор музичного відділу київського телебачення Є.Н. Яворський 
зацікавився хором, готує його до виступу в Києві на телестудії (1960 р., 18 жовтня); зі 
статті В. Мироненка:  «Перша репетиція відбулась у березні 1959 року. Керівник – Ва-
силь Іванович Полевик. У минулому році колектив підготував і поставив на сценах свого 
та навколишніх сільських клубів більше 35 концертів. За майстерне виконання номерів 
програми, з якими доводилось виступати іванівцям у м. Чернігові, вони неодноразово 
нагороджувалися грамотами обласного управління культури. Почесна грамота, одержана 
ними на республіканському конкурсі художньої самодіяльності… засвідчила зрослий 
авторитет і майстерність самодіяльного сільського хору» (1961 р., 17 січня); фото хору 
(1962 р., 19 травня); фото учасниць хору Ольги Митькевич та Тетяни Белінської (1962 
р., 25 травня); до членів самодіяльного колективу приїхали представники Міністерства 
культури, обласного управління культури і Чернігівського райкому КП України. Най-
старішим і найактивнішим учасникам хору були вручені Грамоти Міністерства культури 
УРСР, молоді члени хорового колективу одержали письмові подяки облуправління куль-
тури та обласного хорового товариства (1962 р., 18 липня); хору вручено Диплом про 
присвоєння звання Народного (1963 р., 8 січня); народний хор днями виступив в Києві 
у концерті-огляді художньої самодіяльності (1964 р., 26 грудня); хор лауреат обласного 
огляду-конкурсу, керівник В.І. Полевик відзначений званням Заслужений діяч мистецтв 
України (1968 р., 13 лютого); 20 років існує хор (1975 р., 25 січня); хоровий колектив 
відкриває концерт для делегатів ХХІ-ї обласної партконференції (1976 р., 27 січня); на 
студії Гомельского телебачення хор взяв участь в концерті дружби (1977 р., 21 травня); 
відзнаками першого Всесоюзного фестивалю художньої творчості трудящих Дипломами 
І-го ст. республіканського та ІІ-го ст. Всесоюзного фестивалів нагороджено Іванівський 
хор (1977 р., 3 грудня).
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Ще один художній керівник Іванівського народного хору – відомий композитор Ана-
толій Сухонос. Він поклав на музику чимало віршів Тараса Шевченка, Дмитра Павличка, 
Станіслава Реп’яха, Світлани Охріменко та інших поетів. Працював у Чернігівському 
філармонійному центрі, є автором багатьох оркестрових та пісенних творів.

Олишівський фольклорно-етнографічний ансамбль створений у березні 
1970 р. Керівниками були: В.І. Філіпенко, В.Г. Бойко, І.В. Решотько, В.М. Чудновець. 
У 1981 р. вокальному ансамблю Олишівського Будинку культури (тодішній керівник 
Ф.І. Філіпенко) присвоєно почесне звання народного самодіяльного. Нині народний фоль-
клорно-етнографічний колектив  «Пряля» хоч і значно змінився складом, але незмін ним 
лишається творчий почерк, любов учасників до народного співу, до журливих мелодій і 
жартівливих пісень, що були і залишаються частиною душі народу, синами і доньками 
якого є й вони: керівник Іван Решотько, художній керівник Дмитро Коптель, солісти 
Анатолій Богатир, Олександр Крупина, вокалісти Наталія Волеваха, Наталія Білан, Олена 
Малюга, Тетяна Болотненко, Лариса Вовнянко, Катерина Ілляшенко. Для них, молодих, 
світлим взірцем і мудрою школою є жінки, які заснували ансамбль, і ще й досі залюбки 
підставляють свої незвичайні голоси під молодий спів – 85-річна Тетяна Юхимівна Гар-
бар, Тетяна Василівна Гавриш, Неля Михайлівна Шеремет, Катерина Григорівна Лапа, 
Ольга Панасівна Івусь, Павлина Федорівна Мінько, Оксана Петрівна Личко, Галина 
Павлівна Широка, Іван Сергійович Медведь. Від цього загальне звучання ансамблю стає 
неначе теплішим, ще глибшим і гармонічнішим, проникає глибоко в душу всім слухачам, 
де б не виступали аматори, яких сміливо можна називати народними артистами.

За більш, ніж чотири десятиліття діяльності, ансамбль став лауреатом ІІ-го респу-
бліканського конкурсу  «Золоті ключі»; учасником фестивалю  «З народного джерела» в 
Мінську, брав участь у культурній програмі  «Олімпіада-80» у Москві, ставав лауреатом 
республіканського конкурсу  «Сонячні кларнети», багатьох районних і обласних конкур-
сів. 20 пісень колективу увійшли до фонду Інституту мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії ім. М.Т. Рильського при Академії наукУкраїни (1978 р., лютий). Олишівський 
фольклорний ансамбль у третьому турі Всесоюзного фестивалю учасників художньої 
самодіяльної творчості трудящих було нагороджено Дипломом ІІ ступеня. Марія Гавриш, 
учасниця художньої самодіяльності Олишівського БК, брала участь у записі телевізійної 
передачі  «Сонячні кларнети» (1981 р., грудень).

Народний хорсела Халявин здійснив свій перший виступ 8 березня1971 року.
У Хмільниці та Михайло-Коцюбинському дарують своє мистецтво землякам, ви-

їжджають з концертами до сусідів також народні самодіяльні хорові колективи.
Фольклорний ансамбль села Золотинка свого часу знала вся Україна. Вони були 

переможцями ІV фольклорного радіоконкурсу  «Золоті ключі» у Києві. Тоді аматорки 
отримали значки лауреатів і вже ніколи не знімали їх зі своїх концертних костюмів. Були 
в них концерти на Співочому полі, гастролі по області. Єфросинія Григорівна Ребенок 
майже п’ятдесят років співала в ансамблі. Починала як учасниця хору-ланки села Золо-
тинки, а сама родом із Друцького. Серед засновниць колективу – солістки Ольга Іванівна 
Артюх, Ніна Пилипівна Ребенок, Олександра Назарівна Макотер, Олександра Іванівна 
Помилуйко, Тетяна Денисівна Музика. Не одне десятиліття керівником ансамблю була 
Ольга Григорівна Селюченко – завідуюча сільським клубом-бібліотекою. Мало хто так 
може виконувати старовинні народні пісні, як золотинські співачки. Та й одягу такого 
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самобутнього і такого давньо-
го тепер майже не побачиш, 
ще бабусі й матері учасниць 
ансамблю шили і прикрашали 
вишивкою та мережками їхні 
сорочки, спідниці, корсетки, 
навіть чобітки у них ручної до-
машньої роботи.У 1969 р. Золо-
тинський хор-ланка завоював 
путівку на обласний фестиваль 
народного мистецтва.

При Шестовицькому Будинку культури діє фольклорний ансамбль  «Горлиця». 
Старійшини ансамблю – багаторічний керівник Марія Петрівна Капуста, Уляна Пав-

лівна Ткаченко. Їх називають 
берегинями народної твор-
чості. Не злічити, скільки 
народних пісень, щедрівок, 
частівок, веснянок знають і 
виконують. Нинішні художні 
керівники ансамблю – Ольга 
Коцур та Володимир Макеєв. 
Ось вже 20 років колектив да-
рує землякам глибоке народне 

мистецтво, виступає на престижних сценах і продовжує розправляти крила.
В селі Роїще поціновувачі народної пісні завжди з нетерпінням чекають виступів 

улюбленого місцевого ансамблю  «Любисток». Художній керівник і концертмейстер – 
Любов Григорівна Хоменко (1964 р.н.). Закінчила Ніжинське культосвітнє училище, по-
тім викладала музику в школах, 12 років поспіль була музичним керівником в дитсадку 
с. Роїще, співала в хорі Роїщенського Будинку культури, знаного в районі і області. На 
жаль, хор перестав існувати. В 2000 р. Любов Григорівна стала художнім керівником 
Будинку культури і поставила перед собою завдання відродити пісенні історії села. Так 
утворився ансамбль  «Любисток». Від першого ж дня в ансамблі співає Світлана Григо-
рівна Дубина – сільський медик і рідна сестра художнього керівника. 

У с. Кувечичі у березні 1980 року створено жіночий вокальний ансамбль, улюблений 
у своєму селі та бажаний гість у сусідніх.

Село Петрушин пишається своїм фольклорним ансамблем, котрий у 1983 р. зайняв 
1-е місце серед сільських клубів в обласному огляді художньої самодіяльності  «Золоті 
ключі».

Хор Радянськослобідської школи – переможець обласних оглядів художньої само-
діяльності 1972, 1976, 1982 рр. У 1985 р. нагороджений Дипломом Всесоюзного оргко-
мітету за активну участь у Всесоюзному огляді художньої самодіяльності.

Непересічними культурними подіями, які зберігаються в пам’яті і в серцях людей ста-
ли: у березні 1971 р. зустріч хліборобів Ладинки і Друцького з композитором Платоном 
Іларіоновичем Майбородою – лауреатом Державної премії СРСР, заслуженим діячем 



Літопис доль та днів минулих

448

мистецтв України, лауреатом 
Шевченківської премії, авто-
ром безсмертних пісень  «Київ-
ський вальс»,  «Білі каштани»,  
«Пісня про Дніпро»,  «Рідна 
мати моя»,  «Рушничок» і ба-
гатьох інших різножанрових 
творів. Прибули і їх виконавці 
– артисти Київського театру 
опери і балету, державної 
філармонії, республіканської 
студії радіомовлення і теле-
бачення, а також поет Олекса 
Якович Ющенко.

У с. Левковичі відбулась зустріч трудівників колгоспу з заслуженим артистом РРФСР 
композитором Григорієм Пономаренком і солісткою Росконцерту Веронікою Журавльо-
вою (1978).

В с.Рудку приїздили митці Національного оркестру народних інструментів з м. Ки-
єва під керівництвом народного артиста України Віктора Омеляновича Гуцала (1992 р., 
лютий).

У 2007 р. в с. Роїще відбу-
лась творча зустріч з народним 
артистом України Іваном По-
поповичем. Під час концерту 
в Будинку культури метр укра-
їнської естради виконав пісню  
«Старенька хата» на слова і 
музику Володимира Старо-
стишина – директора департа-
менту Індустріальної молочної 
компанії, що розгорнула діяль-
ність в Чернігівському районі. 

Саме жителям Роїща співак подарував пісенну прем’єру  «До криниці я ходив».

ПИСЬМЕННИКИ. ПОЕТИ. 
МАЙСТРИ СЛОВА

Шевченко Тарас Григорович (1814–1861) – наш великий  поет і художник у 1843, 
1846, 1847 і 1859 роках відвідував Чернігівщину. Перебуваючи у Седневі, Тарас Григо-
рович жив у садибі Лизогубів. Працював над  «Кобзарем», малював седнівські краєвиди, 
зокрема картини  «Коло Седнева»,  «В Седневі»,  «Чумаки серед могил». У 1847 р. на-
писав поему  «Осика» ( «Відьма»), передмову до нового видання  «Кобзаря», переписав 
в окремий зошит збірку  «Три літа». І неначе розсипав зерна таланту по нашій землі. 
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Ці зерна рясно проросли в народжених тут потомках. 
І прибулі з інших місць чутливі душі тут знаходили і 
продовжують знаходити натхнення, наснагу, тут на-
роджуються на світ прекрасні мистецькі твори. Маємо 
немалу когорту поетів і письменників, яких знають і 
читають далеко поза Україною, якими по праву можемо 
пишатися.

Брик Олексій Григорович (1935 р.н.) – член На-
ціональної спілки письмен-
ників України, друкується 
у вітчизняних та міжна-
родних часописах. Один із 
співавторів книги  «Живи-
ми залишилися тільки ми» 
(свідчення та документи), 
член редколегії  «Книги 
пам’яті». Народився у с. 
Кузьминцях Гайсинського 
району Вінницької області.Почав писати вірші ще в шкільні 
роки, вони були надруковані у різних періодичних виданнях. 
Продовжував писати прозові і поетичні твори і в студентські 

роки, коли навчався на факультеті філології та психології Бельцького педагогічного ін-
ституту (Молдова) та у Київському державному університеті ім.Т.Г. Шевченка, де вивчав 
романо-германську філологію. Осівши в Чернігові, Олексій Брик працював директором 
Михайло-Коцюбинської і Шестовицької шкіл, потім викладачем Чернігівського техно-
логічного університету. Відзначений урядовими нагородами та званням  «Відмінник 
народної освіти». Починаючи з 1999 року почали видаватись окремими книгами його 
оповідання та романи:  «Диво-жінка»,  «Гра в коники»,  «Не схили чола»,  «Всі хочуть 
жити»,  «Спадкоємиця мудрих»,  «І возлюби…»,  «Шоколадка»,  «Таємниця амулета». 
Загалом він написав більше тридцяти творів, деякі з них у перекладі іншими мовами 
виходять в різних країнах Європи. За книгу  «А дерева мовчали» у 2010 р. удостоєний  
звання лауреата обласної премії імені М. Коцюбинського. У 2012 
році роману  «Двоє» присуджена перша премія в номінації  «Лі-
тература для дітей і юнацтва» на обласному конкурсі  «Краща 
книга року». 2013 року побачив світ черговий твір письменника  
«Врятуй життя».

Буденний Василь Йосипович (1947 р.н.) – народився у 
с. Смолин в селянській сім’ї. Вищу філологічну освіту отримав 
у Київському педагогічному інституті ім. О.М. Горького. Викла-
дав у навчальних закладах, а коли доля подарувала можливість 
працювати в музеї М.М. Коцюбинського, відчув потяг до літе-
ратури. Сприяли формуванню Буденного, як поета, і поїздки по 
Україні, спілкування з майстрами слова у товаристві книголюбів, 
яке Василь Йосипович очолював багато років. Перше видання, 

Пам’ятник Т.Г. Шевченку 
в смт Седнів
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де були надруковані вірші Буденного – колективна збірка  «Серце співає», що вийшла 
у видавництві  «Радянський письменник». Далі з’явилися власні книги:  «Дарунки ве-
ресня»,  «Орбіта зернини»,  «Третє повернення»,  «Живиця жнивного тепла»,  «Моя ти, 
земле»,  «Сиве багаття»,  «Під сьомим небом»,  «На вістрі власного меча»,  «Дев’ятисил»,  
«Осяяння»,  «Шлях до осяяння»,  «Шляхами осяяння»,  «Життя у слові»,  «Пожнив-
на меса». За книги серії  «Осяяння» став лауреатом премії ім. М.М. Коцюбинського 
(1999), удостоєний також премії ім. Олекси Десняка (1979 р.). Одночасно з поетичною 
творчістю Василь Буденний веде активну громадську роботу – заступник голови ради 
Чернігівської організації Національної спілки письменників України, викладає україн-
ську мову та літературу в ЧНПІ імені Т.Г. Шевченка, доцент. Для дітей написав збірки 
віршів  «Абетка-мозаїка»,  «У школі і вдома». Під час зустрічі жителів району з відо-
мими земляками у 2008 р. Василь Йосипович розповідав про свій рід:  «Ми нащадки не 
тільки конокрадів, а й великих майстрів. Мій дід, наприклад, сам змайстрував корабель. 
Справжній, на основі механізму. Працював над ним два роки. Якось три дні не виходив 
з майстерні, бабуся не витримала і понесла йому їсти. Так він у неї табуретом запустив. 
А коли спускав корабля на воду, люди з трьох сіл зійшлися подивитися. Прокатав свою 
велику сім’ю, і дуже скоро помер. Був у селі ще й незвичайний коваль, який не вмів ні 
співати, ні танцювати, але напідпитку витанцьовував під стукіт молотка по рейці, при-
чому це був музикальний стукіт, можна було вловити мелодію».

Буренко Іван Степанович (1941 р.н.) – заслужений працівник культури України, 
бібліотекар за освітою. Народився 23 жовтня у селі Рожанівці Ічнянського району Черні-
гівської області. Автор кількох збірок поезій. Життям і діяльністю в обласному комітеті 
профспілки працівників культури пов’язаний з Чернігівським районом. Автор поетичних 
збірок  «І вірю, і вірую» (2000),  «Любокрай» (2001),  «Осінні небеса» та ін. Він є також 
автором тексту гімну Чернігова. 

Василенко Володимир Мартинович (1882–1960) – народжений в Седневі поет, 
прозаїк і публіцист. Не надто відомий, але цікавий. Його перу належить збірка творів  
«Черная речка». Автор багатьох матеріалів публіцистичного характеру, які друкувалися 
в тодішніх періодичних виданнях. 

Вербинський Михайло Васильович – народився в с. Андріївка, журналіст і пись-
менник, автор книги  «В ім’я Перемоги», укладач і співавтор ряду збірок на військово-
патріотичну тематику. До війни працював у Чернігівській обласній газеті  «Молодий 
комунар». 

Галковська Надія Миколаївна (10.05.1951 р.н.) – по-
етеса, педагог, громадський діяч і жінка, для якої любов до 
рідного краю, свобода, вірність, духовне піднесення й опти-
мізм є головними пріоритетами. Відома не лише в районі, 
але й далеко за межами України перш за все, як автор слів 
знаменитої пісні  «Козачка», популярність якої не згасає вже 
друге десятиліття. Пісня написана під час культурологічного 
походу «Козацькими шляхами», що відбувся напередодні здо-
буття Україною незалежності у липні 1991 року, покладена на 
музику композитором Миколою Збарацьким.  Пісенні твори 
поетеси почали звучати ще у кінці 70-х рр., наприклад, «За-
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квітчалась моя Україна» у виконанні народного хору  «Десна» (музика Л. Хатуна). Це 
був республіканський дебют поетеси. «Чернігівська Козачка», як часто називають Надію 
Миколаївну земляки, відбулася також як педагог, завдяки  поєднанню двох освіт – му-
зичної (Чернігівське музичне училище ім. Л.М. Ревуцького) та філологічної (Київський 
Державний університет ім. Т.Г. Шевченка). З 1971 р. працює в Радянськослобідській, 
згодом Рудківській школах, долучає сільських дітей на уроках української та світової 
літератури до прекрасного шляхом музики і поезії у творчому ключі сучасних європей-
ських методологій. 

Свій професійний життєвий ритм Надія Галковська доповнює і збагачує громадською 
діяльністю: сількор Чернігівської районної газети, учасник художньої самодіяльності, 
одна з фундаторів оновленої чернігівської  «Просвіти», літературної спілки  «Чернігів», 
як депутат Чернігівської районної ради (2006), підтримала ідею створення районної 
організації Спілки краєзнавців і виявляє активність в галузі досліджень забутих сто-
рінок місцевої історії. Зокрема, за її участі разом з Оленою Малишко-Березовською 
та керівництва району й громади села Старий Білоус було засновано музей – садибу 
П.Г. Березовського (Старобілоуський історичний комплекс) (2011). За роботу в цьому 
музеї  нагороджена Подякою Чернігівської обласної державної адміністрації (2013).

 І все ж найпотужнішим джерелом оновлення і самовдосконалення Надія Миколаївна 
вважає творчий процес. Нові й нові вірші поетеси з’являються на сторінках місцевої і 
центральної періодики, на інтернет-сайтах. Збірник поезій  «Козачка» приваблює й досі 
композиторів. У авторських перекладах Надії Галковської з італійської, французької, ан-
глійської мов звучать українські тексти світових шедеврів, які виконують сучасні артисти. 
З легкої руки поетеси наш Чернігівський район називають  «Перлиною Українського По-
лісся». Яскравою подією став вихід у світ її нової книги  «Козацькими шляхами» (2012). 
Збірник історико-фантастичних новел оцінений як  «Книга року» в номінації  «проза», 
і презентований у Національному Музеї Т.Г. Шевченка в Києві.

 Надія Галковська  – лауреат престижних премій і конкурсів:  «Пісенний вернісаж», 
Чернігівська обласна літературна премія ім. Б. Грінченка, міжнародна педагогічна пре-
мія ім. Марії Фішер-Слиж (Канада), Всеукраїнський рейтинг  «Шлягери ХХ століття». 

В 2009 році нагороджена орденом Княгині Ольги. 

Глібов Леонід Іванович (1827–1893) – великий укра-
їнський поет, байкар і видавець. Народився в селі Великий 
Подол на Полтавщині. Навчався в Полтавській гімназії та Ні-
жинському юридичному ліцеї. У 1868 р. переїхав до Чернігова, 
де й проживав до кінця життя, тут і похований. У 1861–1863 
рр. випускав тижневу газету  «Черниговский листок». У 
1859 р. Л.І. Глібов гостював в Седневі. Вражений красою сед-
нівських краєвидів, написав вірш  «Журба», що став народною 
піснею. 2009 року у Седневі встановлено пам’ятник поету.

Гордієнко А.О. (1932 р.н.) – народився в Шибиринівці, 
письменник, був членом Спілки письменників СРСР, член Спілки письменників Росії 
та Національної Спілки письменників України. 
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Деко Олександр Аврамович (26.12.1926 р.н.) – письмен-
ник, літературознавець, публіцист, перекладач, видавець, гро-
мадський діяч. Жив у с. Количівка, Чернігові, Києві. Лауреат 
обласної премії ім. М.М. Коцюбинського.

Дрозд Володимир Григорович 
(1939–2003). У розпал літа, 25 серпня, 
в небагатій селянській сім’ї в Петру-
шині народився хлопчик, якому доля 
вже викресала не селянську дорогу. 
Дрозди виділялись серед односельців 
тягою до знань, до нового і незвіда-
ного. Дід майбутнього письменника 

Данило Ющенко якось збудував дерев’яного літака і робив 
спроби злетіти на ньому з даху клуні. Володимир спочатку на-
вчався в Петрушинській школі, а з дев’ятого класу – в Черні-
гівській школі № 1. В 1968 р. закінчив факультет журналістики 
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Все 
своє життя присвятив літературній і творчій діяльності. Пер-
ші життєві  «університети» проходив в Олишівці, працюючи в районній газеті  «Голос 
колгоспника» в 1956–1960 роках – коректором, інструктором, секретарем, завідувачем 
відділу. Письменник згадував:  «Творчу діяльність в газеті я розпочав із замітки про зби-
рання кукурудзи. І тут одразу постала проблема псевдоніма. Що таке Дрозд. Абсолютно 
не звучить. У Петрушині наш рід, по-сільскому – «кодло» називали Семирозумами. І 
ось першу свою заміточку про збирання кукурудзи я підписав: В.Семирозум. Оскільки 
головний редактор газети  «Голос колгоспника» так бурхливо заперечив мій псевдонім, 
я зупинився на  «скромнішому» варіанті – В.Придеснянський. І під цим прізвищем не-
вдовзі став широковідомим на Олишівщині…» На олишівських мотивах Володимир 
Григорович написав роман  «Катастрофа», прообразами персонажів якого стали колеги з 
редакційного колективу. Олишівку у своїх творах він називав Терехівкою. Детальна роз-
повідь про перебування в Олишівці розпізнається в автобіографічній повісті-шоу  «Музей 
живого письменника, або моя довга дорога в ринок». Перша газета В. Дрозда перестала 
існувати майже одночасно з ліквідацією Олишівського району (грудень 1959 р.). Пізніше він 
працював у солідніших виданнях – «Комсомолець Чернігівщини»,  «Літературна газета»,  
«Молодь України». Був головним редактором журналу  «Київ» та редактором видавни-
цтва  «Радянський письменник». З 20 березня 1962 р. В.Г. Дрозд став членом Спілки 
письменників України. Творчий доробок письменника складають оповідання та повісті: 
«Люблю сині зорі» (1962);  «Голубий попіл»,  «Жертва»,  «Парость» (1966);  «Катастрофа» 
(1968);  «Ювеналій Мельников» (1972); «Ирій» (1974); романи  «Маслини»,  «Люди на 
землі» (1976);  «Дорога до матері» (1979);  «Земля під копитами» (1980);  «Крик птаха у 
сутінках» (1982);  «Самотній вовк»,  «Балада про Сластьона» (1983);  «Спектакль» (1985);  
«Новосілля» (1986);  «Злий дух»,  «Із житієм»,  «Пришестя» (1999),  «Листя землі». За 
роман-елегію  «Листя землі» В.Г. Дрозд у 1992 році відзначений Державною премією 
імені Т.Г. Шевченка. Також був лауреатом літературної премії імені А.В. Головка, Між-
народної премії Фундації Антоновичів (США), кавалер орденів  «Знак Пошани» (1982),  
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«Ярослава Мудрого» 5-го ступеня (1999).
Кращі твори Володимира Дрозда перекладені багатьма європейськими мовами. На 

запитання дослідників:  «Ви – модерніст чи постмодерніст?» письменник відповідав:  «Я 
– Володимир Дрозд». Тому що його проза багатопланова – і гостросоціальна, і філософ-
ська, і психологічна. Умів він також весело і дошкульно сміятися. У своєму щоденнику 
писав:  «Попри все я вірю в людство, вірю в майбутнє свого народу і знаю: в наступних 
поколіннях прийдуть знову ті, хто настирно, уперто, пристрасно дошукуватиметься істин, 
хай і ілюзійних, як шукали їх ми, так звані – шістдесятники, тоді і мої ледь помітні сліди 
на снігу, якщо той сніг не встигне розтанути, чи на росяній траві, якщо трава не встигне 
висохнути, стануть їм у пригоді, як ставали у пригоді мені, сільському хлопчикові, сліди 
попередників, спраглих істини, шукачів духовних скарбів».

В оповіданні  «Спектакль» письменник створив образ Калайди, прототипом якого 
став реальний чоловік, односелець Олександр Федорович Мартиненко (1887–1968). Це 
був відомий на весь Радянський Союз книгоноша, майже легендарна особистість. У 
1957 році у Москві вийшла його книжка  «С книгой по жизни». Після війни Мартиненко 
деякий час був головою сільради.

Неодноразово описував і політ на дерев’яному літаку свого прадіда Данила Федоро-
вича Ющенка, який жив на межі ХІХ і ХХ ст. Жадоба подолати земне тяжіння сподвигла 
цього народного умільця змайструвати літальний апарат, і хоч випробування виявилось 
невдалим, ім’я майстра залишилось в історії.

Володимир Дрозд похований в Києві. На його малій батьківщині, в Петрушині, від-
крито меморіальну дошку на честь письменника-земляка.

Елланський Василь Михайлович (1894–1925) – неор-
динарний письменник, відомий за псевдонімом Василь Бла-
китний, видатний громадський діяч. Народився в с. Козли (від 
1935 р. Михайло-Коцюбинське) в сім’ї священика. Батько, 
Михайло Елланський, рано помер, після чого сім’я з трьома 
дітьми дуже бідувала. Мати Ганна Вікторівна підтримувала 
зв’язки з революціонерами, була членом  «Просвіти». Віддала 
сина вчитися до бурси (духовної школи) лише тому, що там 
не треба було платити за навчання. У 1906 р. сім’я оселилася 
в Чернігові, Василя прийнято на навчання в духовну семі-
нарію. В цей час він стає учасником літературних  «субот» 
у Михайла Коцюбинського, дружить з Павлом Тичиною, 
Оксаною Коцюбинською, почав писати вірші. З 1914 р. Ва-
силь у Києві, навчався в Київському комерційному інституті 

на економічному відділенні. У 1915 р. співав у знаменитому народному хорі під керів-
ництвом О.К. Приходька. Вступив в Українську партію соціалістів-революціонерів, 
очолив її ліве крило, яке  1918 р. оформилось у партію боротьбистів. Перед революцією 
1917 р. три місяці сидів у Лук’янівській в’язниці. Вдруге арештований у 1918 році. Про 
захоплення В. Блакитного ідеями революції, ідеями соціалізму свідчать його збірники:  
«Удари молота і серця» (К.,1920),  «Неп. Драматичні діалоги» (Х.,1923),  «Нотатки 
олівцем. Байки, жарти і сатири» (Х.,1924),  «Радянська гірчиця. Байки, сатири» (Х., 
1924),  «Державний розум. Байки, сатири, нотатки» (Х., 1925),  «Наші дні. Оповідання» 
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(Х., 1925),  «Поезії» (Х., 1927). У 1921 р., після громадянської війни, Еллан-Блакитний 
став головою Держвидаву і першим та незмінним протягом років редактором газети  «Ві-
сті ВУЦВК», також додатків до неї –  «Література»,  «Наука»,  «Мистецтво»,  «Культура і 
побут». Завдяки йому  побачив світ літературний журнал  «Всесвіт», який виходить і по 
сьогоднішній день. Він же заснував і редагував журнал  «Червоний перець», організував 
і очолив після 1920 р. першу в Україні Спілку пролетарських письменників  «Гарт». По-
мер 4 грудня 1925 року, проживши лише 32 роки. Радянська влада трохи запізнилась із 
розстрілом письменника, однак винесла смертний вирок – вищу міру покарання – уже 
після кончини Еллана-Блакитного, оголосивши його  «буржуазним націоналістом» і  
«бандитом». Наклали  «анафему» на його творчість, пам’ятник у Харкові демонтували 
в 1934 р. Добре ім’я Василя Елланського було відновлене після ХХ з’їзду КПРС – його 
реабілітували. Після довгого забуття лише 1956 року були перевидані і стали доступними 
читачам твори нашого видатного земляка.

У 1989 р. вийшла збірка  «Ні слова про спокій! Василь Еллан-Блакитний. Спогади. 
Матеріали» (Київ, видавництво художньої літератури  «Дніпро»), в якій подані спогади 
соратників поета-комунара, уривки його віршів, матеріали з преси 20-х років ХХ ст., 
архівні документи, біографічно-літературні розвідки сучасних письменників.

Зустрічі з письменниками – с. Піски відвідали українські письменники та поети: 
поет-академік П.Г. Тичина, письменник М. Чабанівський, поети О. Підсуха та Д. Біло-
ус, критик В. П’янов (1954 р., жовтень); района газета повідомляє, що українські пись-
менники і поети зустрілися з колгоспниками: поет-академік Павло Григорович Тичина, 
письменник Михайло Чабанівський, поети Олександр Підсуха, Дмитро Білоус, критик 
Володимир П’янов. Знатній доярці Ганні Трухан П.Г. Тичина подарував книгу з напи-
сом: «Знатній людині нашої країниТрухан Ганні від Павла Тичини» (1954 р., 7 жовтня);  
стаття І. Стратілата  «Це було навесні 1954 року» про зустріч у школі з П.Г. Тичиною, 
М. Чабанівським, О. Підсухою, Д. Білоусом і В. П’яновим. П.Г. Тичина подарував седнів-
ським учням збірку поезій  «На Переяславській Раді» з афтографом та сфотографувався з 
групою учнів і вчителів біля альтанки (1966 р., 8 лютого); Седнів відвідали письменники 
П.Тичина, М. Чабанівський, О.Підсуха та Д.Білоус, критик В. П’янов (1954 р., травень, 
7 жовтня та 1966 р., 8 лютого); київські письменники К.Прохоренко та І. Іванченко зу-
стрілися з жителями та трудівниками селища (1961 р., 27 липня); київські письменники 
Іван Іванченко та Костянтин Прохоренко зустрілись з трудівниками с. Іванівка (1961 р., 
22 липня); Мотря Павлівна Осипенко з Пісок має дарунок від поета П.Г.Тичини – книжку  
«Вибрані твори» з автографом поета (1964 р., червень); Седнів відвідав голова Спілки 
письменників України О.Т. Гончар з сином і дочкою. Седнів нещодавно також відвідав 
письменник Герой Радянського Союзу Ю.О. Збанацький (1964 р., 25 липня); до Седнева 
прибули учасники Всесоюзної наукової конференції, присвяченої 175-річчю першого 
видання  «Слова о полку Ігоревім», що проходила в м. Чернігові. Серед гостей були 
академік Д.С.Лихачов, вчені з Москви, Києва, Ленінграда, Мінська та інших наукових 
центрів країни (1975 р., 25 вересня); у рамках літературного свята  «Чуття єдиної роди-
ни» стародавній Седнів гостинно приймав письменників з Росії, Латвії, Таджикистану, 
Ленінграда (1978 р., 7 жовтня); у Анисівському сільському клубі відбулася зустріч тру-
дівників села  з письменниками В. Большаком (автором нарису  «Поїдемо за Десну»), 
Ю. Мушкетиком та А. Косматенком (1958 р., 30 березня); у 1967 р. у видавництві  «Дні-
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про» вийшла книжка письменника Василя Григоровича  Большака про історію Анисів-
ського колгоспу та життя його трудівників з такою ж назвою:  «Поїдемо за Десну». Того 
ж 1976 року, у серпні, автор знову зустрівся з  жителями Анисова і представив їм нове 
видання повісті; відбулася зустріч письменника Героя Радянського Союзу Юрія Олефіро-
вича Збанацького з ветеранами Великої Вітчизняної війни, жителями села Ягідне (1984).

Іванов Дмитро Йосипович (22.051951 р.н.) – поет, залуже-
ний журналіст України, лауреат Шевченківської премії (2010). 
У 1972–1976 рр. працював слюсарем тепличного комбінату 
радгоспу ім.Фрунзе (с. Киїнка), в цей період була написана і 
видрукувана його перша поетична збірка  «Зерно і любов» (1977 
р., січень). Член Національної спілки письменників України (з 
1978 р.). Автор поетичнх збірок: «Грай, сопілонько моя» (1980), 
«Заповіт мого роду» (1983), «Стремено» (1986), «Красный ко-
рень» (1987), «Маминих слів чорнобривці» (1991), та ін.

Казка Аркадій Васильович (1890–1929) – український 
поет, родом із Седнева. Засновниками родини Казки були 
запорозькі козаки. Батько – чоботар, але дуже любив спів і 
музику, керував церковним хором. В родині підростало семеро 

дітей – три сини і чотири доньки. Аркадій успадкував від бать-
ка музичні здібності, мав чудовий голос, схожий за тембром 
з голосом І. Козловського. Крім того, хлопець захоплювався 
живописом, літературою.  «Будучи ще учнем реального учили-
ща, Аркадій Васильович разом з П.Г. Тичиною співали у хорі і 
жили в інтернаті при монастирі. Аркадій закінчив Чернігівське 
реальне училище,  потім вступив до Київського комерційного 
інституту, але не закінчив його. Тяжке матеріальне становище 
примусило його повернутися до Чернігова і працювати. Він 
став креслярем в Чернігівській земській управі, взявши на своє 
утримання трьох сестер і племінницю». (Зі спогадів дружини 
поета Ганни Павлівни). Саме в Чернігові Аркадій відчув себе 
українським поетом – не Сказкіним (як його записували діло-
води), а нащадком козаків Казкою. Разом з Павлом Тичиною 
ходили на  «суботи» до Михайла Коцюбинського. Революцію 
1917 року зустрів захоплено, вірші того періоду були пронизані 
відповідними настроями, як, наприклад,  «Встаньте ж вільні-
богорівні». В 1918 р. Аркадій Васильович одружився з Ганною Павлівною Цитович, се-
строю свого друга, поета Івана Цитовича. Незабаром подружжя виїхало до Києва, потім 
обоє вчителювали у сільських школах на Київщині. Після громадянської війни Аркадію 
Васильовичу було присвоєне звання  «Заслужений учитель УРСР».

У 1925 р. поет з дружиною та двома малими синами переїхав до Одеси. Продовжував 
вчителювати, писав вірші, перекладав І.Буніна, В. Маяковського, західноєвропейських 
авторів. Але 10 вересня 1929 р. Аркадія Казку заарештували і відправили в одеську 
в’язницю. Він був впевнений, що це помилка, не знаходив за собою жодної провини, 
і чекав звільнення. Не витримавши знущань слідчих, 23 листопада 1929 року поет по-

Пам’ятник А.В.Казці в 
смт Седнів
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кінчив життя самогубством.
Пройшло не одне десятиліття, перш ніж друзі змогли, з великими труднощами, опублі-

кувати спочатку переклади творів І. Буніна, а потім збірку власних віршів Аркадія Казки  
«Васильки» – зразок високого поетичного мистецтва, що відображає настрої українського 
інтелігента, сина свого часу, який щиро оспівував революцію і водночас служив своєму 
народові. Йому це не було пробачено. Громадськість України віддала належну шану 
поетові в рік його 120-річчя – у 2010 році у видавництві  «Смолоскип» вийшла книга 
Олександра Шугая  «Крапля сонця у морі блакиту (повість про Аркадія Казку)», зміст 
якої склали оповідь про життєвий шлях митця, його вибрані поезії, перек лади, статті. В 
жовтні 2011 року під час Всеукраїнського літературно-мистецького свята  «Седнівська 
осінь» в Седневі відкрито пам’ятник талановитому земляку Аркадію Васильовичу Казці.

Каллаш Володимир Володимирович (1866–1918) – народився в с. Якубівка, ро-
сійський та український літературознавець, фольклорист і бібліограф. Автор праць  
«Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников и переписке»,  «Нотатки про Пушкіна»,  
«Палій і Мазепа в народній поезії»,  «На світанку нашого реалізму».

Лелюк Микола Іванович (19.12.1942 р.н.) – народився в с. Малинівка у селянській 
родині, з дитячих років пізнав тяготи хліборобської праці – вже після сьомого класу був 
помічником комбайнера, трактористом, пастухом. Після служби в армії залишився в 
Оренбурзькій області, працював на нафтових родовищах. Розлука з Україною закінчилась 
жаданою зустріччю у 1969 р. Душу переповнювала любов до рідної землі, до кожної її 
травинки, голосу пташки, плескоту води, до рідної мови. Микола Іванович вдихав усе це 
з повітрям, а ті емоції і думки, що постійно народжувались, лягали на папір віршованими 
рядками. Його вірші підкорюють читача щирістю і легкістю,  життєвою правдивістю. 
Хоч Микола Іванович і не став членом Спілки письменників, володіє словом досить 
професійно, і не лише українським. Від інтересу і поваги до інших мов народились його 
авторські переклади з російської, азербайджанської, аварсьої, балкарської, іспанської. 
У 2007 році вийшла друком перша, але досить об’ємна збірка віршів Миколи Лелюка.

Лесун Федір Денисович – 73-річний колишній анисівський зоотехнік та його дружина 
Омеляна Федорівна влаштували у себе на квартирі бібліотеку, дозволивши користуватись 
книжками власного зібрання всім бажаючим (1963 р., 7 грудня).

Любчик Іван Іванович (1946–1973) – народився в с. Старий Білоус. Сухі анкетні дані 
небагато можуть розказати про 
поета, тому пропонуємо уривок 
нарису Станіслава Реп’яха «В 
зірницю закоханий»: «Іван лю-
бив усе нове. І не тільки любив. 
Він творив його, будував. Йшов 
туди, де було важко, йшов туди, 
де без нього не могли обійтися.

По закінченню Чернігівської 
середньої школи № 4 вступив 
до Харківського авіаційного 
училища, одержав диплом з від-
знакою і попросився на службу С.П.Реп’ях та І.І.Любчик
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в Уссурійску тайгу. Нелегкі випробування випали на його долю. Але вони не розчару-
вали юнака, а загартували його, зробили духовно сильним, мужнім. На жаль, за станом 
здоров’я Іван не міг більше залишатися в авіації і повернувся до рідного міста. Їздив по 
колгоспах і радгоспах, ремонтував техніку.

Якось він зайшов до редакції обласної газети  «Комсомолець Чернігівщини», де я 
тоді працював. Поклав на стіл зошит з віршами. …вірші хвилювали. Одразу було видно, 
що Іван Любчик – людина надзвичайно чесна, яка глибоко і серйозно зневажає будь-яку 
фальш.

Поезія Івана Любчика несе в собі глибоку думку, мудрий роздум, іноді, здавалося б, 
прозову логіку, але все це зігріте вогнем полум’яного серця трударя. І хоч багато його 
віршів оспівують рідне Полісся, зачаровану Десну, поетові було притаманне розуміння 
планетарних проблем. Поет встиг сказати нам немало, але, на жаль, він не встиг сказати 
свого останнього слова. У віршах. У житті він його сказав – намагаючись врятувати дер-
жавне майно, Іван Любчик трагічно загинув. Залишився цех, виплеканий його руками, 
залишився сад, який він садив разом із друзями по роботі, залишився новий завод, де 
він працював останнім часом, залишились книги віршів «Главная улица» і  «Взлетная 
полоса». У всьому цьому залишився він сам, Іван Любчик – робітник і поет, завжди неспо-
кійний і схвильований, добрий і чуйний, закоханий в рідну землю і вранішню зірницю».

Малий Микола Артемович (15.06.1934 р.н.) – на хуторі 
Василева Гута з’явився на світ справдешній лірик і романтик. 
У 1952 р. Микола Малий закінчив залізничне училище, потім 
Український інститут інженерів водного господарства. Більше 
30 років працював у галузі торфовиробництва. Крім того, що 
керував підприємством  «Чернігівторф», будівництвом Смо-
линського торфозаводу, встигав писати вірші. Тому що любив 
писати, душа просила. Микола Артемович – автор трьох по-
етичних збірок:  «Зустрітись ніколи не пізно»,  «Під рідним 
небом»,  «Був і є». Мотиви його поезій – любов до матері, 
батьківської землі, людей минулого і сьогодення. Автору най-
більше імпонують людяність, доброта, щедрість душі. Оспівує 
село і земляків. Полюбляє гумор, вдало використовує народні 

оповідки, анекдоти. На його вірші написано ряд пісень різними композиторами, здобула 
популярність пісня  «Коса» на музику Миколи Збарацького.

Мастєрова Валентина Миколаївна (1957 р.н.) – вона прийшла у світ з весною – 1 
березня. Її рідне село Сивки Чернігівського району родина мусила залишити, як і всі 
односельці, через плани затоплення штучним морем. 1974 року Валентина Миколаївна 
закінчила Михайло-Коцюбинську середню школу. Спочатку навчалась у радіомеханічно-
му училищі і працювала на радіоприладному заводі, на фабриці музичних інструментів 
у Чернігові. Але, відчуваючи потяг до літературної діяльності, вступила на факультет 
журналістики Київського університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчила з відзнакою. 
Працювала у пресі – Менській районній газеті  «Наше слово», молодіжному тижневи-
ку  «Гарт», обласній газеті  «Деснянська правда». До 2012 р. – редактор Чернігівської 
районної газети  «Наш край». Всі ці видання збагатила цікавими, високопрофесійними 
матеріалами. Крім того пише вірші, новели, оповідання, романи. У 1991 р. стала пере-
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можцем міжнародного літературного конкурсу  «Гранослов», у 1997 р. – всеукраїнського 
конкурсу  «У свічаді слова». Перша книга Валентини Мастєрової  «Так плакало дерево» 
побачила світ у 1992 р., і вже наступного року авторка стала в ряди членів Національ-
ної Спілки письменників України. Член ради НСПУ. Згодом з’явилися книга оповідань  
«Крила», роман  «Суча дочка», котрий визнано кращим за підсумками конкурсу 2004 р.  
«Краща книга року», а авторка удостоєна обласної літературної премії ім. М.М. Коцю-
бинського. Наступні романи  «Смарагд»,  «Мавра» також тепло і з інтересом сприйняті 
читачами, у сільських бібліотеках користувачі інколи подовгу чекають черги, щоб про-
читати книгу Мастєрової. Письменниця неодноразово ставала лауреатом літературних 
премій:  «Гранослов»,  «Благовіст», Міжнародної премії імені Василя Стуса. 

Морачевський Пилип Семенович (1806–1879) – укра-
їнський поет, письменник, драматург, перекладач тексту 
Євангелія українською мовою. Народився у селі Шестовиця 
Чернігівського повіту Чернігівської губернії у сім’ї збіднілих 
дворян, в день пам’яті святого Апостола Пилипа. У 1928 р. за-
кінчив Харківський університет, учителював у Сумах, Луцьку, 
Кам’янці-Подільському, а у 1849–1859 рр. працював інспекто-
ром Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька. Вже 
тоді з-під його пера вийшли дві п’єси –  «Сумская причудница» 
і  «Чудаки. Несколько комических сцен», та чимало віршів. 

 «Ніжинський період для П. Морачевського був найбільш 
творчим. У вільний від роботи час він займався літературною 
та науковою роботою. Героїзму і мужності севастопольців у 
роки Кримської війни присвятив поему  «До чумака, або Война ягло-хранцузо-турецька 
у 1853 і 54 роках», яка складається з п’яти книг. Патріотичні почуття П. Морачевського 
були помічені і відзначені, 26 серпня 1856 р. він отримав бронзову медаль на Андріїв-
ській стрічці в пам’ять війни 1853–1856 рр. (мав і інші нагороди – орден Святого Ста-
ніслава 2-го ступеня, відзнаку за 25 років бездоганної служби (Г.А.) Ніжинський період 
відзначався тим, що Морачевський почав писати свої твори українською мовою. У 1848 р. 
завершив романтичну поему  «Чумаки, або Україна з 1768 року», над якою поет подо-
вжував працювати і пізніше. У цей час П. Морачевський займався також укладанням  
«Словаря малороссийского язика по полтавскому наречию» (1853, не вид.). Під час праці 
в Ніжинському юридичному ліцеї П. Морачевський почав, і у вересні 1860 р. завершив 
переклад українською мовою Євангелія від Матфея і Іоанна, а також Євангелія від Луки 
в чернетці. Священне Писання українською мовою не тільки не дозволили друкувати, 
а й незабаром підготували сумнозвісний циркуляр про заборону українського слова 
взагалі. І лише на початку ХХ ст. у результаті клопотання визначних діячів культури 
І. Франка, І. Срезневського та професора Віталія Віталійовича Морачевського, який 
особисто звернувся до президента імператорської Академії наук великого князя 
К.К. Романова за допомогою, цар Микола ІІ дозволив друкувати Євангеліє українською 
мовою. За декілька тижнів 1911 р. було продано близько 200 тисяч екземплярів. У 
1979 р. П.С. Морачевський помер. Він похований на цвинтарі у селі Шняківка Ніжинсько-
го повіту, залишившись в пам’яті народу першим перекладачем Святого Письма укра-
їнською мовою і людиною, що думала в тих складних умовах про розвиток української 
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мови, її визнання й функціонування в усіх галузях знань» (Г.Самійленко. Літературне 
життя Чернігівщини в ХІІ-ХХ столітті. – С. 82-87 ).

Ніжинський дослідник Анатолій Щербина зазначає:  
«сподіватися Морачевському побачити свою працю над-
рукованою було марною справою. Але він не полишає 
праці, перекладаючи, окрім Євангелія, ще й  «Діяння 
Апостолів»,  «Апокаліпсис»,  «Псалтир», укладає курс  
«Священної історії» для училищ і народних шкіл. Коли 
відчув, що доживає віку, всі свої твори надіслав до Ака-
демії наук на зберігання до ліпших часів. До певної міри 
символічно, що імператор Микола ІІ саме 25 лютого, в 
день народження Тараса Шевченка (за старим стилем) 
затвердив постанову Ради Комітету Міністрів про зняття 
заборони на друк українського Євангелія. До початку І-ї 
Світової війни були здійснені нові синодальні видання 
як із текстом слов’янським, так і без нього, в однім укра-
їнськім перекладі. Так чи інакше, те, що на перекладі не 
було зазначено ім’я Пилипа Морачевського навряд можна визнати справедливим. Значно 
гірше обійшлася з пам’яттю П. Морачевського радянська влада. Мало того, що більшо-
вики знищували церковні книги, вони в 30-х роках ХХ ст. розібрали і сам Введенський 
храм у с. Шняківка, зрівнявши з землею всі поховання церковного цвинтаря поруч, в 
т.ч. – й могилу Пилипа Семеновича Морачевського. Але підтвердилася правдивість слів, 
які були головним девізом ученого:  «Все минеться, лише правда зостанеться».

У 2006 р. вийшла книга українського письменника Михайла Малюка  «Непригрі-
ті славою. Літературні портрети», в якій досліджується, зокрема і доля та творчість 
П.С. Морачевського. У 2007 році в с. Шестовиця відкрито меморіальну дошку славет-
ному земляку. Вчитель місцевої школи Ольга Сірик разом з учнями досліджують творчу 
та наукову спадщину відомого земляка.

Пилипенко Борис Кузьмич (1882–1937) – один із провідних етнографів Чернігів-
щини, народився і до дев’яти років жив з матір’ю в Андріївці. Тут навчався в місцевій 
школі, почав малювати і виявляв великий інтерес до народного мистецтва – пісень, ка-
зок, легенд, вишивки, гончарства. Перебравшись у 1901 р. в Чернігів до батька, успішно 
закінчив Чернігівську гімназію, а в 1918 р. отримав юридичну освіту при юридичній 
комісії Київського університету. Після навчання повернувся до Чернігова, став членом 
Чернігівського товариства художників, перед цим опанувавши академічний живопис в 
майстерні відомого художника Рашевського. У 1920 р. прийняв пропозицію стати інструк-
тором Чернігівського губернського комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини. У 
цьому статусі він виїздив на периферію, обстежував археологічні та історичні пам’ятки, 
майстерно виконував їх копії, привозив експонати для Чернігівських музеїв. У 1922 р. 
Б.К. Пилипенка було призначено завідуючим Чернігівським етнографічним музеєм, у 
створенні якого він також брав активну участь. А з 1926 р. він завідував етнографічним 
відділом Чернігівського державного музею, що утворився після злиття кількох невеликих 
музеїв міста. Окрім музейної роботи, Борис Кузьмич вів широку пошукову та науково-
дослідну роботу в стародавніх містах і селах області, комплексно дослідив і наше село 
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Киїнку, кам’яницю Лизогуба в Седневі. В орбіті наукових інтересів ученого знаходились 
дерев’яне зодчество, шиття, писанки, кустарні промисли, печери, городища, ярмарки і 
т.д. Він став відомим вченим в галузі народознавства і етнографії, одночасно вів велику 
викладацьку, просвітницьку діяльність. Потім з таким же ентузіазмом і задоволенням 
працював у Харкові – завідував відділом побуту й ідеології Всеукраїнського соціально-
го музею імені Артема, в науковому товаристві, був головою президії Харківської філії 
Асоціації художників України, науковим співробітником кафедри історії української 
культури імені Д.І. Багалія (після закінчення аспірантури при кафедрі). З весни 1929 р. 
Б.К. Пилипенко став співробітником Всеукраїнського історичного музею імені Т.Г. Шев-
ченка в Києві. Значних результатів досягла експедиція по дослідженню промисловості 
Правобережного Полісся на початку 30-х років, в якій Б.К. Пилипенко брав участь, як 
учений секретар. Радянська влада витлумачила науковий інтерес і глибокі досліджен-
ня Б.К. Пилипенка по-своєму – звинуватила в антирадянській діяльності і підготовці 
збройного повстання проти радянського ладу. Його арештовували двічі. У 1934 році, за 
недостатністю доказів відпустили. Через рік знову арешт. Перший вирок – 7 років ви-
правно-трудових таборів, але в 1937 р. за тими ж звинуваченнями вченого-дослідника 
Б.К. Пилипенка засудили до розстрілу. (Репресоване краєзнавство.-1991.- С.238-244)

Рамуль Людмила – районна газета  «Придеснянський колгоспник» друкує вірші 
седнівської учениці  «Чудово» (1961 р., 25 лютого);  «Останній дзвоник» та  «Щаслива 
путь» (1 та 17 червня);  «Зимой в лесу» (1962 р., 24 лютого); «Голуби» (25 серпня); «Раз-
лив утром» (29 вересня);  «Кубо, з тобою друзі!» (26 жовтня);  «Жива легенда» (1964 р., 
11 січня);  «Море» (1964 р., 25 липня).

Сапон Володимир Миколайович (20.06.1951 р.н.) – на-
продився в с. Рудка. Заслужений журналіст України, краєзна-
вець і поет. Член літературної спілки  «Чернігів», з 2004 р. член 
Національної спілки письменників України. Перші вірші на-
писав і опублікував ще навчаючись у восьмому класі. Закінчив 
філологічний факультет Ніжинського педагогічного інституту 
ім. М.В. Гоголя. Працював у багатотиражці  «Будівельник» 
та обласних газетах  «Гарт»,  «Деснянська правда». Вірші 
Володимира Сапона публікувалися в літературних журналах 
«Дніпро»,  «Прапор»,  «Ранок», альманах  «Поезія»,  «Вітри-
ла», у збірках  «Зірка на пілотці» (1985) та  «Замкова гора» 
(2001), перекладалися іноземними мовами. У 1994 р. вийшла 
книжка  «Над битим шляхом століть», де автор вперше уза-

гальнив відомості про історичне минуле Чернігівського району. Видав збірку віршів для 
дітей  «Лісова аптека». Пише історичні оповідання та краєзнавчі нариси, які вийшли 
окремими книгами:  «Мандрівка по вертикалі»,  «Призабуті стежки сіверянської Кліо» 
(2003),  «Чернігів древній і сучасний» (2003),  «Седнів» (2004),  «Таємниці назв наших 
міст і сіл». Лауреат премій імені Олекси Десняка, Василя Блакитного та Михайла Коцю-
бинського (2004). Співпрацює, як член редколегії, в журналах  «Літературний Чернігів» 
та  «Десна» (Брянськ).

Сисоєва Анна – 9-класниця Улянівської школи стала переможницею районного 
конкурсу творів, присвячених Т.Г. Шевченку (2001 р., квітень).
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Стеченко А.Ф. – народився в с. Козероги, автор книжки  «Изготовление плетеных 
изделий» (К., 1991).

Печорна (Сердюк) Олена Вікторівна (1972 р.н.) – пись-
менниця із Михайло-Коцюбинського, наймолодша зірка на 
літературному небосхилі району. Закінчила Ніжинський 
педагогічний університет імені М.В. Гоголя. Нині працює в 
Чернігівській районній бібліотеці. Перший свій роман Олена 
Печорна назвала  «Обвисле небо», хоча у світ він вийшов з на-
звою  «Грішниця». Та головне, що твір одразу дістав визнання 
видавців, письменників і відзначений Міжнародною літератур-
ною україно-німецькою премією імені Олеся Гончара. Недовго 
чекала письменниця і свого читача, романом зачитуються різні 
покоління людей, герої твору їм близькі і зрозумілі, їхні долі 
викликають співчуття до сліз. Книга не залежується ні в мага-
зинах, нів бібліотеках. У 2012 році авторка цього твору удостоєна літературної премії 
імені М. Коцюбинського, лауреат обласного конкурсу  «Жінка року–2012». 2013 року 
вийшов другий роман письменниці «Кола на воді».

Шишацький-Ілліч Олександр Васильович (1828–1859)– поет і етнограф, автор 
фольклорно-етнографічної праці «Містечко Олишівка». Очевидно, цей український 
дослідник, редактор  «Черниговских губернских ведомостей» 
(1854–1859) немало помандрував населеними пунктами нашого 
краю і для свого  «Збірника малоросійських прислів’їв та при-
казок» (1857) знайшов благодатний матеріал. Також написав дві 
збірки віршів  «Українська квітка». Уродженець с. Красилівка 
нині Козелецького району, закінчив Чернігівську духовну семі-
нарію.

Штупун Олена – учениця М.-Коцюбинської школи, зайняла 
перше місце у молодіжній віковій категорії (10-16 років) на об-
ласному конкурсі на кращі поетичні та прозові твори (1999 р., 
лютий).

ХУДОЖНИКИ

Ми пишаємось тим, що по нашій землі 
ходив великий Тарас Григорович Шев-
ченко. Писав поеми і малював пейзажі у 
наших селах, записував пісні від простих 
селян. Під час перебування на Чернігів-
щині Т.Г. Шевченко створив більше 30 
живописних полотен і рисунків. 

Традиції української живописної 
школи підхопили і з честю несуть багато 
наших земляків. Т.Г. Шевченко в Седневі, худ. А.Н.Шкурко
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ВіникВалерій Федорович (1963 р.н.) – член Спілки художників Чернігівщини. З 
відзнакою закінчив Радянськослобідську школу, потім Київський художній технікум, 
Білоруську академію мистецтв. Член Спілки художників Чернігівщини. Народився в 
Радянській Слободі.

Дерев’янко Олексій – народився в с. Красне, незмінний 
учасник міжнародних спеціалізованих виставок  «Мислив-
ство і рибальство» (2012), справжній віртуоз цікавого явища 
в мистецтві під назвою пірографія (випалювання по дереву).

Ємець Володимир Володимирович (04.04.1938 р.н.) 
– народний художник України. 
Народився в Чернігові, але ди-
тинство пройшло в с. Довжик, 
серед чарівної природи і диво-
вижних коней з місцевого коне-
заводу. Про своє життя розпо-

відав:  «Я народився в Чернігові на вул. Станіславського, 22. 
Коли прийшли німці, мама в торбі принесла мене в Довжик, 
до своєї матері. Там вулиця Семаки тяглася через усе село 
аж до Кувечичів. Середню школу закінчував у Мохнатині. 
Любив малювати, розмальовував припічки, печі з самого 
дитинства. З батьком у цьому світі так в не побачився – він 
був священиком і репресований за це. Тому вчитися я поїхав 
аж у Молдову, де не мали б знати, що я син «ворога народу». Вивчився на художника. 
Після вузу жив у Східній Прусії – Калінінграді, мав уже сім’ю і житло, але не уявляв, що 
мені там робити, як художнику, що малюватиму у чужому краї. Хотів до своїх пейзажів 
і до своїх людей, бо я тут народився, тут все моє. Повернувся в Чернігів. Чернігівський 
район – моя творча платформа. Виїжджав на етюди всюди – Рудка, Довжик, Масани, 
Десна. Тут тоді було лише два члени спілки художників. Зараз 45. У 1985 році створилася 
Чернігівська спілка, я став першим її головою. Тоді працював директором художнього 
музею. 4 квітня 2008 р. я відзначав 70-річчя. Приїхало і зійшлося багато гостей, мені 
це дуже приємно. Президент Академії Мистецтв України Андрій Чибикін вручив мені 
Золоту медаль Академії Мистецтв. Таку мають лише кілька митців, тож я пишаюсь, і 
сподіваюся, що ніхто не скаже, буцімто я її не заробив». 

Перші роботи В. Ємця виконані у стилі традиційної школи живопису, а з часом ху-
дожник успішно працював у неокласичному стилі. Майже всі найцінніші чернігівські 
історичні та архітектурні пам’ятки він відтворив на своїх полотнах. Створив також гале-
рею портретів відомих людей Чернігівщини, початком якої став портрет діда Євстахія та 
театрального режисера М.А. Вельямінова. Майстер блискуче володіє технікою рисунка, 
створює високохудожні графічні портрети та у стилі сангіни.

До висот визнаного майстра пейзажу і портрета, до звань Заслуженого і Народного 
художника України (Указом Президента України 1998 р.), лауреата премії ім. М.М. Ко-
цюбинського (2004) Володимир Ємець йшов тернистими стежками. Не досить привітно 
зустрічав його і рідний Чернігів. І все ж були справжні друзі, чесні люди, які цінували 
найперше талант. Працював художником в Управлінні головного архітектора, в художньо-
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виробничих майстернях, від 1985 р. – голова організації СХУ. Для самого митця важливі 
в людях і зовнішність, і внутрішній світ, і праця на благо народу. В доробку живописця 
і графіка В.Ємця такі відомі картини, як  «Мій син»,  «Маленький мрійник»,  «Перед-
чуття»,  «Осінь у Чернігові»,  «Відкриття світу»,  «Простір. Юність» і багато інших. 

З нагоди відзначення 1100-річчя літописної згадки про Чернігів Володимиру Воло-
димировичу присвоєно звання Почесного громадянина міста Чернігова.

Жемчужніков Лев Михайлович (1828–1912) – художник, 
письменник, фольклорист. Жив і творив на Чернігівщині, в тому 
числі в Седневі (1852–1857), цей період описав у книзі  «Мои 
воспоминания из пришлого».

Зінченко Володимир Данилович 
(25.04.1948 р.н.) – художник-монумен-
таліст, уродженець с. Роїще. Закінчив 
Харківський художньо-промисловий 
інститут. Член і голова ревізійної комі-
сії Спілки художників України. Заслу-
жений діяч мистецтв України (1998), а 
з 2011 р. – Народний художник Украї-

ни. Свої мистецькі шедеври Володимир Данилович творить із 
важких і грубих матеріалів – кована мідь і лите скло викорис-
тані у вітражі  «Старий Чернігів» в однойменному чернігівському ресторані. У мотелі  
«Три сестри» в селі Кіпті художник створив вітраж  «Небо Полісся» зі скла і бетону. 
Його пензель любить розмах, а це найкраще при монументальних розписах, таких як у 
Ніжинському державному педагогічному університеті ім. М.В. Гоголя –  «Ліцей», або  
«Поліський льон» у приміщенні чернігівського СПТУ № 13. Живописні полотна олією 
нашого талановитого земляка мають такі назви:  «Тече вода в синє море»,  «Березень»,  
«Чернігів святковий», але це далеко не вичерпаний список. Володимир Данилович живе 
і працює в Києві, є секретарем НСХУ.

Калинович Степан Савич – народився в с. Довжик, український живописець 
ХVІІІ ст. 

Калинський Тимофій – жив і творив у ХУІІІ ст. в Андріївці.Тридцятьма його ав-
торськими малюнками із зображенням різних типів податних станів українського сус-
пільства була ілюстрована книга Олександра Рігельмана  «Літописне повіствування про 
Малу Росію та її народ і козаків».

Каплан Марк Якович – народився в с. Красне, автор широко 
відомих художніх полотен  «Дніпрельстан»,  «Іти в бій комуніс-
том»,  «Штурм рейхстагу».

Колешня Світлана – художник-декоратор з Жавинки. Закін-
чила з відзнакою Тамбовське художнє училище. Свій перший роз-
писаний самовар подарувала фельдшеру місцевого ФАПу Галині 
Ловигіній, з благословення якої стала художницею. З тих пір муза завжди з нею.

Корж Володимир Дем’янович (08.09.1928–2002) – живописець із Смолина. Закінчив 
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Дніпропетровське художнє училище, Київський художній інститут. З 1964 р. працював 
в Чернігівських художньо-виробничих майстернях.

Кошель Микола Якович – у 60-х, 70-х, 80-х роках минулого століття працював у 
Седнівському Будинку творчості. Особливої уваги заслуговує пейзаж  «Забута церква» 
(1979), де зображено дерев’яну Георгіївську церкву ХVІІІ ст.

Лук’янець Віталій Григорович (1938–1994) – відо-
мий художник, який народився в смт Олишівка, жив і по-
мер в Москві. Фахівці з естетики, зокрема професор ЧНПУ 
ім. Т.Г. Шев ченка Володимир Личковах, вважає художника 
одним з перших наших сучасників, котрий: «відтворив найдав-
ніші слов’янські ейдоси і архетипи сіверянської еніоестетики. 
Народжений на Чернігівщині, попри московське зовнішнє 
життя, він до останніх днів перебував у сакральному хронотипі 
свого дитинства – у  «Світло-ярі». Його візія космічних анало-
гій поміж англійським Стоунхенджем і сіверянським Радулем 
та Радичевим відбилася у живописних образах  «Річка мого 
дитинства»,  «Красуня Десна»,  «Древній Чернігів»,  «Дорога 

на Любеч», у графічних роботах  «Чернігів»,  «П’ятницька церква»,  «Радуль». Художни-
ка приваблює і космогонічна тема ( «Світостворення»), і історичний портрет («Княжна 
Ольга»), і сюжети народних казок. Під кінець земного шляху Віталій Лук’янець звернувся 
до теми старообрядництва. В стародавніх традиціях православ’я, в народному двовір’ї 
він вбачав найдавніші впливи аріянської духовної енергетики».

 Перу нашого земляка належить історична повість  «Поєдинок Ярослава», він також 
був видавцем журналу  «Светлояр».

Левицький Микола Герасимович (1889–1961) – художник, педагог. Закінчив ду-
ховну семінарію, працював учителем в Анисові, секретарем губнаросвіти та в школах 
Чернігова. Закінчив екстерном Строгановське училище на звання викладача малювання. 
Під час війни був у партизанах в Сумській області. Інспектор Курського обласного відділу 
народної освіти (1943), старший викладач креслення і малювання в Курському суворов-
ському училищі (1943–1955). Нагороджений медалями  «За перемогу над Німеччиною»,  
«30 років Радянській армії і флоту»,  «За бойові заслуги». 

Литвиненко Валентин Гаврилович (1908–1979) – народний 
художник УРСР (1960). Дуже любив Седнів, жив і працював тут 
у 1970–1971 рр. Ілюстрував твори Крилова, Глібова, Пушкіна, 
Л.Толстого, Франка, Вишні, Чуковського. Як художник-графік, 
створив гравюри  «Русь не здається»,  «Переможець»,  «Відбудова 
заводу»,  «Мисливська лірика», тощо.

Мартиненко Надія Володимирівна (22.05.1956 р.н.) – наро-
дилася в с. Товстоліс, член НСХУ. Закінчила Кримське художнє 
училище ім. Самокиша. Вивчаючи етнографію і народні звичаї, 
художниця створила галерею полотен під загальною назвою  
«Жіночність і краса». В інтерв’ю газеті  «Деснянская неделя» 
художниця розповіла:  «Я щойно народилась, уже знала, що буду 

художницею. Очевидно, щось передалось мені у спадок – дядько моєї бабусі писав ікони. 
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По закінченні школи зробила спробу вступити в Київський 
художній технікум – не вийшло, потрібна була підготовка, а 
я ж у селі жила. Тому поїхала в Седнів, в Будинок творчості 
художників і сказала: хочу займатись живописом, научіть, 
підкажіть. Потім два роки відвідувала ізостудію в Києві і всту-
пила до Кримського художнього училища на відділ живопису. 
Працювала на радіозаводі і займалась живописом. Виконувала 
настінний розпис, писала портрети, пейзажі і натюрморти в 
кімнаті відпочинку. Мій розпис, присвячений темі космосу, 
можна побачити в актовому залі. Є роботи в Нацбанку, в кафе  

«Предслава». Але завжи прагнула свободи. Творчий ріст почався з 2001 р. Тоді готувалась 
до першої персональної виставки (в музеї-садибі М.Коцюбинського) і мені наснилась 
моя покійна бабуся, яка наливала мені води із світлого глечика. Думаю, так вона мене 
благословила. Люблю писати пейзажі, вони найкраще вдаються. Натюрморти не дуже 
люблю, тому що це побут. Портрет треба писати з натури, це надто просто – мені не-
цікаво. А образ – це не просто характер, тут стільки тонкощів і нюансів закладено. Від 
реалізму я повернула в абстракцію, і вона мене наштовхнула на образність – вийшла зо-
всім інша манера письма. Особливо добре мені працюється в релігійні свята. Очевидно, 
в ці дні на землю сходить якийсь небесний потік. Мистецтво вимагає уваги, сил. Якщо 
його любиш, пестиш, то перебуваєш у цьому потоці. Тільки переключишся – канал за-
кривається. Хоча інколи необхідна пауза – потрібен час для переосмислення».

В 2011 р. у виставковому залі Чернігівської обласної організації Національної спіл-
ки художників України відбулась виставка творів, на яких українські традиційні жіночі 
головні убори з різних регіонів країни різних історичних епох – результат глибокого ви-
вчення художницею етнографії, народних традицій:  «Останнім часом намагаюсь знайти 
відповідь на питання: хто ми як нація».

Мисник Михайло Юхимович– художник з Улянівки. Спочатку, сходинка за сходин-
кою, піднімався до елементарних умінь і знань, далі до освоєння всіх технік у малярстві, 
виборі жанру і власного стилю. Це роки і роки впертої праці, причому реалії нашого 
життя ніколи не дозволяли віддатись цілком мистецтву. Його руки знають не тільки чут-
ливість пензля, а ще вміють зводити цегляні стіни, засівати, обробляти землю за всіма 
законами мистецтва хліборобського. Вступаючи до Московського університету на від-
ділення станкового живопису і графіки, не привіз пухких альбомів, не міг похвалитись 
навчанням у художній школі чи студії – таких в Улянівці не було. Але виконав усі умови 
суворих іспитів, виграв конкурс. Відтоді процес навчання триває безперервно. Освоїв 
виготовлення кераміки, різні види обробки дерева і нюанси розпису таких речей. Не 
менше захоплюють М. Мисника й пейзажі, натюрморти, портрети, їх творить всіма ві-
домими техніками – олія, акварель, темпер, пастель. Але метром себе не вважає, прагне 
нового і незвіданого, в натюрмортах дошукується соковитості, в портретах – виразності 
очей, неповторності власного стилю. Хоча в авторській самобутності йому не відмовиш. 
Красу, сюжети для своїх робіт знаходить там, де інші нічого особливого не помічають. 
Мінливий навколишній світ йому дарує натхнення. Найбільше бажання художника – за-
собами мистецтва збагачувати духовний світ дітей і дорослих, залучати до творчості всіх 
бажаючих без будь-яких обмежень. Він живе в Улянівці, працює в Киселівській школі, 
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і разом з однодумцями створив навчально-виробничу студію  «Дивоствіт».
Найдьон Микола Михайлович (1954 р.н.) – працює художником у палаці культури  

«Енергія» м. Славутич, житель с. Кархівка.
Онищенко В’ячеслав Прохорович – чу-

довий художник, який знаходить сюжети для 
своїх картин на берегах Десни, лісових галя-
винах, на луках і городах рідної Количівки, 
у глухих чернігівських провулках. Дихають 
теплом  «Теплий вечір», хрусткою свіжістю 
–  «Морозяний день». Говорять самі за себе 
назви робіт  «Вечір рікою пливе»,  «Ранок на 
Десні»,  «Пора солов’їна». Не можна байдуже 
пройти повз  «Владу осені»,  «Бабине літо»,  
«Останній промінь»,  «Весняну повінь»,  «Со-
нячний уклін». Виокремлюється квіткове роз-

маїття. Як зветься квітка – так і картина. А похмурий урбаністичний пейзаж  «Остання 
зупинка» – попередження художника людям і благання  «жити і працювати в гармонії з 
природою». У 2007 р. у Количівській школі відкрито Центр творчого розвитку особистості  
«Перлина» і картинна галерея, започаткована виставкою художника-земляка В’ячеслава 
Онищенка, а саме картинами  «Вечірній водограй»,  «Тепла галявина»,  «Роздоріжжя»,  
«Лісова наречена»,  «Пливе за обрій ріка».

Панько Микола Леонідович (06.08.1951 р.н.) – 
очевидно, найбільш титулований серед художників 
народного декоративного мистецтва, наших земляків. 
Микола Леонідович, уродженець с. Роїще, різьбяр по 
дереву, член Спілки художників СРСР та України, За-
служений майстер народної творчості УРСР (1987). 
Лише один перелік його високохудожніх виробів за-
йняв би чимало місця. Це набір іграшок  «Дитинство»,  
«Весільний» набір, гарнітур «Славутич», дерев’яні 
тарелі з барельєфами (на одній такій барельєф 

Ю.О. Гагаріна), скринька  
«Зоряна», скринька-книга, 
і багато-багато інших пре-
красних речей. Майстер 
продовжує плідно працювати, своїми новими, свіжими ідеями 
дарує дереву друге життя. 

Печорний Петро Петрович (02.09.1932 р.н.) – таланови-
тий художник-кераміст, який народився у с. Роїще. Заслуже-
ний діяч мистецтв України, професор Київського державного 
інституту декоративно-ужиткового мистецтва і дизайну. Член 
Спілки художників України. Лауреат премії ім. І. Нечуя-Ле-
вицького. Роботи майстра зберігаються в 25 музеях світу та 
12 приватних колекціях США, Канади, Росії, Бельгії, Австрії, 
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Німеччини, Польщі, Югославії, Монголії, Японії, на Кіпрі. Від 1967 р. з великим успіхом 
відбулось більше тридцяти персональних виставок П. Печорного за кордоном.

У 2012 році виповнилось шістдесят років творчої діяльності митця, а його роботи – 
серія декоративних тарелей за мотивами творів Т.Г. Шевченка були висунуті Українським 
фондом культури на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка. Щоб 
їх виготовити, попередньо художник створив чотири десятки прекрасних зразків  «ке-
рамічної графіки» (олівець). Своє мистецьке кредо Народний художник України Петро 
Печорний висловлює так:  «Традиція для мене – дух, а форми я шукаю в природі. Якщо 
митець не дбає про традиційність,  він позбавлений опертя на отчу землю…». Традиції 
народного і класичного мистецтва, збагачені одвічною і нескінченною красою природи 
є основними складовими творчості самобутнього і глибокого митця Петра Печорного. 
У 2012 році став лауреатом Національної премії імені Т.Г. Шевченка.

Савченко-Більський Олександр Васильович (1900–
1991) – народився в Олишівці, нащадок козацько-старшин-
ського роду. Живопису і графіки навчався в Київському 
художньому училищі та Українській академії мистецтв. В 
роки громадянської війни емігрував спочатку до Туреччини, 
потім перебрався до Франції. У Марселі його відразу ж зара-
хували до Академії мистецтв, але художник мусив спочатку 
заробляти на навчання – тяжко працював на будівництві, на 
залізниці. Зібравши певну суму, переїхав до Парижа. Там на-
лагодив зв’язки з земляками, увійшов до  «Паризької групи 
українських митців». У 30–40-х роках плідно працював у 
портретному, пейзажному жанрах, ілюстрував книги, зокре-
ма паризьке видання  «Мойсея» І. Франка. Разом з членами 
Асоціації Незалежних Українських Митців (М. Глущенко, 
В. Хмелюк, М. Андрієнко, Ф. Кричевський, М. Борачок, Р. Турин) восени 1931 року взяв 
участь у І-й виставці АНУМ у Львові. Представив свої роботи і на наступній спільній 
виставці українських, французьких та італійських митців 1933 року у Львові та у світо-
вій виставці в Чікаго в павільйоні  «Україна» того ж року.

Савченко-Більський створив власний стиль у художньому мистецтві, володів числен-
ними техніками – рисунок олівцем, тушшю, пастель, офорт, пошуар, гуаш і олія. Графі-
ки навчався у великих учителів Ф. Кричевського і Г. Нарбута, їхні ідеї універсалізму в 
мистецтві збагачував власним баченням.

Олександр Васильович постійно мріяв побувати на Батьківщині, а здійснити мрію 
вдалося вже на схилі літ, у 1983 році. Побачив Україну, Київ, а рідну Олишівку йому 
не дозволили. Та великодушність нашого земляка взяла гору, незважаючи на нанесену 
йому образу, у 1984 р. художник заповів передати більшу частину своїх робіт в Україну. 
63 шедеври стали окрасою фондів Чернігівського художнього музею. Широкому загалу 
вони не були відомі, оскільки компартійні органи вважали художника націоналістом і 
забороняли популяризацію його творчості. Персональна виставка самобутнього майстра, 
яскравого представника українського образотворчого мистецтва ХХ століття Олександра 
Савченка-Більського стала можливою лише в незалежній Україні. У 2003 р. Чернігівський 
художній музей представив на суд публіки полотна з фондів музею разом з привезеними 
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з Франції донькою художника Ірен Годійо. Наш талановитий земляк з Олишівки похо-
ваний поблизу Парижа.

На ІІІ каналі УТ у травні 1997 р. демонструвався телефільм чернігівського журналіста 
Василя Струтинського  «Кольори під чорним» про маловідомого живописцяз Олишівки 
Олександра Савченка-Більського.

Сластіон Опанас Георгійович (1855–1933) – укра-
їнський художник, фольклорист, етнограф. Автор галереї 
портретів кобзарів, картин  «На Січ»,  «Миргород» і бага-
тьох інших. Також створив ілюстрації до поеми Т.Шевченка  
«Гайдамаки». В кінці 80-х – на початку 90-х років ХІХ ст. 
перебував на Чернігівщині, зокрема проживав і писав пей-
зажі в Анисові.

Федоритенко Тетяна Миколаїв-
на (23.06.1953 р.н.) – художник-гра-
фік, член Спілки художників України. 
Батьки родом із с. Шибиринівки, Те-
тяна разом з сестрою Надією (поете-
са Надія Галковська) провели в селі 
дитинство. Закінчила Ленінградське 
вище художньо-промислове училище імені В.Г. Мухіної. Най-
більш відомі полотна художниці:  «Синій вечір взимку»,  «Ранок у 
селі»,  «Червоний вечір»,  «Поліський мотив», серії  «Лісковиця» 
та  «Седнівська осінь», натюрморт з чайником, тощо. Картини 

демонструвалися на художніх виставках у Швеції, Німеччині, інших країнах.
Цовікян Акоп Оганесович (14.02.1958 р.н.) – самобутній 

майстер культового станкового живопису – іконопису. Неба-
гатьом професійним митцям і аматорам району підкорилось 
це мистецтво. В цьому виді А. Цовікян постійно представляє 
Чернігівський район на різноманітних виставках, і без призів 
та грамот не залишається.

Нині житель села Боромики, а народився в столиці Вірме-
нії Єревані. Навчався у художньому училищі ім. П. Терлемезя-
на. Під час служби в армії займався оформленням військових 
частин. Потім працював дизайнером в рекламному бізнесі, 
брав участь у міжнародних конкурсах реклами. Одночасно 
писав маслом картини і портрети. В 1994 році переїхав із 
сім’єю до України, на батьківщину дружини. Викладав обра-
зотворче мистецтво в школі с. Боромики, а з 1995 р. зайнявся іконописом. Дотримуючись 
символізму, традиційної колоритної гами та інших канонічних вимог, пише ікони для 
храмів:  «Казанська» і  «Голгофа» – в Боромиках, Чудотворця Миколая і святого Михаїла 
– в Брусилівській церкві. З-під пензля майстра з’явилось чимало інших робіт, зокрема 
мінііконостаси, іменні та сімейні ікони, дерев’яні великодні яйця із зображенням святих.

Черняк Олег – ще школярем пішки ходив з рідної Жавинки до Чернігова, щоб вчи-
тись у художній студії. Потім закінчив училище і художній інститут у Харкові. Створив 
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портрет свого діда Сави Митрофановича та бабусі Валентини Степанівни Петрушиних, 
пейзажі, копії всесвітньо відомих шедеврів і продовжує творити.

Шкурко Анатолій Никифорович (29.10.1924 р.н.) – на-
родився в с. Смолин. У 1946–1951 рр. навчався в інституті 
живопису, скульптури та архітектури імені І.Ю. Рєпіна в 
Ленінграді. Член Спілки художників з 1960 р. Лауреат Чер-
нігівської обласної премії імені М.М. Коцюбинського (1992), 
Заслужений художник України (1996). З 2009 р.– Народний 
художник України. Автор картин  «Гоголь на Україні»,  «До-
роги війни»,  «Колгоспне село»,  «Шевченко – художник»,  
«Шевченко – поет»,  «Шевченко в Седневі»,  «Хлібороби» та ін. 
Учасник багатьох міжнародних та республіканських виставок. 
Анатолій Никифорович зберігає у пам’яті надзвичайно цікаві, 
живі спогади пережитого ним за довгий вік: «Народився я у 
Смолині. В той час біля села причалював пароплав  «Крупська», що приходив з Черніго-
ва. Ще зовсім малим любив обмальовувати білий комин печі, і за таку шкоду отримував 
по спині мокрим рушником. Мама побілить, а я беру вуглину і малюю коней арденів. І 
зараз не знаю що це за слово – ардени, мабуть, я сам його придумав. Сім’я була велика, 
батькові нелегко доводилось, щоб прогодувати дев’ятеро дітей. Шукаючи заробіток, 
батько навчився вичиняти шкури тварин. Спочатку вичинив кілька штук, готові здав 
єврею, на ці гроші ще прикупив, знову здав. Поступово розширював свій  «промисел», 
частина заробленого й родині залишалася. От нас і приписали до куркулів, у 1932 році 
вигнали з хати. Йти було нікуди, хіба що до дядька в Чернігів. Той, добра душа, прийняв 
нас – так я опинився на  «Кавказі», тобто житловому масиві біля підніжжя Валу. Тут і в 
школу почав ходити – на Валу, де зараз художній музей. Дитинство бідне, напівголодне, 
майже розбишацьке. Якось ватага хлопчаків, серед них і я, бочонок з цукерками вкрали. 
Нас за це закрили в комору, але ми звідти по одному повилазили. Тоді нас виловили і 
зачинили в трюмі судна, а там сиро, темно, повно мишей – натерпілися страху.

Прийшов у перший клас такий собі сільський хлопчина – у свитці з домашнього 
сукна, овечій шапці. Діти сміялися з мене, смикали, ту шапку розірвали. Я дуже пере-
живав, важко входив у колектив. Навчався  посередньо, особливо не давалась матема-
тика. Одного разу вийшов на перерву і побачив хлопця біля пам’ятника Пушкіну. Він 
малював. Я став за спиною, дивлюсь на малюнок, на його руки і не можу відірватись. 
Почувся дзвінок на урок, уже й художник каже біжи, а я стою. Ми познайомились. Його 
звали Коля Кіцан, він уже працював у типографії. Спитав, чи був я в художньому музеї. 
але я ще нічого про цей музей не знав. То він порадив: обов’язково піди. Я продовжував 
малювати на полях зошитів і отримував двійки. В 4-му класі взяв участь у конкурсі до 
Шевченківських днів – намалював Перебендю, мені присудили друге місце. Перше за-
йняла сім’я Школьникових за скопійований портрет Шевченка. Микола Кіцан став моїм 
другом, ми разом виїжджали на Савичеві кручі на Бобровиці малювати пейзажі. Це було 
найвище місце в Чернігові, а на вершечку кручі – розкішний сад. 

У художній музей я пішов, пам’ятаючи слова свого друга, і перед картинами раптом 
заплакав, сам не знаю від чого. Там було перед чим завмерти – шедеври художників епохи 
Ренесансу, Бенуа, Рєпін, Рашевський. Так я відкрив для себе мистецтво.



Літопис доль та днів минулих

470

На Валу була альтанка (літній театр). Кожного літа приїздив оркестр класичної музики 
і грав, музику чули навіть в Анисові. А навкруг росла колючка – кущі з рожевими квіта-
ми, то ми, хлопчаки, сиділи в тих кущах і слухали. Після 7-го класу послав документи 
в Харківське художнє училище. Прийшла відповідь, це було запрошення на екзамени 
і розклад – коли що здавати. В тому числі і математику. Почав я готуватися, для цього 
усамітнювався на лісопильні (тепер силікатний завод), в кущах червоної лози. Особли-
во математику студіював, змусив сам себе розібратися і запам’ятать. За два місяці був 
готовий, поїхав на екзамени, здав успішно, але не вірив, що мене зарахують. Коли виві-
сили списки, дивлюся вниз, по алфавіту – мене нема. Стою розгублений, а мій товариш 
по кімнаті каже: не там дивишся. Аж виявляється, моє прізвище на початку списку. Це 
був 1939 рік. У Чернігові ми майже голодували, а от у Харкові хоч хліба наїдався, там 
навіть булочки продавались.

Почав я вчитися, але після першого курсу почалася війна. Нас, студентів, відіслали 
в Черкаську область у колгосп. Спочатку рили окопи, хоча вони виявились непотрібни-
ми. Тоді нам доручили гнати скот у Бєлгород, череда величезна – голів 200. Днів вісім 
гнали, важко було тримати худобу, щоб не розбіглася –  ночували під небом. Прийшли 
туди вночі. Нас розмістили в школі, почали посилати на копання окопів. Я бігав на вок-
зал, щоб узнати дорогу на Чернігів, і одного ранку втік. Ішов-ішов, в якомусь селі жінка 
несе воду, я в неї питаю дорогу. Вона каже: йди за мною до кінця села, а потім так і далі 
підеш. Вечоріло, я хотів заритись у стіг соломи на ночівлю, а жінка, мабуть, пожаліла 
мене і позвала до хати. Роздягла мене, помила, мій одяг з вошами викинула, а мені дала 
чисту сорочку і штани. Хазяїн сидів у хаті і шив взуття. Питає звідки я, чий. Я кажу 
Шкурко. Він подумав і питає: батько Ничипір, а сестри в тебе Галя і Марія? Виявилось, 
він знав мого батька, нашу сім’ю. Мені дали хліба, розказали як іти, щоб обійти Ніжин, 
бо там німці. Місяць додому добирався – більше пішки, а часом дрезиною під’їжджав. 
Прийшов, а мати мене не впізнала.

В Чернігові хазяйнували німці. Часом на базарі, на окраїні міста (в Чернігові тоді 
було всього 17 тисяч населення) я продавав камінці для  запальничок. Й одного разу 
потрапив під облаву – хапали молодь, щоб відправить у Німеччину. І мене запхали в 
кузов машини. Та я встиг запримітити перекладачку – це була Ніна Сіра, наші батьки 
працювали разом на пристані. Я почав кричати до неї, щоб допомогла. Бачу, вона щось 
говорить поліцаю, той не погоджується. Тоді вона до німця. Врешті, мене грубо стягли 
з машини, та як дасть хтось чоботом під зад, від болю мені стало погано. Але я, пере-
магаючи муку, вже тікав звідти. Так Ніна мене виручила, я не потрапив у остарбайтери.

Коли наші прийшли в Чернігів, мене призначили головним художником міста. До 
мене цю посаду займав художник на прізвище Петраш, чех по національності, випус-
кник Київського інституту. Його арештували вночі, казали за те, що не погодився стати 
громадянином СРСР, забрали у  «воронок», і він зник безвісти. В 1943 році я написав 
заяву: прошу звільнити від обов’язків художника і послати на фронт. Заяву задовольнили. 
Перший мій бій був за Дніпро, у складі 55-ї стрілецької дивізії 3-го стрілецького полку 
61-ї армії генерала Бєлова. Досвіду ще ніякого, страх, невміння правильно поводитись 
у критичних ситуаціях, а такі ситуації виникали постійно. Командир-сибіряк допомагав 
новобранцям стати солдатами, і я запам’ятав: на війні або ти їх, або вони тебе, третього не 
дано. То вибирай, причому швидко. Одного разу в рядах бійців почув, як хтось кричить: 
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Шкурка убито. Я лежу на землі і думаю – начебто я живий, чи, може, мене й справді 
убито. Виявилось, то мій двоюрідний брат Василь загинув, він був командиром підроз-
ділу. Потроху я ставав справжнім воїном. Пройшов з боями Білорусь, Берестов, Пінськ. 
Поряд служив чоловік, який до війни працював чи в редакції, чи в типографії, видавав 
фронтову газету. Він дав мені паперу, допоміг зробити альбомчик. І я в перервах між 
боями малював усе, що бачив з окопів. Одного разу боєць писав листа додому в Курськ, 
і попросив: намалюй мене. Я змалював його обличчя, а коли прийшла відповідь, родичі 
писали, що дуже раді були побачити Васю живого, такого красивого (хоча насправді 
він не був красенем). Відтоді майже всі однополчани почали просити намалювати їх. Я 
малював і в листи, і для свого альбому».

Найперша виставка художника відбулась саме у фронтових умовах, на території 
Польщі. За наказом командування 61-ї армії було відібрано для виставки роботи 18 
військових художників. Серед них і портрети бойових побратимів, виконані Анатолієм 
Шкурком. Дійшли до наших днів малюнки художника, зроблені олівцем тоді, в перервах 
між боями, відповідної тематики – «Після бою» (1943–1945), ескізи до роботи  «Фрон-
тові дороги» (1944).

 «Жіночий портрет довелось написати єдиний. Це була медсестра Надя з госпіталю 
в Грузії, де я лікувався після поранення. Вона не була красунею, але людина прекрасної 
душі, як ніхто вміла з хворими обійтись, заспокоїти, вселити надію. Складалось враження, 
що її душа розчинялась в наших душах. Її відправили на передову, а мене вона врятувала 
тим, що написала у довідці: годний для продовження служби. Я їй і зараз вдячний, бо 
якби  залишався ще лікуватися, було б значно гірше.

Отже, я повернувся в стрій і дійшов до Берліна. Ми прибули у другому ешелоні, Бер-
лін уже зайняли наші. Якось випала нагода мені і ще кільком бійцям прогулятися там, 
де йшли бої. Звісно, захотіли подивитись на рейхстаг. Майже суцільні руїни, і раптом я 
побачив напис: Чернігів, і кілька прізвищ. Я взяв шматок обгорілої штукатурки і добавив 
своє – «Червоноармієць Шкурко з Чернігова!». Зі знаком оклику.

Після війни продовжив навчання, уже в інституті живопису, скульптури та архітектури 
імені І.Ю. Рєпіна в Ленінграді. Навчались і захищали дипломи разом з Мордовцем, зби-
рались разом їхати працювати в Крим, але вийшло так, що він поїхав у Дніпропетровськ, 
а мене послали в Ростов-на-Дону в художнє училище. Мені 28 років, треба вирішувати 
масу проблем, а мене, до всього, почали страшенно мучити зуби. Я приймав вступні ек-
замени, рік викладав, потім екзаменував випускний курс і був страшенно розчарований 
поганою підготовкою. В Чернігові в цей час мама жила одна в маленькій кімнатці, їй 
потрібна була підтримка, і я радий був повернутися додому. Це був рік великої повені, 
Кордовка стояла під водою. Став членом республіканського правління Спілки художни-
ків. І перше питання, яке мусив вирішити – допомогти влаштувати побут глухонімому 
художнику в Борзні. Чоловік залишився вдівцем з малою дитиною, будинок ледве сто-
яв, не опалювався. Зробив для нього все, що міг. Потім намагався відстояти майстерню 
художника Ге на його хуторі, але голова колгоспу таки розібрав її і поставив собі хату й 
сарай. Майстерню мав у колегіумі. Багато писав, в тому числі портрет матері.

Як відкривали Будинок творчості в Седневі. Коли постало питання про відкриття 
такого будинку, більше обговорювалась пропозиція про Полтавську область, її відсто-
ювала і Яблонська. А я запропонував Седнів, розказав про переваги. Секретар Спілки 
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художників Шаталін з’їздив зі мною на місце, подивився і згодився. Я обладнав там собі 
майстерню, потім вона перейшла Яблонській. Керував усім кореєць Хан. Потім приїхав 
Глущенко Микола Петрович, і стала їздити вся Україна.

Пам’ятаю 1957 рік, коли Десна вийшла з берегів, прорвала кручі. Архітектором Чер-
нігова тоді був Букловський, говорили, що це він дав команду розібрати Вознесенську 
церкву на вулиці Східно-Чеській і жіночу гімназію на вулиці Леніна, 32. Всі будівельні 
матеріали загатили в Десну, і таки зупинили стихію».

Яблонська Тетяна Нилівна (1917–2005) – на-
родна художниця СРСР, Герой України, лауреат На-
ціональної премії імені Т.Г. Шевченка дуже любила 
Седнів і працювала тут з особливим натхненням. Хоча 
народилася в Росії, у м. Смоленськ. Батько художниці, 
вчитель за професією, також у молодості мріяв стати 
живописцем, але не склав іспитів у Петербурзьку 
художню академію. 1928 року родина переїхала в 
Україну, а 1935-го Тетяна Яблонська вступила на на-
вчання до Київського художнього інституту, і вже у 
студентські роки мала персональні виставки. Дуже 
любила подорожувати, всюди з інтересом сприймала 
все нове і незвичайне, створювала нові полотна. Ве-
ликий вплив на її творчість мала Італія.

Седнів також був особливим місцем для Тетяни 
Нилівни, її бачили з мольбертом в усіх куточках. Вона 
цікавилась життям селища, вболівала за людей, з ба-
гатьма дружила, а жителі  відповідали взаємністю на її 
любов і дружбу, навіть деякі громадські справи часом 
вирішували разом з художницею. Про цю близькість і 
взаєморозуміння, про глибоке проникнення мисткині в 
сутність провінційного життя розповідають і картини, написані Яблонською в Седневі:  
«Етюд до картини  «Літо» (1965),  «Юність» (1969),  «Стара оселя» (1990),  «Сяйво» 
(1992),  «Будиночок Якова Яковича» (1990),  «Хліб»,  «Весняне сонце»,  «На Десні»,  «По-
вернення з сінокосу»,  «Травень»,  «Льон»,  «Зимовий день в Седневі»,  «Ясний вечір». 

До Седнева Тетяна Нилівна приїздила завжди з доньками, навіть платтячка їм шила 
місцева кравчиня, ситець на одяг купувався тут же в магазині. Гаяне Атаян, донька 
художниці, так говорила про матір:  «Вона була скромна, поважала колег. Ми постійно 
сюди приїздили. Тут написала вона відомі картини  «Льон»,  «Юність»,  «Зима на фермі», 
безліч пейзажів. Тут було багато передумано, осмислено, Седнів був для неї джерелом 
натхнення». І сама Тетяна Яблонська про себе:  «Коли в юності бачила зірку, котра падає, 
я завжди говорила: хочу бути хорошим художником. Інших бажань не замовляла…у гли-
бині старого саду я написала десятки етюдів. Часом здається, що джерело вичерпане, але 
життя дарує все нові відчуття, все нові варіації. Під седнівськими липами мене охоплює 
дух старосвітської садиби. Поруч ще живуть кілька вікових лизогубівських яблунь...». 
Ось так і створювались десятки високохудожніх полотен, що стали всесвітньо відомими. 

У травні 2006 року у Седневі відкрито пам’ятник Тетяні Яблонській. У бронзі вона 
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стоїть на тому місці, де любила бувати за життя – біля Будинку творчості Національної 
спілки художників України. Пам’ятник роботи скульптора Василя Бородая і архітектора 
Володимира Скульського. 

ОСЬ ТАКЕ КІНО

1919 рік – вперше в районі побачили кінокартину (так раніше говорили) – це були 
жителі села Піски. Завдяки пересувним кіноустановкам, котрі переїжджали із села в село, 
фільми нерідко демонструвалися не лише в клубах, а й безпосередньо на виробничих 
дільницях, тракторних станах, тощо. Довоєнні фільми вітчизняного виробництва таким 
чином побачили жителі всіх сіл. 

1927 р. – в Олишівці переглянули фільм, що демонструвався пересувною кіноус-
тановкою, яка обслуговувала Олишівку, Куликівку, Орлівку, Дроздівку, Красилівку. У 
грудні 1935 року кінооператор Панкришев спілкувався з селянами в районному кіно-
театрі Олишівки.

1928–1929 рр. – для Седнева придбано кіноустановку, а згодом відкрито кінотеатр.
1929 рік – перший фільм, який демонструвався у с. Слабин називався  «Закон гір».
1936 рік – у селі Кархівка відкрито 

справжній кінотеатр, який носив ім’я 
М. Горького. Про цю подію повідомля-
ла газета  «Більшовик» за 16 вересня 
1936 року: зал на 65 глядацьких місць, 
чудове фойє, буде читальня, бібліотека, 
радіокімната та кімната для клубних 
працівників. Поруч з кінотеатром 
знаходиться електростанція, яка буде 
забезпечувати електрострумом кіно-
театр і будинок колгоспника. Поруч 
з публікацією було розміщено фото-
знімок кінотеатру. Через рік в газеті  «Червоний прапор» (2 жовтня 1937 р.) друкувався 
матеріал про село Кархівку за 20 років Радянської влади. Повідомлялося, що на місці 
колишньої церкви виріс кінотеатр, де також можна пограти в більярд, шахи, шашки, 
послухати патефон. У бібліотеці великий вибір книг і газет. Про кархівський заклад 
культури (уже як клуб імені Горького) згадується і в районній газеті за 8 березня 1977 
року: клуб двоповерховий, цегляний. Колишній кінотеатр, очевидно, був зруйнований, 
бо після війни на його місці виріс новий клуб. В клубі працюють гуртки – драматичний, 
хоровий, танцювальний, стрілецький. Тут навіть влаштовували фестивальний перегляд 
кінофільмів для жителів навколишніх сіл.     

1937 рік – Олександр Петрович Довженко (1894–1956) знімав кіно у с. Коли-
чівка. Про цю подію майже забули, хоча не так вже й давно вона відбувалась, щоб не 
залишилося якщо не свідків, то інших джерел. Один уже немолодий чоловік якось роз-
повідав про драматичну пригоду під час зйомок, що йому запам’яталася – тоді з мосту 
у воду впав кінь і врятувати його не вдалося. А про які зйомки йшлося, він згадати не 
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зміг. На щастя, в архіві зберігся но-
мер обласної газети »Більшовик» за 
1937 рік, у якому розміщена стаття 
М. Хазана  «У Количівці» – про робо-
ту знімальної групи під керівництвом 
Олександра Довженка над сценами 
фільму  «Щорс». Там же подано 
кілька фотознімків робочих моментів 
зйомок – на мосту.  «Звичайне село 
на київському шляху перетворилося 
на шумне місто», – пише автор. Тут 

тисячі людей, десятки автомобілів – наче справжній фронт. Все село бере участь у зйом-
ках. Згадується і конкретна особа серед тимчасових акторів– сільський голова Олексій 
Дмитрович Дніпровський. Подається його фото і говориться, що в селі він дуже шанована 
людина, крім усього, ще й гарно малює. Далі журналіст розповідає:  «Після  «боїв» за 
Десну знімали весілля. По селу їздили уквітчані сани, тітки і молодиці у свитках із руш-
никами. Все село тепер на майдані. Раптом настає тиша, наведені кіноапарати, оператор 
вдивляється в далечінь. З вузької вулиці галопом вилітає кіннота, а за нею артилерія. 
Батарея швидко розташувалася на майдані біля церкви. Бійці невтомно переслідують  
«ворога». Кадр знято. Олександр Петрович Довженко задоволений зніманням цього 
динамічного епізоду».

З легкої руки великого українського кіномитця куточки нашого району з роками 
багато разів ставали знімальними майданчиками.

1939 рік – у с. Пльохів народилась Бурдученко Інна Георгіївна, якій був дарова-
ний небесами акторський талант. Скоро батьки переїхало до 
Чернігова. Тут Інна ходила до школи, постійно займалась у 
драматичному гуртку, грала в шкільних виставах. Потім всту-
пила на  акторський факультет театрального інституту імені 
Карпенка-Карого у Києві, де навчалась в групі Влада Неллі. 
На початку 60-х років режисер кіностудії імені О.П. Довженка 
Канарський запросив студентку-другокурсницю на головну 
роль у художньому фільмі  «Іванна». Юна актриса щиро і 
переконливо зіграла складну роль, створила багатогранний 
образ жінки, наділеної цілою гамою почуттів. Фільм відразу 
завоював прихильність глядачів, а Інна Бурдученко стала зна-
менитою, її почали запрошувати різні режисери. Але і кар’єра, 
і саме життя перервались вже на наступних зйомках. У фільмі  
«Так ніхто не любив» Інна грала комсомолку, яка мала вине-
сти прапор із охопленого полум’ям бараку. Режисер вирішив 
зробити три дублі, однак втретє дівчина вже не встигла вискочити з вогню – споруда 
впала на актрису. Їй було 25 років.

1952–1970 рр. – у колгоспі  «Новий шлях» с. Піски бригада Київської кіностудії 
під керівництвом Ярославського проводила зйомки фільму про розвиток свинарства 
(1952 р., вересень); на кінофестивалі документальних фільмів у м. Брно (Чехословаччи-
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на) бронзову медаль отримав фільм  «Вирощування насіннєвої картоплі» за сценарієм 
директора дослідної станції по картоплі Волкова Володимира Дмитровича.Того ж року 
оператор обласного клубу кінолюбителів М.І. Йовжик зняв документальний фільм про 
шофера із с. Піски В.І. Андросенка (1974 р., травень); у колгоспі  «Новий шлях» працю-
вала знімальна група Центрального телебачення. Увага приділялась сімейним ланкам, 
які доглядають корів (1986 р., січень).

1953 рік – у с. Ковпита в червоному куточку Ковпитської МТС встановлено телевізор.
1957–1979 рр. – у колгоспі ім. Сталіна с. Количівка Київська кіностудія докумен-

тальних фільмів знімала наземний спосіб закладання силосу (1957 р., 7 серпня); про 
найбільше в районі й області господарство, що виробляє найбільше молока і м’яса, 
колгосп  «Авангард», знімається кінонарис кіногрупою обласного кіноклубу (1975 р., 
12 червня); Центральне телебачення підготувало передачу про виробничу бригаду Іва-
нівської школи –  як піонери несуть трудову естафету своїх батьків, про тісний зв’язок 
ланки Героя Соціалістичної праці М. Ребенка з школярами (1976 р., серпень); на території 
с. Ягідне проходили зйомки документального фільму  «Вирощування плодових саджан-
ців», працівники радгоспу поділилися своїм досвідом з проблем вирощування плодових 
саджанців (1976 р.); у радгоспі  «Чернігівський» проводились зйомки документального 
фільму про збирання урожаю яблук. Матеріал готувався для документальної стрічки  
«Радянська Чернігівщина» (1978 р., жовтень); у колгоспі  «Авангард» працювала група 
Центрального телебачення, яка проводила зйомки документального фільму для про-
грами  «Сільська година». Також зйомки відбулись у школі, Будинку культури, сім’ях 
трудівників господарства (1979 р., січень).

1957–1970 рр. – у колгоспі с. Анисів Київська студія документальних фільмів знімала 
силосування люпину (1957 р., 7 серпня); кіномеханік с. Анисів Колотій Павло вперше 
на сінокосі продемонстрував фільм хліборобам артілі імені Черняхівського  «Вихри 
враждебные» (1957 р., 5 липня); Київська студія телебачення знімала документальний 
фільм про колгосп  «Всесвітній Жовтень» (1967 р., листопад); в Анисові знімався теле-
візійний фільм про роботу картоплярів механізованої ланки Героя Соціалістичної праці 
Олексія Яковича Дмитренка. Автор та постановник фільму Євген Ульшин, оператор 
О. Єрмольчик (1970); журналіст обласної телерадіокомпанії Т.П. Ільчукзняла докумен-
тальний фільм про село Анисів із циклу  «Від села до села» (2000).

1964–1966 рр. – в Седневі проводились зйомки художніх фільмів  «Сколько лет, 
сколько зим» (1964),  «Григорій Сковорода». На подвір’ї дерев’яної Георгіївської церк-
ви створено чимало кадрів фантасмогоричного кінофільму  «Вій», що знімався студією  
«Мосфільм» (1966). У цій стрічці також закарбовані краєвиди з вітряком поблизу с. 
Киїнка і вулиця с. Брусилів.

1964–1979 рр. – седнівські учні зустрілися з акторами студії  «Білорусьфільм», які 
розповіли про зйомки нового фільму  «Сколько лет, сколько зим» (1964 р., 13 жовтня); 
працівники кіностудії ім. Довженка провели зустріч з трудівниками колгоспу  «Аван-
гард». На зустрічі були присутні режисер Т. Левчук, О. Швачко, О. Захарова, актори 
Р. Недашківська, К. Крупейникова та С. Сергійчикова (1969 р., 10 квітня); у піонерському 
таборі  «Веселка» в Седневі відбулась зустріч з заслуженим артистом УРСР Володими-
ром Конкіним, виконавцем ролі Павки Корчагіна у багатосерійному кінофільмі  «Так 
гартувалась сталь» (режисер М. Мащенко) (1979 р., липень).
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60–80-і роки минулого століття – чіткий районний  «слід» назавжди лишився у кіно-
стрічках  «Назад дороги немає»,  «Повертайся з сонцем»,  «Дикий мед»,  «Зоря принад-
ного щастя», «Батальйони просять вогню» та інших.

1967–1985 рр. – на території Новобілоуської сільради знімався художній фільм  «Ди-
кий мед» (1967),  «Підпільний обком діє» (1979),  «Там на неведомых дорожках» (1985).

1973 рік – відомий український режисер 
Леонід Биков обрав околиці с. Шестовиці, як  
«натуру» для зйомок епізодів кінострічки  «В 
бій ідуть тільки старики» (Київська кіностудія 
ім.О.П. Довженка). Одну з ролей у цьому філь-
мі, а саме командира полку, також зіграв чер-
нігівець – актор Чернігівського драматичного 
театру ім. Т.Г. Шевченка Віктор Мірошниченко.

1979 рік – на залізничній станції Жидиничі 
проходили зйомки епізодів художнього фільму «Дачная поездка сержанта Цыбули» (кі-
ностудия ім. Довженка, режисери Н. Литус та В. Фунько, у головній ролі Сергій Іванов).

1979 рік – на території Пакульської, Кархівської сільрад, а 
також у Ведильцях, Пльохові та Ковпиті український режисер 
Анатолій Сергійович Буковський (1925–2006) проводив 
зйомки фільму  «Підпільний обком діє». Пізніше, створюючи 
фільм  «Володьчине життя», він знову побував у цих краях 
зі знімальною групою. 

1979–1987 р. – протягом двох днів українське телеба-
чення вело зйомки передачі з пункту правопорядку села. 
Також працівники телестудії побували на виробничих діль-
ницях колгоспу  «Дружба» с. Хмільниця (1979); у колгоспі 
ім. Войкова працювала знімальна група Центрального телеба-

чення, яка вела зйомки відгодівельного комплексу ВРХ та інших господарських будівель
(1987 р., січень).

1989 рік – у Чернігівському районі, зокрема в с. Рудка на старий Новий рік гостював 
славнозвісний актор Олексій Петренко. Разом з фольклорним ансамблем  «Криниця» 

Олексій Петренко і колядував, і 
щедрував, і записував нові для 
себе пісні, щоб потім з музичною 
групою здійснити їх аранжування. 
Він приїздив сюди, щоб поспіва-
ти просто для душі, адже відома 
любов актора до української пісні, 
у деяких театральних спектаклях 
виконує їх дуже майстерно.

Олексій Петренко народився 
у березні 1938 року в Чемері Козе-
лецького району. Його хрещеним 
батьком став у 1943 році рідний 
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брат Павла Тичини, тодішній настоятель місцевої церкви. Олексій закінчив Харківський 
театральний інститут, працював у Ленінграді, здобув неабияку популярність. Зігравши у 
численних художніх фільмах, Олексій Петренко створив цілу галерею яскравих, багато-
гранних образів, які значною мірою забезпечили успіх і широкий розголос цим творам. 
Це такі кінофільми:  «Прощание»,  «Женитьба»,  «Беда»,  «Ключ без права передачі»,  
«Грачі»,  «ТАРС уповноважений заявити»,  «Жорстокий романс»,  «В’язень замку Іф» 
та інші. Актор ні за яких обставин не забуває про малу батьківщину. Коли нестерпним 
стає її тяжіння, хоч на одну ніч приїздить у Чернігів – до батьків, на могилу брата. Він 
не приховує свого переконання:  «Я повинен прозвітувати перед своєю землею, чи ви-
правдав науку своїх батьків і духовних наставників. Всі пропозиції, що йдуть з України, 
сприймаю з щирістю і радістю».

2008 рік – біля Чернігова та Кархівки знімався художній фільм  «Червоний лотос» 
(режисер і автор сценарію Заза Буадзе).

ТАЛАНТИ З НАРОДУ

Неможливо уявити український побут без виробів з дерева, лози, соломи, глини. 
Дихають історією, милують око витонченістю, захоплюють досконалістю старовинні 
рушники з витканими або вишитими Берегинями, родовими деревами з пташенятами 
на гілках, магічними орнаментами і пишними квітами. Дивує й захоплює майстерність 
умільців з минулого, що так відчували красу і гармонію природи. Віками мало хто міг 
змагатися у майстерності з українськими гончарами. Кожен українець носить у глиби-
нах генетичної пам’яті теплий дух глиняної печі, запах і смак їжі з горщика. Побачити 
справжній гончарний круг, заглянути в піч для випалювання все менше шансів мають 
молоді покоління. З історичної та культурологічної точки зору, чим далі – зростає цінність 
старовинних речей, що зберігаються в місцевих музеях, в старих скринях дбайливих 
правнуків. А ті сучасні майстри, що відроджують і розвивають народні ремесла, корис-
туються в суспільстві заслуженою повагою. Крім традиційних видів декоративно-при-
кладного мистецтва набирають розмаху і такі, що вважаються новітніми – мозаїка по 
металу, гіпсопластика, пластика зі шкіри, флористика, малюнки на склі, тощо. Майже 
всі самодіяльні майстри і професіонали охоче співпрацюють з місцевими Будинками 
культури, бібліотеками, школами, демонструють 
свої вироби на різноманітних ярмарках, виставках, 
народних святах не лише вдома, а й у інших регіо-
нах. Таких народних талантів в районі багато.

Гужва О.Ф. – на обласній виставці образот-
ворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
самодіяльних митців Чернігівщини відвідувачам 
сподобались прекрасні орнаменти рушників пра-
цівниці медпункту Анисова (1970 р.,лютий).

Дубина Наталія Михайлівна і Володимир 
Михайлович – подружжя із Брусилова. Педагоги, 
працюють у Брусилівській школі, а як вправних і 
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талановитих майстрів декоративно-вжиткового мистецтва їх знає мало не вся Україна. 
Витвори їхніх золотих рук привертають увагу своєю витонченістю, світлою естетичністю. 
Наділили талантами та навчили працелюбству і своїх синів, тож важко сказати, чого не 
вміють у цій родині. Саме Дубини взялися відроджувати призабуте древнє мистецтво 
витинанки, розгадали його секрети, тому їхні витинанки милують око як красою, так і 
складністю сюжетів. Не менш досконалими виготовляють вироби з соломки, різьблені 
з дерева, інкрустації, розпис, писанки. Писанкарству Наталю Михайлівну навчила ще в 
дитинстві бабуся, яка до кожного Великодня встигала розписати кількасот яєць. Тепер 
онука постійно поповнює свою колекцію писанок, все більше символічних малюнків 
кладе на поверхню яєць, демонструє на виставках.

Заїка Софія Михайлівна – народилася в Олишівці, колишній остарбайтер, довелось 
працювати й на німецького пана. Стільки пережито і вистраждано – повірити важко. 
Свою старість і самотність прикрашала вишивкою, що всіх захоплювала.

Ігнатенко Іван Федотович (1929 р.н.) – житель Ани-
сова. Вже після виходу на пенсію почав різьбити ікони на 
дереві. Першою була ікона Христового розп’яття, потім 
чимало інших. Загалом він людина талановита. Як і колись 
його батько, не лише на землі грамотно господарює, а ще 
вміє обробляти шкури, шити взуття, головні убори з хутра, 
мурувати, столярувати. Його батько Федот Якович повер-
нувся з фронтів Першої світової війни кавалером трьох 
Георгіївських хрестів і без ноги. Сім’я була багатодітна, об-
робляли два гектари землі на Хуторці поблизу Анисова. Але 
під загрозою висилки в Сибір Ігнатенки мусили вступити 
в колгосп. Відтоді люди почали переселятися в Анисів, і 
Хуторець скоро перестав існувати.

Киянець Петро Якович – відомий в Пісках майстер різьблення по дереву (1999 р., 
січень).

Корогод Олександр і Віктор – брати з Іванівки. Ці молоді люди взяли на себе смі-
ливість відроджувати мистецтво кераміки. Міцними і красивими виходять у них вази, 
підставки, амфори в стилі ретро, звичайні горщики для каші, та багато інших речей, що 
дихають домашнім затишком, теплом землі. Зроблені вручну, висмалені в печі.

Коцур Володимир Філатович – солом’яних справ майстер із Брусилова. Вперше 
побачив солом’яні брилі в сусідньому селі, на храмовому святі. Сподобались, хотів ку-
пити, а продавець на те відмовив – сплети сам. Так і взявся Філатович за нову для себе 
справу. Перший бриль перешивав чотири рази, а вже другий вийшов на славу. Тепер 
кожному, хто хоче захистити голову від палючого сонця в такий природній спосіб, варто 
лише звернутись до майстра, а той ніколи не відмовить. За часів президентства Леоніда 
Кучми зробив кілька брилів на подарунок можновладному землякові. Ще багато чого 
вміє Філатович – і корзину сплести, і гарний човен змайструвати. У своєму житті він 
дуже завдячує молитвам матері, і сам черпає силу та впевненість у молитвах-оберегах.

Кравченко Віктор Андрійович (1968 р.н.) –художній керівник Михайло-Коцюбин-
ського Будинку культури, уродженець села Сивки. Хоч воно й не стало дном Київського 
моря, сім’я Віктора мусила перебратись в Жукотки, де він закінчив середню школу. Любов 
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і відчуття краси з дитинства прищеплювала синові мама Марія Прокопівна – учителька 
Жукотківської школи. Вона навчила його і вишивати. По закінченні Ніжинського учили-
ща культури Віктор Андрійович з головою поринув в улюблену роботу, і вже в зрілому 
віці знову захопився народною вишивкою. Він є автором вишитих картин  «Чиста роса»,  
«Зима в Карпатах»,  «Кароочка»,  «Леді і джентльмен» та інших красивих, витончених 
робіт.

Лук’яненко Зінаїда Григорівна (1938 р.н.) – уродженка с. Хрипівки Городнянського 
району у 1963 р. прибула в Седнів, як спеціаліст з рослинництва, з дипломом Уманського 
сільськогосподарського інституту. Стала одним із наукових співробітників науково-до-
слідної станції. Вишивка чарувала її завжди, і от з 1994 р. Зінаїда Григорівна присвячує 
улюбленій справі весь вільний час. Багатьом відомі вишиті майстринею картини  «Лебе-
ді»,  «День і ніч»,  «Калина»,  «Пташина розмова», численні рушники. Для їх створення 
майстриня вміло і естетично поєднує звичну вишивку хрестом з мережаним настилом 
по сітці, елементами макраме, гладдєвий валик, штапівку, строчку, мережку одинарний 
прутик, мережку подвійний стовпчик та інші техніки. Зінаїда Григорівна також пре-
красно шиє, в’яже гарні ексклюзивні речі спицями та гачком, захоплюється макраме, 
флористикою. Бездоганні роботи Зінаїди Григорівни є неодмінною прикрасою всіх свят 
і виставок, що проходять в районі.

Молибога Сергій –  самодіяльний поет з Анисова, у 2003–2005 рр. видав декілька 
збірок своїх віршів:  «Проміння долі»,  «Засів душі»,  «Зоряний шлях»,  «Краса»,  «Смак 
спокуси».

Мотуз Наталія – учениця Михайло-Коцюбинської школи мистецтв, переможець 
VІІІ Всеукраїнського художнього конкурсу  «Я хочу жити в якісному світі». Заступник 
Міністра освіти і науки України вручив Наталі Почесний диплом та плазмовий теле-
візор (2012).

Нестеренко Михайло Артемович – сільський майстер із 
села Ковпита. Декоративна криниця в центрі села, урочисто 
відкрита в ході  районного свята з нагоди 56-ї річниці з дня 
визволення Чернігівщини від німецько-фашистських загарб-
ників – одна із його майстерних робіт (1999 р., 18 вересня).

Питинська Галина Ва-
силівна – більше 50 років 
працювала вчителькою Пе-
трушинської школи. Спо-
чатку вчила найменших 
діток, а по закінченні Ні-
жинського педінституту 

ім. М.В. Гоголя викладала російську мову і літературу. 
Відома також, як майстриня вишивки. В її доробку ко-
лекція рушників, картин, і більше двох десятків ікон. 
Бездоганно вишиті роботи вчительки-майстрині нео-
дноразово збагачували експозиції районних виставок 
народної творчості.
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Поліщук Ніна Іванівна – лікар-терапевт Михайло-
Коцюбинської районної лікарні, але їй уже в дитинстві 
пророкували кар’єру художника. Хист до малювання, 
вочевидь, перейшов їй у спадок від обдарованого бать-
ка. Ще навчаючись у школі, Ніна мала персональну ви-
ставку творів, а по закінченні отримала направлення до 
художнього вузу. Але проявила характер і вступила до 
медичного. Вишивати навчилась також ще школяркою, 
а справжні великі роботи з’явилися в 1990-х роках. Хоча 
стверджує, що вишивання для неї – просто відпочинок, 
спеціалісти високо оцінюють роботи Ніни Поліщук, 
запрошують на виставки. Її чорно-червоні орнаменти 
і узори вишиті тонко, майстерно, з особливим смаком. 
А ікони Богородиці з Немовлям, Спасителя ніби випро-
мінюють неземне світло. В готові візерунки майстриня 
неодмінно додає щось своє: пейзажі стають схожими на 
поліські, дітки  «вдягаються» у вишиванки, тощо. А як художник, Ніна Іванівна само-
реалізується у особливо святкові дні Воскресіння Христового – творить писанки. Ці 
маленькі шедеври не раз виставлялись в дитячій художній школі, а одна з них разом з 
вишитою серветкою оселилась аж у Японії.

Светенок Людмила Костянтинівна (1978 р.н.) – молода майстриня-вишивальниця 
з Киїнки. За фахом викладач англійської мови, працює на кафедрі іноземних мов тех-
нологічного університету в Чернігові. Але знаходить час для естетичного захоплення 
– віртуозно володіє технікою вишивання бісером. Віддає перевагу духовним сюжетам 
– створені Людмилою ікони  «Нев’янучий цвіт»,  «Володимирська»,  «Микола Чудот-
ворець»,  «Леонід»,  «Любов»,  «Віра, Надія, Любов»,  «Людмила», авторські рушники 
захоплюють прихованим світлом, реалістичністю і водночас одухотвореністю образів.

Сербіна Марія Іванівна (1931–2009) – проста селянка з Левковичів, з чотирикласною 
освітою, зате надзвичайно чутливою душею, закохана в життя, у природу, у рідне село. 
Тонко відчувала музику, мала гарний голос і співала у складі сільського самодіяльного 
колективу. Свої вірші присвячувала і дарувала односельцям, яких розуміла, з якими 

ділила нелегку трудівничу долю. 
Відрізнялась хіба умінням пильніше 
розгледіти красу навколо, гостріше 
відчути добро і зло, а своїми дум-
ками і настроями поділитися через 
віршовані рядки. В одному з віршів 
самодіяльна поетеса бажає нащад-
кам: «Щоб ви у незгодах – стійкими,   

А у радощах – щедрі були.
Щоб достойно, щасливо і легко
Довгу путь на цім світі про-

йшли».
Земляки допомогли Марії Іва-

М.І.Сербіна спілкується з гостями свята 
«Седнівська осінь–2008»
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нівні видати збірочку поезій  «Лебедина пісня», написаних в період від 1993 по 2008 
роки.  «Де кожен душею великий поет» – ці слова із пісні про земляків чернігівського 
поета і виконавця Анатолія Кобзаря безпосередньо стосуються Марії Іванівни Сербіної.

Струк Михайло Миколайович (1943 р.н.) – майстер, який підніс ремесло лозо-
плетіння до рівня мистецтва. Житель села Іванівки. Виготовляє з лози такі звичні в 
кожній українській господі кошики, колиски, посуд і багато інших речей. Але особливі, 
ніби одухотворені талантом художника. Він є автором прекрасного меблевого гарнітуру  
«Чернігівчанка».

Стукач Валентина Григорівна (1972 р.н.) – пра-
цівниця рільничої бригади ТОВ  «Рудка», переможниця 
районного конкурсу  «Долі жіночі» (2002). Самодіяльна 
художниця своїм розписом оздобила інтер’єр місцевої 
церкви.

Фіношин Володимир Йосипович (1933–1998) – 
самодіяльний майстер-різьбяр з Павлівки.

Фурс Галина Федотівна (1922 р.н.) – самодіяльна поетеса з Кархівки, людина не-
спокійної творчої вдачі. У наш час таких людей називають малограмотними, адже Га-
лина Федотівна змогла свого часу, ще до війни, закінчити лише чотири класи місцевої 
школи. А далі на все життя – лише праця, піт, мозолі, страждання, турбота про ближніх. 
А вивершувався цей простий селянський побут поезією, що йшла від душі:  «На що 
було гляну, про те й вірш складеться. Про життя писалося, бо всякого ж було, про долю 
свою».Мудрість поважних років лише сприяла народженню все досконаліших творів.

Черниченко  Над ія  Михайл івна 
(1938 р.н.) – колишня колгоспниця, нині пенсі-
онерка із с. Семенягівка (Пакульська сільрада). 
Вишивати почала з дитинства. Численні висо-
кохудожні роботи майстрині давно перетнули 
кордон України – вона залюбки їх дарувала 
послам Японії і США, інші розлетілись в Ка-
наду, Польщу, Австралію, Німеччину. Звісно, 
прикрашають міські квартири дітей і онуків. 
Картини, ікони, рушники вишиває хрестиком 
і гладдю, навчила працювати голкою багатьох 
односельців. Ікона  «Микола Чудотворець» не 
залишає будинку майстрині, а чимало інших, 

нею створених, зайняли належне місце у храмі. Довго відпочивав на горищі під сіном 
давній творець домашнього полотна – дерев’яний ткацький станок. Якось взимку дістала 
його Надія Михайлівна, і на диво односельцям, вирішила навити кросна. Поряд старша 
сестра Єфросинія Михайлівна, сидячи на ослінчику, крутить колесо такої ж древньої 
прядки – перемотує нитки з клубочків на цівки, щоб сестрі зручніше ними скористатися. 
Не випускаючи з рук човника, Надія Михайлівна згадує:  «Звісно, ткали весь час, бо одяг 
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був майже весь домашнього виробництва, із полотна. Вирощували льон і коноплі, але 
цього було мало, то крали в колгоспі. Мусили красти, щоб голими не ходить, бо купити 
одягу ніде було, а коли й з’являлось дещо в продажу – не мали грошей. Льон спочатку 
вимочували в копанках, а коноплі розстеляли на стерні, щоб треста перегнила. Потім 
терли на терниці. Наступна операція –тріпання на дошці, що звалась трепло. Робили 
куделі, надівали на гребінь і пряли з них нитки. У мене зберігся гребінь ще від мами, 
дід мій зробив вручну із клена – зубці, як струни, дзвенять. І прядка майже в кожній 
хаті була, без неї ніяк нитку не зробиш. А потім нитки насновували на просінь (станок) 
і ткали полотно. Я б залюбки навчила когось із молодих, хай би знали ремесло, щоб не 
забулося, та ніхто не хоче. Кажуть, зараз все купити можна, навіщо морочитись. Добре, 
що онуків маю гарних, живуть у Києві, а цікавляться всім народним, історію сім’ї вивча-
ють, дивляться, учаться як воно робиться. Кажуть, заберуть колись станок собі в Київ».

Черняк Наталія Василівна (06.02.1940 р.н.) – мешкає в с. Рябці (Хмільницька 
сільська рада). Створює настільки досконалі роботи, що її вважають професіоналом 
у вишиванні. Справжній знавець народної вишивки, магічних стародавніх узорів. В її 
доробку рушники, панно, сукні, блузи, чоловічі сорочки. Уже в 1970-х роках роботи 
Наталії Василівни виставлялися в художньому салоні. З того часу майстриня створила 
сотні шедеврів, причому серцем відчуває стиль Чернігівщини, вишиває з науковим під-
ходом. Наталія Василівна впевнена:  «Наші чорняві й білолиці рушники зразу видно 
з-поміж інших, бо краса дивовижна, непоказна, ніжна, перш ніж її оцінити – треба при-
дивитися. Напевно, значення вишитих символів почало забуватися з приходом у наше 
життя атеїзму – згодом вишивка стала простою прикрасою і не більше, а це ж не так». 
Наталія Василівна керує студією  «Вишиванка», щедро передає молодим учням секрети 
майстерності. Організовувати виставки їй допомагає чоловік Леонід Іванович.

Чешенок Раїса Олексіївна – завідує Табаївським клубом-бібліотекою і захоплюється 
художнім розписом. Звичайні кухонні дошки, різні скляні вироби, матрьошки  та інші 
речі наділяє образністю, часточку живої природної краси ніби закарбовує на звичайних 
побутових речах, таким чином перетворюючи їх на мистецькі витвори. На запитання 
звідки черпає натхнення, живучи на маленькому хуторі Унучки, самодіяльна художниця 
відповідає:  «Це моє захоплення. Ще з шкільних років люблю це заняття. Колись після 
10-го класу навіть рік розмальовувала іграшки на Чернігівському комбінаті імені Шмідта».

Шидловський Григорій Титович (1920–2002) – самобутній майстер із села Друць-
кого. Умів спиляному дереву дати друге життя, перетворивши на красиві побутові речі, 
іграшки, скульптури, тощо. Це  він змайстрував криниці у Ладинці і Друцькому, на вер-
хівках  «посадив» гарних дерев’яних птахів. Для нової церкви в рідному селі виготовив 
купол. А ще чудово малював, залишив нащадкам цілу галерею неповторних картин.

Шльончик Лідія – районна газета друкує лист М. Карася  «Подарунок», де зазна-
чається:  «після закінчення Черниської середньої школи Лідія Шльончик вступила до 
художнього інституту. Нещодавно вона подарувала своїм односельчанам велике полотно  
«Виховання молодих балерин». Цей дорогий подарунок майбутнього майстра пензля 
вивішено в Клочківському сільському клубі» (1960 р., 31 березня).

Шпиг Марія Степанівна (1951 р.н.) – вишивальниця із Брусилова, яка вміє від-
творити на полотні прекрасні святі лики.
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ЗБИРАЧІ ІСТОРІЇ

Дахно  Юрій  Володимирович 
(11.03.1964 р.н.) – природжений до-
слідник-краєзнавець з маленького села 
Москалі Шибиринівської сільради, над-
звичайно цікава людина. За професією 
–технік поштового зв’язку, депутат ра-
йонної ради, вивчає в університеті історію 
права, пише краєзнавчу книгу. А ще Юрій 
Володимирович став відомим колекціо-
нером, зібрав кілька тисяч старовинних 
речей – предметів побуту, одягу, вишивки, 
фотографій, документів, тощо, які тепер 
мандрують Україною, виставляються в 

престижних виставкових залах і музеях, але в майбутньому мають стати основою міс-
цевого етнографічного музею. У кожній старовинній речі, навіть фрагменті, він вбачає 
свідка історії і ніколи не помиляється. Збираючи спочатку у своєму селі все, що трапиться 
і що люди згодні продати чи обміняти, потім у сусідніх, Юрій Володимирович створив 
цілий краєзнавчий музей. Вивчаючи різні типи вишивок, і сам почав вишивати. Для своїх 
вишиванок обирає давні сюжети, які передаються з покоління в покоління сільськими 
майстриням. Адже кожен стібок і хрестик, кожен узор чи мережка мають магічну силу. 
Юрій Дахно:  «Така робота дає спокій, налаштовує на позитивне сприйняття світу».

Гулай Андрій Трохимович – директор Шестовицької школи, вчитель історії, складає 
історичну довідку про село (1953). Він же у 1967 р. подав історичну довідку про село 
редакції видання  «Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область». У 1962 р. 
вийшов збірник  «Чернігівщина. Путівник» (Київ, облвидав), де вміщено нарис про 
Шестовицю.

Карпинський Костянтин Тимофійович – краєзнавець, історик, служив священи-
ком Георгіївської церкви с. Рудка на початку ХХ ст., один з активних членів губернської 
архівної комісії, збирав та друкував матеріали з історії села Рудка та її церкви.

Кисель Дмитро Юхимович – з Седнєва, 
завідувач Седнівського міністерського учи-
лища (1913–1917), пропрацював багато років 
у Седнівській школі, збирач історії селища, 
Відвідувачі Седнєва до середини 70-х рр. ХХ 
ст. завжди могли зустрітися з цією чудовою 
людиною та почути цікаву екскурсію по зо-
лотих сторінках історії славетного містечка.

Комітет по відзначенню та встанов-
ленню ювілейних дат та подій –  створений 
згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації В.А.Сидоренка у 
2002 р. Мета – вшанування відомих земляків, встановлення дат утворення організацій, 
підприємств, установ. Першим практичним втіленням цих завдань стали опубліковані в 
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районній газеті протягом 2003–2005 рр. «80 золотих сторінок» – цикл історико-краєзнав-
чих матеріалів про 46  сільських громад, присвячений 80-річчю створення Чернігівського 
району. Перші члени комітету: вчителі-історики Андрій Курданов (Пакуль–Чернігів), 
Сергій Горобець (Петрушин–Чернігів), Тетяна Безлюдна (с.Андріївка), Алла Орішко 
(с. Роїще), Володимир Кравченко (с. Довжик), Микола Бут (с. Іванівка).

Кондратьєв Ігор Вікторович – кандидат історичних наук, викладач Чернігівського 
Національного педагогічного університету, зібрав матеріал про села Чернігівського райо-
ну в період ХУІ-ХУІІ ст. і випустив окремою книгою «Під Литвою, Москвою і Польщею».

Краєзнавча організація – районний осередок Всеукраїнської Національної спілки 
краєзнавців, створений і зареєстрований у відділі юстиції районної державної адмінін-
страції у 2008 р. Членами організації є вчителі-історики, краєзнавці, сільські голови, 
сільські бібліотекарі, інші зацікавлені особи. Голова районного осередку – Андрій Курда-
нов (автор книги «Голос пам’яті» (1998). Під егідою краєзнавчої організації проводяться 
краєзнавчі конференції, видано окремими книжками збірники матріалів про сільські 
громади: «Містечко над Сновом» (2007), «Село над Десною – Шестовиця» (2009), «Па-
куль поживемо тут» (2010), «Дніпровське – минуле та сьогоденя» (2011), підготовлено до 
видання збірник про с. Старий Білоус. У шкіли району надійшли відеофільми з 7 частин 
про історію району. За інформаційної підтримки і безпосередньої участі краєзнавців, у 
співпраці з ветеранською організацією, відкрито низку меморіальних дошок відомим 
землякам в селах Андріївка, Іванівка, Петрушин, Шестовиця, Дніпровське, фотоалеї 
відомих земляків с. Іванівка, земляків-Героїв Радянського Союзу в с. Ковпита та героїв 
Соціалістичної праці в с. Анисів. У с. Дніпровське з’явився пам’ятник преподобному 
князю Миколі Святоші, а згодом і церква на його честь, збудована завдяки народному де-
путату України А.Новику. Краєзнавча організація підтримує творчу співпрацю з газетою 
товариства «Чернігівське земляцтво» в Києві «Отчий поріг», повертає імена неординар-
них земляків, репресованих, загиблих і полонених під час Великої Вітчизняної війни, 
залучає до вивчення історії рідного краю школярів.

Краєзнавчий гурток – районна газета повідомляє, 
що в Клочківський школі три роки діє краєзнавчий 
гурток.  «Зараз в школі близько ста експонатів. Тут 
серед експонатів свідоцтво про закінчення Клочків-
ської початкової школи за № 4106 датоване 1897 р., 
фото першого голови колгоспу у Клочкові Федора 
Федоровича Щура, першого голови сільради Павла 
Зіньковця (1964 р., 20 червня).

Кубрак Михайло Васильович (27.06.1955 р.н.) 
– організатор краєзнавчого музею в Анисові, а також 
директор місцевої школи. Анисівський музей пережив 
кілька етапів. Спочатку парторг місцевого колгоспу 
Дмитро Миколайович Чепурний (1951 р.н.) запо-
чатковував музей з метою зібрати і зберегти історію 
колгоспного руху у своєму селі, дані про передових 
трудівників, яких зібралось чимало. Проте в перші 
роки державної незалежності України, коли відбу-
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лась аграрна реформа і колгосп практично перестав існувати, експонати кілька років 
лежали бездоглядними у занедбаному приміщенні, без господаря. Врешті, у 1998 р., за 
сприяння колишнього голови райдержадміністрації О.П. Полковніченка, було прийнято 
рішення перенести музей в Анисівську школу. Фактичним завідувачем оновленого за-
кладу став директор школи, для якого це дуже пам’ятна подія:  «Протягом літа з ранку 
до вечора тривала копітка робота з залученням учителів і школярів, студентів та ви-
кладачів історичного факультету ЧДПІ, працівників обласного Історичного музею ім. 
В.В. Тарновського. І першого вересня 1998 року відбулося урочисте відкриття нашого 
історико-краєзнавчого музею». До поповнення експозиції активно залучалися школярі, 
місцеві жителі, які віддавали для загального користування і вивчення історії села най-
дорожче зі своїх домашніх архівів та скарбничок. Через кілька років стало можливим, 
пройшовши трьома музейними кімнатами, прослідкувати всю багатовікову історію 
села: від прадавніх городища і фортеці, що заступали собою підступи до Чернігова, і до 
знімка сучасного  «портрету» Анисова, зробленого із супутника. Тут цікаво і молодим, і 
анисівцям старшого покоління. В етнографічній частині – одяг, начиння, знаряддя праці, 
ткацький станок, зразки народних ремесел. Бентежать душу фотографії 220 анисівців, які 
не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної війни, та й усі інші документи, предмети 
воєнного періоду. Хвилює розповідь про Героя Соціалістичної праці Андрія Степановича 
Герасименка, якому випало визволяти рідне село в 1943, поховати рідних, знайдених під 
уламками розбомбленого будинку, і знову воювати, аж до остаточної перемоги. Досить 
об’ємно представлений період післявоєнної відбудови і трудового героїзму. Наказом 
міністра освіти № 848 від 25 грудня 2006 р. Анисівському історико-краєзнавчому надано 
статус зразкового музею навчально-виховного закладу.

Літопис територіальної громади – під час святкування 
80-річчя створення Чернігівського району (2003) для 46 сільських 
територіальних громад виготовлено великі книги для ведення 
Літопису. Щорічно, згідно з рішенням сесій сільських рад, відпо-
відальні за ведення Літопису вносять відповідні записи про визна-
чні події в громаді, імена переможців різних оглядів та конкурсів. 
Також до Літописів заносяться прізвища почесних громадян.

Ляшев Олександр – у 2003 році видано його книжку з історії 
села Роїще, яку він підготував, як дипломну роботу,  навчаючись 
на історичному факультеті Чернігівського педуніверситету.

Малинівська школа – у 1978 р. відкрито кімнату бойової та трудової слави.
Маркелов Степан Павлович (1910–1992) – колишній учитель М.-Коцюбинської 

школи, засновник і перший директор Михайло-Коцюбинського краєзнавчого музею, 
відкритого  1987 року. Перші експонати збирав разом з учнями місцевої школи. Це уні-
кальні речі – старі фотографії, документи, одяг, нагороди. Коли їх накопичилось доволі, 
щоб виставити на огляд, Степан Павлович звернувся до тодішнього голови колгоспу 
Василя Яковича Горбача (1930–2009), і знайшов не лише моральну підтримку – Василь 
Якович віддав у розпорядження музею старий будинок у центрі селища, посприяв його 
ремонту і навіть добудові кількох кімнат. Музей запрацював на повну силу, а коли С.П. 
Маркелова не стало, його естафету поніс далі Василь Якович. Цю людину поважали в 
селищі і за господарську діяльність, і за громадянську позицію. 15 років опікувався за-
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кладом, на його думку, дуже потрібним і цікавим. Документи, нагороди, фотографії, і ще 
багато експонатів, що стосуються колишнього колгоспу, тут займають окрему залу. Але 
історія селища почалась дуже давно, і було в ній багато цікавого, драматичного, постатей 
і подій, тому Василь Якович пішов шляхом розширення експозиції. Більшість експонатів 
музею подаровано земляками та зібрано школярами. Приходять люди, впізнають своїх 
родичів і сусідів на знімках, згадують минувшину, свої молоді літа. Ось свідоцтво про 
успіхи в навчанні, видане Миколі Васильовичу Скоробагатому у 1913 році. Це прізвище 
дуже поширене в селищі, один із Скоробагатих був колись головою сільради. Можли-
во, тільки завдяки музею зберігся цей давній аркушик і тепер об’єднує велику родину. 
Шабля кавалериста, викувана на початку ХVІІІ століття, гвинтівка Токарєва, що була на 
озброєнні наших воїнів на початку Великої Вітчизняної. 

Окреме місце в експозиції відведене для знатних земляків: письменника і громадського 
діяча В.М. Блакитного (Еллана), Героїв Радянського Союзу Я.Ф. Руденка, К.Ф. Шка руби, 
С.С. Одноворченка, ветерана Великої Вітчизняної, учасника Параду перемоги у 1945 р. 
М.М. Портного, депутата Верховної Ради України 11 скликання М.І. Агієнка, колишнього 
голови районної державної адміністрації О.П. Полковніченка та інших.

Вчителі проводять в музеї уроки історії і краєзнавства. Приїжджають історики із 
Чернігова. Фах історика, повага до батька та його справи не дозволили Володимиру 
Васильовичу Горбачу лишатись осторонь. Він замінив батька на посаді директора. Тут 
і дідусь по материнській лінії  «присутній» – козак періоду Першої світової війни Пав-
ло Артюшенко. Від нього пішов великий, чесний і працьовитий рід. Нехай знають про 
нього молоді, нехай згадують старі. У планах молодого директора співпраця з обласним 
історичним музеєм.

Маслюк Михайло Тихонович (1905 р.н.) – уродженець с. Павлівка, учасник бо-
йових дій, нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни ІІ ст., медалями  
«За відвагу»,  «За оборону Кавказу»,  «За взяття Берліна»,  «За доблесну працю». Вів і 
залишив нащадкам записи з історії сіл своєї громади.

Матвієнко Костянтин Іванович (05.10.1949 р.н.) – уро-
дженець смт. Олишівка, дослідник історії своєї малої батьків-
щини. Після відставки з органів внутрішніх справ України, у 
званні підполковника, працював начальником Деснянського в 
Чернігові райуправління соціального захисту населення. До 
написання книги  «Розкидане каміння збирають» й загалом до-
слідницької діяльності його наштовхнула незвичайна знахідка 
– двоє свідоцтв про смерть однієї й тієї ж людини – земляка 
і родича Микити Скоробагатька. І виявив, що в долі людини 
втілилась доля селища, а за великим рахунком – трагедія всього 
українського селянства 30-х – 40-х років ХХ ст. Тому й книга  
«Розкидане каміння збирають» має таку присвяту:  «Пам’яті 
батьків наших, життєвий шлях яких пройшов через беззакон-

ня, голодомор, репресії, війну, підневільну працю». У передмові він написав:  «Вакуум 
історичної правди, який був штучно створений у нашій державі, викликав недовіру до 
сучасних істориків і потяг до правдивих подій у житті не тільки народу, а й окремої 
особи. Перепад думок і поглядів спонукав мене взятися за перо і написати те, про що 
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ще недавно говорилося тільки у сім’ях, і то пошепки. Шкодую, і мабуть не тільки я, що 
вже ніколи не запитати і не записати розповіді тих, хто переживав страхітливі часи. І все 
ж бажання викласти на папері хоча б одну краплину історичної правди із життя одно-
сельців не покидає, адже ця правда довгі десятиліття була схована державою від людей, 
хоча, як відомо, не люди існують для держави, а вона повинна бути для них захисником 
і піклувальником».

Музей в с. Анисів – районна газета друкує статтю  «Буде музей в Анисові» де по-
відомляється, що  «інтелігенція села Анисів вирішила до 50-річчя Радянської влади 
піднести хороший дарунок хліборобам артілі – створити в Будинку культури кімнату-
музей. Вчителька Феодосія Степанівна Лисенко очолила групу, яка збирає матеріали для 
колгоспного музею. В експозиції музею будуть два розділи: дореволюційний і сучасний 
Анисів. Завідуючий Будинком культури Володимир Доман підготовляє стенд  «Вічна 
слава», який розповідатиме про його земляків-учасників Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років, що загинули, захищаючи нашу Батьківщину від німецько-фашистських 
загарбників» (1966 р., 21 липня).

Музей в с. Піски – районна газета повідомляє, що у Пісках відкрито сільський кра-
єзнавчий музей (1960 р., грудень).

Музей в Седневі – відкрито седнівський історичний музей на громадських засадах 
(1961). Вчителька Поліна Миколаївна Прудяк ознайомила перших відвідувачів з експо-
натами музею, зібраними вчителями. У 1966 р. на засіданні виконкому селищної ради 
йдеться про підготовку до відкриття краєзнавчого музею в кам’яниці Лизогубів.

Музей-кімната – в селищі Михайло-Коцюбинське відкрито музей-кімнату письмен-
ника Михайла Коцюбинського, іменем якого названо селище (1972 р., листопад).

Про рідне село складаються вірші та пісні: в районній газеті друкується текст пісні 
М.М. Дорошенка  «Едем в Левковичи» (1989 р., червень); районна газета  «Наш край» 
друкує текст пісні  «Шестовиця» на вірші Миколи Малого та музику Петра Григоровича 
Зуба (1993 р., 24 грудня); друкує вірш Надії Єрмоленко  «Моє рідне село – Скорінець» 
(1998 р., жовтень); друкує текст пісні  «Моє рідне село Слобода» (слова О.П. Процько, 
музика Л.К. Пищур) (1999 р., вересень).

Сидоренко Іван Григорович (1912–1997) – житель села Товстоліс, довгий час пра-
цював механізатором, ветеран Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., мав урядові 
бойові та трудові нагороди. Вів записи про події в селі та в колгоспі з 1930 року, а з 1956 
року щорічно.

Скуратович Анатолій Михайлович (04.06.1949 р.н.) – житель смт Михайло-Ко-
цюбинське, колишній військовий офіцер. Заступник голови ради Чернігівської обласної 
громадської організації «Всеукраїнська спілка радянських офіцерів». Член обласної ради 
ветеранів, голова ради організації ветеранів смт М.-Коцюбинське.Ініціатор відкриття 
меморіальних дошок орденоносцям колгоспу ім. Войкова, В.Я.Горбачу, трьом земля-
кам-Героям Радянського Союзу. Глибоко вивчає історію селища, накопичує матеріал про 
партизанський рух, зокрема партизанський загін ім. М.Коцюбинського, орденоносців та 
інших відомих земляків, які жили в різні історичні періоди. Краєзнавчі статті Скурато-
вича друкуються в періодичних виданнях.

Студьонова Людмила Валентинівна (20.01.1942 р.н.) – краєзнавець, завідувала від-
ділом краєзнавчої літератури і бібліографії обласної універсальної наукової бібліотеки 
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імені В.Г. Короленка. Окрім численних бібліографічних до-
відників по Чернігівській області, не однієї сотні краєзнавчих 
публікацій у пресі, Людмила Валентинівна видала окремими 
книжками серйозні дослідницькі праці з історії Чернігівсько-
го району: «Чернігівське повітове земство. Сторінки історії» 
(2003); «Ось де, люди, наша слава» (2004) – про події і пер-
соналії Козацької доби; «Долі, обпалені війною» (2005) – про 
учасників війни – вихідців із населених пунктів району, свід-
чення очевидців, нагородні листи на Героїв Радянського Сою-
зу;  «Слідами чернігівського підпілля» (2007) – про маловідомі 
сторінки діяльності Чернігівської міської підпільної організації 
у 1941–1945 рр. на чолі з Михайленком О.Д. (1918–1985) на 

тлі створеного німецько-фашистськими окупантами режиму, та вірних його помічників 
– патріотів із Андріївки, Киїнки, Козерогів та інших сіл Чернігівського району.

Ткаченко Віктор Вікторович (01.01.1953 р.н.) – народився в с. Ладинка, голова 
Ради товариства  «Чернігівське земляцтво» в м. Києві, голо-
ва Спілки громадських організацій  «Асоціація земляцьких 
організацій  «Рада земляцтв областей та регіонів України», 
шеф-редактор  газети «Чернігівського земляцтва  «Отчий 
поріг». У 2000 р. удостоєний звання лауреата Чернігівської 
обласної премії імені Михайла Коцюбинського за редагуван-
ня календаря на 2000 рік  «Чернігівщина – земля козацька». 
Нагороджений орденами  «За заслуги» ІІ та ІІІ ст. (2008, 
2012), Почесною грамотою Верховної Ради України (2004), 
Грамотою Президента України (2002), Почесний працівник 
фізичної культури та спорту України (2010), голова «Асоціації 
ветеранів спорту України».

Центральна районна лікарня також має свій музей. Власними зусиллями до 
50-річчя лікарні його створювали і продовжують поповнювати лікарі, медсестри і всі 
інші працівники ЦРЛ.

 «Шестовиця на дорогах війни» – у 2005 році побачила світ книжка краєзнавця Юрія 
Ярошенка, який на документальній основі і по спогадах очевидців тих подій, спробував 
відтворити події воєнних років, які відбувались на шестовицькій землі, подає уточнені 
списки односельців загиблих на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. та 
під час окупації села, вивезених на примусові роботи до Німеччини, учасників бойових 
дій на фронтах війни та ін.

ПЕРЛИНИ АРХІТЕКТУРНОГО МИСТЕЦТВА 
ТА ПАМ’ЯТНИКИ

Про непересічні події в житті громад району, про видатних людей, що творили його 
історію, свідчать не лише архівні документи. Пам’ятний знак поблизу с. Халявин нагадує 
про місце поховання жертв політичних репресій.
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Меморіальні дошки встановлено на місцях, де у вересні 1941 і вересні 1943 років 
точилися запеклі бої. 

На Клочківському Будинку культури збереглася пам’ятна дошка, що нагадує про рік 
його відкриття, приуроченого 50-річному ювілею революції 1917 р., а в с. Піски встанов-
люється меморіальна дошка на честь нагородження пам’ятним Всесоюзним урядовим 
прапором (1969 р., листопад).

На початку 70-х років у Михайло-Коцюбинському було встановлено меморіальну 
дошку Єллану Блакитному. А починаючи з 1998 р. на теренах району встановлено 7 
меморіальних дошок: Олександру Рігельману в Андріївці (2003), Іллі Шрагу в Седневі 
(2006), Пилипу Морачевському в Шестовиці (2007), Данилу Самойловичу в Іванівці 
(2007), трьом Героям Радянського Союзу, уродженцям Михайло-Коцюбинського (2008), 
Володимиру Дрозду в Петрушині (2009). А також: братам Черінькам – у Дніпровському 
(2009), Францу Дюкичу – в Анисові (2009).

До 1020-ліття хрещення Русі пам’ятну дошку із записом про історію церкви було 
встановлено на храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Довжику.

У 2011 році відкрито меморіальну дошку на фасаді будівлі Чернігівської райдержад-
міністрації та райради, яке зводив та працював у ньому перший представник Президента 
України в Чернігівському районі О.П. Полковніченко.

1690 рік – закінчилось будівни-
цтво кам’яниці Лизогубів у Седневі, 
що є унікальним пам’ятником ХVІІ 
ст. в Україні. Мурована з цегли будо-
ва на два поверхи, з потайниками у 
льохах (їх знайшов у 30-х роках мис-
тецтвознавець Степан Таранущенко. 
Він вважав, що кам’яниця  «призна-
чалася задовольнити потреби адміні-
стративно-урядової установи»: Льохи 
– для зберігання зброї, пороху, харчів, 
грошей, інтендантських складів). До 
1917 р. кам’яниця була власністю Іллі 
Івановича та Андрія Івановича Лизо-
губів. Вони добудували до старої будівлі башту псевдоготичної форми. Після революції 
кам’яниця перетворилась на обідрану брудну пустку. Перша реставрація почалась у 1930 
р. згідно з рішенням Українського комітету охорони пам’яток культури при Національ-
ному Комісаріаті освіти УРСР. Закінчилась у 1967 р. 

У седнівському парку Лизогубів діяв фонтан  «Гетьман», який бив струменем вище 
відомого петергофського  «Самсона».

1904 рік – у Седневі, на кошти Ф. Лизогуба та інших шанувальників творчості 
Кобзаря, встановлено погруддя Тараса Григоровича Шевченка. Бюст було виконано 
з гіпсу, і встановлено на постамент з цілого шматка граніту. Це був один з перших в 
Україні пам’ятників Кобзареві. На одному із сходів у липні 1923 року жителі селища 
постановили на свої кошти побудувати пам’ятник Т.Г. Шевченку. Відбулось відкриття 
пам’ятника, а силами місцевих артистів поставлено виставу, виступив хор. У 1924 р. 
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пам’ятник перенесли з каштанової алеї на 
головну площу Седнева. А в 1943 р. він 
був зруйнований німецько-фашистським 
окупантами. Цього ж року в Москві по-
мер і його талановитий автор, майже 
забутий український скульптор Федір Пе-
трович Балавенський. Новий пам’ятник 
Т.Г. Шевченку постав в лизогубіському 
парку, біля школи у 1957 р. (за проектом 
скульптора М.Є. Гаврилка). У 2010 р. біля 
Седнівської школи (Лизогубівський парк) 
встановлено новий пам’ятник Тарасу 
Шевченку (скульптор Андріан Балога). 

1967 р. – в Олишівці спорудили пам’ятник гетьману 
Богдану Хмельницькому.

1963 рік – в Седневі відкрився Будинок творчості і 
відпочинку Національної спілки художників України. В 
майбутньому тут має бути заповідник  «Маєток Лизогу-
бів». Початком заповідника можна вважати пам’ятники, 
встановлені у 2000-х роках у парку біля  колишньої ро-
динної садиби, де знаходилась школа: Леоніду Глібову, 
братам Іллі та Андрію Лизогубам (автори Єгор і Микита 
Зігури), Аркадію Казці (скульптор Олександр Хівренко), 
Герою України художниці Тетяні Яблонській (скульптор 
Василь Бородай), декоративно-паркову композицію  «Ко-
зацька пісня» (скульптор Андріан Балога).

1992 рік, 23 травня 
– у селі Черниш відкри-
то бюст Тарасу Григоро-
вичу Шевченку (автор 
– заслужений скульптор 
України Світлана Мо-
роз).

2012 рік, вересень 
– біля нової школи в 
Седневі встановлено 
пам’ятник Федору Ан-
дрійовичу  Лизогубу 
(1851–1928) – уроджен-
цю Седнева, громад-
ському і державному 
діячеві.
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Відзнаки сільських працівників культури

Богомолець Сергій Олександрович – кіномеханік з с. Ягідне, нагороджений знаком  
«Відмінник кінематографії СРСР» (1979 р., вересень), його ім’я заносилось на районну 
Дошку пошани (1977–1979, 1982, 1983).

Бебко Раїса Григорівна – завідуюча бібліотекою с. Довжик за хорошу роботу на-
городжена Почесною грамотою Міністерства культури УРСР (1957 р., грудень).

Буланенко Володимир Євгенович – начальник відділу культури Чернігівської 
райдержадміністрації, нагороджений Подякою Чернігівської обласної державної адмі-
ністрації (2010).

Вареник Катерина – завідуюча Лукашівською бібліотекою, переможець Всесо-
юзного огляду бібліотек, бібліотеці присвоєно звання бібліотеки відмінної роботи 
(1967 р., серпень), нагороджена грамотою Чернігівського обкому компартії України 
(1976 р., серпень).

Василенко Раїса Миколаївна – директор районного Михайло-Коцюбинського 
Будинку культури, нагороджена Почесною грамотою Чернігівської обласної державної 
адміністрації (2008).

Горбач О.А. – завідуюча Шибиринівською сільською бібліотекою, у 1968–1969 рр. її 
ім’я заносилося на районну Дошку пошани, відзначена грошовою премією Міністерства 
культури УРСР (1970 р., 3 лютого).

Духовий оркестр – шкільний духовий оркестр М.-Коцюбинської школи нагородже-
но Дипломом ВЦРПС, Міністерства культури СРСР та ЦК ВЛКСМ за активну участь у 
пропаганді патріотичної пісні (1983 р., лютий).

Заліська Марія – районна газета повідомляє, що в слабинській бібліотеці добре 
організована робота. Тут регулярно проводяться літературні вечори, обговорення книг. 
За хорошу роботу бібліотекар М. Заліська нагороджена Почесною грамотою Міністер-
ства культури УРСР та виконкому обласної ради депутатів трудящих (1957р., листопад).

Кирильченко Олександра Іванівна (1934 р.н.) – працювала завідуючою Кархів-
ською сільською бібліотекою, у 1967 р. стала переможцем Всесоюзного огляду на кращу 
бібліотеку, закладу було присвоєно звання бібліотеки відмінної роботи.

Козел Андрій Васильович – завідувач Будинку культури с. Анисів, обирався народ-
ним засідателем районного суду (1954), нагороджений Почесною грамотою Міністерства 
культури СРСР (1957 р., грудень).

Коломієць Наталія Іванівна (1952 р.н.) – директор Павлівського Будинку культури 
з 1972 року, нагороджена багатьма грамотами. В 1982 році нагороджена пам’ятним зна-
ком Міністерства культури СРСР  «За досягнення в самодіяльній народній творчості».

Агіткультбригада  «Спектр» Павлівського Будинку культури визнана перемож-
цем фестивалю агіткультбригад району (1982 р., квітень). В 1981–1983 рр. дипломанти 
обласного огляду  «Золотий колос». Павлівський Будинок культури переможець район-
них оглядів художньої самодіяльності в 1979, 1980, 1985, 1987–1989, 1996 рр. Вокальне 
тріо з Павлівки у складі Наталії Коломієць, Лідії Гончаренко та Валентини Богдан ста-
ло лауреатом республіканського телетурніру  «Сонячні кларнети» (1983 р., лютий). В 
1987–1988 рр. ансамбль лауреат обласних фестивалів  «Данко».

Коноваленко Лідія Григорівна – завідуюча бібліотекою-філіалом с. Халявин, на-
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городжена Подякою Чернігівської обласної державної адміністрації (2008).
Куліш Євдокія Степанівна (1933 р.н.) – активна учасниця художньої самодіяльності 

села Красне, учасницяVІ-го Всесвітнього фестивалю молоді в Москві (1957).
Мартиненко Олександр Федорович (1887–1968) – розповсюджував книги з Пе-

трушина, відомий на весь Радянський Союз книгоноша. У 1957 році у Москві вийшла 
його книжка  «С книгой по жизни», в якій описав свою працю книгоноші. Після війни 
деякий час очолював сільську раду. Став прототипом  образу Калайди в оповіданні В. 
Дрозда  «Спектакль».

Мурашко Валентина Іванівна (1941 р.н.) – працювала завідуючою  Старобілоусь-
ким клубом з 1960 по 1976 рр., за її ініціативою в 1965 р. встановлений обеліск загиблим 
радянським воїнам, з 1986 по 1990 рр. організатор газифікації частини села, депутат 
сільської ради.

Назаренко Ніна Павлівна – директор Олишівського Будинку культури, делегат 
з’їзду працівників культури в м. Києві – першого в незалежній Україні (2000 р., квітень).

Новик Марія – завідуюча Дніпровською сільською бібліотекою, яка визнана пе-
реможцем Всесоюзного огляду бібліотек з присвоєнням звання бібліотеки віддмінної 
роботи (1967 р., 29 серпня).

Огнівенко Оксана Степанівна – провідний методист Михайло–Коцюбинського 
районного будинку культури, нагороджена Почесною грамотою Чернігівської обласної 
державної адміністрації (2008).

Пархоменко Катерина Борисівна – завідуюча Слабинською сільською бібліотекою, 
за досягнення в роботі занесена на обласну Дошку пошани (1980 р., листопад).

Пелепець І.П. – завідуючий Старобілоуским клубом, нагороджений Почесною гра-
мотою міністерства культури УРСР (1957 р., грудень).

Передові клуби – у Халявині організовано зразковий колбуд. Наркомпрос надіслав з 
Харкова різне майно для колбуду – струнні інструменти, картини, різні ігри, тощо (1934 р., 
12 червня); Мінкультури УРСР відзначило кращу роботу клубів серед яких і Брусилів-
ський, Зайчанський, Ковпитський та Товстоліський, а завклубами с. Боромики Сергій 
Тихонович Остапенко та с. Красне Василь Григорович Легкобит відзначені грошовою 
премією Міністерства культури УРСР. Черниській бібліотеці присвоєно звання закладу 
відмінної роботи (1970 р., лютий); колектив Роїщанської сільської бібліотеки (завідуюча 
ветеран праці Галина Іванівна Зінченко) посів 1-е місце у районі за результатами змагання 
і був премійований магнітофоном (1979); переможцем серед культосвітніх закладів ра-
йону визнано Рудківський Будинок культури (1985 р., лютий); завідуючий Клочківським 
сільським клубом П. Шарпатий нагороджений за хорошу роботу Почесною грамотою 
Міністерства культури СРСР (1957 р., грудень; 1959 р., 19 серпня; 1960 р., 27 лютого).

Поліщук Надія – директор Ладинського Будинку культури, самодіяльна поетеса, 
лауреат районного конкурсу  «Жінка року» (2003).

Семенець Світлана Петрівна – завідуюча бібліотекою-філіалом с. Киїнка, нагоро-
джена Почесною грамотою Чернігівської обласної державної адміністрації (2008), Гра-
мотою Головного управління культури Чернігівської обласної державної адміністрації 
(2010).

Сиза М.С. – районна газета друкує матеріал про сільського бібліотекаря с. Андрі-
ївка  «Якби ще й умови…»: книжковий фонд понад 5.300 книжок (1962 р., 1 червня та 
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1962 р., 28 грудня); «З любов’ю до книги»: про М.С.Сизу, яка працює на цій посаді 
41 рік (1999 р., 20 березня).

Танцювальний дует у складі Валентина Яковлева та Наталі Коляди з Оли-
шівського Будинку культури отримав диплом ІІ ступеня і срібні медалі переможців 
республіканського конкурсу-фестивалю самодіяльного мистецтва (1970 р., травень).

Татаренко Валентина Іллівна – завідуюча бібліотекою-філіалом с. Анисів, нагоро-
джена Подякою Чернігівської обласної державної адміністрації (2008).

Шеремет Людмила Михайлівна – художній керівник Терехівського Будинку 
культури, член обкому профспілки працівників культури, за здобутки у праці, за досяг-
нуті високі показники у змаганні, занесена до обласної Книги трудової слави (1987 р., 
28 листопада), відзначена грошовою премією Міністерства культури УРСР (1989).

1998 рік  – Грамотами Міністерства культури України нагороджені: Р.М. Коптіль, 
І.М. Польовик, Л.С. Моргун, М.В. Городня, Л.О. Коваленко.
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ДУХОВНІ ТВЕРДИНІ ЗЕМЛІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ

Віра в Єдиного Живого Бога, у Трійцю Святу споконвіку є духовним джерелом для 
нашого народу, до якого припадають і в годину радості, і шукаючи захисту від біди. Була 
в нашій історії сторінка войовничого атеїзму, ера руйнації і поклоніння несправжнім 
ідеалам. Але істина незмінна, і люди повернулися до неї. 

Для будівництва церков відшукувались найкращі майстри, талановиті іконописці та 
народні художники писали ікони, і ці святі образи не лише прикрашали інтер’єри храмів, 
вони наповнювали їх благодаттю. Нерідко навіть в маленьких віддалених селах з’являлись 
справжні шедеври архітектурно-монументальної культури. Православні церкви слугували 
нашим пращурам духовним прихистком, а також освітянськими осередками, оскільки 
саме при храмах відкривались перші сільські школи, шпиталі. У сільських церквах 
велися і зберігалися метричні книги, де велись записи про народжених, одруження та 
померлих. А 12 жовтня 1866 р. Святійший Синод видав указ, за яким при церквах мали 
вестися місцеві літописи, до яких заносилися історико-статистичні описи населених 
пунктів, а також знаменні події, що відбувалися у приходах. Про це пишуть «Чернигов-
ские епархиальные известия» у № 15 за 1903 р. На жаль, літописи були втрачені в роки 
руйнації сільських храмів.

 «З дороги до престолу, а потім до столу» – народний вислів відобразив тодішнє 
правило суспільства про повагу до церкви, де б не довелося перебувати людині. Навіть 
статус населеного пункту визначався за наявністю храму: якщо існує церква – це село, 
відсутня – дєрєвня (після 1947 року всі населені пункти мають однаковий статус – село).

Після здобуття Україною державної 
незалежності в районі виросло чимало 
прекрасних храмів, причому майже по-
всюдно до справи активно долучались 
сільські громади, а допомогу людям 
надавали керівники підприємств, при-
ватні підприємці, земляки з-за кордону 
та інших регіонів України.

У Навозах (з 1962 р. – Дніпров-
ське) з давніх часів діяла Миколаїв-
ська церква, зведена на кошти Києво-
Печерської лаври. Архімандрит Киє-
во-Печерської лаври Інокентій Гизель 

28 січня 1683 р. звертається до мешканців с. Навози:  «подданным нашим монастырским, 
парохианам церкви навозской благословение Божие и наше засилаем, доброго здравья 
и щастливого помешканья зычачи на долгие лета». У 1755 році в селі діють школа 
та шпиталь.У 1767 р. зазначається:  «с. Навоз, при р. Днепре, церковь свят. Николая. 
Крестьянских дворов – 36, владения Киево-Печерской лавры». У 1770 р. на кошти 
Києво-Печерської лаври збудовано Миколаївську церкву. Філарет (Гумілевський) наво-
дить відомості про давність церкви в селі:  «Храм Навоза с древних времен посвящен 
св. Николаю. На колокольне Навозской два колокола с изображением св. Николая и на 
одном с показанием 1647 г., а на другом 1648 г.». Церкву переносили в 1857 та 1886 рр. 

Фото 1928 р.
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(зазначається причина переносу – від розливів Дніпра) з одного місця в інше. У церкві з 
1867 р. вівся та зберігався літопис. У 1905 р. зазначалось, що  «книг в церковной би-
блиотеке для чтения предназначенных… самое ограниченное количество, церковно-
приходское попечительство открыто с 1878 г.». Священики: Григорій (1683), Кирило 
(1764), Кирило Іванов (1784), Борис Елланський (1813), Петро Елланський (1861–1872), 
Микола Петрович Елланський (1872–1895), Андрій Семенович Улезко (1905), Микола 
Григорович Петров (1911), Іван Миколайович Любимов (1912–1917), Павло Матвійович 
Хайневський (1917–1919) Острицький (1935); диякони: Яків Григорович Михановський 
(1865–1875), Яків Шеляговський (1875), Яків Малиновський (1880); псаломщики: Яків За-
харієвич Жураховський (1857–1910), Іван Федорович Жураковський (народився в Мньові, 
у Навозах з 1891 по 1903 р.), Тимофій Панасович Земський (1903), Василь Васильович 
Саввин (1905), Іван Петрович Скубачевський (1910–1919); паламарі: Русанович (1818), 
Борисенко (1859), Іван Іванович Борисенко (1862–1879), Іван Батурин (1875); церковні 
старости: селянин Василь Крижанівський (1821), селянин Іван Никифорович Геращенко 
(1903–1905), Мойсей Андрійович Крижанівський (1914). У лютому1907 року золотою 
медаллю за 50-річну службу з написом  «За усердие» на Аннінській стрічці нагородже-
ний псаломник Яків Захарович Жураковський.

Після закриття в 60-х рр. ХХ ст. частину приміщення церкви переобладнали під 
сільський клуб.

Микола СВЯТОША – дар небес селу Дніпровському

Справді, не всім так щастить, як жите-
лям колишніх Навозів. Ось уже одинадцять 
віків вислуховує їхні молитви, творить за-
ступництво перед Богом і неначе омофор, 
тримає на святих плечах всю історію села 
колишній князь і засновник, істинний батько 
численних поколінь дніпровців – Микола 
Святоша. Він народився приблизно 1080 
року, відійшов у вічність в похилому на той 
час віці – 62 роки. Святі мощі канонізованого 
після смерті князя зберігаються у Ближніх 
(Антонієвих) печерах Києво-Печерської лав-
ри. Майже на всіх іконах Миколи Святоші 
біля ніг святого у чорних ризах із смиренно 

похиленою головою лежить корона. На знак того, що він добровільно відмовився від 
успадкованої влади, багатства і земельних володінь, присвятивши себе служінню Богу. 

Син чернігівського князя Давида Святославовича носив подвійне ім’я Панкратій-Свя-
тослав, перше на честь святого покровителя, а друге за язичницьким звичаєм. Святошею 
його звали ще з дитинства, як пестливо зменшене від Святослава. І все ж Святославів 
було багато, а Святоша виявився один. Ця приставка природно додалася до церковного 
імені Микола, отриманого після постригу, бо цілком відповідала сутності людини. У 
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віці 26 років він розчарувався у світському житті, отож 17 лютого 1108 року увійшов 
через ворота Києво-Печерського монастиря на його територію і залишився там навічно. 
36 років смиренно виконував послушання воротаря, кухаря, дроворуба, прислужував 
братії-чорноризникам не тільки працею, а й лікував, пророкував, просвіщав тим, що 
подарував монастирю велику бібліотеку та сприяв розвитку лаврського книгодрукуван-
ня. Розширив монастирську лікарню, посадив прекрасний сад і фінансував будівництво 
Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря та лікарняної церкви Святого 
Миколая. В єпархіальних записах зберігається текст розмови князя-ченця з Петром – 
своїм колишнім лікарем (в монастирі він повністю відмовився від лікування тіла). На 
зауваження Петра, що брати князя дуже вболівають за його теперішній стан, правнук 
Ярослава Мудрого відповів: «Якщо ж жоден з руських князів не зробив цього раніше 
мене, то нехай я, наслідуючи Царю Небесному, буду їм прикладом, щоб із цього часу 
будь-хто  взяв приклад і пішов за мною. А там – подумай про себе й про тих, хто навчив 
тебе». Там же сказано: «Якщо ж коли проти волі йому траплялося мати що-небудь, як 
князеві, від своїх колишніх людей, то все роздавав він мандрівникам, злиденним і на 
побудову церков, а також жертвував багато книжок на церкву. 

У день смерті цього святого князя ледь не 
весь Київ зібрався, віддаючи йому останнє цілу-
вання». Мікрорайон Святошине в Києві названо 
так саме тому, що цими землями разом з Борща-
гівкою володів Микола Святоша. Кияни вшану-
вали святого князя і пам’ятником на проспекті 
Вернадського. Але володіння князя Святослава 
Давидовича сягали значно далі київських меж. 
«Посеред водного шляху від Любеча до Києва, 
на кордоні двох князівств, виникає поселення 
Навози. Згадується тоді і Пакуль. Після князю-
вання в Луцьку Микола Святоша, син Чернігів-
ського князя, отримує у володіння від батька 
Давида Святославовича землі коло Дніпра. Па-
куль – прикордонне поселення між Київським та 

Чернігівським князівствами. Неподалік знаходилися Навози (сюди навозили землі для 
спорудження будинку, де мешкав Микола Святоша з сім’єю). До того ж це село знаходи-
лося посеред водного шляху з Любеча 
на Київ. І згідно з іншою легендою, 
саме сюди звозили данину, яку згодом 
відправляли в столицю держави. Ще в 
ті часи зародилась у князів і заможних 
людей традиція дарувати та заповідати 
монастирям власні земельні володіння. 
Микола Святоша заповів свої придні-
провські маєтності, в тому числі На-
вози і Пакуль. Згодом нові поселення 
ставали власністю Києво-Печерського 

В с. Дніпровське

Відкриття церкви в с. Дніпровське, 20011 р.



Духовні твердині землі Наддніпрянської

497

монастиря». Отож, як кажуть, сам Бог велів жителям колишніх Навозів пам’ятати і ша-
нувати засновника села, котрий, до того ж, визнаний православною церквою святим. На 
Покрову 2009 р. в селі встановлено і освячено пам’ятник Миколі Святоші. Скульптура 
виконана на повний зріст у смиренній позі, у ризах ченця, з кошиком у руках (автор 
– молодий київський скульптор Владлен Караченцев). Під час відкриття пам’ятника 
Миколі Святоші уродженець Дніпровського, народний депутат України Анатолій Новик 
висловив свою готовність сприяти будівництву церкви на честь преподобного князя, по-
кровителя і засновника села. Спорудження церкви вирішив присвятити своїй матері та 
всім землякам, полеглим на фронтах війни. В селі відбулись громадські слухання, жителі 
обговорювали проект храму, сільська рада визначила місце для будівництва. Довго че-
кати громаді не довелось – над дахами осель засяяли золоті куполи прекрасного храму, 
піднеслись в небо хрести, архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій 
освятив престол церкви на честь Святителя Миколая.

Різьблений напис над дверима церкви свідчив:  «року 
Божого 1710 мар. 29 основася церковь сія святыя Троицы 
въ Пакуле за благословеніем превелебнейшаго отца Модеста 
наместника печерскаго, и стараніем о. Діонісія Кубачевскаго, 
городничаго пакульскаго». Дерев’яна п’ятикупольна церква 
служила людям понад двісті років. Мала пишний, мистецьки 
виконаний іконостас, багате начиння. Священик Троїцької 
церкви Грабовський Костянтин Васильович (1817–1914) мав 
численні нагороди за багаторічну службу, був попечителем 
земської школи у Пакулі. 

У 1938 році войовничі атеїсти, з благословення компар-
тійної влади, зняли церковні дзвони і відвезли на переплавку 
на чернігівський завод  «Серп і молот». Церкву розвалили, 
але ніщо не могло вбити в людях віру в Бога. 

Надія на відродження повнокровного парафіяльного життя в Пакулі прийшла з по-
чатком ХХІ століття. У 2004 р. житель села Пакуль Ковальчук Григорій Григорович 
передав свою хату громаді, аби була переобладнана під церкву. Всі парафіяни дружно 
взялися за справу, і того ж року єпископ Чернігівський і Ніжинський Амвросій освятив 
Пакульський Свято-Троїцький храм.
Настоятелем було призначено моло-
дого священика отця Тарасія. Жителі 
охоче відгукнулися і на його пропо-
зицію звести нову церковну дзвіницю. 
Багато місцевих майстрів взялися за 
інструменти, інші пакуляни вносили 
свої пожертви на придбання дзвонів. 
Допомогли громаді доброчинці з різних 
регіонів: священик із Славутича отець 
Іван, Голова Верховної Ради України 
Володимир Литвин, керівники ВАТ  
«Чернігівський молокозавод» Антоніна В с. Пакуле, 2004 р.

Фото 1928 р.
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Цвіткова, керівники лісових підприємств Ві-
ктор Буйденко, Олександр Обабко та Андрій 
Курданов, Володимир Якубець, Катерина та 
Микола Гаркуші, мешканці Києва – Олег По-
знишев та Москви – Ігор Ласковець. У 2006 
р. три нових дзвони було привезено з Києво-
Печерської лаври. Того ж року на Великдень 
їх мелодійний дзвін розлився над селом. У 
2005 році жителька села Локотьків Любов Ло-
монос подарувала пакульському храму ікону 

святих апостолів Петра і Павла. Родина Ломоносів вже давно купила ікону у якогось 
односельця, а скільки до цього вона прикрашала церкву Святої Трійці – невідомо. На по-
чатку ХХ ст., коли руйнували храми і глумилися над вірою, церковне начиння розібрали 
віруючі жителі Пакуля і навколишніх сіл. З роками святі лики потемніли і ледь просту-
пали на деревині. А у Великодні дні 2008 р. сталося диво — ікона повністю оновилася. 
Із глибини малюнка проявилося те, чого раніше не було видно: апостоли Петро і Павло, 
один тримає в руках Євангеліє, другий – меч. Парафіяни сприйняли звістку, оголошену 
отцем Тарасієм, як свідчення Благословення Господнього.

У 1660 р. у с. Шестовиця діє Миколаївська церква. Перебудована у 1772 р. У 
1875 р. зазначається:  «церков куплена в 1835 году в Чернигове, построена прихожанами 
и с помощью доброхотов». Нова дерев’яна споруда збудована у 1878 р.,  «церква по-
строена вновь старанием прихожан с помощью доброхотных пожертвований».У 1898 
р. повідомлялось:  «В с. Шестовице со времени постройки церкви прошло более 150 
лет; в церкви на престоле хранится крест, по-видимому, католический; на нем с одной 
стороны находится выпуклое, массивное изображение Спасителя со склоненной головой; 
под Спасителем – череп и скрещенные кости, а под этим буквы А.G. (по объяснению 
священника Adamowa Glowa)». Священики: отець Стефан (1660), ієрей Олексій Нара-
нович (1700), пресвитер Григорій Морачевський (1759), Григорій (1776), Марачевський 
(1815), Микола Марачевський (1864 – до 1873 р.), Георгій Михайлович Пригоровський 
(1873–1880), Геращенко (1885) та Муравченко (1885–1887), Стефан Стефанович Яро-
шевський (1892–1897), Стефан Родіонович Свириденко (1897–1905), Михайло Панте-
лемонів Михайлов (1905–1917),  Микола Звєрєв (1918); диякон Александрович (1812); 
псаломщики: дячок Яків Садовський (до 1873), Іван Якович Садовський (1873–1880), 
Іван Іванович Борисенко (уродженець с. Козел, 1885–1917), Микола Феофанович Гай-
мановський (1914); паламарі: Василь Григорович Носачевський (1850–1852), Євстафій 
Васильович Єланський (1856–1862); церковні старости: козак Йосип Рибалко (1821), 
козак Петро Йосипович Силивон (1897–1914). На церковному цвинтарі поховані: Володи-
мир, син губернського секретаря Петра Бельського (пом. 1880), донька священика Лідія 
Михайлова (пом. 1913 р.), козак Стефан Іаковлевич Асауленко (1833–1915), козачка Анна 
Трофимівна Асауленко (1835–1915), псаломник Іван Іванович Борисенко (1842–1917). 
При храмі зростав і виховувався син священика Пилип Семенович Морачевський – 
перший перекладач Святого Євангелія українською мовою. Перші згадки про родину 
священиків Морачевських датуються 1749 роком. 21 червня1914 р. повідомлялось, що 
за 50-річну службу псаломщик Іван Іванович Борисенко нагороджений золотою медаллю  
«За усердие» .
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Відвідував храм також Філарет (Гумілевський) під час служіння в Чернігівській 
єпархії.У роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) церква вистояла, хоч і побита 

осколками та кулями під час звільнення села, котре було майже 
повністю зруйноване. А от натиску безбожників не витримала – у 
середині 60-х рр. ХХ ст. церкву закрили. У селі пам’ятають остан-
нього священика Єфрема Балдовського, котрий, незважаючи на 
утиски влади, здійснював богослужіння і обряди. Про колишню 
пишноту храму і повнокровність духовного життя нагадують 
дивом вцілілі поодинокі свідки давніх часів – церковна огорожа, 
кілька ікон, частина церковної бібліотеки. Під час археологічних 
розкопок 1983 р. в Шестовиці була знайдена глиняна ікона Х ст. із 
зображенням Миколи Чудотворця. Жителі села вважають святого 
Миколая своїм покровителем, а його образ – оберегом рідної землі.

1646 рік – ця дата позначає 
пам’ятку архітектури в Новому 
Білоусі церкву Святої Трійці, що 
прикрашає село ось вже понад 360 
років. Іконостас у ній різьблений із 
липи. Дзвони  виготовлені пізніше, 
на одному дзвоні (ХІХ ст.) є литі 
прикраси. Збереглося десять ікон 
ХVІІІ століття. Найбільша святиня 
церкви – дві гаптовані плащаниці, 
одна з них відноситься до ХVІІІ 
ст. Причому церква ніколи не при-
пиняла свою діяльність, навіть за 
часів Великої Вітчизняної війни. 
На початку 1990-х рр. немалий 
вклад у відновлення церкви зробили священик отець Роман Халимонов та староста О.І. 
Воропай.

Однією з перлин архітектурного мистецтва нашого краю вважається мурована 
Свято-Воскресенська церквав смт Седнів, зведена коштом полковника Якова Лизо-
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губа у 1690–1692 рр. Перше освячення церкви відбулось на честь Різдва Богородиці, а у 
1880 р. була переосвячена у Воскресенську. Це одна з пам’яток доби барокко. Задумана, 
як усипальниця Лизогубів, у склепі була похована майже вся родина Лизогубів.

Молебен на площі Седнєва, фото 1904 р.              Свято-Воскресенська церква

                                 Хресна хода в смт  Седнів, фото 1990 р.

Проте у 20-х рр. ХХ ст. войовничі атеїсти розорили і розікрали склеп, а над муміями 
покійників збиткувалися, возячи їх по селах і демонструючи на антирелігійних виставках.
Збереглося Євангеліє, подароване храму Яковом Лизогубом, та напис на ньому:  «Сіе 
Евангеліе куплено и оправою оздоблено коштом власним и накладом их царьского пре-
светлого величества войска запорозкого Черниговского полковника его милости пана 
Якова Лизогуба. А надано до храму Рождества Пресвятой Богородици». На початку 
1899 року  «на средства попечительства и добровольных пожертвуваний прихожан…» 
було придбано церковний дзвін «на полный гармоничный звон числом 7 стоимостью 
930 руб.». Від 1935 року богослужіння у церкві були заборонені, приміщення викорис-
товувалось, як колгоспні комори.

На даний час духовне життя при Свято-Воскресенському храмі, на щастя, досить 
жваве. Для цього немало робить молодий настоятель храму протоієрей Євгеній Халі-
монов. Він прибув у Седнів по закінченні Київської духовної семінарії. Найпершим 
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своїм обов’язком батюшка вважає виховання молоді в дусі хрис-
тиянства. І вирішив вести просвітницьку діяльність через недільну 
школу. З 2000-го року недільна школа в Седневі діє і для дітей, і 
для дорослих. Є й нульовий клас для найменших слухачів. Отець 
Євгеній консультувався з питань викладання дисциплін у Черні-
гівському духовному училищі, потім сам розробив програми на 
рік навчання і на п’ять років. Організував навчальний процес, як у 
справжній школі. Близько двох десятків слухачів мають можливість 
вивчати Старий і Новий заповіти, Катехізис, християнську етику, 
старослов’янську мову, літургіку, молитви. А щоб підтримувати 
інтерес до навчання, особливо підлітків, зайнявся з ними спортом, 
організовує екскурсійні поїздки та активний відпочинок біля моря. 
Мріє про справжній спортивний клуб, де б могли займатися різними 

видами спорту, впевнений:  «Дітям спорт потрібен, як альтернатива шкідливим звичкам, 
знімає депресії, виховує дисциплінованість». Отець Євгеній може бути й тренером, адже 
сам в юності підтримував спортивну форму при товаристві  «Спартак». Крім того, свя-
щеник залучає своїх вихованців до випуску щомісячної парафіяльної газети для молоді  
«Православний Седнів».

На місці давньоруського городища в смт  Седнів стоїть Георгіївська церква 
(1715 р.), виконана у традиційному стилі української дерев’яної архітектури. Можливо, 
побудована і раніше, оскільки в акті за 1692 р. називаються священики цієї церкви (про-
тоієреї). Через кілька століть про Георгіївську церкву довідались в різних країнах, як 
про  «кінозірку», адже вона неодноразово з’являється в кадрах художніх фільмів  «Вій» 
(1967 р.) та  «Батальйони просять вогню» (1983 р.). В кінці ХХ ст. церква реставрована, 
архітектор-реставратор Маріонилла Мойсеївна Говденко.

Покровська 
церква

Успенська 
церква

Фото ХХ ст.
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У Седневі до наших днів збереглася Свято-Успенська церква. По закінченні Великої 
Вітчизняної війни до цього храму, єдиного діючого (з дозволу влади), йшли на богослу-
жіння вірні з багатьох навколишніх сіл. Ще була в Седневі дерев’яна Свято-Покровська 
церква, та, на жаль, знищена атеїстами у 1962 р.

  Церква святої Параскеви в с. Красному – одна з найдавніших в районі. Її наявність 
фіксується документами за 1765, 1781 роки. В «Алфавитном списке церквей Чернигов-
ской губернии» 1908 р. – 1800 р. А Філарет посилається навіть на документ 1722 р. На 
місці старого храму 1900 року збудовано новий. Кількість прихожан: 1770 р. – 1785; 
1790 р. – 1857; 1800 р. – 1596; 1810 р. – 1169; 1830 р. – 1242; 1850 р. – 1090; 1860 р. – 1087. 
Свого часу двічі відвідував російський імператор Олександр І (1820–1824). У 1897 р. у 
с. Красне відкрилась церковна школа грамоти на честь святого Феодосія, а 
«досточтимый протоиерей отец Иоан Кронштадский» пожертвував на її потреби 100 
карбованців.

Зі спогадів старожилів, за часів радянської влади в Красному була церква дерев’яна. 
У 1938-39 рр. із церкви зробили школу – приміщення залишилось, а куполи зняли. 
Школа була десятирічною, але учні встигли закінчити лише 9 класів і почалась війна. У 
воєнний час в школі розмістився німецький старостат. Поряд із школою стояв будинок 
священика, в ньому в роки війни проводили богослужіння. В той час служив батюшка із 
Слободи на прізвище Ковбаса. Дяком був Слісар Василь Григорович, старостою – Жук 
Домаха, а перед нею – Пашко Парфен. Півчі: Дерев’янко Варвара Йосипівна, Загуменна 
Параска, Потій Галя, Галюк Орина, Кононенко Параска, Гуринов Григорій. Церква ді-
яла від 1943 по 1950 рік, потім її розібрали на дрова. Дзвін віддали в Друцьке, ікони – в 
Олишівку та Скорінець. Аж по 1999 рік красняни не мали церкви, ходили на службу в 
Скорінець.

У 1999 році всім миром відкрили церкву Святої Параскеви в колишньому колгосп-
ному приміщенні – принесли з дому рушники, ікони, скатертини, доріжки. Засновницею 
вважається Віра Василівна Власова. Староста – Пашко Ольга Андріївна, священик – 
Ігор Володимирович Тарасов. Півчі: Соколова Анастасія Іванівна, Бондаренко Ольга 
Іванівна, Потій Олександра Михайлівна, Гаврусенко Євдокія Яківна, Лазаренко Любов 
Василівна, Спица Марія, Шевгеньова Марія Єгорівна, Вершняк Ганна Петрівна, Сочивець 
Ганна Андріївна, Вершняк Марія Полікарпівна, Помилуйко Анастасія Андріївна. Пала-
мар – Бондар Михайло Федосович.У 2008 р. громада обладнала церкву у викупленому 
приміщенні колишнього магазину. Велику моральну і спонсорську допомогу надали і 
продовжують підтримувати православну громаду Карпова Надія Миколаївна, Кравець 
Ганна Миколаївна, Ірха Петро Іванович. Настоятель церкви – протоієрей Ігор (Тарасов). 
Староста – Гаврикова Алла Олексіївна.

За часів Київської Русі вже діяла церква св. Георгія в Анисові, збудована на посе-
ленні боярина Онисима. У 1650 р. Митрополит Київський Сильвестр Косів подарував 
церкві антимис. У 1763 р. церква в селі  «построена тщанием Черниговского Успенского 
Елецкого монастыря» та у 1901 р. перебудовувалася. Церковно-парафіяльне попечитель-
ство діє з 1874 р. У 1914 р. церковна бібліотека налічувала 40 книжок для читання. Цер-
ковна школа навчає 11 хлопчиків та 16 дівчат. Священики: – Миткевич (1768), Симеон 
Панасієвич Техановський (1816–1829), Михайло Миткевич (помер до 1865 р.), Кирило 
Григорович Сербинович (1855–1856), Сімеон Гаврилович Русанович (народився в На-



Духовні твердині землі Наддніпрянської

503

возах, 1857–1879), Микита Галагакин 
(1880), Федір Норчевський (1860–1891), 
Лаврентій Іванович Карпенко (1888), 
Олексій Григоренко (1896); Василь 
Павлович Воронкевич (1902–1917), 
Гаврило Гаранько (1917–1919), Петро 
Прохорович Громаковський (1930); 
диякон Андрій Васильович Стефанов-
ський (1820–1829); псаломщики:Микола 
Федорович Вакуловський (1834–1844), 
Іван Миколайович Вакуловський (на-
родився в Лукашівці, з 1873–1878), 
Михайло Вакуловський (1879–1880), 

Герасим Федорович Левицький (1885–1919), дячок Пилип Феодорович Вакуловський 
(1833–1860); паламарі: Євфімій Волинський (1823–1827), Микола Пилипович Вакулов-
ський (1860–1867); церковні старости: селянин Антоній Григорович Кравченко (з 1905), 
козак Стефан Косьминович Шуба (з 1914), Параска Петрівна Нестеренко (1932).

У 50-х роках ХХ ст. дерев’яна Георгіївська церква піддалась руйнації, відтоді довгі 
десятиліття ніхто не переймався духовними потребами і духовним здоров’ям жителів 
села. Безбожниками не стали, але віддалились, відвикли від церкви цілі покоління, ви-
росли в переконанні, що вона не потрібна. 

1998 рік – початок відродження духовного життя в Анисові. Нелегко було почина-
ти свою місію отцю Івану (Голичу) у першому в його житті приході. Після закінчення 
Чернігівського єпархіального училища, священик отримав благословення служити Богу 
і людям в Анисові, де на той час не було ні де жити, ні де проводити богослужіння. 
Завдяки людям, їхній праці і місцевій владі з’явилась у селі церква, знайшлось місце 
родині священика. Директор сільгосппід-
приємства Юрій Стельмах, сільський голова 
Галина Лобода підтримують усіляко. Юрій 
Миколайович оплатив роботи над іконоста-
сом. Учителі та дирекція школи – однодумці 
щодо відновлення недільної школи. Добру і 
скромну жінку Тетяну Пінчук отець Іван бла-
гословив на написання ікон для храму, коли 
виявив у неї такі здібності, тож її працею та 
ще одного художника внутрішнє убранство 
значно поліпшилось. Інші співають, приби-
рають, приносять дари, ідуть на сповідь. Цим і живе, так шириться церква в Анисові. 
На початку 2000-х рр. тут побувала ікона Різдва Христового, яка мандрувала Україною. 
Люди несли її селом хресним ходом, відбулась святкова Божественна літургія. Для хра-
му та прихожан це значимі події, миттєвості духовного піднесення, свідчення духовної 
просвіти.

У с. Лукашівка Вознесенська церква згадується з 1781 р., дерев’яне приміщення 
побудоване  «старанием прихожан…» в 1800 р., а у 1861 р. оновлене; дерев’яна дзві-
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ниця. З 1875 р. діє церковно-парафіяльне попечи-
тельство. У 1905 р. зазначалось, що  «в церковной 
библиотеке книг очень мало». 23 травня 1913 
року освячена церква Вознесіння Христового в 
с.Лукашівка. Тоді святкувала вся округа, в церкві 
співали хори з трьох сіл – Количівки, Бакланової 
Муравійки та Вершинової Муравійки. Священики: 
Євтихій Димаревський (1814–1817), Кирило Гри-
горович Сербинович (1875–1880), Іоан Петрович 
Елланський (1904–1905), Федір Ковалевський (по-
мер до 1912 р.), Іван Облокевич (1901), Костянтин 
Костянтинович Промислов (1900–1918), Балашев-

ський (1918), Герасим 
Шунок (1918–1919); псаломники: Микола Федорович Ваку-
ловський (1854–1878), Федір Іванович Рильцевич (1884–1900, 
1905 – помер до 1912 р.), Федір Федорович Ковалевський 
(народився в Ковпиті, 1912–1919); паламарі: Микола Блаже-
вич (1844), дячок Михайло Вакуловський (1844); старости:  
Спрома (1814–1815), Антон Солоненко (1818), козак Олексій 
Стефанович Пац (1903–1905), Максим Мокійович Боярченко 
(1912–1914). На церковному цвинтарі поховані: священик 
Костянтин Костянтинович Промислов (1874–1918), дружина 
псаломщика Олександра Федорівна Ковалевська (1875–1919).

Але менше ніж через десять 
років богоборці позбиткувалися над храмом, скинули хрести 
і тягали їх по селу. Саму будівлю пристосували під зерносхо-
вище. В 1989 р. почалось відновлення церкви, а в 1990-му вже 
служили літургії. Це творіння всієї громади, надавав допомогу 
також земляк з еміграції Іван Пац. Є при Свято-Вознесенській 
церкві ще один престол – на честь святителя Феодосія. Церква 
зареєстрована як пам’ятка архітектури.

 1660 роком датоване будів-
ництво церкви Різдва Богоро-
диці в Олишівці, яка згоріла 
1754 року. Нова церква, висока 
і велична, побудована у 1784 
році. Церкву прикрашав іконостас, виконаний Стефаном 
Куликом. Той витвір мистецтва згорів від блискавки у 
1841 році. Значний внесок у будівництво зробив священик 
Василь Шишацький. Таке повідомлення про заснування і 
діяльність церкви в Олишівці було розміщено в журналі  
«Чернігівські єпархіальні відомості», на нього посила-
ється і автор книги  «Свята Чернігівська земля» Микола 
Куриленко. Відомо про Євангеліє, подароване церкві ми-
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трополитом Тобольським і Сибірським Ан-
тонієм Стаховським, а також про діяльність 
церковно-парафіяльної школи у 1860 році.
Імена перших служителів храму стерлись із 
пам’яті людей. В часи гонінь на віру і церкву 
атеїсти намагались отримати від церковної 
споруди практичну вигоду, що призводило до 
все більшого її руйнування. Була тут і елек-
тростанція, і лазня. Відроджувати до життя 
багатостраждальний храм випало на долю 
отця Івана (Івана Григоровича Горобця). У 
1992 році до Чернігівського єпархіального училища приїхали три олишівські жінки і 
сказали: хочемо самі вибрати собі священика. І вказали на отця Івана. Так Олишівка 
стала його першим приходом, а селище вважає отця першим своїм священиком. Але його 
зустріли голі обідрані стіни без підлоги і стелі, а на даху, замість хреста, росла берізка.  
«Проте Дух Святий і благодать не покинули церкву, отож я зі своїми прихожанами були 
певні, що відродимо її для служіння Богу і людям». Вже стало історією, як старостиха 
Софія Гаврилівна Гавриш три доби не виїжджала з лісу, доки не наповнилась машина 
кругляками. Попиляли, постелили підлогу, підшили стелю, побілили, а тоді стали при-
крашати. Все, що є зараз в церкві – робота рук самих парафіян. По краплині збирали 
кошти, а вони, як на гріх, кілька разів знецінювались. Справжньою  «візиткою» храму 
Божого є чудовий іконостас – тонко різьблені із липового дерева царські ворота і 18 ікон. 
Не так давно одна з парафіянок придбала за свій кошт список ікони  «Аз єсмь с вами и 
никтоже на вы». На подвір’ї ростуть молоді берізки і дзвіничка при потребі подає голос 
шістьма дзвонами. 

У  1788 р .  збудовано  в 
с. Количівка церкву Різдва 
Богородиці – після зруйнованої 
пожежею церкви, дерев’яна з 
дзвіницею.  «Подарена по Бла-
гословению бывшего Чернигов-
ского и Нежинского Епископа 
Иерафео, перевезена из Скитка 
именуемого Максимовским 
тщанием прихожан». Розши-
рена в 1885 р.  «При ней клад-
бищенская церковь во имя св. 
пророка Оссии и Андрея Крит-
ского, деревянная, на каменном 

фундаменте, построена в 1891 году на средства прихожан в память чудесного избавления 
Его Императорского Величества с Августейшим Семейством от величайшей опасности 
на железной дороге 17 октября 1888 года, в 1898 году розширена двумя приделами на 
каменном фундаменте». У 1914 р. церковна бібліотека налічує 110 томів. Священики: 
Карп Шевченко (1732), Андрій Петрович Волинський (1808–1829), Василь Захарович 
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Биковський (1861–1880), Терентій Тихонович Шкляр (1891–1919), Василь Павлович 
Воронкевич (1898–1902), Олександр Данилович Никольський (1902–1905), Михайло 
Іванович Цукровський (1914–1919); диякон Ілля Данилович Колесников (1869–1879); 
псаломщики: Микола Тимофійович Волинський (1849–1854, народився в с. Количів-
ка), Костянтин Михайлович Белозерський (1883–1886, народився в с. Боромики), Іван 
Рахинський (1896), Петро Феофанович Максименко (1905), Гнат Васильович Нацик 
(1913–1919), Сидоренко (1917); паламарі: Павло Коваленко (1732), Євфимій Юскевич 
(1818–1844); дяки: Іван Попович (1732), Андрій Ситанбульський (1812), Євфимій Волин-
ський (1827–1829), Микола Миколайович Лавровський (1847–1848), Павло Георгієвич 
Кладькевич (1865–1869); старости: козак Михайло Іванович Буглак (1903–1905), козак 
Андрій Васильович Чміль (1914). На церковному цвинтарі похована козачка Євдокія 
Артемівна Чмель (1842–1917).

Нині в Количівці збереглася і діє церква Різдва Богородиці – зразок дерев’яної мо-
нументальної архітектури Чернігівщини кінця ХVІІІ ст.

У церкві Різдва Пресвятої Богородиці в 
Петрушині в 1890 році почав службу настоятель 
Микола Федорович Гаймановський (1862–1920). 
Людина видатна і надзвичайно шанована. За його 
ініціативи у 1910 р. в селі збудовано нову церкву і 
нове училище. Деякий час він виконував обов’язки 
завідуючого училища, пізніше організував при 
церкві парафіяльну школу. Перебував у Петруши-
ні по 1920 рік. Наступне відновлення діяльності 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці датується 
1941 роком.

У селі Свинь (нині Улянівка) у 1923 році закінчувалось будівництво Свято-Воз-
несенської церкви. Це був один із дуже небагатьох випадків закладення храму при ра-
дянській владі. Щодня серед робітників бачили 14-річного  хлопця  Івана, який завзято 
брався за будь-яке діло. Ще ніхто не вгадував у ньому майбутнього настоятеля цього 
ж храму, але доля хлопця уже була визначена. Отець Іоанн (Іван Іванович Пращур)

(1909 р.н.). все своє довге і неспо-
кійне життя без останку поклав 
на вівтар служіння Богу і людям. 
Про улюбленого батюшку різних 
поколінь улянівців залишається 
запис у Літописі територіальної 
громади і вдячні спогади в серцях 
односельців. Бо це й сторінки 
історії села, не тільки біографія 
отця Іоанна. Він з дитинства уві-
рував у Господа, з батьком їздив 
на богослужіння до Троїцького 
собору в Чернігів. Всіма силами і 
можливими способами, ризикуючи 
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потрапити під колесо репресій, захищав святиню в рідному селі, коли над улянівською 
Свято-Вознесенською церквою, зовсім недавно відкритою, нависла загроза знищення. І 
таки відстояв, не дав зруйнувати. Під час Великої Вітчизняної війни Іван Іванович допо-
магав евакуювати сім’ї, школи, підприємства, супроводжував катери та баржі з людьми 
до безпечних місць. Без страху супроводжував партизанів потаємними стежками, і був 
арештований німцями. Односельці допомогли втекти з комендатури, врятували від роз-
стрілу, а потім довго переховували. Тільки-но ворога було вигнано з села, Іван Іванович 
пішов відкривати церкву. У 1945 році єпископ Борис з Чернігівської Вознесенської церкви 
рукоположив отця Іоанна на Улянівку. Не злічити, скількох охрестив і відспівав цей не-
звичайний священик, скільком гріхи відмолював і сповідей вислухав. А поза службою 
його всі бачили у полі, серед колгоспників – косив, загрібав, снопи в’язав і сіно ворушив. 
Все робив, як справжній хлібороб. Він не прагнув до пишноти у старенькій дерев’яній 
церкві, більше покладався на силу молитви. І сам задовольнявся малими земними бла-
гами, як істинний християнин. А слід залишив помітний, жоден священик в усій Україні 
не виконував своєї роботи до таких поважних літ. Із 95 років, які Господь відпустив йому 
топтати ряст на цій землі, шістдесят років стеріг і направляв на путь істинний свою 
паству при Вознесенському храмі в Улянівці.Отець Іоанн відійшов у вічність 2 лютого 
2005 р. Земляки його згадують з повагою і вдячністю.

З офіційного сайту Української Право-
славної Церкви: «на 96-му році життя помер 
священик, якого на Чернігівщині називали 
живою легендою. Це настоятель Вознесен-
ського храму с. Улянівка о. Іоанн Пращур. 
Близько 60 років батюшка служив на одно-
му приході, у своєму рідному селі. О. Іоанн 
– сучасник і духовне чадо Преподобного 
Лаврентія Чернігівського. Свого часу він не 
пустив войовничих атеїстів зруйнувати храм 
в Улянівці, перечекав деякий час і знову почав 
правити. Під час Великої Вітчизняної допома-
гав партизанам переправлятися через Десну 
(до прийняття сану о. Іоанн працював на річковому транспорті) і навіть переховувався від 
арешту. Батюшка весь час жив активним життям, допомагав колгоспу, трудився нарівні 
з усіма іншими. Аби священику за радянських часів не дорікали, що, мовляв, служба 
відволікає людей від роботи, і щоб не було формального приводу закрити храм, батюш-
ка служив літургію вранці-раненько і йшов на колгоспний лан. До речі, Вознесенський 
храм лише на десяток років молодший за свого священика.  «Будувати храм у 1920 році 
благословив Чернігівський єпископ Пахомій (Кедров), – розповідав у інтерв’ю газеті  
«Троїцький вісник» о. Іоанн. – На тому місці, де він нині височіє, єпископ відслужив 
літургію, і люди взялися за роботу. На конях возили деревину, матеріали, все робили 
власними руками. Будувати було набагато важче, ніж зараз». О. Іоанн – третій священик 
в Улянівці. В 1945 році його висвятив на священика єпископ Борис. Свою першу службу 
батюшка правив на Різдво. До останніх днів життя о. Іоанн не припиняв правити службу 
по святах і неділях, вінчати молодят. Щоправда, дорога до храму давалася о. Іоанну з 
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великим трудом – сильно боліли ноги. Проте в храмі батюшка преображався. За слова-
ми прихожан, він помітно молодшав і нібито сил в нього додавалося.  «В чому ж Ваш 
секрет?» – запитали ми батюшку, коли відвідали його в жовтні – невдовзі після 95-річчя 
(як виявилося, ця зустріч була останньою).  «Мені допомагає Божа Мати і Святий Іоанн 
Богослов. У храмі я начебто здоровішаю», – відповів він просто. О.Іоанн для всіх своїх 
прихожан і багатьох священиків Чернігівської області був взірцем простоти, смирення, 
працелюбності, милосердя і справжнього пастирського служіння.

Інформація газети  «Червоний стяг» про антирелігійну 
боротьбу у с. Свинь Чернігівського району

14 грудня 1928 р.

Осторонь від битого шляху розкинулося вузькими кривими вулицями с. Свинь.
З цим селом неминуче пов’язувалася думка про відомого попа Олімпія, з цим селом 

завжди повязували посилену роботу фанатично-релігійної банди, що цупко обплутала 
своїм впливом селянство...

Видна постать у селі, особливо в минулому, піп Олімпій, учень Іоанна Кронштад-
ського, що користувався великим авторитетом серед релігійної людності с. Свинь та 
околишніх сіл. Навколо нього кубляться десятки черниць як з цього села, так і з інших.

У с. Свинь релігійний штаб Олімпія. У дні храмів пустир біля приміщення релігійної 
братії, що захопила собі великі ділянки землі та багато будівель, заповнюється сотнями 
возів селян, що приїздять поклонитися  «святителеві». Збори на підтримку  «тлінного 
життя святих» завжди користувалися успіхом, в той час як грошові кампанії сільради 
збирали копійки.

Для характеристики села в минулому досить згадати про боротьбу сільради за пере-
дачу їй однієї будівлі, яка закінчилася поразкою сільради.

Релігія ще цупко тримає в своїх лабетах селянство. Дуже часто релігійна громада 
села є досить сильним та авторитетним органом…

Боротьба триває далі – повільна, вперта, з поразками та перемогами з обох боків. 
Боротьба триває й тепер.

Але вогники нового, вогники соціалістичного будівництва села чимраз більше роз-
гораються… все-таки село посувається вперед, все-таки влада попа Олімпія та його 
васалів дає велику тріщину.

Ігумен Аліпій (Яковенко Олександр Андрійович, 1881–1943). У 1903 р. призваний до 
армії й направлений матросом до Кронштадта, де знайомиться з Св.Іоанном Кронштад-
ським, який став його духівником. Після повернення на Чернігівщину вступив послуш-
ником до Любецького монастиря. Переведений до Чернігівського Троїцько-Іллінського 
монастиря, де прийняв постриг з ім’ям Аліпій. З 1914 р. – ієромонах. У травні 1918 р. 
разом з ієромонахом Лаврентієм (Проскурою) розпочав будівництво на Болдиних горах 
нового печерного комплексу та підземного храму. Декларацію митрополита Сергія не 
прийняв. У 1931 р. був заарештований. У 1935 р. нелегально повернувся до Чернігова, де 
організував таємний чернечий скит. Під час окупації вийшов з підпілля та повернувся до 
с. Свинь для налагодження церковного життя. Загинув під час визволення Чернігівщини.
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Із звіту про діяльність Чернігівської окружної ліквідаційної комісії 
відокремлення церкви від держави за перше півріччя 1924 р.

16 серпня 1924 р.

В округе с. Свинь… служителем культа состоит бывший монах Олимпий, пользую-
щийся большой популярностью, как  «выкопавший лично несколько пещер и как бывший 
послушник Иоанна Кронштадского». Вокруг него организовалась сильная группа из 
числа местного кулачества, баб-кликуш и монашества, имеющая, возможно, не только 
религиозную, а и политическую подкладку. Эта группа имеет тесную связь с селами 
Сновского округа, Гомельской и Минской губерниями, откуда на окончание постройки 
нового молитвенного дома с. Свинь доставляется в раз по 200 и больше пудов зерна. 
Также имеется связь с другими такими организациями… в с. Свинь иногда собирается 
до 35-40 монахов… В июле туда, по рассказам селян, были доставлены через живую 
связь свечи из Иерусалима. Также имеются связи с бывшим патриархом Тихоном… 
Сам Олимпий представляет из себя тип монаха старых времен, еле грамотный, не в 
состоянии даже расписаться. Есть основание поэтому предполагать, что здесь имеется 
чисто политическая антисоветская организация. К ликвидации ее приняты надлежащие 
меры. Радянська влада та православна церква на Чернігівщині у 1919–1930 рр. Збірник 
документів і матеріалів. – Чернігів, 2010. – С.104–105, 331–332, 349–350.

Коли саме в с. Роїще було побудовано церву достеменно невідомо, але той факт, що в 
універсалі Дем‘яна Многогрішного від 23 
червня 1671 р. Роїще згадується як село, 
свідчить про те, що вже на той час тут 
існувала церква. Свято-Михайлівська 
церква була розташована на тому ж місці, 
що й нинішній храм. Її архів зберігся, по-
чинаючи з 1780 року. З архівних джерел 
можна прослідкувати кількість прихожан 
цього храму: у 1770 р.  – 566 чоловіків і 
555 жінок; у 1810 р. – відповідно 681 та 
767; у 1830 р. – 690 та 803; у 1850 – 866 
жінок (кількість чоловіків невідома). Через втрату архівних документів, відомостей про 
церкву в с. Роїще того періоду є небагато. Проте у київських архівах знайдено цікаві до-
кументи про відкриття у с. Роїще однокласного училища Міністерства народної освіти. 
Зокрема у листі інспектора народних училищ Чернігівської губернії  І.Дорошенка від 
21 березня 1872 р. зазначається: «Священник села Роища Григорий Неговский назна-
чен мною законовчителем в начальное народное училище…с пособием от казны». До 
цього листа додається формулярний список Г.Неговського за 1872 р.: «Возраст – 61 год, 
уроженец села Роище, сын священника, рукоположен 1833 года. Декабря 8 дня». Далі 
перераховані нагороди та відзнаки Г.Неговського. Отже, є підстави стверджувати, що 
він був священиком у церкві с. Роїще, починаючи з 1833 р.

10 березня 1861 р. у церкві було прочитано царський маніфест про відміну кріпос-
ного права (зазначено  про цю подію у дослідженні О.Ляшева «Роїще – село, сотенне 
містечко»).
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Будівництво нової церковної споруди почалося в останньому десятиріччі ХІХ ст. та 
проводилося за рахунок благодійних пожертв від місцевих поміщиків Тризни, Крашев-
ського, Камінського (за свідченням жительки села Олександри Іванівни Зінченко, яка чула 
про ці події від своєї бабусі). Нову Свято-Вознесенську церкву урочисто освятили 19 
серпня 1901 р. – в день Преображення Господнього. Другий престол храму присвячено 
Архистратигу Михаїлу.

В ході атеїстичної кампанії у 1925 р. церкву було закрито, дзвони знято і відправ-
лено на переплавку, місце іконостаса демонтовано, а старовинні ікони знищувались 
привселюдно. Та все ж частину церковних реліквій прихожани зуміли сховати у своїх 
домівках. Саме приміщення церкви спочатку було пристосовано під склад, потім під 
клуб (зі спогадів жительки села Марії Яківни Шевчик). У роки Великої Вітчизняної ві-
йни у церкві відновились богослужіння. Нові ікони, замовлені в Чернігові, переносили 
до храму хресним ходом. Жителі села зустрічали його зі сльозами радості, ставали на 
коліна. Роїщенець Максим Бондар за власні кошти замовив ікону Миколи Угодника, 
яка й тепер зберігається у храмі, а також встановив хрест на куполі відновленої церкви. 
Пізніше цього добродійника поховали на церковному дворі.

У післявоєнні часи дияконом церкви був Григорій Єланський, а священиком – отець 
Сергій (Пушко), який беззмінно служив 40 років і помер на Великдень (зі спогадів пса-
ломниці храму Марії Гаврилівни Льодової). Нинішній настоятель храму – отець Геор-

гій, псаломниця – Марія Льодова, церковний 
староста – Ганна Петрівна Москаленко. У 
2003-2004 роках зусиллями церковної грома-
ди церкву було відремонтовано. 

У 1898 році в селі Кувечичі зведено 
дерев’яну церкву Святого Духа з чотирьох-
ярусною дзвіницею. В церкві на стінах пока-
зують місця, пробиті німецьким снарядом, що 
дивом не розірвався у храмі. На сьогодні ця 
пам’ятка архітектури є перлиною і гордістю 
села.

Як у Кувечичах боролися за церкву

За часи керівництва СРСР Микитою Хрущовим у 1958–1964 рр. знову почалось 
переслідування церкви – споруди закривали та зносили, у газетах з’явились публікації 
про зречення священиків свого сану. Але в окремих селах віряни робили все можливе, 
щоб врятувати свою церкву. Іноді доводилося їм вдаватися до хитрощів. Як це було в 
Кувечичах розповідає оприлюднений нещодавно архівний документ. 

Витяг з доповідної записки уповноваженого Ради у справах Російської православ-
ної церкви при Раді Міністрів СРСР по Чернігівській області І. Котенка бюро Черні-
гівського (сільського) обкому КПУ про релігійну обрядовість у Чернігівському районі 
(1 липня 1964 р.): «Уполномоченный Совета неоднократно подсказывал и просил местные 
органы власти, в частности секретаря парткома т. Белявского Н.Д., не активизировать 
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затухающие религиозные общества в районе (к примеру, в с. Кувечичах) обложением их 
налогами. Но это не принималось во внимание. Религиозное общество в с. Кувечичи,  
где не проводились церковные службы с 1961 года, облагалось налогами и этим активи-
зировалось. Зачем понадобилось это затухающее общество облагать в феврале месяце 
1964 г. налогами, тогда как в марте официально райисполком вынес решение о снятии 
его с регистрации, как прекратившего свою деятельность. Но религиозное общество, 
согласно врученному ему платежному извещению № 20 от 10 февраля 1964 г. уплатило 
в Госбанк за 1964 г. налог со строений церкви – 172 руб. 94 коп.и земренту – 14 руб., 
после чего активизировало свою деятельность и настоятельно требовало регистрации 
священника в с. Кувечичи.

В результате такой  «борьбы с религиозными пережитками и объединениями» в 
Черниговском районе уполномоченному стоило больших усилий, чтобы доказать пред-
ставителям религиозного общества с. Кувечичи, Черниговскому епископу, Совету (в 
Москве) и республиканскому уполномоченному Совета (в Киеве), что финансовые 
органы в Черниговском районе  «ошибочно» обложили налогами религиозное обще-
ство в с. Кувечичи. Трудности заключались в том, что указанное религиозное общество 
имело на руках документы об уплате налогов за 1964 г., вполне справедливо требовало 
регистрации священника».

У Кувечичах відстояли свою церкву. До речі, збудована вона була в 1888 році – в рік 
святкування 900-річчя хрещення Русі. Але знову село потрапило в доповідну записку 
представника Ради у справах релігії при Раді Міністрів СРСР по Чернігівській області в 
травні 1981 року. Тільки вже зараз представник Ради відзначає, що  «на зданиях церквей 
в селах Кувечичи, Топчиевка до сего времени не сняты кресты. Таким образом, требова-
ния Совета Министров Украинской ССР по вопросу использования бывших культовых 
зданий не выполняется».

(Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Чернігівська область. – Кн.3. – 
Чернігів, 2011. – С.167,168, 248.)

Як свідчить напис на дзвіниці церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці в Рогощах, су-
часне приміщення побудоване в 1806 році. Ста-
рі люди розповідають, що цей храм збудувала 
жінка із роду поміщиків Комаровських. Не раз 
нависали над обителлю чорні хмари, загрожую-
чи знищенням – і в безбожні тридцяті, і в роки 
війни. Вистояти допомагала, очевидно, сила 
Духу Святого. У 2006 році відбулось святку-
вання 200-річного ювілею непорушної святині 
села. Старенька будівля потребує немало уваги і 
праці, церковна громада власними силами дбає 

і про цілісність, і про красу храму. З подорожніх заміток Олександра Бондаря:  «Прой-
шовши так кілометрів з три, я побачив в далині, як на сонці щось виблискувало, перше, 
що спало на думку – церква! І я не помилився, це була Успенська церква в селі Рогощі. 
Побудована в 1753 році, але зазнала перебудов в 1867 і 1891 роках. Знаходиться вона 
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на північній околиці села, зразу за давньоруським городищем. В плані церква хрещата, 
п’ятипільна, одноповерхова з прибудованою з заходу дзвіницею. Обабіч вівтаря врубано 
невеликі приміщення ризниці і паламарні. Двоколонному портику центрального входу 
гармонійно відповідають портики входів до південного і північного притворів, причому 
вони нетрадиційно спрямовані на захід, замість півдня і півночі».

У с. Скорінець в 1914 році піднімали хрест над новозбудованою Казанською церк-
вою. Жителі не просто чекали цього дня, вони самі його наближали трудом і молитвами. 
У 1911 році старанно засівали просом болотистий острівець, що відділяв їхнє село від 

села Красне, і сподівалися на 
добрий урожай. На виручені за 
збіжжя кошти мріяли почати бу-
дівництво церкви. В центрі села 
землі не знайшлося, то вирішили 
будувати поодаль, де односелець 
Трохим Щербина пожертвував 
для громади шматок із свого 
наділу. Державні установи лише 
дозвіл на будівництво давали, а 
грошей не було. Одна з найста-
ріших жительок села Оришка 
Кравченко згадувала, що такого 
урожаю проса ніхто ще не ба-
чив. Казали – раз Бог дав такий 

урожай, значить благословляє будівництво храму. Вторгували достатньо грошей і стали 
їздити в урочище Гути по дерево – групами на кількох підводах і голосно перемовляли-
ся, щоб відлякувати вовків. Бригадою майстрів керував гарний інтелігентний чоловік, 
він і церкву заклав на зразок київських чи чернігівських – з двома куполами. Через три 
роки настав день підняти хреста, і тоді над церквою зійшла зірка, чи, може, сяйво. Люди 
дивилися і перемовлялися – добрий знак, значить, церкві бути тут завжди. Мелодійний 
передзвін від церковної дзвіниці у святкові дні розливався над округою, його чули навіть 
у Чернігові. Першим дзвонарем був Зіновій Гулай, по вуличному дід Зінько. А священика 
звали Василь Миколайович Марачевський. В селі точно не пам’ятають, чи правив хто в 
Казанській церкві поперед отця Василя Марачевського. Він не тільки душі вмів лікувати, 
а отримав у духовній семінарії ґрунтовні медичні знання, міг працювати фельдшером і 
ніколи не залишав хворого без допомоги. Одній жінці навіть екзему з лиця звів. Сам був 
удівцем, мав четверо дітей. Після смерті дружини хрещениця Уляна жила в нього, вела 
господарство і виховувала дітей. А коли стали ширитись революційні події і до глухого 
поліського села долетіло ім’я Леніна, отець Василій розповідав, що вчився разом з Во-
лодимиром Ульяновим в Казанській гімназії. Казав, що майбутній революціонер нічим 
не відрізнявся від більшості студентів, був розумним і начитаним. По закінченні гімназії 
їхні дороги розійшлися – один взявся вивчати юриспруденцію, другий – закон Божий.

Одного разу в село приїхали два червоноармійці, але не арештовувати священика, 
а просили допомогти в перекладі з іноземної мови якогось документа. Отець Василій 
переказав їм зміст документа, провів за ворота, а ті віддали йому честь і подякували. 
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Після цього випадку священика не турбували, церкву не закривали, певно, хтось із ре-
волюційних начальників наказав обминати Скорінець. Марачевський спокійно правив 
у своїй церкві до самої смерті – 1928 року. А вже після нього всі настоятелі церкви були 
репресовані. Заслали в Сибір і хрещеницю отця Василія Уляну, як ворога народу, хоча 
вона була дуже хвора. Відтоді в селі про неї не чули. Діти виїхали до Чернігова, одна з 
дочок Ольга зуміла закінчити педагогічний інститут, працювала вчителькою.

І все ж не встояла Казанська церква. В 1941 р. влада знайшла в селі трьох людей, які 
згодилися скинути дзвони і хреста. Люди жахалися – неначе сама земля стогнала від 
удару важкого металу, і дерево аж дзвеніло, коли розбирали стіни. А через два тижні 
почалася війна, вона забрала життя більше сотні чоловіків і жінок зі Скорінця. Важко 
виживали і в перші післявоєнні роки, однак селяни зібралися на сход і вирішили від-
новлювати церкву. Матеріал збирали по крихті з кожного двору. Та ще по кухлю молока, 
щоб годувати майстрів молочною кашею. Спорудили   церкву на тому ж місці, гарну і 
міцну, лише трохи меншу за попередню. На щастя, друга хвиля духовної руйнації не за-
чепила її, у 60-х і 70-х рр. ХХ ст. по всій окрузі закрилися храми, лише в скорінецькому 
горіли свічки і звучали молитви.

Отець Василь Марачевський не забутий у Скорінці. На могилу приїжджає із Седнева 
правнук Василь. Та зіронька серед білого дня – таки добрий був знак. Молоді покоління 
скорінчан ще мають переконатися, що недарма вона сходила.

У 1771 році в с. Мохнатин збудована нова По-
кровська церква, на місці старої. Головною святинею 
храму довгі десятиліття залишалася чудотворна ікона, 
списки з якої й досі можна побачити в Мохнатині і 
навколишніх селах. Наприкінці ХVІІ століття Руд-
ківський священик Пилип Петров купив у вельможі 
Полуботка в селі Рудня (Редьківка Ріпкинського райо-
ну) стару дерев’яну церкву, і разом з копією відомої 
чудотворної ікони Богородиці перевіз у Мохнатин, 
що входив тоді до Рудківської парафії. Чернігівський 
архієпископ Лазар Баранович затвердив нову парафію в 
Мохнатині. Старовинне описання ікони було таким:  «В 
лівій руці Божа Мати тримає Дитину, в якої в лівій руці 
згорнута хартія, а правою рукою Дитина благословляє. 
Обоє в одязі із зорями, на правій руці Богородиці видно 

шрам. Вгорі ікони напис:  «Истиннеє подобие иконы Пресвятой Богородицы в Рудке». 
На початку ХХ ст. місцеві дослідники виявили у Мохнатинській церкві пожовклий 

рукопис під назвою  «Чуда Пресвятой Богородицы Мохнатинской, деящиеся от образа ея 
чудовного». Перший запис у цій книзі позначений 1691 р, останній 1781. Вона містила 
оповіді про 635 чудес, головним чином пов’язаних з чудодійним зціленням від хвороб. Із 
записів стало відомо, що серед віруючих, які приїздили з України і Білорусі вклонитися 
Мохнатинській Божій Матері і просити в неї заступництва, були й представники відомих 
козацько-старшинських родів Войцехівських, Забіл, Красовських, Лизогубів, Макси-
мовичів, Мокриєвичів, Міклашевських, Полуботків, Тарновських та інших. Особливу 
увагу до ікони і Мохнатинської церкви виказував гетьман Іван Мазепа, коштом якого 
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в храмі було збудовано іконостас, прикрашений фамільними 
гербами гетьмана. Тут зберігався також потир з написом:  «Во 
благовременное рементарство щасливого пановенья своего і 
ясновельможний Его милости пан Іоан Мазепа Гетьман войск 
Его Царского Пресветлого Величества Запорожских сей келюх 
до храму Пресвятая Богородици надал Року 1697». Цей потир 
був змальований Т.Г.Шевченком у 1846 році, коли той вже зна-
ходився в архієрейській ризниці в Чернігові. У 60-х рр. ХХ ст. 
церква була повністю зруйнована.

ОБРАЗ «СЯЯВ ДИВНИМИ ЧУДЕСАМИ»

Одна з найбільш шанованих на Чернігово-Сіверській 
землі на зламі ХVІІ–ХVШ ст. чудодійних ікон Божої Матері 
походила з багатостраждальної Редьківки, яка після аварії 
на Чорнобильській АЕС опинилася у зоні радіоактивного 
забруднення. Це старовинне поліське село було «шляхтичем 

некоторым Розсудовским на его собственном грунте поселено» ще на початку XVII ст. 
Назва його, правдоподібно, походить від імені першопоселенця або осадчого Радька 
(Родіона). Наприкінці 1660-х рр. за клопотанням тогочасного чернігівського полковника 
Д. Многогрішного цар Олексій Михайлович передав «всю местность прежде сего Алек-
сандра Разсудовского бывшую» полковому писарю Л. Полуботку – батькові майбутнього 
наказного гетьмана Лівобережної України П. Полуботка. Близько 1680 р. новий власник 
заснував у Радьківці на р. Ворзні залізоробне підприємство – рудню. Відтак, село почали 
називати Руднею Радьківською або просто Руднею. Згодом, коли рудня своє існування 
припинила, ця назва трансформувалася спочатку в Радьківку, а потім у Редьківку. 

Перші згадки про чудодійну ікону Божої Матері з церкви у Рудні датовані 1687 р. 
Незабаром, у січні 1689 р., до Рудні спеціально завітав настоятель батуринського Кру-
пицького монастиря, видатний церковний діяч, богослов і письменник Данило Туптало 
(опісля він уславився як святитель Димитрій Ростовський). Ось що Д. Туптало занотував 
у своєму щоденнику: «Из Чернигова, переезжая до Рудни, под Любечем находящейся, 
где прославился образ Пресвятые Богородицы чудесами многими, пробыл тут несколь-
ко дней, приказал я своему живописцу списать для себя оной чудотворной Пресвятые 
Богородицы образ, мерою и подобием таковым, как есть». Зазначимо, що ікону Руден-
ської Божої Матері копіювали й інші майстри. Відомо, що ці копії прикрашали численні 
храми Лівобережної та Слобідської України. Документи засвідчують також про щедрі 
надходження до Рудні на чудодійну ікону від заможних мешканців Києва, Чернігова, 
Ніжина та інших міст. 

Втім, образ Пресвятої Діви недовго «сяяв дивними чудесами» у Рудні. Наприкінці 
1690 р. за нез’ясованих обставин тамтешній священик переніс ікону до Києво-Печер-
ської лаври, звідки її згодом було передано до київського Вознесенського монастиря. 
Промовиста деталь: київські ченці скаржилися, що на новому місці ікона значною мірою 
втратила свої чудодійні властивості... 
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Цілюща сила перейшла до ікони Божої Матері, яка зберігалася у церкві села Мохнатин, 
що неподалік від Чернігова, і являла собою точну копію Руденської. На початку нашого 
століття місцеві дослідники виявили у мохнатинській церкві пожовклий рукопис під на-
звою «Чуда Пресвятой Богородицы Мохнатинской, деящиеся от образа ея Чудовного». 
Перший запис у цій книзі позначений 1691 р., останній – 1781 р. Вона містила оповідання 
про 626 чудес, пов’язаних головним чином з чудодійним зціленням від хвороб. Уклони-
тися Мохнатинській Божій Матері, попросити у неї заступництва приїздили численні 
богомольці з України та Білорусі. З-поміж них зустрічаємо імена представників добре 
знаних козацько-старшинських родин Войцехівських, Забіл, Красовських, Лизогубів, 
Максимовичів, Мокрієвичів, Миклашевських, Полуботків, Тарновських та ін. Особливу 
повагу до ікони й Мохнатинської церкви виказував гетьман І. Мазепа, коштами якого у 
храмі було збудовано іконостас, який прикрашали його фамільні герби. Тут зберігався 
також потир з написом: «Во благовренное рементарство щасливаго панованья своего 
ясновельможний Его милости пан Іоанн Мазепа Гетьман войск Его Царскаго Пресветлаго 
Величества Запорожских сей келюх до храму Пресвятыя Богородици во весь Мохнатин 
надал Року 1697». 

На превеликий жаль, усі ці реліквії, як і самі чудодійні ікони Божої Матері з Рудні 
(Редьківки) та Мохнатина, були втрачені, а їхні сліди загубилися у вирі революції й 
громадянської війни. Можемо тільки подумки вшанувати ікону Мохнатинської Божої 
Матері у її свято – у десяту неділю після Великодня... Подальші пошуки в архівах та 
музеях, будемо сподіватися, допоможуть встановити їхню долю. 

(Директор Державного архіву Чернігівської області
Раїса Воробей)

Духовні Скарби Чернігівщини

Не перший рік росте на пагорбі церковного цвинтаря липа із розлогим покрученим 
гіллям. Вона міцно вчепилася за землю товстим корінням і жодному вітрові несила по-
хитнути її обсмалений сонцем, покарбований дощами і морозами стовбур. Її міцні ніжні 
руки то опускаються до землі, то знову піднімаються до блакитних просторів. Та якщо 
придивитися ближче, то можна побачити великі краплини сліз, що спадають додолу…

Щемливим дзвоном в її пам`яті відгукнулись спогади про те, як будували церкву, 
ремонтували; про гетьмана Івана Мазепу, який подарував церкві іконостас; про геть-
мана Скоропадського і подарований ним ківот для чудотворного образу; про Тараса 
Григоровича Шевченка, який, подорожуючи від Чернігова до Любеча, зробив малюнок 
храмового потиру, сидячи під липою, недарма ж її називають шевченківською; про те, 
як розбирали храм і глумилися над іконами, серед яких, за спогадами старожилів, були 
образи, написані рукою самого Тараса Григоровича.

В двадцяти двох кілометрах від Чернігова, по дорозі в містечко Любеч, лежить не-
велике село Мохнатин. Там, в бідній і досить таки старій церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці, знаходиться місцевошанована, звана в народі не інакше як чудотворною, 
ікона Богоматері, яку називають Мохнатинською.
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З кінця 1691 року і до нинішнього часу чудесні благодатні зцілення походять від об-
разу Богоматері, що видно з давнього літопису, який зберігається в церковному архіві, і 
в якому записано 635 чудотворень.

Ще з давніх-давен дійшли до нас перекази про історію Мохнатинської ікони Бого-
матері. Точної історії не збереглося. Із народних переказів більш поширені наступні дві.

Перша. По дорозі від Чернігова до Любеча церкви були лише в с. Рудка і с. Довжик. 
С. Мохнатин належало приходом до с. Рудка. Від двох священиків, що були в Рудці, 
Пилип Петров, дізнавшись, що вельможа Полуботок в с.Рудні (нині Редьківка) почав 
будувати нову велику дерев`яну церкву, купив у нього стару малу церкву с.Рудні, в якій 
знаходився явлений образ Богоматері. Цю церкву священик Петров перевіз в Мохнатин, 
який відокремив від Рудки і зробив, з дозволу архіпастиря Лазара Барановича, само-
стійним приходом. Чудотворного ж образу Богоматері вельможа Полуботок спочатку 
віддати не захотів і образ був поставлений у новій церкві с. Рудні. Та дивні сни змусили 
священика Петрова наполегливо просити вельможу Полуботка віддати в Мохнатинську 
церкву чудотворний образ Богоматері. Це сталося, як можна зробити висновок з давнього 
літопису чудес Мохнатинської ікони Богоматері, в кінці ХVII століття.

Друга історія звучить таким чином: один із жителів с. Мохнатина повертався додому. 
Біля села його кінь зупинився і він почав підганяти його, і ось, коли чоловік замахнувся 
батогом, щоб сильніше вдарити тварину, рука його миттєво ослабла до того, що він не 
міг нею зовсім володіти. Сильно переляканий, він обернувся назад і побачив над возом 
сяючу, як сонце, ікону Богоматері. Зі страхом він довіз до храму свого села чудесну 
святиню. Там зі сльозами став просити й молити Царицю Небесну про помилування 
і отримати зцілення. Ікона Богоматері святково, при багатьох людях, була занесена до 
церкви на те саме місце, на якому стояла в тій же церкві в с.Рудні.

Який з двох переказів має більше засад, який з них правдивіший,   визначити важко.
Відомо лише, що напис на іконі говорить:
Идеже творяшеся железо от блата,
Тамо Дева вселися дражайшая злата
Людие жестокие нраві смягчают.

Останній рядок стерся так, що розібрати його не має можливості.
Багато чудес являлося від образу Мохнатинської ікони Богоматері. Люди, які йшли з 

істинною вірою і щирою молитвою, отримували зцілення від сліпоти, глухоти, каліцтва, 
розслаблення. Навіть Яків Лизогуб власноруч написав у літописі церковнім, що він був 
хворий на тяжку хворобу і отримав зцілення під час молитви перед Мохнатинським об-
разом Цариці Небесної.

Святкування на честь ікони Богоматері здійснюється кожну новомісячну неділю. 
В цей день в колишні часи збирався народ із ближніх і дальніх сіл, з міста Чернігова. І 
навіть люди з-за Дніпра приїжджали.

В роки післяреволюційного хаосу 1917 року ікона була вивезена в Росію на поклоніння 
і до цього часу не повернулась. Церква була розібрана на початку 1960-х рр. Але зали-
шилися копії святого образу, які стоять чи не в кожній хаті с. Мохнатина і навколишніх 
сіл. Копія 1906 року, написана довжицьким художником В.Василевським, зберігалася в 
с.Мохнатин у місцевої жительки Ковдоб Анастасії, після смерті якої невістка передала 
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образ у церкву с. Кувечичі наперекір чоловікові, який хотів продати ікону.
Також на початку ХХ ст. літографіями з образом Богоматері преміювали дітей за 

гарне навчання.
Багато років минуло з тих часів. Та вже і століття. А липа все стоїть, підпираючи небо. 

Вона живе надією про відродження духовної Святині, чекаючи чудотворного образу, на 
відродження храму і як будівлі, і як храму душі людської і совісті. Будемо сподіватися, 
що вона дочекається, коли зазолотяться бані храму і зазвучать церковні дзвони пере-
ливом по всій окрузі.

(Дарія Дахно, с. Москалі)

Історичні джерела свідчать, що 1644 року 
отаман Ничипор Потапенко подарував чашу 
церкві Святої Трійці в Серединці. Пізніше 
Філарет (Гумілевський) відзначав у своїй 
праці:  «в древнее время храм Серединки 
посвящен был славе св. Троицы, ныне он – в 
честь рождества Богородицы». У ХІХ столітті 
в сусідньому селі Топчіївка збудовано нову 
церкву на честь святого Симеона. Про цей 
храм залишила спогади жителька с. Топчіївки 
Ганна Олександрівна Чудновець (1921 р.н.): 
«До війни у церкві правив отець Іван (Заїка). 

Він був місцевий, топчіївський. І півча була своя. Потім настав час, коли закривали 
церкви, місцева влада прийняла рішення закрити і нашу церкву. Сталось це приблиз-
но у 1935 році. В церкві зробили безлад, із стін знімали ікони, розбивали і скидали на 
вантажівку. Люди, які були близькі до церкви, хотіли врятувати деякі ікони, але їх не 
допускали і близько до храму. В ті часи навіть на кладовище люди не мали змоги при-
йти, щоб пом’янути померлих родичів. Приміщення церкви перетворили на заготівельну 
контору – приймали цибулю від населення. А  потім стали завозити мінеральні добрива. 
Коли почалась війна і в село увійшли німці, місцевій владі було не до церкви. Люди знову 
почали ходити на службу, що правилась 
у приміщенні школи. Німці претензій до 
церкви не мали. Поступово прихожани 
відремонтували храм. Через деякий час 
церкву знову було зачинено, а в 1989 
році взялися відновлювать. Розуміли, 
що багато клопотів і коштів потрібно 
для відновлення церкви. Поїхали до 
секретаря по релігії (Лисенка), він 
люб’язно нас прийняв, порадив, щоб 
назбирали триста підписів громадян. 
Все зробили і отримали дозвіл. Люди 
зібрали збори, обрали общину у складі 
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10 чоловік, вирішили збирати по 25 карбованців з двору. Правління колгоспу «Червоний 
маяк» виділило 16  тисяч карбованців. Покровський монастир виділив  500 карбованців. 
Але коштів не вистачало, тому продовжували збирати кошти по всіх окружних селах. 
Нарешті в 1990 році церква почала працювати. Церква ще була в риштовках, в ній не було 
престолу, але люди ходили на службу і на виручені гроші продовжували робити ремонт. 
Першим став служити отець Сергій (Іваненко), він зробив великий вклад у храм, служив 
9 років. Селяни дуже вдячні священику, і зараз з пошаною згадують про нього. Його 
перевели служити в інший храм у Чернігів. На його місце прийшов отець Георгій і також 
через 8 місяців перейшов у інше місце. Наступним прийшов молодий священик отець 
Георгій (Галушка), служить вже понад 12 років». До храму, який потребує капітального 
ремонту, приходять задовольнити духовні потреби  жителі не одного села.

У 1716 р. в с. Довжик освячено церкву Різдва Пре-
святої Богородиці. Історикам також відомий напис на 
одному з Євангеліє:  «року 1698, березня, 30 дня, це 
Євангеліє моє, власним коштом куплене, надаю на вічні 
часи, в куплену власність – с. Довжик до церкви Різд-
ва Богородиці за отпущення гріхів моїх і рідних моїх. 
Павло Полу-
боток  влас-
н о р у ч н о » . 
У 1888 році 

православна церква святкувала 900-у річницю 
хрещення Русі. Ювілейній даті присвятили 
побудову при Довжицькій церкві Різдва Бого-
родиці другого престолу в ім’я князя Володи-
мира. Новий храм Різдва Пресвятої Богородиці 
побудований вже за часів незалежної України, у 
2000 р. за сприяння директора сільгосппідприємства  «Україна» Олексія Сергійовича 
Масюка.

У с. Янівка (сучасне – с. Іванівка) у 1721 році збудована церква на честь Покрови 
Божої Матері: «озеро, при котором распо-
ложено нынешнее поселение, называется 
Вздвижею. Это название дает право по-
лагать, что древнейший местный храм по-
священ был воздвижению креста Господня. 
Нынешний храм – в честь покрова Бого-
матери. С таким именем он известен уже 
с 1721 г.».  «Построена около 1754 года по 
благословению Преосвященного Митро-
полита Тимофея Щербацкого Киевского и 
Галицкого, как значится по подписи на ко-
сяках церковных дверей, колокольня вновь 

устроена в 1860 году, иконостас поставлен в 1856 году новый старанием священника Си-
меона Кочановского. Нива огородная для церкви подарена отставным солдатом Кононом 

Фото поч. ХХ ст.

Фото поч. 60-х рр. ХХ ст.
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Голубом 17 декабря 1824 года». У 1895 р. збудовано нове приміщення дерев’яної церкви. 
У 1914 р. у церковній бібліотеці знаходилось 112 томів, діє церковна школа грамоти. 
Священики: Дем’ян Згурський (1732), Олексій Сушковський (1741), Андрій Петрович 
Волинський (1804 – 1806), Федір Данилович Григорович (1805 – 1829), Крещановський 
(1813), Животовський (1820), Юскевич (1824), Василь Захарович Биховський (1836–
1841), Василь Коссовичев (1838), Симеон Васильович Кочановський (1838–1864)  «1855 
года был командирован в село Количевку для встречи Смоленского ополчения, с тем, 
чтобы встретить оное в Яновском приходе»), Мойсей Корпилович Буцула (1869–1880), 
Симеон Померанцев (1874), Василь Васильович Ульковський (1883–1889), Микола Ми-
хайлович Прокопович (1889–1918), нагороджений орденом св. Анни 3-го ст. у 1914 р., 
Опанас Кравченко (1896), Михайло Цукровський (1918–1919), Михайло Петровський (з 
1919 р.), протоієрей Макарій Смельницький (1922); диякон Андрій Семенович Копилов-
ський (1814); псаломщики Василь Леонтійович Меховський (1908–1918),  Марк Гераси-
мович Киселевич (1863–1879), Костянтин Михайлович Бєлозерський (1883–1886), Іван 
Садовський (1889), Сергій Григоровський (1896), Яків Ревко (1918), Єфим Пузеєв (1918), 
Іван Сотник (1918–1921); паламарі: Гаврило Ткач (1732), Йосип Євстафьєвич Юшкевич 
(1814), Олексій Юскевич (1819–1829), Диомід Омелянович Римаревський (1857–1889); 
дяк Булах (1814); попечитель церкви козак Федір Омелянович Плиска (1887); церковний 
староста козак Митрофан Андрійович Андрієнко (1908–1914, у 1908 р. нагороджений 
похвальним листом); на церковному цвинтарі поховані: вдова губернського секретаря 
Любов Миколаївна Слиминська (1799–1880).

А розбила церкву чергова хвиля наступу на духовність у 60-х рр. ХХ століття. Ста-
рожили села добре й тепер пам’ятають той драматичний день 1961 року. Якийсь незна-
йомець пригнав з Чернігова бульдозер (місцеві трактористи відмовились виконувати  
«відповідальне» завдання влади). Попро-
щатися зі своїм храмом зібралося майже 
все село. Люди кричали, плакали, хрести-
лися, а в цей час кипіла робота. Полетіли 
з куполів два хрести. Розтрощені куполи 
і верхній ярус будівлі засипали уламками 
все начиння внутрішнього убранства. 
Залишалося штовхнути стіни першого 
поверху. Але роботу так і не скінчили. 
Через деякий час на рештках церковної 
будівлі була надбудована школа. Ще 
кілька років, як згадують вчителі, через 
побілку прозирали фрески, особливо під час ремонту. Вони й тепер десь там. Школа 
тепла й затишна, надто те крило, де старі дерев’яні стіни обкладалися цеглою. З 1989 
року Покровська церква відновила діяльність в приміщенні колишнього лозового цеху. 
Чимало потрудились люди, щоб усе було, як у справжній церкві. А перший храм живе у 
пам’яті. Більше того, двоє місцевих майстрів відродили її в мініатюрі. Скориставшись 
старим фото, Володимир Васильович Ребенок зробив дерев’яний макет, а Іван Степанович 
Бородуха – картонну копію. Тепер іванівці залюбки розглядають міні-церкву при нагоді, 
коли влаштовуються виставки виробів народних умільців. Дивляться  – і згадують.
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Побудова нового приміщення Ми-
хайлівської церкви в с. Ладинка спів-
пало з святкуванням у 1909 році 50-річ-
чя її настоятеля о. Іоана Костянтиновича 
Сахновського. Про цю подію дізнаємося 
з публікації у виданні  «Черниговскіе 
Епархіальные Извъстія» за 1909 рік, по-
дана священиком Петром Гоголевським 
(с.65–66): «8 Ноября 1909 года, с благо-
словенія Преосвященнейшаго Антонія, 
Епископа Черниговскаго и Нъжинскаго, 
скромно отпраздновал 50-летний юби-

лей своего служенія церкви Божіей настоятель Михайловской церкви с. Ладинки Чер-
ниговскаго уъзда о. Іоаннъ Константиновичъ Сахновскій. После торжественнаго Бого-
служенія, совершоннаго юбиляром, въ служеніи протоіерея А.Корноухова, мъстнаго 
благочиннаго о. М.Тоцкаго и четырехъ священиковъ, о. благочинный произнес прочув-
ствованную речь, въ которой указалъ на трудность пастырскаго служенія въ настоящее 
время, когда враги церкви Христовой ополчаются на нее, и призвалъ всехъ прихожанъ 
къ должному уваженію священническаго сана. О.І.Чудновскій отъ імени духовенства 
округа поднесъ юбиляру икону св. Архистратига Михаіла, призывая Божіе благословеніе 
на юбиляра и его семью. Протоіерей о. А.Корноухов призвал Божественную помощь на 
его трудъ – постройку храма Божіего въ с. Ладинкъ. Затем юбиляра приветствовали отъ 
імени прихожанъ церковный и сельскій старосты и поднесли ему хлебъ-соль. У ворот 
своего дома юбиляра встрътила съ хлебом-солью его семья, поднъсшая ему цънный 
подарокъ. При входе в домъ юбиляр встречен былъ стройным пеніемъ «Достойно есть», 
после чего жена священника Гоголевскаго от імени всехъ остальныхъ женъ протоіереевъ 
округа поднесла юбиляру хлебъ-соль и выразила ему несколько добрыхъ пожеланій. 
Почтившимъ юбиляра была предложена скромная трапеза, за которой провозглашены 
были тосты за Императора Николая Александровича и весъ Царствующий домъ, за пре-
освященнаго Антонія, Епископа Черниговскаго и Нъжинскаго, за юбиляра, его супругу, 
всю семью и др. Тост за Государя Императора был покрыт троекратным пъніем «Многая 

лъта» и народнаго гимна. Почтенному юбиляру, мно-
го потрудившемуся на пользу церкви и просвещенія 
народа, теперь предстоіт трудная задача – постройка 
нового храма в с. Ладинке, но его опыт и знаніе дъла, 
при помощи Божіей, служатъ залогомъ успъха и въ 
этомъ важномъ дъле. Пожелаемъ же ему от души силъ 
и здоровья еще много лът продолжать свою честную и 
полезную дъятельность». Згадка про церковну школу 
грамоти зустрічається у документах за 1890 рік.

Втративши храм, ладинці не втрачали віри і надії 
на його відродження. У 1991 році на Михайлів день 
було освячено Михайлівську церкву в селі Друцьке. 
Збирали кошти на її будівництво всім миром. Селяни 
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збирали гроші по селах Ладинка, Серединка, Золотинка. Навіть православний люд з 
Грузії перерахував 5 тисяч карбованців. А ще зі столиці один священик двічі приїздив 
до Друцького і двічі привозив селянам по 3 тисячі карбованців. Згодом цей же священик 
привіз два хрести. Місцевий майстер Г.Т.Шидловський зробив куполи.

Відродилась Михайло-Геогріївська церквав с. Рудка 
у 1996 році. Зведена на тому ж місці, де стояла стара Геор-
гіївська церква, згадка про яку датується 1625 та 1757 рр. 
і оновлена 1764 року. Знищена за наказом влади у 30-х рр. 
ХХ ст. Неоціненний вклад у загальну справу зробили тодішні 
голова сільгосппідприємства Михайло Турок та сільський 
голова Віра Крищенко. Імена цих благодійників записані в 
Літописі територіальної громади, а парафіяни згадують їх 
та отця Романа, який тоді правив у парафії, у своїх вдячних 
молитвах. І по ікони для церкви не треба їхати далеко – міс-
цева талановита самодіяльна художниця ВалентинаСтукач 
подарувала храму майстерно виготовлені власноруч копії 
ликів преподобних Феодосія Чернігівського, Лаврентія, 
ікони Покрови Богородиці і багато інших. Здібність до 

живопису – це спадковий дар від діда-прадіда Валентини. Сама ж не має спеціальної 
освіти, натомість велике бажання і потяг до зображення Святих Ликів. На це отримала 
благословення отця Василя. Людина скромна, Валентина дивується високій оцінці її 
вміння односельцями і всіма, хто буває у Рудківському або Новобілоуському храмах, де 
відразу привертають зір написані нею ікони.Коли творить, їй потрібна музика: чиста, 
мелодійна, спокійна, без слів. Тому такими чистими, спокійними і неначе сяючими з 
глибини вийшли  «Ісус і самарянка»  «Воскресіння»,  «Вознесіння»,  «Покрова Бого-
родиці» і ще чимало зображень біблійних сюжетів. Деякі ікони мають  «зріст» до двох 
метрів. Причому художниця не знає жодної технології копіювання – просто дивиться 
на мініатюрне зображення, а відтворює в будь-яких масштабах. В образах Спасителя і 
Богородиці для Валентини головне – людяність, щоб були  «як живі».

З 1767 р. у с. Клочків діє Миколаївська церква, дерев’яна будова 1853 та 1888 
років. У 1905 році зазначалось:  «небольшая 
деревянная часовенка на месте бывшего пре-
стола на старом погосте». Затверджується 
документація на побудову нової кам’яної 
церкви в Черниші (28 січня 1892 р., 
1896 р. та у січні 1903 р.). Священики церкви 
с. Клочків: Миролюбський (1804), Мильке-
вич (1814–1815), Андріян Малахов (1812–
1848), Федір Павлович Гораін (1860–1877), 
Олександр Левицький (1877–1887), Петро 
Трусевич (1889–1891), Михайло Прокопо-
вич Домарчук (1891–1894), Дмитро Федорів 
Улезько (1900–1905), Прокопій Іванович 
Танський (1905–1918), Іван Іванович Лю-Фото церкви с. Клочків поч. ХХ ст.
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бенко (1923); псаломщик диякон Іоан 
Яковлєвич Григоровський (1853–1859); 
диякони: Михайло Олексіїв Вишнев-
ський (1860–1864), Матвій Васильйович 
Пясецький (1860–1918); паламарі: Ми-
хайло Іоанов Білозерський (1846–1848), 
Іван Отоблинський (1848),  Симеон 
Васильович Пясецький (1869–1878); 
дячок Симеон Федорович Лисенко 
(1846–1852); церковні старости: козак 
Фома Максименко (1822), козак Тимофій 
Георгійович Шарпатий (1885–1905, у 
1895 р. нагороджений похвальним лис-
том), козак Федір Доміанов (1914); на церковному цвинтарі поховані: священик Федір 
Павлович Гораін (1809–1877); дружина священика св. Миколаївської церкви с. Клочків 
Марфа Петрова Танська (1856–1912). У 1911 р. псаломник Матвій Писецький за 50-річну 
службу нагороджений російським імператором Миколою ІІ золотою медаллю.

30 червня 1903 р.: «Основана церковь на честь святого Великомученика Георгия 
Победоносца при державном Благоволении Государя императора Российской империи 
Николая ІІ по решению Синода, при попечительстве пресвятого Антония, Епископа Чер-
нигоского и Нежинского, благоверным священником Евгением Ольховым, приходским 
священником Михаилом Демарчуком, земским начальником Константином Подольским. 
Коштами и иждевением жителей д. Черныш за строителем волосного старшины Василия 
Кириенко, сельского старосты Л.Кириенко, казаков: Фомы Кириенко, Николая Кондра-
тенко, Космы Белого, Фомы Йовенко, Якова Садченко, Трофима Белоконского, Моисея 
Кириенко, Ивана Скрипки; крестьян Лавра Зельмана, Силы Ячного, Григория Грецкого, 
сей храм сооружается по благовению О.Кронштадского порядником Степаном Батюком. 
В лето от рождества Христова».

У 1905 р. у відомостях про Георгіївську церкву у Седневі зазначалось:  «приписная 
церковь в деревне Черныш деревянная на каменном фундаменте под железной крышей 
во имя Святого Великомученика и победоносца Георгия, построена прихожанами 

д. Черныш 1904 года». 
Священики с. Черниш: Микола 

Віталійович Слюсаревич (1909–1923); 
псаломщики: Іван Іванович Любенко 
(1909–1917), Михайло Григорович 
Кривець (1923); паламар Семен Іва-
нович Лавриненко (1923); церковний 
староста – козак Микола Павлович 
Кондратенко (1910–1914, нагородже-
ний грамотою від Святійшого Синоду 
6 травня 1913 року); на церковному 
цвинтарі поховані: козак Кирило 
Тимо фійович Белий (1848–1917).Фото церкви с. Черниш  поч. ХХ ст.

В с. Клочків
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Необгрунтовано репресовані у 1930-1933 рр.: Белоконський Іван Павлович (1888–
1932) – церковний староста, 1989; Потапенко Тимон Антонович (1879–1932) – Рих-
лівський монастир, ієромонах, 1982; Скрипка Абрам Іванович (1881–1932) – голова 
церковної общини, 1989 р.

З 30 квітня 2003 року в Черниському Молитовному домі служить священик Олексій 
Вікторович Халімон, 1975  р.н., уродженець с. Верба Коропського району Чернігівської 
області. Перш ніж стати священиком, він навчався на бухгалтера у Сосницькому техні-
кумі, але відвідував місцеву церкву і все більше укріплювався у вірі. Почав допомагати 
священику під час служби, а закінчивши технікум, два роки ніс послух у Чернігівському 
Єпархіальному управлінні. Відтак був висвячений на священика і направлений у рідне 
с. Верба настоятелем Свято-Троїцької церкви. У 2000 році вступив на навчання до Ки-
ївської духовної семінарії. Ще до її закінчення, з благословення митрополита Антонія, 
відбув виконувати священницький обов’язок відразу у двох селах – у Клочкові і в 
с. Черниш – настоятелем Свято-Георгіївської церкви. Парафіяни обох сіл щоразу радо 
зустрічають о. Олексія і матушку Олену, а вони не зважають на шестикілометрову від-
стань, в будні і свята поспішають до людей, якщо не велосипедами, то пішки. Матушка 
організувала церковний хор, є його керівником і натхненницею. Кожної неділі та на свята 
над селами лунає церковний дзвін.

У газеті «Наш край» за 20.02.2003 р. повідомлялось (дописувач місцева бібліотекарка 
Людмила Потапенко): «І ось наприкінці лютого цього року в Черниші був освячений  
Молитовний дім. Дуже багато зусиль доклав для цього Григорій Іванович Кирієнко – 
офіцер у відставці. Саме він взяв на себе ініціативу по відродженню церкви в Черниші. 
Релігійна община села  обрала Григорія Івановича головою ради общини (старостою). 
Цей вольовий, енергійний чоловік об’єднав навколо себе всіх віруючих. Він залучив 
до роботи  майстрів, які згодились переобладнати старе приміщення сільської ради під 
церкву.  Правління сільгосппідприємства допомагало громаді будівельними матеріалами. 

Багато ікон і інших облаштунків – церкви Святого Георгія зберегли жителі Черниша 
з тих страшних часів репресій, голодомору і війни аж до сьогодні. Все це, і також власні 
рушники, гроші вони принесли до церкви. А сільський майстер Микола Олександрович 
Акуленко та його помічниці-пенсіонерки Марія Гаврилівна Кирієнко та Анастасія Васи-
лівна Липа трудились на будівництві. Велику допомогу надали і учні місцевої школи. І 
ось настав цей радісний день. У Черниш приїхали на запрошення православної общини 
єпископ Новгород-Сіверський владика Амвросій та секретар Чернігівського Єпархіаль-
ного управління – митрофорний протоієрей Федір Мандзюк, а також седнівські – про-
тоієрей Євгеній Халімонов та ієрей Василь Яводчак. Богослужіння супроводжувалось 
прекрасним співом студентів Чернігівського духовного училища під керівництвом ре-
гента Лариси Михайлівни Слісаренко. Зустрів їх хлібом та сіллю сільський голова Іван 
Дмитрович Мельник.

Престол був освячений на честь святого великомученика Георгія Побідоносця – не-
бесного покровителя села Черниш. Нарешті ми знову маємо Храм Божий».

У 1739 році в с. Козел (з жовтня 1935 р. – Михайло-Коцюбинське) діяло дві церкви 
– святих апостолів Петра і Павла та Покровська. У 2012 році церква Петра і Павла 
відбудована, ведуться внутрішні роботи (архітектор – чернігівка Олена Загреба, кон-
структор – Анатолій Андросенко). 
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Нині діюча – Покровська церква. Насто-
ятель Покровської церкви в Михайло-Коцю-
бинському отець Петро (Петро Геннадійович 
Квашнін) свого часу був і комсоргом, і головою 
учнівського комітету, грав у футбол і готувався 
стати учителем історії. При цьому в душі завжди 
відчував потребу зайти до церкви. І заходив, не 
боячись гніву вчителів. Напевно, сміливості на-
давав приклад батьків – глибоко віруючих людей. 
Після служби в армії вступив до педагогічного 
інституту, але ще до закінчення зустрілась йому 

людина, яка стала духовним наставником і змінила життєві плани. 
Ставши слухачем духовного училища, до кінця зрозумів, чого 
прагнула душа. Він не відривається від сучасного життя і тоді, коли 
глибоко занурюється у вивчення духовної літератури, у молитву. 
Надіється, що і для сина основним законом в житті будуть Заповіді 
Божі. «Часто можна почути: суспільство винне, що діти такі-сякі. 
Насправді ж винні батьки, діти лише страждають за їхні гріхи. Хто 
б ти не був, поводься по-Божому, і тоді всім буде добре» – таким 
правилом керується батько-священик. У Михайло-Коцюбинський 
прибув на прохання віруючих і з благословення владики Антонія. 
Уже з порога Покровської церкви побачив пустку – голі стіни, зі-
рвану підлогу, знищений церковний цвинтар. Спільною молитвою 
і працею священик і парафіяни повертали у храм не тільки порядок, убранство, ікони, а 
саму благодать, бо отець Петро впевнений: «Душа одягається тільки в храмі Божім». Як 
пастир, він готується відповідати перед Богом за кожного прихожанина. У селищі, за його 
словами, вріс корінням, і радість тут спізнав, і тяжкі випробування. Матушка, справжня 
соратниця (також випускниця духовного училища), опікується церковним хором, не-
дільною школою. Діти без жодного примусу вчать складні духовні твори  і своїм співом 
здатні зворушити найчерствіше серце. З 2009 р. о. Петро – настоятель Свято-Миколаїв-

ської церкви в Чернігові, яку сам і збудував у пам’ять про 
воїнів, які віддали життя за вітчизну і православну віру в 
роки Великої Вітчизняної, афганської та інших воєн.

Брусилівська церква Архістратига Божого Михаїла 
вперше згадується в 1744 році. Пізніше – в матеріалах  «Ге-
нерального опису Лівобережної України 1765 р. та в  «Описі 
Чернігівського намісництва 1781 р.». У 1901 р. розпочато 
будівництво нової, також дерев’яної церкви. Від старої 
церкви залишився престол, тому збудували сторожку, в якій 
хрестили дітей та здійснювали інші найнеобхідніші обряди. 
Перший священик Нагорський служив у новозбудованій 
церкві до 1913 року. Після нього – отець Ромашка, якого 
репресували в 1930 році і вислали з сім’єю в Рибінськ, на 
лісоповал. Там він помер. Тоді ж і церкву закрили. Церковні 
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книги, ікони та інше начиння люди розібрали по домівках на збереження. У 1940-му 
представники влади зняли із дзвіниці великі дзвони, а три маленьких залишилися. Після 
десятилітнього запустіння у 1941 році діяльність Михайлівської церкви відновилась. 
Парафіяни повернули в храм збережені цінності, а іконостас, на щастя, зберігся. Пізні-
ше, у 80-х роках цей іконостас був реставрований стараннями місцевого самодіяльного 
художника Михайла Мохначенка. Призначений настоятелем Олександр Короткевич 
скоро був переведений в Чернігів, а після нього протягом семи років служив Іван Івано-
вич Любенко, тут помер і похований на церковному цвинтарі, поруч із односельцями, 
загиблими 21 вересня 1943 р. від розривів бомб, що падали з ворожих літаків під час 
звільнення села від німецьких окупантів. У 1962 році місцева влада знову намагалась 
закрити храм, але староста Андрій Семенович Хромець, зібравши підписи парафіян, 
подався до Москви і виклопотав дозвіл на продовження функціонування. З грудня 1995 
року в село прибули випускник Київської духовної семінарії отець Миколай (Старчук) 
і матушка Ольга – регент-псаломщик, навчалась у Чернігівському духовному училищі. 
24 липня 2001 року село урочисто відзначило 100-річчя храму Архістратига Михаїла, у 
святкуванні взяли участь архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій, 
інші духовні отці.

Нескорена фортеця віри

У радянські часи був відомий такий вислів:  «Немає таких фортець, які б не взяли 
більшовики». Знаємо, як це працювало в часи репресій, але після 1953 року цей вислів 
зберігся і використовується партійним керівництвом у подоланні відставання на ви-
робництві чи під час семимильної ходи до комунізму. У будь-якому разі цей вислів для 
керівництва різного рівня діяв, як наказ до виконання поставленого завдання. 

Однак у боротьбі з церквою в Чернігівському районі партійне керівництво не змо-
гло подолати фортецю віри, яка існувала в селі Брусилів. Звичайно, там не було ніяких 
високих фортечних мурів чи барикад. Просто були православні віруючі, які захищали 
своє право на віру та церкву. Як це було, дізнаємося з архівного документу, який був 
оприлюднений нашими науковцями в 2011 році.

Витяг з доповідної записки уповноваженого Ради у справах Російської православної 
церкви при Раді Міністрів СРСР по Чернігівській області І. Котенка бюро Чернігівського 
(сільського) обкому КПУ про релігійну обрядовість у Чернігівському районі (1 липня 
1964 р.):  «В с. Брусилов не проводились церковные службы с июня 1962 г… Религиозное 
общество в этом селе было активное, все время настаивало на регистрации в церковь 
священника. Об этом представители общества писали жалобы в вышестоящие инстан-
ции в Москву и Киев, ездили в Киев к республиканскому уполномоченному, который 
еще в 1963 г. предлагал зарегистрировать священника в с. Брусилов. Но священник в 
Брусилов не регистрировался.

Черниговский райисполком решением № 142 от 11 мая 1963 г. ходатайствовал об 
изъятии у религиозного общества с. Брусилов церковного помещения, которое до войны 
использовалось колхозом под зерносклад и одновременно о снятии активно действующего 
общества в этом селе с регистрации, как прекратившего свою деятельность.
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Поскольку общество в с. Брусилов активное, то и речи быть не могло о снятии его 
с регистрации. Изымать же у общества церковное здание не было оснований, посколь-
ку здание это культовое и никогда местными органами власти не переоборудовалось. 
Оставались два другие варианты, снизить его активность, либо объединить с обществом 
с. Ульяновка, либо проводить работу по разложению.

Об этом уполномоченный давал рекомендации райисполкому и т. Белявскому Н.Д., но 
последний, не считаясь с активно действующим в Брусилове религиозным обществом, 
говорил:  «В Брусилове нужно закрыть церковь и снять общество с регистрации». Без-
условно, такая постановка вопроса не могла снизить активности верующих. Больше того, 
ставя вопрос о  «закрытии» церкви в с. Брусилов, районные организации 10 февраля 
1964 г. вручают ему платежное извещение № 16 об уплате налога со строений церкви 
и земренты. Где же логика?

После этого общество с. Брусилов, стоящее на грани дачи согласия на объединение с 
религиозным обществом с. Ульяновки, настолько активизировалось, что никакие доводы 
и разъяснения уполномоченного не могли уже снизить его накала. Члены общества на-
стоятельно требовали регистрации им священника.

В апреле месяце сего года граждане с. Брусилов написали в вышестоящие инстанции 
в Москву заявление-жалобу, что уполномоченный длительное время не регистрирует им 
священника. Заявление это подписало 450 человек жителей с. Брусилов…

В соответствии с советским законодательством о религиозных культах, 
уполномоченный Совета, выслушав тов. Белявского Н.Д., мог и должен был зарегистри-
ровать в с. Брусилов священника, но он этого не сделал, поверив т. Белявскому, что он 
примет меры к снижению активности верующих в с. Брусилов. Но этого не случилось. 
2 мая сего года верующие открыли в с. Брусилов церковь, молились в ней, а затем освя-
тили куличи (освящал 87-летний псаломщик этой церкви Голобуцкий А.Т.) и закрыли 
церковь. Узнав об этом, т. Белявский Н.Д. дал указание сельскому совету с. Брусилов 
повесить на двери церкви свой замок… Это грубое вмешательство секретаря парткома т. 
Белявского Н.Д. в дела действующего, причем активного, религиозного общества вызвало 
у верующих с. Брусилов еще большее недовольство: началось паломничество к епис-
копу и уполномоченному с требованием к епископу – назначить, а к уполномоченному 
– зарегистрировать в Брусилове священника. Продолжалось это до 17 июня. Удивляет 

только одно, что, повесив замок на церковь, местные органы 
власти ничего больше не сделали, чтобы прекратить палом-
ничество верующих из с. Брусилов к уполномоченному и в 
епархиальное управление»

(Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Чер-
нігівська область. – Кн.3. – Чернігів, 2011. – С.167,168,248)

Миколаївську церкву в с. Жукотки збудовано в 1784 
році. Відновила діяльність у 2002 р. – у пристосованому 
приміщенні було освячено Свято-Миколаївський престол. 
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Духовне життя в селі Жукотки в 1925 році

Революційний атеїзм більшовицької влади намагався підняти селян проти церкви. 
Однак, як свідчать документи, незважаючи на тиск влади, люди не поспішали зрікатися 
своїх переконань. 

З довідки обстеження адмінвідділу Чернігівського окрвиконкому стану релігійних 
громад (26 листопада 1925 р.):  «Что касается самого религиозного движения в с. Жу-
котках, то последнее представлено одной старославянской (тихоновской) религиозной 
общиной, насчитывающей… 1158 чел.

Указанная община объединяет в себе, кроме верующих с. Жукотки, верующих близ-
лежащих деревень и хуторов, а именно: д. Крестьянская Слобода, д. Левоньки, д. Ильгов 
и х. Круглое. Социальный состав общины: середняки, бедняки и зажиточные. Голова 
общины – церковный староста и пятидесятка – на 90 % состоит из зажиточных.

Община как таковая организована с момента проведения в жизнь декрета по отде-
лению церкви от государства (1919 г.), за время революции и гражданской войны ничем 
себя не проявила, момент изъятия церковных ценностей прошел безболезненно.

В начале 1924 г. в селе организовалась и обновленческая пятидесятка, поставив-
шая своей целью внесение раскола в старославянскую общину и захват здания культа. 
По оформлении устава и заключении договора с соответствующими органами власти 
обновленцы хотели приступить к пользованию церковью, но старославянская община 
оказала серьезный отпор и всячески тормозила передачу храма, не останавливаясь пе-
ред рядом жалоб не только в округ, но и центр. Борьба длилась больше года. Церковь в 
течение этого времени была закрыта около двух месяцев и в конце концов под натиском 
ярых тихоновцев слабая обновленческая группировка распалась, и ее священник, не 
пользующийся никаким авторитетом среди верующих и озлобивший массу верующих 
своими бестактными выходками (запугиванием содействием власти и прочее), должен 
был покинуть село. В настящее время старославянская община компактна, победив об-
новленцев, чувствует себя уверенно и старается оформить свое легальное существование 
путем перерегистрации устава и перезаключения договора. Руководит жизнью общины 
священник Скварский.

Крестные ходы и молебны имеют место в общине исключительно в установленные 
вековыми обычаями праздники (23 апреля на Георгия, в январе Крещение и прочее)».

(Радянська влада та православна церква на Чернігівщині у 1919–1930 рр. Збірник 
документів і матеріалів. – Чернігів, 2010. – С.150–152)

У 1712 році в селі Старий Білоус діє дерев’яна 
церква Зішестя Святого Духа. У відомостях про церкву 
1875 р. зазначалось, що  «в приходе сей церкви есть 
домовая церковь святого Феодосия Черниговского при 
земледельческо-ремесленно-исправительной колонии 
малолетних преступников, где местный причт иногда 
совершает Богослужение». Побудовано нове приміщен-
ня в 1887 р. У 1914 році при церкві діяла бібліотека, де 
знаходилося  «для чтения предназначенные 34 тома». 
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Священики: Сава Потушник (1712), ієрей Георгій Семенович (1718–1739), Георгій Лю-
барський (до 1730 – до 1767 р.), Харитон Савелієв (1767), Петро Фіалковський (1771) 
та Гаврило Скачевський (1812–1826), Петро Матвійович Бивалькевич (1839–1849), 
Прозоров (1849), Омелян Нечаєвський (1872–1873), Іван Якович Григоровський (1874–
1881), Яків Донцов (1882), Микола Осмоловський (1882–1885), Григорій Михайлович 
Пригоровський (1885–1894, помер у віці 78 років 1897 року), Іван Іванович Митькевич 
(1894–1896), Петро Добронравов (1896–1900), Василь Маркович Рожалін (1900–1914), 
Василь Домініанович Барзилович (1914–1920); псаломщики: диякони Георгій Скочин-
ський (1771), Андрій Герасимович Тимошевський (1820–1846); диякон: Іван Андрійович 
Тимошевський (народився в с. Ст. Білоус, 1861–1890), Олександр Симеонович Богданов 
(1891–1898), С. Рожалін (1899–1902), Андрій Максимович Улезко (1902–1904), Дмитро 
Петрович Левицький (1904–1907), Сергій Павлович Бушко (1908–1920); дячки: Василь 
Любарський (1767), Остап Рудковський (1771), Гаврило Стефановський (1812); паламарі: 
Василь Налепа (1771), Созановський (1811), Шелестов (1812–1815) та Пилип Савченко 
(1839–1840), Павло Андрійович Тимошевський (1842–1846). Церковні старости: Ничи-
пір Нехаєв (1824–1826), поручик Павло Григорович Березовський (1899–1905), Василь 
Романович Сидоренко (1908–1914).

Щоправда, знайшлися людські руки, якими в 30-і роки 
ХХ ст. церковну споруду знищено, матеріали використано для 
будівництва школи. На фундаменті старої церкви тепер стоїть 
пам’ятник загиблим воїнам-односельцям та визволителям села. 
А поруч виріс новий храм, майже точна копія попередника – від-
будований за попереднім проектом, і, за давньою традицією, на 
пожертви прихожан. Повернулась у гідну обитель старовинна 
чудотворна ікона Троїцько-Іллінської Божої матері, збере-
жена парафіянами з часів руйнації церкви. Тепер це основна 
святиня храму, її беруть на хресні походи в Чернігів. При храмі 
діє недільна школа. Багато зусиль для духовного виховання ді-
тей докладає отець Дмитро (Крюков).

Троїцька церква в с. Шибиринівка згадується в 1721 році.У церковному документі 
1749 р. зазначається, що священномонах Стихий Малявко був  «создатель церкви шиби-
риновский, прежде сын пресвитера шибириновский нареченный Симеон…». Нова будівля 
церкви зведена в 1892 р. Літопис церкви ведеться з 1867 р. Про церковну бібліотеку в 
1905 р. зазначалось:  «в собственном смысле этого слова нет, если не считать церковных 
ведомостей и епархиальных известий», а в 1914 р. відзначалось:  «находится книг для 
чтения предназначенных 10 томов разных наименований». У 1905 р. діяли церковні школи 
грамоти в Антоновичах (у 1914 р. церковно-парафіяльна), Москалях та Левоньках, а в 
1914 р. згадується і в Шибиринівці. З відомостей про церкву за 1914 р. знаходимо запис 
про цвинтар:  «внутри погост, где покоится прах покойников благотворителей священно- 
и церковно-служителей церкви». Для потреб церкви надають безоплатно землю в 1844 
р. надворний радник Яків Посудевський та в 1858 р. поміщик штабс-ротмистр Василь 
Комаровський. Священики: Сімеон Іванович Малявко (1721), Іван Іванов (1732), Іоан 
Іоанов Максимович (1749), Яків Адамович (1787), Федір Морачевський (1802–1816), 
Морачевський (1845), Іоан Романович Гаймановський (нар.1823, пом.1877, народився 
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в Шибиринівці), Василь Волков (1877–1878),  Іоан Молчановський (1878–1884),  Пе-
тро Левитський (1885–1886), Василь Маклаков (1886), Василь Петрович Елланський 
(1893–1901), Дмитро Січко та Василь Піневич (1903), Олексій Павлович Гончаров 
(1903–1906), Микола Іванович Тихомиров (1906–1914), Микита Семенович Дольников 
(1914–1917), Слісаревський (до 1934 р.); диякону протопопії Адамович (1790); пресвітер: 
Іоан Жлоба (1749); псаломщики: Павло Миколайович Висоцький (1825–1905), Василь 
Вознесенський (1903), Олександр Гаманюк – син унтер-офіцера (1903–1907), Максим 
Миколайович Дима (1907–1917); паламар:  Василь Мусійович Филипченко (1825–1875); 
церковні старости: козак Данило Жлоба (1815–1821), селянин Сімеон Пилипович Савенко 
(1905), козак Яків Іванович Жлоба (1913–1914); голова попечительної ради: колезький 
регістратор Василь Комаровський (1879); на церковному цвинтарі похований священик 
Микола Іванович Тихомиров (1865–1917).

У 20-30-і рр. ХХ ст. з’явився образ Казанської Божої Матері – заступниці від меча, 
вогню і різних бід. Ікону придбав на гроші парафіян настоятель храму Микита Дульні-
ков. До парафії належало ще кілька сіл, в т.ч. Москалі. Відтоді вшанування цієї ікони 
Богородиці стало в селах парафії другим храмовим святом. У 1934 р. активісти-атеїсти 
від комуністичної партії і комсомолу розібрали церкву, іконами топили грубу в сільській 
раді, а із гробниці напували худобу. Але істинні християни не забули про свято вшану-
вання ікони Казанської Божої Матері і через багато десятиліть. Люди мріяли знову мати 
церкву. Зрештою, у 2003 році в Москалях було освячено престол Троїцького храму, 
що розмістився в пристосованому приміщенні. Отець Георгій, настоятель храму, ревно 
виконує свої обов’язки, люди йдуть до нього у всяких потребах. Ікони написав місцевий 
самодіяльний художник Володимир Руденок. Згодом директор Чернігівської молочної 
компанії Анатолій Ясинський допоміг встановити над церквою купол. У своїх молитвах 
парафіяни постійно згадують землячку, яка присвятила своє життя вірі і церкві Ніну 
Іванівну Латай (1924–2006). Уродженка Шибиринівки, вона стала ігуменею Свято-Па-
раскеївського монастиря Сімферопольської єпархії. 20 років провела в Єрусалимі. Носила 
чернече ім’я Алевтина. Закінчила свій життєвий шлях у Покровському монастирі в Києві.

Історія церкви села Шибиринівка

Архівні документи зазначають, що в 1721 р. у с. Шибиринівка діє Троїцька церква. 
У церковному документі за 1749 рік записано, що священномонах Стихий Малявко 
був «создатель церкви Шибириновский, прежде сын пресвитера Шибириновского, 
нареченный Симеон». 

Якою була церква? Була дуже гарна, струнка, простора з витонченими дерев’яними 
оздобами. Так, наприклад: підпори-колони на ганочках були подвійні, виточені, вікна 
закруглені в верхній частині. Іконостас писаний не сільськими богомазами, а профе-
сійними майстрами. Фарби були дуже насичені. Декілька збережених образів до цього 
часу не втратили свого колориту. Василь Васильович Комаровський, верхи на коні, з 
чотирьох сторін села спостерігав за зодчими, щоб правильно встановили бані і хрест. 
Зі сторони села Пльохів забирався навіть, верхи, на високий курган, щоб було видніше. 
Декілька разів майстрам довелось знімати купол і навіть розбирати верхні вінця, доки не 
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поставили правильно. Кована церковна брама, з нішами для храмової ікони і вмонтованої 
металевої скриньки для пожертвувань в одній з цегляних ошул, непохитно стоїть і досі.

Нова будівля церкви зведена в1892 р. на пожертви парафіян та місцевих поміщиків 
Комаровських. Священики з 1867 р. вели літопис церкви. Про церковну бібліотеку у 
1905 р. зазначалось: «в собственном смысле этого слова нет, если не считать «Церковных 
ведомостей» и «Епархиальных известий», а в 1914 році відзначалось: «находится книг, 
для чтения предназначенных,10 томов разных наименований». 

У 1895 р. сільську церкву відвідує Преосвященний єпископ Чернігівський та Ні-
жинський Антоній, а у 1899 р.– Преосвященний єпископ Новгород-Сіверський Михаїл. 
Знаходимо запис про цвинтар: «внутри погост, где покоится прах покойников – благо-
творителей, священно- и церковнослужителей церкви». 

Для потреб церкви надають безоплатно землю в 1844 р. надвірний радник Яків По-
судевський та в 1858 р. – поміщик штабс-ротмістр Василь Комаровський.

Священики: Сімеон Іванович Малявко (1721), Іван Іванов (1732), Іоан Іоанов Макси-
мович (1749), Яків Адамович (1787), Федір Морачевський (1802–1816), Морачевський 
(1845), Іоанн Романів Гаймановський (1845–1875, народився в Шибиринівці), Іоанн 
Молчановський (1882–1884), Петро Левитський (1885–1886), Василь Маклаков (1886), 
Василь Петрович Елланський (1893–1901), Дмитро Січко та Василь Піневич (1903), 
Олексій Павлович Гончаров (1903–1906), Микола Іванович Тихомиров (1906–1914), 
Микита Семенович Дольніков (1914), Микола Слісаревський (1934). 

Диякон у протопопії Адамович (1790), пресвітер Іоанн Жлоба (1749). Псаломщики: 
Павло Миколайович Висоцький (1856–1902), Василь Вознесенський (1903), Олександр 
Гаманюк – син унтер-офіцера (1903–1907), Максим Миколайович Дима (1907–1914), 
Юхим Іванович Мазай (до 1934 р.). Паламарі: Василь Мусійович Філіпченко (1825–1875), 
Марк Чирва (1930-ті рр.). Церковні старости: Козак Данило Жлоба (1815–1821), селянин 
Сімеон Пилипович Савенко (1905), козак Яків Іванович Жлоба (1913–1914), Ющенко 
Василь. Голова попечительської ради: колезький регістратор Василь Комаровський 
(1879). Дзвонар Дем’ян Мазай.

Регент: Федір Кіндратович Ляшенко (сліпий від народження) до підбору хористів 
ставився вимогливо, може тому шибиринівська півча була знана на всю округу. Особливо 
виділялась своїм голосом (дисконтом) Ушач Марія Федорівна. З навколишніх сіл йшли 
люди до храму, щоб почути її «ангельський спів».

Найбільш відомий серед шибиринівських священиків Микита Семенович Дольников 
(Дольник) – син Семена Трохимовича та Секлети Іванівни Дольників з села Жукотки. 
Вчителював. Займав посаду бухгалтера при Чернігівській єпархії. Був рукоположений в 
диякона, а трохи згодом прийняв священицький постриг. Спочатку служив в Жукотків-
ській парафії. По сумісництву був начальником філії поземельного банку, яка діяла і в 
Шибиринівці. За власним бажанням у 1914 році переведений на Шибиринівську парафію, 
де був більший прибуток. У клірових відомостях за 1914 рік зазначається: «Ведомость по 
церкви с. Шибириновка. Построена тщанием прихожан, священник Никита Семенович 
Дольник. С 1902 года состоял учителем в Жукотской церковно-приходской школе, за-
ведующим Антоновской, Москалевской и Славищенской церковных школ. В 1914 году 
– законоучитель Шибириновского и Левоньковского народных училищ».

Часто в парафіян не залишалось зерна і на посів, звертались до священика. Він був 
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безвідмовний, всім позичав. Саме при Микиті Семеновичу було встановлено святкування 
другого храмового дня – Казанської Божої Матері, яке припадає на 4 листопада. При-
дбавши образ Богородиці, священик оголосив, що це: «есть Казанская Божья Матерь 
– заступница от огня, меча и бед разныя. И да преклонимся Ей во храме и вне стен его». 
Уже під час останнього гоніння на церкву, а саме в травні 1959 року проводились збори 
жителів Шибиринівської сільської ради. На порядку денному стояло питання про при-
пинення святкування храмових свят, а вже 31 травня в газеті «Колгоспний шлях» була 
надрукована антирелігійна стаття під заголовком «Казанській божій – край положим». 
Пропонували святкувати Жовтневе свято 7 листопада. Та незважаючи на все, вийшло 
все навпаки, храмове свято відзначається й досі.

Останнім священиком шибиринівської церкви був Микола Слісаревський. Друге 
гоніння на церкву було в розпалі. Зазнавав утисків не тільки від місцевої влади, а й від 
парафіян, віра багатьох із них стала хиткою. Навіть місця для проживання часто не мав, 
доводилось ночувати в клуні, на соломі.

Приміщення побудоване на місці церкви і з церковного матеріалу, протягом всього 
існування після школи і клубу, використовувалось як дитячий садок, медпункт, побуто-
вий комбінат і навіть гуртожиток. У 1989 році вирішувалось питання передачі церковній 
громаді на загальних зборах громадян. Більшість проголосувала проти, бо був дитячий 
садок. Через декілька років прохання повторили, голова СТОВ «Першотравневе» відмо-
вив, бо мав плани на відкриття макаронного цеху. В теперішній час будівля в аварійному 
стані. В одному місці, де відпала штукатурка проглядаються залишки церковних розписів.

В моїй колекції зберігається акафіст Святої Трійці, куплений і подарований церкві в 
1860 році поміщиком села Москалі Олександром Миколайовичем Малявкою по бажан-
ню священика Іоанна Гаймановського, про що свідчать відповідні надписи. Акафістник 
подарований мені мешканцем села Шибиринівка Григорієм Андрійовичем Лопатнем. 
Власність церкви – бронзові підсвічник і самовар – куплені мною в зятя Левицьких – 
Березнюк В.З. До наших днів зберігся будинок священика і хата дяка.

Подружжя Ольховиків Трохим Данилович і Марфа Карпівна багато жертвували на 
церкву. За їх бажанням в храмі були написані образи святих Трофима і Марфи (Маври). 
При черговій реконструкції приміщення школи під штукатуркою було видно мальовані 
взуті в постоли ноги цих угодників Божих. Ікони з церкви вивезли і замкнули в підсобному 
приміщенні при сільській раді і цілу зиму топили образами грубку. Гробницю (підставку 
для зберігання плащаниць) пристосували під жолоб для годівлі коня. На сьогоднішній 
день збереглося лише декілька образів. Чотири з них місцевий житель Івасенко Іван 
Миколайович виміняв у сторожа сільради за в’язанку дров. Ляшенко Трохиму Кіндра-
товичу запропонували рамку з образу Божої Матері «Достойно Есть» використувати для 
портрета Сталіна. Трохим зробив для портрета нову рамку, а ікону залишив собі. В 1989 
році його племінниця Гордієнко Марія Федорівна віддала образ до щойно відкритого 
храму села Кувечичі при умові, щоб повернули, якщо коли-небудь буде церква в Шиби-
ринівці. Крім того, в Марії Федорівни зберігалось ще дві церковні ікони, які вона зуміла 
вхопити з підводи, на якій їх вивозили в сільраду. Олександра Іванівна Бовда передала 
до Кувечицької церкви образ Божої матері, схожий з образом Сікстинської Мадонни 
Рафаеля Санті. На дерев’яній дошці можна знайти сліди від молотка.

Руйнація церкви. 26 січня 1930 року на загальних зборах у Москалях підтримується 
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постанова ВУЦВКа про зняття дзвонів з молитвенного будинку на підняття індустріалі-
зації. Головну роль в знищенні церкви зіграв директор Шибиринівської школи Микола 
Федорович Левицький, який обійшов подвірно всю парафію, до якої належали чотири 
села Шибиринівка, Антоновичі, Москалі, Левоньки, збираючи підписи, буцімто, щоб не 
закривати церкву. Насправді ж просто-напросто обдурив людей, зверху дописав «шапку» 
із заявою, щоб церкву розібрати і побудувати школу. Сам Левицький був родом із села 
Жукотки, при народженні мав прізвище Перепеча. При одруженні взяв прізвище дру-
жини. Цікаво, що його дружина вчителька Євгенія Петрівна була донькою колишнього 
шибиринівського священика Петра Левицького. 22 червня 1934 року церкву почали 
розбирати, тоді ще не знаючи, що саме ця дата через сім років стане зловіщою не тільки 
для шибиринівців, а й для всього нашого народу. На місці церкви звели будівлю на два 
входи. В одній половині школа, в другій – клуб.

Про поховання в церкві. У склепі під церковним приділом, з північного боку ві-
втаря, було поховано вищезгадуваного 54-річного Василя Васильовича Комаровського 
– представника великої родини, колезького регістратора, померлого 6 березня 1895 року 
від удару. Зі склепу в ризницю виступав хрест з поховання, за книжковою шафою, де 
зберігалась духовна література. Коли шафу відсовували – відкривався вхід до поховання. 
Підлогу в ризниці доводилось часто міняти, від надмірної вологи пріли дошки. Під час 
руйнації церкви поховання було знищено. Від небіжчика залишивсь лише скелет і на-
півзотлілі хромові чоботи. І тільки тоді,  коли хлопці-підлітки почали ганяти в футбол 
черепом покійного, той же самий Левицький позбирав кістки, склав в невеликий ящик, 
відвіз на кладовище і десь там закопав.

Під церквою, із зовнішнього боку вівтаря, був склеп з похованням священика Ми-
коли Івановича Тихомирова, померлого в 1914 році від запалення легенів. З правого 
боку зовнішньої сторони вівтаря покоїлась Єлизавета Михайлівна Малявка (народжена 
Комаровська) – бариня з села Левоньки. Померла в 1905 році від гангрени, 64-х років 
від народження. Першим у пролом у склепі вскочив місцевий житель Іван Федорович Б. 
Викинув волосся разом з маленьким гребінцем, підбивну щіточку з спідниці, шовкову 
хустку, яка зразу ж розсипалась. Замість очікуваного золота знайшов тільки мідного 
п’ятака, навіть поховальний хрест в руках небіжчиці був дерев’яний. Уже в наш час з 
фундаменту вивалився пам’ятник з поховання Є.М. Малявка, використаний свого часу 
як будівельний матеріал. У вигляді аналоя з розкритим євангелієм зверху і надписом на 
його сторінках: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят» Матв. Гл.5».

Серед поховань були могили і жителів села Москалі: Марії Сергіївни Кобець – пра-
бабки адмірала Михайла Миколайовича Кобця, Івана Васильовича Білого – прадіда 
академіка, відомого вченого Михайла Уляновича Білого, та мого прапрадіда.

Церква в Москалях. На зборах релігійної громади села Москалі 15 листопада 2001 
року був прийнятий Статут Української Православної церкви. Колишнє колгоспне при-
міщення було передано громаді, реконструйоване і пристосоване під церкву. Престол 
Свято-Троїцького храму села Москалі було освячено 8 червня 2003 року Преосвящен-
нійшим Амвросієм, єпископом Чернігівським і Ніжинським. Матеріальна допомога у 
вигляді будматеріалу і декількох предметів церковної утварі була надана А.Ю. Ясинським. 
Ікони придбані у місцевого художника В.М. Руденка на кошти парафіян, майже кожний 
з прихожан за власний кошт замовляв той чи інший образ і дарував церкві. Набір для 
здійснення таїнства євхаристії, декілька риз, кадило, аналой і ще деякі церковні атрибути 
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були пожертвувані священиками Гладеш М.А. та Козак В.І. Духовну літературу для цер-
ковної бібліотеки подарували Бовда О.А. (декілька десятків), Довженок А.А., Клоновець 
М.Н., Подорван О.М., Клоновець Н.М. та інші. Священики: Сергій Володимирович Бабич 
(04.11.2002–01.03.2007), Єгор Володимирович Семенов (01.03.07 і по сьогоднішній день). 
Церковний староста: Дахно Ю.В.. Паламарі: Триголос П.М., Дахно О.Ю. Псаломщики: 
Подорван Анастасія Петрівна (2002–2009), Тимошенко Марія Степанівна (2009–2012), 
Конончук Ніна Петрівна.

(Юрій Дахно – 
за спогадами старожилів, використано «Літопис Шибиринівської сільської ради» 

А.Л. Курданова, матеріали з метричних книг та клірові відомості, 
які зберігаються в фондах Державного архіву Чернігівської області.)

У 1720 році в с. Хмільниця збудовано 
Воскресенську церкву. Друга дата зведен-
ня дерев’яної будови цього храму 1879 рік:  
«изждевением прихожан» збудовано нове 
дерев’яне приміщення. Церква діяла до по-
чатку 30-х рр. ХХ ст., а приміщення було 
розібрано в 60-х рр. У 1993 р. відновлено бо-
гослужіння в пристосованому приміщенні, 
а 22 вересня 1995 р. освячено нову будівлю 
Воскресенської церкви. Священики: Андрій 
Садовський (1720–1749), Микола Кричев-
ський (1812–1820), Стефан Миколайович 

Кричевський (1820–1832), Олексій Васильович Ячницький (1871–1879), Іоан Вербицький 
(1880), Іван Тарасевич (1883), Микола Іванович Гаймановський (1885–1890), Антоній Тро-
щановський (1891), Михайло Елланський (1891–1893), Ігнатій Ячницький (1895–1902), 
Антоній Миколаїв Мухин (1903–1910), Михайло Григорович Тичинин (1910–1917), Три-
фон Семенович Стефанов (1923); диякон Павло Єфимович Гаймановський (1822–1864) 
та дячок Єфим Павлович Гаймановський (до 1822 р.); псаломщики Симеон Петрович 
Неговський (народився в с. Роїще, 1862–1878), Михайло Якович Садовський (1880) та 
Василь Якович Садовський (народився в Хмільниці, 1839–1906), диякон Іоан Максимович 
(1909–1913), Павло Миколайович Макаренко (1913–1923); паламарі: Яків Васильович 
Садовський (1821–1832) та Михайло 
Якович Садовський (1862–1875); голо-
ва церковного попечительства селянин 
Яків Макаренко (1874); церковний 
староста селянин Микита Макаров 
(1895–1914). На церковному цвинта-
рі поховані: козак з д. Рябці Георгій 
Стефанів Герасименко (1812–1898), 
псаломник Симеон Петров Неговський 
(1840–1909), козак з х. Роіща Георгій 
Федорович Семененко (1819–1914). 

Фото поч. 60-х рр. ХХ ст.



Літопис доль та днів минулих

534

Псаломник Воскресенської церкви Симеон Неговський за 50-річну самовіддану службу 
у 1900 році російським імператором Миколою ІІ нагороджений золотою медаллю  «За 
усердие» на Аннінській стрічці.1923 р. – виборчого права позбавлені: священик Т.С. 
Стефанов, дяк П.М. Макаренко. Руйнівними для церкви стали як 30-і, так і 60-і роки ХХ 
ст. Лише у 1993 р. почали проводитись богослужіння у пристосованому приміщенні, а 
22 вересня 1995 року освячена нова будівля Воскресенської церкви.

На кошти генерал-майора О.І. Рігель-
мана в с.Андріївка 1782 р. побудовано 
муровану Михайлівську церкву. У 1905 р. 
про церкву зазначалось:  «здание каменное, 
крепкое, теплое, колокольня выстроена в 
1905 году, имеется церковная библиоте-
ка, церковно-приходское попечительство 
открыто с 1862 года». У селі 4 кладовища  
«обнесены канавой».Священики; Федір 
Андрєєв (1732), Семен Павловський (1785), 
Смоличев (1811–1815), Зафилінський (1813), 
Іван Зеньков (1816–1824), Понирко (1817), 
Павловський (1820), Іван Баран (1824), Ва-

силь Петрович Еланський (1860–1882), Віталій Слюсаревський (1886), Федір Якович 
Садовський (1840 р.н., у церкві 1899–1919); диякони: Зенков (1818), Баран (1820–1838), 
псаломщики: Михайло Фомич Мушинський (1843–1844) та Матвій Іванович Хайневський 
(1863–1887), Лаврентій Матвійович Хайневський (уродженець с. Андріївка, 1887–1908), 
Стефан Семенович Щербацкий (1908–1914), Олександр Андрієвський (1911–1917), 
Степан Щербацкий (1918–1919);дячки: Трохим Баран (1839–1844), Діонісій Дусевський 
(1841–1844), Таревський (1875), Яків Бовкун (1787), Гордієвський (1813), Терещенко 
(1814–1815), Микола Миколайович Лавровський (1848–1849); паламарі: Муха (1826), 
Кіндрат Сербинович (1841–1844), Іван Іванович Бориско (1860–1862) та Йосип Іванович 
Хайневський (1864–1876); церковні старости: селянин Данило Пузей (1824–1826), Наум 
Григорович Мневець (1901–1905), Омелян Платонович Медведь (1913–1914). У 1872 
році головою церковного попечительства був статський радник Микола Аркадійович 
Рігельман. Церковний сторож Тарас Невцов (1899). На церковному цвинтарі похована 
вчителька початкового училища Олена Омелянівна Войцеховска (1861–1919).

У 1732 році в с. Кархівка діє церква на честь 
Успіння Богородиці, а згодом св. Іоанна Богосло-
ва. У 1823 р. зведено муроване приміщення церкви  
«старанием и иждевением Губернского секретаря 
Ивана Петровича Посудевского и супруги его Ольги 
Васильевны… Престол в оной один холодный во имя 
св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, а дру-
гой устроен теплый во имя Воскресения Христова, 
на место бывшей деревянной колокольни, на сред-
ства помещицы Ольги Васильевны бывшей супругой 
Ивана Петровича Посудевского по второму браку 
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Подольская». У 1914 р. зазначалось:  «Домовая церковь есть в честь Святыя княгини 
Ольги, построена в 1907 году Статским Советником Н.М. Подольским. В церковной биб-
лиотеке книг для чтения предназначенных 192 тома».У праці Домонтовича відзначається 
архітектурна особливість церкви –  «была с басанью или с насанью… когда православные 
церкви… были редки, а приходы обширны, следует отнести построение православных 
храмов с басанью или с насанью – широким крытым коридором, опоясывавшим все зда-
ние церкви. В басани совершались крестные ходы, освящались пасхи, и оне же служили 
приютом и ночлегом для приходящих издали богомольцев, а иногда местом для эпитемии 
грешников, которых сажали в басани на куку, т.е. запирали одну руку в прибитую к стене 
железную скобу. Такой постройки церкви сохранились и до настоящего времени в с. Па-
куле, Карховке». Священики: Федір Іоан (1781), Стефан Романов та Федір Черпавський 
(1784), Григорій Журавський (1785–1787), Черняхівський (1811–1812), Андрій Черня-
хівський (1815–1828), Андрій Олександрович Невський (1874–1880), Петро Іванович 
Герасименко (1903–1917), Василь Митрофанович Якушев 
(1930); диякони: Созановський (1813), Прокопович (1813), 
Блажкевич (1815), Фома Хайневський (1815); псаломщики: 
Михайло Стефанович Рублевський (1866–1906), Кирило 
Михайлович Рублевський (1906–1907, 1915), Олександр 
Михайлович Рублевський (1908–1915); дячки:  Прокіп 
Величковський (1815), Черняхівський (1820–1821), Павло 
Васильович Добровольський (1827–1830), Величковський 
(1827–1828); паламар: Борис Симеонов Черняхівський 
(1871–1875); церковні старости: селянин Стефан Семиро-
зум (1815), Єфим Ничипорук (1821), селянин Пантелемон 
Ничипорович Костенко (1903–1905), селянин Володимир 
Брика (1909–1914); голова опікунської церковної ради: 
статський радник Микола Михайлович Подольський, поміж 
членів ради унтер-офіцер В. Жолобецький (1879).

У 30-х рр. ХХ ст. на її місці збудували кінотеатр ім. О.М. Горького. Але і він був 
знищений війною. Згодом на цьому ж місці з’явився сільський клуб. Після довгих де-
сятиліть  «духовного мовчання» у 1996 р. зазвучали молитви в новозбудованому храмі 
на честь Іоанна Богослова.

У 1862 році в с.Ковпита побудовано Покровську церкву. З появою церкви в Ковпи-
ті, населений пункт одержує новий статус – він стає селом.  «Список населенных мест 
по сведениям 1859 года» пояснює топографічні терміни:  «Село – называется всякое 
населенное место, имеющее церковь. Деревня – отличается от села тем, что в ней нет 
церкви». З відомостей про церкву за 1875 рік:  «Пакульским священником Константином 
Васильевичем Грабовским… его старанием устроена новая деревянная церква во имя 
Покровы пресвятыя Богородицы, которая и освящена 1862 года». У 1888 р. відкрито 
церковно-парафіяльну школу. З відомостей про церкву за 1905 рік:  «Построена в 1862 
году тщанием прихожан, деревянная. Церковная летопись ведется исправно, в церковной 
библиотеке для чтения принадлежащих… 160 томов, 94 названия. Все богослужебные 
собеседования по воскресениям и праздничным дням ведутся неопустительно круглый 
год». Священики: Костянтин Васильович Грабовський (1862–1863), Іаков Іоаннов Дон-
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цов-Стефанович (1863–1870), Павло Петровський (1875), Федір Іоаннов Воскресенський 
(1875–1879), Іоан Цукровський (1886), Костянтин Грабовський (1886–1892), Федір 
Якович Садовський (1892–1899), Іоан Семенович Богдановський (1893–1894), Василь 
Васильович Слесаревич (1899–1905, законовчитель Пакульської лісної низшої школи з 
1899 р.), Павло Хайневський (1911–1917); диякон: Василь Троцький (1875); псаломщи-
ки: Феофан Стефанович Гаймановський (1862–1865), Євстафій Васильович Елланський 
(1862–1863), Дмитро Олександрович Неговський (1863–1884), Митрофан Елланський 
(1877); Філімон Черняховський (1886), Митрофан Петрович Созонов (1886), Віссаріон 
Троцький (1886), Федір Розбановський (1892), Лука Зражевський (1892), Іоан Рожалін 
(1892), Василь Вознесенський (1903), Федір Іоанович Мозашевський (1903–1905), Пор-
фирій Рочинський (1911–1917); церковні старости: селянин Семен Кобзар (1900–1905), 
Каленик Прохорович Бригинець (1913–1914).

У 1764 році відзначалось, що на території цитаделі 
Чернігівської фортеці Чернігова знаходилась дерев’яна 
церква святого благовірного князя Михайла та бо-
ярина його Федора Чернігівських чудотворців (по-
будована в 1691 р.) та  «за ветхостью разобрана назад 
тому лет с двадцать, и отдана в село Холявин, в Чер-
ниговском уезде по Могилевской дороге лежащее». У 
1863 р. збудована  «тщением прихожан» дерев’яна Тро-
їцька церква (закрита в 1932 р., після другого закриття в 
1964 р. розібрана). У 1999 р. відновлено роботу церкви 
у пристосованому приміщенні. Священики Троїцької 
церкви: о. Петро (1732), Даніїл (1770), Буряківський 
(1771–1774), Василь Янчевський та Іоан Янчевський 
(1785–1796), Федір Стефанов Ремболович (1829–1832), 

Іван Сочава (1845–1850), Олександр Волкович (1873), Стефан Базилевич (1872), Іван 
Чистилин (1873–1889), Яків Орловський (1889–1891), Олександр Іванович Вишневський 
(1891–1918) та Гавриїл Левченко (1896); диякони: Тарасевич (1814), Михайло Лопуць-
кий (1850) та Іван Олексійович Максимович (1913–1917); псаломщики: дячки Василь 
Карпович Пискунов (1827–1832), Симеон Васильович 
Стишковський (1855–1909), Роман Стефановський 
(1887–1888), Георгій Олександрович Маковецький 
(1889–1890), Михайло Олександрович Маковецький 
(1890–1896), Павло Осмаловський (1897–1898), Микола 
Тросницький (1900–1905), Василь Краснопольський 
(1905–1906), Іван Іванович Мурач (1908–1911), Єфим 
Адріанович Бондар (з селян с. Топчиївка, 1912–1913), 
Іван Трухан (з 1919); паламарі: Іван Ленківський (1795), 
Андрій Олексійович Стефановський (1823–1832) та Ро-
ман Андрійович Стефановський (народився в Халявині, 
1850–1886); церковні старости: Іван Мокиєвський-Зубок 
(1845) та Іаков Васильович Мехед (1914); голови пара-
фіяльного попечительства: козак Василь Булах (1869), 

Реконструкція І. Ігнатенка

Фото церкви с. Халявин 
поч. ХХ ст.
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губернські секретарі Василь Стодолинський та Василь Іва-
нович Товстоліс (1869), дворянин Костянтин Товстоліс, до 
складу попечительства входив відставний штабс-капітан 
Гавриїл Зубок-Макієвський (1873), Євстрат Ніколаєв (1874). 
На церковному цвинтарі поховані священик з Полуботок Іван 
Іванович Тросницький (1836–1902), потомствений дворянин 
колезський секретар Данило Якович Бокевич-Щуковський 
(1823–1903), псаломщик з Халявинської церкви Микола 
Іванович Тросницький (1875–1905), псаломщик Симеон 
Васильович Стишковський (1834–1908), дружина померлого 
священика Марія Іванівна Тросницька (1830–1909), донька 
селянина з Халявина Павла Олексійовича Трухана Фотина 
(1873–1910), полковник у відставці Микола Данилович 
Єркович-Щуковський (1839–1911), козачка з с. Петрушин 
Феодора Лаврентієвна Зенченко (1894–1914), потомстве-

ного дворянина з Товстолісу Данила Яковича Бакевич-Щуковського дружина Матрона 
Демидівна (1846–1914), селянин з Халявина Павло Авксентійович Трухан (1870–1915), 
селянка з Халявина Ганна Кіндратівна Левошич (1850–1915), колезського секретаря 
Омеляна Гавриловича Силенка донька Олександра (1914–1915), вдова землевпорядника 
Євдокія Тимофіївна Кириченко (1853–1916), донька дворянина з Товстолісу  Катерина 
Петрівна Лещенко (1883–1916), селянин з Халявина Павло Ільїн Левашич (1895–1917). 

З ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ СЕЛА ТОВСТОЛІС

Звернення громадян с. Товстоліс Бобровицького району до 
адмінвідділу Чернігівського окрвиконкому про дозвіл на побудову церкви

4 грудня 1925 р.

Прилагая при этом протокол общего собрания в числе 90 душ от 20 ноября 1925 г. 
за № 1, просим Черниговский окружной административный отдел выдать нам законное 
разрешение на право постройки церкви в нашем селе, т. к. мы до настоящего времени 
являлись членами религиозного общества с. Халявин Бобровицкого района Чернигов-
ского округа, и для нас является затруднительным посещать молитвенные собрания 
ввиду далекого расстояния во время весеннего половодия или зимой, во время снежных 
заносов, и на основании этого наше население в количестве 540 душ подлежит затруд-
нениям, которые являются в связи с обрядами религиозного культу 

(Державний архів Чернігівської області, ф.Р-67, оп.1, спр.276, арк.26-26 зв.)

З протоколу № 3 засідання бюро Бобровицького райпарткому
11 червня 1926 р.

3. Доклад т. Севриги о религиозном движении в с. Товстолесе.
Постройка церкви началась в 1925 г. по инициативе кулачества. Средства собирались 

все это время ими самими и при деятельном участии их жен, собиравших средства не 
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только по селу Товсто-
лес, но и в соседних. За-
писались в церковную 
общину все, исключая 
27 дворов (из 105). По-
строено уже 1/3 здания, 
но нет средств и есть 
задержка в постройке 
церкви и в настроении 
записавшихся в общину. 
На торжественно об-
ставленной церемонии 
закладки церкви было 
много людей и из со-

седних сел, и было собрано 100 рублей на постройку церкви. Присутствовал архиерей 
из Чернигова и Олимпий из Свиней, а также Чернышский священник (оба последних 
вышли из Елецкого монастыря). Кроме того было много духовенства.

Из инициаторов селян выделяются: Рашко Степан (Семен?), Шеремет Яков, Тарасевич 
Семен, Гавриленко Мойсей, Россоха Тит, Глевкий Михаил. Намеченного прихожанами 
попа архиерей не допустил участвовать в закладке церкви как самозванца, сказав, что 
он пришлет своего. Ввиду недостатка средств, инициаторы послали на сбор средств по 
селам своих жен.

Постановили: 
а) отметить, что постройка Товстолеской церкви является лишь частью постройки 

церквей, проводимой, по-видимому, при активном участии работающего на селе монаше-
ства, разошедшегося из Черниговского монастыря в попы (Черныш, Свинь, Полуботки), 
и руководится из Чернигова;

б) инициаторы постройки собирают средства у себя в селе частыми обхождениями по 
дворам, а в других селах при посредстве своих сборщиков –жен, при чем эти сборщики 
не имеют на этот счет разрешения, а сельсоветы не принимают никаких мер к проверке. 
Сборщики проникают и в пределы других районов. Поэтому фракции РИКа необходимо 
дать соответствующие указания сельсоветам, а ОПК просить дать указание по округу о 
наблюдении за сборщиками на построение церкви;

в) отметив, что у нас в районе строятся церкви: Товстолес, Борки и Киселевка, про-
сить ОПК о включении в план работ окружного Антирелигиозника указанных сел для 
изучения и проведения докладов.

(Держархів Чернігівської області, ф.П-1668, оп.1, спр.71, арк.30)
Отже, церкву збудували. Люди принесли з домівок ікони, почалися служіння. Батюшка 

приїздив з Петрушина, а потім був з Олішивки. 
Однак ідилія тривала недовго. Захмарилось небо, розпочиналася епоха колективізації. 

Взялися і за церкви. Люди стогнали, але мусили коритися.
– Останнього батюшку звали отець Сергій, – запам’ятала Н.Г. Комісар. А як закрили 

нашу церкву, то правив деякий час у місті, люди його там бачили. 
Закриту церкву швиденько перепрофілювали під зерносховище. За німецької окупації 

Церква в с. Товстоліс, фото 60-х рр. поч. ХХ ст.
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знову почалося богослужіння. А там і по війні ще деякий час правилось. Кажуть, у хорі 
навіть чоловіки були. Післявоєнні священики: Костюк Григорий Михайлович (народився 
в с. Петрушин) до 1951 р., Ярошенко Петр Лукич (31.12.1951–23.06.1953), Любим Федор 
Прокопович (1891 р.н., з с. Смолянка) до 15.04.1954 р., Болдовский Є. І. до 05.01.1956 р.

Остаточно церкву закрили 3 серпня 1960 року.
Сталася в історії Товстоліса і своя “Варфоломіїівська ніч”. Хоча і не така трагічна, 

адже вбивали не людей, вбивали їхню віру. Із записів місцевого літописця І.Г. Сидоренка: 
“10 квітня 1962 р. – бурали церкву. 11 квітня – дощ, потім гарна погода. Возили дерева 
з церкви на завод. Керівництво колгоспу найняло бригаду білорусів. За 300 карбован-
ців вони за два дні розібрали церкву. А наші не пішли бурать”. Н.Г. Комісар згадувала: 
“Баби кричали, пищали, а все одно розібрали церкву. Потім дерево відвезли на завод і 
там спалили.”

Нині на місці церкви пустир, навіть від саду жодного деревця не залишилося. А про-
бували саджати – не приймаються. Років з двадцять тому викопали ставок, так у 1991-му 
пересох, довелося посилати екскаватор і поглиблювати, аби вода була.

Двох днів вистачило, аби зруйнувати. А скільки років знадобиться, щоб збудувати?                                                  
Матеріали підготував С.М. Горобець.

Покровська церква села Ведильці збудована в 1787 році, нове приміщення церкви 
збудовано в 1836 р. “старанием прихожан”. Парафіяльний літопис ведеться з 1876 року. 
У 1905 році відзначається наявність бібліотеки. Церковно-парафіяльне попечительство 
діє з 1865 року. З 1 жовтня 1876 року почала діяти церковно-парафіяльна школа: “Учит 
в школе дьячек, а священник наблюдает… Зимой “в гулящее время” училось около 
15 мальчиков, девочки ни одной”. Священики: Павло Петровський (1865–1890), Іван 
Якович Каришев (1890–1914). Псаломщики: Яків Дмитрович Неговський (1827), Гри-
горій Петрович Смельницький (1846–1880), Опанас Федорович Киселевич (1851–1895), 
Яків Дмитрович Неговський, народився в с. Ковпита (1895–1919), Павло Волевач (з 
1919 р.). Голова парафіяльного попечительства волосний старшина селянин Авксентій 
Рослий (1869). Голова попечительної ради селянин Микола Блашкун (1874). Церковний 
староста селянин Пантелемон Миколайович Яковенко (1899–1905) та селянин Гордій 
Клепацький (1914).

З доповідної записки заступника начальника УКГБ при Раді міністрів УРСР по Чер-
нігівській області Седака в Чернігівський обком КПУ про діяльність релігійних громад 
(1954 р., 17 листопада): “В 1949 году один из бродячих церковников из гор. Ростов-
на-Дону создал в селе Ведильцы группу “ИПЦ”, куда втянул около 15 человек, в том 
числе двух комсомольцев (Рослая Марина и Рослая Галина). Приверженцы “ИПЦ” села 
Ведильцы на своих сборищах проводили активную антисоветскую работу, восхваляли дом 
Романовых, клеветали на советскую действительность, распродали все свое имущество 
(коров, свиней, кур), перестали работать в колхозе. В том же 1952 году организаторы и 
руководители этой монархической группы были репрессированы, однако оставшиеся их 
связи по-прежнему проводят свою враждебную работу и в колхозе не работают. Агитаци-
онно-пропагандистская работа в селе Ведильцы стоит на низком уровне, вследствие чего 
к группе “ИПЦ” примкнули даже комсомольцы”. Реабілітовані історією: У двадцяти 
семи томах. Чернігівська область. – Кн.2. – Чернігів, 2011. – С.382–383.
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МЕДИЦИНА: ВОГНЕМ СВОЇМ – СВІЧУ ДЛЯ ІНШИХ

Медична галузь – від витоків і понині дуже багата іменами, якими пишається район, 
які заслужили шану і повагу, досягли професійних висот, мають наукові ступені. Селяни їх 
не просто поважають, а вважають своїми рятівниками, справжніми сімейними лікарями. 
Їм довіряють найцінніше – здоров’я, а отже і благополуччя. Сільські медики здобувають 
на своїх дільницях безцінний практичний досвід, на який могли б опиратись в будь-якій 
міській лікарні. Але більшість із них присвячують все своє життя односельцям, або ж 
людям, до яких доля привела.

Заступника головного лікаря ЦРЛ Володимира Миколайовича Чубича можна назвати 
літописцем лікарні, якій і сам він віддав значну частину свого життя, дослідив і описав 
історію закладу, створив музей. Опираючись на результати досліджень В.М.Чубича та 
краєзнавців можемо констатувати: становлення земської медицини розпочалось з 1874 
року, а в 1892 році в Чернігівському повіті була налагоджена лікарняна система. На той 
час зразковою вважалась лікарня в Антоновичах. 

Літературні та історичні джерела називають прізвища деяких земських медичних 
працівників: лікар Федоренко – на Горбовській медичній дільниці; лікар Поляков Олек-
сандр Володимирович і фельдшер Меженько – на Довжицькій; лікарі Шумський, Вер-
бицький Григорій Миколайович – на Пакульській; лікарі Тимошко, Тризна і фельдшер 
Комаровська – на Роїщенській (приймальна палата містилася в будинку Рашевської); лікар 
Лобанов Микола Карпович і фельдшер Еланський Панас Семенович – на Седнівській; 
лікар Величківський Петро Іванович і фельдшер  Власенко – на Антоновицькій; фель-
дшер Лук’яненко – на Слабинській; лікар Григорій Костянтинович Галкін і фельдшер 
Петрова Галина – на Янівській; лікар Глядиковський Леонід Герасимович і фельдшери 
Онисимов, Максим Микитович Шурпа  – на Козлянській дільниці. Земський лікар Ми-
хайло Костянтинович Страховський користувався заслуженою повагою, мав відзнаки 
від повітового земства.

На початку ХХ ст. управа продовжувала свою діяльність, спрямовану на поліпшення 
медичного обслуговування населення. У 1911 р. у с.Козли (смт М.-Коцюбинське) збудо-
вано лікарню. У 1914 р. повітові земські збори ухвалили рішення створити інфекційне 
відділення для ізоляції хворих на туберкульоз.

У 1915 р. повітові земські збори розглянули план створення санітарного нагляду у 
повіті, кошторисно-проектна комісія затвердила посаду санітарного лікаря.

У 1919–1920 рр. відкрито ще дві лікарські дільниці та укомплектовано кадрами – при-
міську Чернігівську та Слабинську. В Седневі створено епідзагін, а у 1956 р. – відкрито 
кістково-туберкульозний санаторій для дорослих.

На базі приміської Бобровицької дільничної лікарні у 1956 р. заснована Чернігівська 
центральна районна лікарня. Спочатку – на 15 ліжок, 10 лікарів проводили амбулаторний 
прийом та стаціонарне лікування. Поступово ЦРЛ перетворилась в багатопрофільний 
лікувальний заклад, пройшовши такі етапи зростання: 1968 рік – відкрито нове примі-
щення лікарні у с. Дніпровське; 1972 рік – відкрито сучасний комплекс ЦРЛ на 180 ліжок 
з хірургічним, гінекологічним, офтальмологічним та  дитячим відділеннями; 1982 рік – 
закінчено будівництво інфекційного корпусу; 1983 рік – введення в дію стоматологічної 
поліклініки; 1987 рік – введено в дію терапевтичне відділення; 1991 рік – вікрито нову 
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поліклініку в смт М.-Коцюбинське; 1993 рік – у Дніпровському збудовано нову сучасну 
лікарню; 1995 рік – здано в експлуатацію нова будівля поліклініки Чернігівської ЦРЛ 
на 500 місць.

УДОСТОЄНІ ЗВАННЯ ЗАСЛУЖЕНИХ

 Березинець Іван Якович (17.10.1938 р.н.) – заслужений 
лікар України (1992), кавалер ордена Трудового Червоного Пра-
пора. Багато років очолював санітарно-епідеміологічну службу 

району, за фахом  лікар-епідеміолог.

Іващенко  Василь  Йосипович 
(07.01.1038 р.н.) – головний лікар ЦРЛ у 
1989–2001 роках, заслужений лікар України 
(1997).

Матвійчук Володимир Васильович 
– головний лікар міжколгоспного санаторію  «Десна» (1977–1998),  

заслужений лікар Української  РСР (1991). Почесне звання присвоєне Президією Верхо-
вної Ради УРСР за заслуги у розвитку охорони здоров’я, використання нових методів 
діагностики і лікування та сумлінне виконання професійних обов’язків. 

Колектив спеціалістів Чернігівської ЦРЛ, фото 1971 р.
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Мєднікова Алевтина Іванівна (30.03.1922–18.02.2006) – голо-
вний лікар ЦРЛ у 1956–1978 роках, заслужений лікар УРСР (1976).

Тимошенко В’ячеслав Леонідович 
(14.09.1947 р.н.) –  головний лікар ЦРЛ у 
2001–2009 роках, заслужений лікар України 
(2007). 

Росла  Людмила  Володимирівна 
(1971 р.н.) – завідуюча ФАПом у Ведильцях, 
уродженка с. Ведильці. Навчалась у місцевій 
школі та Чернігівському медичному училищі. Багато років працює 
в селі, користується повагою і довірою людей, як професіонал 
своєї справи і чуйна людина. У 2011 році їй присвоєно звання За-
служений працівник охорони здоров’я України».

Хижняк Петро Іванович 
(13.02.1949 р.н.) – Заслужений 
працівник охорони здоров’я Укра-
їни (1994), багаторічний заві-
дуючий ФАПом у с. Киселівка. 

 

ГОЛОВНІ ЛІКАРІ ЦРЛ 

1956 року, 10 квітня згідно з наказом № 51/а по райздороввід-
ділу відкрито Бобровицьку лікарню на 15 ліжок. Згодом, у зв’язку 
з ліквідацією Чернігівського райздороввідділу, цей лікувальний 
заклад реорганізовано у Центральну районну лікарню на 50 ліжок. 
На посаду головного лікаря  ЦРЛ призначено лікаря 1-ї категорії, 
Заслуженого лікаря  УРСР (1967 р.) Мєднікову Алевтину Іва-
нівну (31.03.1922–18.02.2006). 

Народилась в м. Зміїв Харківської області в родині медиків. 
До початку Великої Вітчизняної війни встигла закінчити перший 
курс Курського медінституту, добровольцем прийшла на фронтову 
службу – два роки працювала в медичних закладах операційною 
сестрою. У 1942 р. комісована через поранення.

 У 1947 р. закінчила Кубанський медичний інститут, потому 
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працювала лікарем Лазаревської районної лікарні, інспектором лікувально-профілак-
тичної допомоги дітям Моздокського райздороввідділу. 

З 1953 р. виконувала обов’язки завідуючої Чернігівським райздороввідділом, а з від-
криттям у 1956 р. Чернігівської ЦРЛ – на посаді головного лікаря цієї лікарні. Не лише 
центральна лікарня, а 6 лікарських дільниць, 24 колгоспних пологових будинки, 28 ФАПів 
входили тоді до медичної системи району, отже, знаходились під опікою Алевтини Іва-
нівни. В області вона була єдиною жінкою на такій посаді. У 1967 р. А.І.Мєдніковій при-
своєно звання Заслужений лікар УРСР. Працювала  аж до виходу на пенсію 17.05.1978 р.

До цього часу Алевтину Іванівну цілком заслужено вважають одним із патріархів 
районної медицини. Безліч колишніх пацієнтів і колег із вдячністю і теплотою згадують 
першого головного лікаря – порадницю, наставницю, вчителя. Створення і становлення 
Центральної районної лікарні відбувалось під її керівництвом. Сад на території район-
ної лікарні – теж одне з її дітищ, по саджанці сама їздила в Тростянець, а потім всім 
лікарняним колективом саджали їх вихідними днями.  За активну участь у будівництві 
об’єктів охорони здоров’я, активну і плідну багаторічну роботу по наданню лікувально-
профілактичної допомоги населенню неодноразово відзначалась грамотами, подяками 
та преміями управління охорони здоров’я та керівництва району. Нагороджена орденами 
Вітчизняної війни, Трудового Червоного Прапора,  «Знак Пошани»,  «За мужність» ІІІ 
ступеня.

У 1978–1989 рр. посаду головного лікаря ЦРЛ обіймав 
Темчур Анатолій Іванович (02.04.1936 р.н.). Уродженець 
с. Сальне Носівського району Чернігівської області. В 1959 р. 
закінчив Київський медичний інститут і того ж року прийшов 
в ЦРЛ – на посаду лікаря-стоматолога, хірурга, з 1970 р. – за-
ступника головного лікаря по медичній частині, з 1974 р. – за-
відуючого хірургічним відділенням. 16.05.1978 р.призначений 
головним лікарем Чернігівського району. З 1989 р. – завід-
уючий хірургічним відділенням ЦРЛ.

 Відмінник охорони здоров’я, нагороджений орденом  «За 
заслуги» ІІІ ст. (2009), медаллю  «Ветеран праці». Його стаж 
роботи в ЦРЛ – 51 рік. Жителі району знають Анатолія Івано-
вича, найперше, як прекрасного хірурга. А колеги шанують, як 
наставника молодих. У вересні 2011 року вони всі зібралися 

урочисто провести незамінного спеціаліста і Учителя на заслужений відпочинок, а Ана-
толій Іванович на прощання сказав:  «Пишаюся тим, що у мене один запис у трудовій: 
прийнятий на роботу 5 серпня 1959 року. Гордий, що розпочав свій шлях у професію під 
керівництвом першого керівника районної лікарні Алевтини Мєднікової, талановитого 
організатора лікарської справи в районі. Наш медичний заклад виховав сотні лікарів, це 
була перша база інтернатури для сільських медиків усієї області. Ми завжди відчували 
підтримку й допомогу влади – і в далекі шістдесяті, й сьогодні. Я вдячний долі, і якби 
можна було розпочати свій шлях знову, пройшов би його з радістю».

У 1989–2001 рр. райлікарню очолював Іващенко Василь Йосипович (07.01.1938 
р.н.), Заслужений лікар України (1997). Уродженець с. Пилиповичі Радомишльського 
району Житомирської області. У 1961 р.закінчив Київський медичний інститут, і того ж 
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року почав працювати в М.-Коцюбинській районній лікарні лікарем отоларингологом, а 
з 1966 по 1973 рр. – головним лікарем.

У 70–80-х роках очолював районну лікарню в Житомирській області, завідував по-
ліклінічним відділенням Чернігівської обласної лікарні.

З 13.01.1989 по 2001 рік – головний лікар Чернігівського району.
За час перебування В.Й.Іващенка на посаді головного лікаря в лікарні велось жваве 

будівництво нових приміщень. У 1992 році введено в експлуатацію поліклініку на 500 
відвідувань у зміну, а у 1997 році нове приміщення харчоблоку, гаражів для службових 
автомобілів, виокремлена служба швидкої та невідкладної медичної допомоги. Цього ж 
року організоване ортопедо-травматологічне відділення ЦРЛ.

Василь Йосипович неодноразово відзначався гармотами та подяками управління 
охорони здоров’я та адміністрації. Після виходу на пенсію працював лікарем отоларин-
гологом в Чернігівській міській лікарні №1.

У 2001–2009 рр. керівництво Центральною районною лікарнею лежало на плечах 
Тимошенка В’ячеслава Леонідовича (14.09.1947 р.н.). Заслужений лікар України (2007), 
акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії та організатор з охорони здоров’я, на-
городжений грамотою МОЗ України, Почесною грамотою обласної ради (2003). Вісім 
років він працював головним лікарем ЦРЛ, а в системі охорони здоров’я загалом – понад 
сорок років.

Чернігівське медичне училище, потім Чернівецький 
медінститут, лікувальний факультет, закінчив з відзнаками. 
Перший практичний досвід здобував у Талалаївському районі 
Чернігівської області. Лікуючи людей, працював і над собою, 
поглиблював і підкріплював практикою теоретичні знання. 
Незабаром головний лікар Чернігівської ЦРЛ А.І. Мєднікова 
запропонувала молодому спеціалісту співпрацю на теренах 
нашого району. В’ячеслав Леонідович чимало попрацював 
у сфері охорони здоров’я жінок, в результаті отримав вищу 
кваліфікаційну категорію. Молоді матері йшли до Тимошенка 
з надією, довіряли життя дітей і власне життя, а лікар цілком 
і повністю виправдовував їхні надії.

На посаді головного лікаря ЦРЛ впроваджував сімейну медицину (створено 8 лі-
карських сімейних амбулаторій). Прокладав дорогу новітнім технологіям не лише в 
центральну, а й у дільничні лікарні, амбулаторії, ФАПи. Дбав про комп’ютеризацію 
лікувальних закладів, електронний зв’язок з периферією та обласним управлінням охо-
рони здоров’я, про оновлення обладнання. Придбано мікроскоп та факоемульсифікатор 
для офтальмологічного відділення, що дозволяє на місці робити складні операції, аж 
до пересадки штучного кришталика. Запроваджено новітні перинатальні технології та 
методики догляду за новонародженими в пологовому та гінекологічному відділеннях, 
цілодобове перебування новонароджених дітей біля матерів, партнерські пологи,  при-
дбано необхідну апаратуру для порятунку немовлят з масою тіла від 500 грамів. При 
потребі сам виконує найскладніші операції.

Як депутат районної ради кількох скликань, використовує всі можливості для 
розв’язання  нагальних проблем  лікувальних закладів і сільських громад.  В’ячеслав 
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Леонідович не лише працею і професіоналізмом дарує хворим шанс на видужання, а і 
власною кров’ю – як  донор з багаторічним стажем.

З березня 2009 року колектив Центральної районної лі-
карні очолив Руденко Дмитро Миколайович (06.09.1962 
р.н.). Родом з міста Бережани Тернопільської області. У 1985 
р. закінчив з відзнакою Тернопільський медичний інститут, 
працював у обласному кардіологічному диспансері лікарем-
кардіологом, завідувачем відділення функціональної та уль-
тразвукової діагностики. З 2001 р. – обласний позаштатний 
спеціаліст з ультразвукової діагностики. З 2002 р. призна-
чений заступником головного лікаря з поліклінічної роботи 
та експертизи тимчасової непрацездатності Чернігівського 
обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення на-
селення. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю  
«Ультразвукова діагностика»,  а з  2010 р. – вищу кваліфіка-

ційну категорію за спеціальністю  «Організація та управління охороною здоров’я». На-
городжений Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2011, 2012).

Нині в структурі Центральної районної лікарні (КЛПЗ  «Чернігівська ЦРЛ»): 10 від-
ділень, 400 ліжок, поліклінічне відділення розраховане на 500 відвідувань за зміну. У 
серпні 1970 р. відкрита районна аптека № 180.

Апарат управління:

Вареник Ольга Іванівна – перша секретарка головного ліка-
ря, потім з 1979 по 1997 роки працювала 
інспектором  відділу кадрів,  професійно 
і з душею створювала здорову робочу 
атмосферу в колективі ЦРЛ;

Голуб Наталія Володимирівна – 
перша заступниця головного лікаря, на 
посаді з 1958 року;

Іванюк Павло Костянтинович 
(16.06.1959 р.н.) – заступник головного 
лікаря ЦРЛ з 2009 р., завідувач поліклі-
нічного відділення з 1994 р. Випускник 
Вінницького медінституту (1982). Наго-
роджений Почесною грамотою Чернігів-
ської обласної ради (2009);

Ігнатенко Михайло Андрійович – заступник головного 
лікаря у 1974–1991 роках;
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Кравченко Галина Іванівна – заступник головного лікаря Центральної районної 
лікарні по роботі з дітьми у 1975–1989 роках. Нагороджена 
медаллю  «За трудову доблесть» (1986);

Куниця Віктор Михайлович 
(23.01.1958 р.н.) – заступник го-
ловного лікаря по медичному об-
слуговуванню населення з 1991 р. 
Випускник Київського медичного 
інституту (1980), з 1989 р. – лі-
кар-стоматолог ЦРЛ. Від червня 
2013 р. – головний лікар центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги Чернігівського району. На-
городжений Почесною грамотою 
МОЗ України; 

Мінченко Оксана Володимирівна – заступник головного 
лікаря ЦРЛ у 1997–2006 роках;

Нехай Іван Григорович – висококваліфікований головний бухгалтер, незмінно 
працював з 1969 по 1982 рік.

Полковніченко Катерина Іванівна – заступник головного лікаря по експертизі 
тимчасової непрацездатності у 1979–1997 роках; 

Розенберг Етті Михайлівна – заступник головного лікаря по медичній частині  у 
1962–1970 роках; 

Рудницький Анатолій Нарцисович – заступник головного лікаря по медичному 
обслуговуванню населення з 1977 по 1991 рік; 

Савченко Ольга Петрівна – заступник головного лікаря ЦРЛ з економічних питань 
з 2001 року;   

Темчур Анатолій Іванович – заступник головного лікаря у 1970–1974 роках;

     Полковніченко К.І.               Резенберг Е.Т                 Рудницький А.Н.               Савченко О.П.
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Чубич Володимир Миколайович (22.04.1958 р.н.) – за-
ступник головного лікаря з медичної частини з 2001 р. На-
вчався в Київському медичному інституті, по закінченні якого 
у 1981 р. прибув до Чернігівської 
ЦРЛ на інтернатуру, а уже через 
рік став головним лікарем Гон-
чарівської амбулаторії, де плідно 
працював протягом багатьох років, 
здобуваючи досвід і допомагаючи 
людям. Нагороджений Почесною 
грамотою обласної ради (2004), 
Почесною грамотою МОЗ України 
(2006);

Хариш Богдан Прокопович – завідуючий поліклінікою 
ЦРЛ з 1970  по 1993 рік.

НА ВАРТІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ – 
КВАЛІФІКОВАНІ ФАХІВЦІ               

Педіатирична служба:                   
Бойко Світлана Ігорівна (1955 р.н.) – по закінченні з зо-

лотою медаллю рідної школи у м. Бобровиця, здобувала спе-
ціальність у Київському медінституті. Альтернативи у виборі 
професії не було – хотіла бути лише лікарем, і лише дитячим. 
Отримавши у 1979 р. диплом педіатра,  прибула за  направлен-
ням на інтернатуру в Чернігівську обласну лікарню. Після двох 
років на посаді дільничного педіатра у Михайло-Коцюбинській 
районній лікарні, у 1981 р. перейшла до ЦРЛ, тим же дільничним 
педіатром. У парі з Марією Георіївною 
Бєлік помісячно працювали в селах ра-
йону. На той час в районі проживало 14 
тисяч дітей, отже, роботи вистачало.

Від 1983 року, незмінно більше 
трьох десятиліть, Світлана Ігорівна 

обіймає посаду завідуючої дитячим відділенням.  22 члени 
колективу – лікарі і молодший медперсонал – майстри своєї 
справи, чуйні жінки, яким довіряють діти і їхні батьки. 

Від 1993 р. С.І.Бойко виконує обов’язки районного педіатра, 
отже несе відповідальність за всю педіатричну службу в районі;

Бурляй Зоя Олексіївна – завідувала відділенням з 1958 по 
1967 рік;                                  
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Кравченко  Галина Іванівна –  завідуюча відділенням у 1967–1974 роках;
Луб’янова Людмила Дмитрівна – лікар-педіатр поліклінічного відділення ЦРЛ, 

нагороджена Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2006);
Полковніченко Катерина Іванівна, Мостович Наталія Іванівна, Сотник Алла 

Олександрівна – багато років віддали справі допомоги дітям, педіатри не лише за про-
фесією, а й за душевними якостями. 

Офтальмологічне відділення:
Литвин Віра Пантеліївна (1933 р.н.) 

– окуліст, лікар вищої категорії, завідуюча 
очним відділенням ЦРЛ. Відзначена орде-
ном Княгині Ольги ІІІ ст. Перші кроки в 
медицину зробила в Ніжинському медучи-
лищі, яке закінчила з відзнакою. По закін-
ченні лікувального факультету Київського 
медичного інституту прибула працювати в 
ЦРЛ – це було у 1958 році. Уже через кілька 
місяців вирішила перекваліфікуватись на 
офтальмолога, оскільки людям з хворобами 
очей практично ні до кого було звертатись. 
Отже, вступила на курси окулістів при обласній лікарні. Причетна також до створення 
офтальмологічної служби в області. Справжній талант і золоті руки. Постійно вчилась, 
поліпшувала знання і відточувала практичні навички. У Московському науково-дослід-
ному інституті під керівництвом С. Федорова опанувала технологію виконання най-
складніших операцій на очах конвеєрним способом. Ніколи не забувала уроки київського 
професора Шевельова, головного окуліста області В.Д. Коряк, допомагала кожному, 
хто цього потребував, звідки б не був. Удосконалювала знання і уміння в Одеському 
інституті Філатова. Брала участь у багатьох форумах офтальмологів у різних куточках 
колишнього Союзу, переймала новинки, запозичувала кожну крупицю нового досвіду. 
У грудні 1979 р. була делегатом Всесоюзного з’їзду офтальмологів у Ташкенті. Навчила 

десятки молодих спеціалістів.
Віра Пантеліївна – берегиня родини-династії, адже її 

чоловік Броніслав Григорович, терапевт за освітою, багато 
років працював в обласному відділі охорони здоров’я. Донь-
ка Людмила Броніславівна – головний дитячий психіатр м. 
Києва, тепер очолює асоціацію дитячих психіатрів України. 
Онука Наталія заодно з мамою – дитячий психіатр. Свого часу 
і брат та сестра Віри Пантеліївни закінчили Ніжинське меду-
чилище. Ця велика дружна родина походить із с. Кошелівки 
Ніжинського району;

Присяжнюк Юрій Євгенович – завідувач офтальмо-
логічного відділення  КЛП закладу  «ЧЦРЛ» з 2004 року, 
нагороджений Почесною грамотою Чернігівської обласної 
ради (2010). 
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Терапевтичне відділення:
Біляєва Антоніна Олександрівна (15.08.1948 р.н.) – лікар-терапевт. Закінчила Ря-

занський медінститут у 1972 р., з 1979 р. – працює в ЦРЛ; 
Биканова Анжеліка Анатоліївна – працює в ЦРЛ з початку 90-х років терапевтом 

і гастроентерологом, а в 2003-му взяла на себе ще й обов’язки лікаря-геріата. Добре ви-
вчила не тільки фізіологічні аспекти старіння, а й морально-етичні. І не раз переконува-
лась, що добре щире слово може творити чудеса. Роздуми лікаря-геріата Биканової про 
старість і по людей поважного віку:  «Певною мірою старість можна назвати соціальною 
недугою. Гарні умови проживання, повноцінне харчування, посильна праця, достатній 
відпочинок гальмують наступ старості. Якщо в суспільстві негаразди, люди, так би мо-
вити, швидше зношуються. Не треба забувати й про ближнє оточення, здорову моральну 
обстановку в сім’ї та повагу нащадків. Бувають і одинокі, але мають коло спілкування, 
улюблену справу, таку старість теж можна вважати нормально влаштованою. Довше за-
лишаються молодими оптимісти, соціально активні. Якщо людина будує плани, ставить 
собі завдання, не втрачає інтересу до життя – буде собі дякувати»;

Бояр Лариса Михайлівна – завідуюча терапевтичним відділенням КЛПЗ  «Чер-
нігівська ЦРЛ» з 2003 року, нагороджена Подякою Чернігівської облдержадміністрації 
(2008), Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2013);

Велько Ксенія Гнатівна – її завжди будуть згадувати, як першого терапевта в ра-
йоні – з 1956 по 1995 рік;

Ігнатенко Михайло Андрійович (1930 р.н.) – уродженець 
с. Рогоща. Навчався в Чернігівському медучилищі та Вінниць-
кому медінституті – лікувальний факультет. По закінченні 
попросив направлення на роботу у село Роїще, де народилася 
його мати, працював фельдшером дідусь і лишився працювати 
лікарем в роки війни дядько Олександр Ступак, але гестапівці 
його розстріляли за зв’язок з партизанами. У Роїщі Михайло 
Андрійович одночасно з лікарською практикою розбудовував 
лікарню, яка обслуговувала 10 тисяч населення, в тому числі 
200 дітей. Дружина Франческа Михайлівна, за освітою пе-
дагог, також вступила на заочне відділення Київського меду-

чилища, почала перекваліфіковуватись. Від 1964 р. подружжя працювало в Березному, 
Михайло Андрійович був головним лікарем місцевої лікарні. Зрештою, перебрались до 
Чернігова. Аж до виходу на пенсію Михайло Ігнатенко завідував терапевтичним відді-
ленням та був начальником медичної служби ЦРЛ, а Франческа Михайлівна опікувалась 
хворими в інфекційному відділенні. На медичній ниві Михайло Андрійович трудився 
більше 50 років, у липні 1969 р. нагороджений знаком  «Відмінник охорони здоров’я». 
Серед інших нагород – орден Трудового Червоного Прапора, медалі  «За доблесний труд»,  
«Ветеран праці», а також медаль  «50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні» – це 
за працю по заготівлі дров у Ревуновому Крузі після визволення від німецько-фашист-
ської окупації. Він був підлітком, але відбудова з руїн війни лягла на плечі таких, як він, 
дітей війни нарівні з дорослими; 

Іллюшко Валентина Іванівна (20.09.1040 р.н.) – у  1976–2003 роках завідувала 
терапевтичним відділенням  ЦРЛ. Перед цим працювала терапевтом Іванівської дільнич-
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ної лікарні. У Чернігівський район прибула 1972 року, 
закінчивши Воронезький медінститут. Нагороджена 
Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2006, 
2010);

Нутенко Віталій Альбертович – лікар-терапевт 
та лікар функціональної діагностики, протягом 1962–
1998 рр. завідував терапевтичним відділенням. Його на-
зивають учителем всіх районних терапевтів;

Шишова Людмила Сергіївна – завідувачка відділення з 1974 по 1976 рік.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії:
Кисельова Галина Іванівна – лікар-анестезіолог, завідуюча анестезіологічним від-

діленням у 1995–2003 роках;
Коченко  Ігор Олександрович (28.11.1974 р.н.) – з 2003 р. 

завідуючий  відділенням анестезіології та інтенсивної терапії. 
Випускник Івано-Франківської державної медичної академії 
(1997). З 2002 р. почав працювати в ЦРЛ лікарем-анестезіо-

логом.  Допомагає пацієнтам не 
тільки знаннями, а й своєю кров’ю, 
як донор з багаторічним стажем. 
Нагороджений Подякою обласної 
державної адміністрації (2011). 

Вовк Микола Антонович 
– завідуючий відділенням анес-
тезіології та реанімації з 1979 по 
1992 рік.

Гінекологічно-акушерське відділення:
Волкова Ольга Іванівна – з 1998 р. працює старшою 

акушеркою;
Дерев’янко Людмила Миколаївна (07.05.1974 р.н.) – з 

1978 р. працює лікарем-гінекологом в Чернігівській ЦРЛ. За-
кінчила Харківський медінститут (1973);

Коробейніков Олександр Юрійович – завідувач акушер-
ського відділення у 2002–2006 роках; 

Лаврик Лідія Іванівна (1960 р.н.) – більше 20 років 
працює в ЦРЛ лікарем-гінекологом. Останнє десятиліття Лаврик Л.І.
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(з 2003 р.) – на посаді завідуючої відділенням. Ще будучи школяркою Радянськосло-
бідської школи, вона серйозно захопилась медициною, часто бувала в районній лікарні. 
Потім закінчила з відзнакою Чернігівське медучилище, а вже отримавши  дипломом 
з відзнакою Київського медичного інституту, знову прибула в Чернігівський район, у 

лікарню, яку добре знала. Під керівництвом Лідії Іванівни 
працює група акушерів-гінекологів, які допомагають жінкам 
пізнати щастя материнства. Нагороджена Подякою Чернігів-
ської обласної державної адміністрації (2009).

Мостович Наталія Іванівна – високопрофесійний лікар-
неонатолог;

Садченко Валентина Миколаївна – акушерка поло-
гового відділення ЦРЛ, нагороджена Почесною грамотою 
облдержадміністрації (2008);

Силонек Іван Ілліч – завідував відділенням у 1978–1998 
роках;

Чернікова Тамара Олександрівна – перша завідувачка 
відділення (з 1964 р.).

Ортопедо-травматологічне відділення: 
Андросов Володимир Олексійович (21.03.1949 р.н.) – 

завідувач ортопедично-травматологічного відділення ЦРЛ, 
якого жителі району називають одним, але дуже вагомим 
словом – рятівник. Справді, важко перелічити всіх, над ким 
він чаклував, аби повернути людині радість рухатись і жити 
активно. Час – найперший союзник лікаря, тому для нього 
дуже важливо допомогти людині вчасно, швидко, аби не втра-
тити разом з хвилинами шансу на видужання. Нагороджений 
Почесною грамотою обласної ради (2004). 

Районна газета  «Шляхом комунізму» (1981 р., 4 квітня) 
друкує листа Т. Корінь із с. Дніпровське :  «Ось уже півроку, 
як після дорожньо-транспортної аварії моя доля пов’язана з 
колективом медичних працівників Чернігівської районної лі-
карні. Завдяки цим чудовим людям у білих халатах я повірила 
в те, що буду ходити. Від щирого серця хочеться подякувати 

їм усім, а особливо – чудовому хірургу Володимиру Олексійовичу Андросову за те, що 
повернув мені здоров’я. У скрутну хвилину він уміє підбадьорити людину, і всім серцем 
віриш, що такий лікар поставить тебе на ноги. Я знову буду ходити... Яке то щастя!»;

Хижко Іван Іванович (07.12.1923 р.н.) – з квітня 1970 р. працював в ЦРЛ лікарем-
хірургом, з лютого 1971 р. – лікарем-травматологом. 

В роки Великої Вітчизняної війни – учасник партизанських дій і підпільної організації 
(з 12.09.1943 по 1.04.1944 р.)  в загоні ім. Кутузова Шитовського з’єднання, яке діяло на 
території Житомирської, Рівненської та Волинської областей.

Займався науковою діяльністю. В практичній роботі запропонував 80 раціоналізатор-
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ських винаходів, запатентував три  наукові розробки.  Отримав 15 авторських свідоцтв 
про застосування нових методів лікування хворих, ці методи широко застосовуються на 
практиці. Кандидат медичних наук (1984). У 2005 р. опублікував монографію «Лікування 
остеохондрозу хребта, ендартеріїту, трофічних виразок».

Хірургічне відділення:
Василинчук Валерій Володимирович – кандидат ме-

дичних наук, завідувач хірургічного відділення ЦРЛ. Валерій 
Володимирович про себе:  «Почав працювати у відділенні 
з 1988 року, одразу після закінчення Київського медичного 
інституту імені О. Богомольця. А у вуз я прийшов, закін-
чивши Сумське медучилище і відбувши строкову службу в 
прикордонних військах. Після інституту, як одному з кращих 
випускників, мені запропонували вчитися далі. В аспірантурі 
почав займатися науковою роботою. 

На той час наше хірургічне відділення було одним з 
кращих в області. Тут працювали досвідчені хірурги Євген 
Павлович Редік, Анатолій Іванович Темчур, Анатолій 
Васильович Заворотний. Працюючи тут, закінчив роботу 
над кандидатською і захистився – отримав ступінь кандидата 
медичних наук. Документ про освіту, то лише один з етапів на 
шляху до професіоналізму. Хірург вдосконалюється роками, бо це й наука, і мистецтво, 
і рукоділля». Валерій Володимирович – донор, багато років здає свою кров для хворих; 

Заворотний Анатолій Васильович – висококваліфікований лікар-хірург, певний час 
перебував на посаді головного хірурга області, нині працює в структурі МСЕК;

         Редік Є.П.                                 Темчур А.І.                             Заворотний А.В.

Зуб Іван Сергійович – завідував хірургічним відділенням, помер в молодому віці 
на робочому місці.
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Стоматологічна служба:
Рябко Микола Андрійович – завідувач стоматологіч-

ного відділення з 1992 року. Випускник стоматологічного 
факультету Київського медичного інституту ім. академіка 
Богомольця (1971). Працював лікарем-стоматологом Черні-
гівської обласної стоматологічної поліклініки (1971–1986), 
завідувачем відділення Чернігівської міської стоматологічної 
поліклініки (1986–1989), звідки був переведений в обласний 
відділ охорони здоров’я на посаду головного стоматолога 
області (1989–1992). Після ліквідації обласного відділу охо-
рони здоров’я з 1992 року по теперішній час (2013 р.) працює 
завідувачем стоматологічного відділення районної лікарні.

Голова ради голів профспілкових комітетів працівників 
охорони здоров’я Чернігівського району (з 1997 р.). Багато 
уваги приділяє соціальному захисту працівників медичної галузі. Нагороджений Почес-
ними грамотами МОЗ України (2007), обласного управління охорони здоров’я та обкому 
профспілки працівників охорони здоров’я, Чернігівської райради та райдержадміністра-
ції, Чернігівської обласної ради і облдержадміністрації, ЦК профспілки працівників 
охорони здоров’я України (2013).

Миколу Андрійовича разом з колегами – хірургом Григорієм Макаровичем Вул-
денком, лікарями-стоматологами Тетяною Леонідівноою Яневською, Олександром 
Федоровичем Холмським, стоматологом-ортопедом Вірою Іванівною Райфельд, стар-
шим техніком Анатолієм Миколайовичем Крапивним та іншими фахівцями  пацієнти 
шанобливо нарікли  «майстрами гарної усмішки»;

Хариш Богдан Прокопович – крім роботи за фахом зубного лікаря, завідував певний 
час поліклінічним відділенням ЦРЛ. Нагороджений Почесною грамотою Чернігівської 
обласної ради (2006). Працював майже до останніх днів життя, вийшов на відпочинок 
у 2012 р, а помер у 2013.

Інфекційне відділення:
Демидова Ірина Григорівна – завідуюча відділенням з 2001 року.
Ончукова Вікторія Никифорівна – завідуюча відділенням у 1971–1973 роках;
Сотник Алла Олександрівна – завідуюча відділенням з 1968 по 1971 рік;

Параклінічні служби:
Виноградова Олена Сергіївна (22.04.1948 р.н.) – випускниця Київського медінсти-

туту (1974). З 1978 р. почала працювати лікарем-фізіотерапевтом ЦРЛ, а з 1980 р. – за-
відуюча фізкабінетом. Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2008); 

Машніна Тамара Петрівна (16.10.1037 р.н.) – у 1960 р. закінчила Вітебський ме-
дінститут. В Чернігівській ЦРЛ працювала з 1965 по 2007 рік – завідуючою клініко-діа-
гностичної лабораторії. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
(2007);
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Неврологія:
Команда Євгеній Борисович (1932–2005) – завідувач 

неврологічного відділення ЦРЛ з часу його створення у 
1973 р. і по 1995 рік. Закінчив Вітебський медичний інститут. 

Федченко Тетяна Василівна  
(10.09.1962) –  завідуюча невроло-
гічним відділенням ЦРЛ з 1995 р. 
Уродженка Корюківського району, 
с. Перелюб. Закінчила з відзнакою 
Харківське медичне училище, по-
тім Харківський медичний інсти-
тут, факультет лікувальна справа 
(1987) – також з відзнакою. Про-
йшла інтернатуру на базі інфарктного відділення Чернігівської 
обласної лікарні і отримала направлення в Чернігівський 
район.  Працювала терапевтом, лікарем швидкої допомоги. 
У 1990 р. навчалась у Києві на  6-місячних спеціалізаційних 

курсах неврології. Має вищу кваліфікаційну категорію з неврології. З 1995 р. на посаді 
завідуючої відділенням. Нагороджена Почесною грамотою облдержадміністрації (2004), 
Почесною грамотою управління охорони здоров’я та обласного комітету профспілки 
працівників охорони здоров’я (2006).

Санітарно-епідеміологічна служба:           
Березинець Іван Якович (17.10.1938 р.н.) – завідувач відділу Чернігівської сан-

епідемстанції, Заслужений лікар України (1992), кавалер ордена Трудового Червоного 
Прапора.

Свого часу Іван Якович охоче розповів про те, як він прийшов у медицину, і в цих 
спогадах не лише особисте життя: 

  «Я народився на Київщині, у селянській сім’ї, де батько умів лише розписатися, а 
мати зовсім неграмотна. Коли почалась війна, мені йшов четвертий рік. Часто батьки 
працювали на будівництві оборонних споруд навкруг Києва, а нас, дітей, зводили в одну 
хату, наче в дитячі ясла. Якось я заліз на комин і звідти впав на чавунець, пошкодив ногу. 
Батько кожні два тижні возив мене човном по Десні в Київ, у другу Печерську лікарню на 
лікування. Незважаючи на старання лікарів, нога залишилася скаліченою на все життя. А 
я вирішив стати лікарем. Це бажання ще більше міцніло, коли дивився на батькові муки. 
Він хворів на рак молочної залози, його прооперували в 1938 році, тому й на фронт не 
взяли. Працював з волами, і одного разу віл сіпнув за налигач. Батькові все розірвало, 
одні ребра були видні. Так хотілося йому допомогти, а як? І я погоджувався з учитель-
кою – учитись на лікаря. Це класний керівник Олександра Пилипівна Юнд так мене 
спрямовувала. В школі я вчився на п’ятірки по всіх дисциплінах, лише мови знав на 4. 
У 1956 році поїхав подавати документи в Київський медінститут. А там – одні офіцери. 
Це було перше скорочення армії, і саме медичної служби, отож усі фельдшери кинулися 
вступати на лікувальний відділ. Утворився конкурс тринадцять чоловік на одне місце. 
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Я дізнався, що на епідеміологічному відділі менший конкурс – на одне місце дев’ять 
претендентів, і вирішив вступати туди. Іспити здав, пройшов по конкурсу, учився 6 ро-
ків і закінчив у 1962 році. Отримав спеціальність  епідеміолог. Коли закінчив інститут і 
прийшов на практику, бачу – якісь знайомі ворота. Виявилося, це та ж Печерська лікарня, 
в якій мене в дитинстві лікували. 

При розподіленні на роботу враховував, щоб до батьків було ближче, попросився у 
Михайло-Коцюбинське. Так і опинився в Чернігівському районі».

Щербина Євгеній Петрович (1950–2009) – обіймав посаду головного лікаря Черні-
гівської районної санітарно-епідеміологічної станції протягом дев’яти років – з  липня 
1985 року. Загалом 24 роки життя присвятив забезпеченню спокійної епідеміологічної 
обстановки в районі та області, санітарно-просвітницькій роботі. Уродженець с. Ско-
рінець. Навчався у Чернігівському медучилищі та Дніпропетровському медінституті. 
Користувався авторитетом, як фахівець та повагою колег, як чудова людина і керівник.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює усі сфери життєдіяльності 
людини. Проводиться моніторинг стану довкілля, визначаються фактори, що шкідливо 
впливають на здоров’я населення. Діяльність служби спрямована на профілактику ін-
фекційних, масових інфекційних, професійних захворювань та отруєнь. Багато питань 
розв’язується спільно з працівниками охорони здоров’я, екології та природних ресурсів, 
економіки, освіти й науки, ветеринарної служби. Проводяться заходи на покращення 
показників якості харчових продуктів, що виробляються та споживаються населенням 
району. Уже багато років в районі не реєструються бруцельоз, туляремія, сибірка, ви-
сипний тиф, хвороба Бриля, правець, сказ, дифтерія, випадки професійних захворювань. 
Знизився рівень захворюваності на цілий ряд інфекційних та паразитарних хвороб. 

У 2009 р. колектив районної санітарно-епідеміологічної станції під керівництвом Тур-
чина Миколи Степановича нагороджений Подякою обласної державної адміністрації.

Молоді спеціалісти переймають досвід висококваліфікованих попередників, ветеранів 
праці: завідуючої санітарно-епідеміологічним відділенням Лариси Дженджеро, лікаря-
лаборанта Ганни Мойсіяко, лікаря-лаборанта Інни Пономаренко, помічника лікаря з 
комунальної гігієни, ветерана Великої Вітчизняної війни Віри Прусенко, лікаря-бакте-
ріолога Ганни Хіміч та ін. Не лише районні спеціалісти пам’ятають ім’я непересічного 
епідеміолога Василя Васильовича Хоменка.

Середні медичні працівники:
Ветченко Ольга Олександрівна – старша медична сестра відділення неврології. 

Закінчила Ніжинське медичне училище (1970). Протягом чотирьох років працювала у 
дитячій терапії, а з 1974 року й по нинішній час – у неврологічному відділенні. Нагоро-
джена Грамотою Міністерства охорони здоров’я (2006); 

Іващенко Людмила Дмитрівна – старша медична сестра очного відділення;
Клепатова Анна – старша медична сестра  відділення анестезіології та інтенсивної 

терапії, нагороджена Грамотою управління охорони здоров’я Чернігівської облдержад-
міністрації;

Крищенко Раїса Іванівна – більше тридцяти років працює в ЦРЛ і понад два де-
сятиліття (з 1992 р.) головною медичною сестрою. Нагороджена Почесною грамотою 
обласної ради (2004), у 2010 р. – Грамотою Міністерства охорони здоров’я України. 
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Раїса Іванівна, неначе вправна господиня великого дому, 
нікого не  обділить увагою, завжди в курсі справ у кожному 
з 20 структурних підрозділів, щодня приходить саме з тим, 
чого від неї чекають;

Меркулова Наталія Валеріївна – старша медична сестра 
інфекційного відділення;

Мишук Любов Петрівна – старша медична сестра тера-
певтичного відділення;

Мозольова Майя Миколаївна – медична сестра дитячого 
відділення, переможниця конкурсу «Краща медична сестра 
Чернігівського району» (2012);

Райська Наталія Григорівна – старша медична сестра 
медично-операційного блоку ЦРЛ, нагороджена Почесною 
грамотою Чернігівської обласної ради (2006);

Шаргородська Ганна Миколаївна – старша медична сестра гінекологічного від-
ділення;

Шульга Ольга Миколаївна – маніпуляційна медична  сестра терапевтичного від-
ділення. 

НАМ Є КИМ  ПИШАТИСЬ

Байрачний Микола Олексійович – лікар-стоматолог Гончарівської амбулаторії 
загальної практики - сімейної медицини, майор у відставці. Нагороджений Почесною 
грамотою Чернігівської обласної ради (2012).

Барма Надія Іванівна – акушерка ФАПу с. Жеведь, яка вела прийом хворих в влас-
ному будинку до побудови в 1960 р. окремого приміщення ФАПу.

Божок Наталія Гуріївна – головний лікар Михайло-Коцюбинської районної лікарні, 
кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня (2008). Родом з Новгород-Сіверського району, 
села Будище. З Чернігівським райо-
ном, зокрема з селищем Михайло-
Коцюбинське, поріднилася завдяки 
чоловікові – відомому, блискучому 
педагогові Григорію Макаровичу 
Божку. Подружжя вже сорок років 
разом, красиво і розумно будують 
відносини як в сім’ї, так і в своїх 
колективах. З 1975 року Наталія 
Гуріївна почала працювати лікарем-
педіатром, заступником головного 
лікаря з медичної частини, а з 1989 
р. (більше трьох десятиліть) очолює 
колектив М.-Коцюбинської район-
ної лікарні. Під її керівництвом тут 

Крищенко Р.І.
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будувалось і поліклінічне відділення. Нагороджена Почесною грамотою обласної ради 
(2002).

Бондар  Іван Омелянович (14.10.1929 р.н.) – у 1962 році отримав  диплом з відзна-
кою Одеського медінституту і прибув за направленням в Олишівську районну лікарню 
працювати головним лікарем і хірургом. З ним і молода дружина – акушер-гінеколог Євге-

нія Володимирівна. Для Івана Оме-
ляновича це був далеко не початок 
медичної практики. Першу медичну 
освіту він отримав у Київському 
військовому медичному училищі, 
по закінченні якого у 1951 р. служив 
протягом року у 101-му Карело-
Фінському прикордонному окрузі, 
потім ще три роки в центральній 
групі військ в Австрії. Отримав 
звання капітана медичної служби. 
Після демобілізації вирішив про-
довжити навчання. В Олишівці хоч 
і діяли пологовий будинок, рентге-

нівський кабінет, лабораторія, підсобне господарство, дев’ять лікарів обслуговували 
29 тисяч жителів Олишівського району, довелось, уже під керівництвом Івана Бондаря, 
будувати новий лікувальний корпус, котельню, харчоблок. А ще пробивали свердлови-
ну, проводили газ – не перелічити всіх господарських турбот. Однак за ними головний 
лікар не забував про своє покликання лікаря-хірурга – не було й тижня без проведених 
ним особисто багатьох операцій. Тридцять років очолював лікарню.  Подбав навіть про 
лікарняну бібліотеку, що добре слугувала співробітникам. З 1994 по 2010 рр. працював 
хірургом цього ж закладу. Нагороджений медаллю «Ветеран праці».

Приклад батьків у виборі професії успадкували і діти – донька Олена працює в Київ-
ському інституті нейрохірургії, син Ігор також нейрохірург, працює в Санкт-Петербурзі. 
Обоє кандидати медичних наук.

Бригінець Олексій Олександрович – лікар-дерматовенеролог  поліклінічного від-
ділення ЦРЛ, нагороджений Подякою облдержадміністрації (2009).

Величківська Людмила Артемівна – лікар районної лікарні, нагороджена урядовою 
медаллю (1966 р., 12 грудня).

Вербицький Григорій Миколайович (1874–1949) – працював земським лікарем 
у Пакульскій волості (1899–1913). У 2002 р. його ім’ям названо вулицю в селі Пакуль.

Ворожбит Марія Іванівна (1928 р.н.) – працювала в селі Андріївка завідувачкою 
аптеки з 1947 р. Нагороджена медалями  «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1966), 
«За доблесну працю» (1973). Переможець обласного змагання 1974 року. Про Марію 
Іванівну та її трудові досягнення розповідалось у кореспонденції  «30 років на посту» 
(«Шляхом комунізму», 1977 р., 31 травня).

Голубець Яків Іларіонович – фельдшер Седнівської лікарні, нагороджений медаллю  
«За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1946).

Данько Леонід Степанович – головний лікар Іванівської дільничної лікарні, оби-
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рався депутатом Чернігівської обласної ради (1990).
Демиденко Ганна Іванівна (1924 р.н.) – фельдшер Пльохівського ФАПу, протягом 

36 років рятувала односельців від всякого болю і ліками, і добрим словом. 
Демиденко Григорій Дмитрович (1926 р.н.) – медичний працівник із смт Олишівка, 

на Республіканському з’їзді сільських лікарів нагороджений знаком  «Відмінник охорони 
здоров’я» (1945 р.).

Дубинська Оксана Миколаївна – з 2003 року обіймає посаду головного лікаря 
Седнівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Це заклад вищої ка-
тегорії, тут надають допомогу трьом тисячам жителів Седнева та сусідніх сіл – Нового, 
Черниша, Клочкова. Оксана Миколаївна закінчила Івано-Франківську державну медич-
ну академію, пізніше курси з сімейної медицини, після яких отримала  запрошення на 
роботу до Седнева. Її зусиллями напіврозвалена амбулаторія стала затишним і теплим 
закладом. Щоб підключити газ, немало потрудився сам колектив, без вагань брались за 
всяку роботу, яку можна було виконати без участі газовиків. Оксана Дубинська органі-
зувала лікарняний фонд  «Милосердя». Нагороджена Почесною грамотою Чернігівської 
обласної ради (2006).

Ємельянов Анатолій Іванович (1917 р.н.) – народився в селі Почечки Конотоп-
ського району, у сім’ї священика. Саме через це  «невдале» соціальне походження перед 
хлопцем опустились шлагбауми майже на всіх шляхах, доступних іншим. Доки батько 
служив у церкві села Козацьке, Анатолій встиг закінчити чотири класи, з п’ятого був 
виключений. Програму 7-річки долав самотужки. В результаті документа про освіту 
– ніякого, на роботу в рідному селі не брали. Навіть листоношею. Батька в 1934 р. аре-
штували і судили показовим судом у сфабрикованій справі спекуляції хлібом. Зіслали в 
сибірські табори, де й скінчився його земний шлях. А його сини та дочки стали дітьми  
«лишенца», тобто позбавленого всіх прав. Вони продовжували долати штучні перепо-
ни, щоб знайти місце в суспільстві. За Анатолія поручилась односельчанка, його взяли 
двірником у Конотопську районну  лікарню. Головний лікар, одночасно і директор ме-
дичного технікуму через деякий час залучив сумлінного 16-літнього двірника до участі 
у незнаній досі процедурі – прямому переливанні крові. Тобто з вени у вену. Врятувавши 
життя хворому, юнак продовжував здавати кров про запас. І скоро став студентом мед-
технікуму, згодившись на пропозицію головного лікаря. Але не встиг закінчити перший 
курс – знову вигнання, бо він усе ще син  «лишенца». Роботи, на щастя, не позбавляли, 
і він на практиці, як асистент патологоанатома, дізнався не менше таємниць медицини, 
ніж студенти на теорії. В часи жорстоких репресій та ідейного мракобісся досить похід-
ним був  «рецепт» для полегшення долі – офіційна відмова, відречення від  «контри». У 
Анатолія Івановича так питання не стояло. Більше того, він дозволив собі  «зухвалість» 
ще й одружитися з дочкою священика. Хоч і довелось в житті поскакати з купини на 
камінь, в болоті не опинились. 

Диплом фельдшера таки отримав, повторно вступив до технікуму після виступу Ста-
ліна на партійному з’їзді про те, що діти не відповідають за батьків. Поїхали з дружиною 
працювати в село Перелюб, поблизу Холмів, де завідував дільницею. На нього поклали 
обов’язок відкрити справжню лікарню. Сам малював проект, сам формував відділення, і 
через три місяці лікувальний заклад з пологовим та загальним відділеннями відкрив двері. 
Два десятки лікарняних ліжок і два лікарі – Ємельянов (завідувач) і Кобець (терапевт). 
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До літа 1941 р. персонал значно поповнився, лікарня здобула визнання у людей. Але вже 
чути було канонаду – наближався фронт. Вже забрали в армію кількох співробітників, 
а Анатолію Івановичу було сказано працювати – лікарня не могла закритись. А потім 
прийшов до нього партизанський командир (вчорашній директор школи) і сказав, що в 
загоні потрібен медик. 

Доки Анатолій Іванович, партизанський лікар і начмед, за наказом Федорова, витягу-
вав з  «того світу» поранених народних месників, сам підставляв життя під кулі, тяжко 
хворів, у хаосі війни могло що завгодно статись із найріднішими людьми. На щастя, 
обставини складались на їхню користь, вижив і виріс син, продовжувач роду.

Після війни Анатолій Ємельянов певний час працював в Чернігівському районі, 
очолював медико-санітарну службу. Згадував, що відновлювати галузь було дуже нелег-
ко, але крок за кроком налагодили справу. З його спогадів також відомо, що деякий час 
управління охорони здоров’я базувалось у Седневі, а скріплювати документи доводилось 
печаткою Шестовицького ФАПу, оскільки інші печатки не збереглися в хаосі війни.

Єщенко Марія Гаврилівна (1921 р.н.) – з 1943 по 1978 рр. працювала в рідному 
селі Старий Білоус акушеркою ФАПу, вилікувала не одну сотню односельчан і не одній 
сотні немовлят допомогла з’явитися на світ Божий. Обиралася засідателем районного 
суду (1951).

Йовенко Андрій Данилович (1920–2003) – у 50-х–70-х рр. ХХ ст. завідувач Гущин-
ського та Павлівського ФАПів. За хороше медичне обслуговування наказом Міністра 
охорони здоров’я УРСР йому було оголошено подяку (1958 р., травень),  нагороджений 
також значком Центрального республіканського комітету Червоного Хреста  «Відмінник 
санітарної оборони» (1967),  «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1974). Користувався 
в селі безмежною шаною і довірою.

Каранда Ганна Андріївна – до 1943 р. працювала акушеркою Пакульської лікарні, 
допомагала пораненим під час війни.

Кирда Ніна Петрівна (1929 р. н.) – працювала фельдшером ФАПу с. Шестовиця 
(1960–1989), своєю невтомною працею здобула повагу поміж односельців.

Корж Ганна Іванівна (1936 р.н.) – працювала медсестрою Смолинської та Слабин-
ської лікарень (1954–1965), у подальшому – акушеркою Козерізького та Смолинського 
ФАПів (1965–1970), а з 1970 р. – завідуюча Козерізьким ФАПом. Нагороджена медаллю  
«Ветеран праці» (1984), Почесною грамотою Чернігівського облвиконкому (1985).

Корінь Микола Григорович – головний лікар Седнівської лікарні, обирався депу-
татом Чернігівської районної ради (1955).

Легкобит Валентина Дмитрівна – завідувачка ФАПу с. Рудка, нагороджена медаллю  
«За трудову відзнаку» (1986).

Ленько Микола Ілліч та Ленько Лідія Іванівна – це моло-
де подружжя приїхало працювати в Піски у 1963 році. Чоловік 
фельдшером, а дружина акушеркою. Обслуговували не тільки 
пісківчан, а й жителів Підгірного та Єнькова, добираючись до 
сусідніх сіл або велосипедами, або чим пощастить. І так більше 
трьох десятиліть: Лідія Іванівна завідувала пологовим будинком, 
Микола Ілліч – ФАПом (1963–1992). Микола Ілліч нагороджений 
знаком  «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1980), Почесною 
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грамотою Центрального республіканського комітету Червоного Хреста (1967). Також 
знаком   «Відмінник санітарної оборони СРСР» та знаком  М.І. Пирогова за заслуги в 
гуманній діяльності союзу Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяца СРСР 
(1988). У селі вони стали по-справжньому своїми людьми, 
завжди у вирі громадського життя – обиралися депутатами 
сільської ради, активні учасники художньої самодіяльності, 
при необхідності ставали агітаторами, політінформаторами 
або лекторами. Найперше, турбувались про інших людей, 
особливо хворих, а про себе – вже як вийде. Стежкою батьків 
пішла донька Світлана Миколаївна Притиковська, яка понад 
двадцять років працює фельдшером швидкої допомоги ЦРЛ. 

Ловигіна Галина Іванівна – завідуюча Жавинським 
ФАПом, працює з 1969 р. Професійно і з душею виконує 
прямі обов’язки медичного працівника, крім того активна в 
громадському житті, жителі села багато років поспіль  обира-
ють Галину Іванівну депутатом сільської ради. Нагороджена 
Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2009).

Логвинчук Оксана Олександрівна – завідуюча  терапевтичним відділенням по-
ліклініки ЦРЛ, нагороджена Почесною грамотою облдержадміністрації (2010).

Лохматов Іван Васильович – фельдшер венерологічного кабінету Роїщенської 
лікарні, за вислугу років і бездоганну роботу нагороджений медаллю  «За трудову до-
блесть» (1953).

Майстренко Діля Муллахметівна (1946 р.н.) – головний лікар Редьківської амбу-
латорії. В житті і в роботі керується настановами матері, простої селянки із Башкирії:  
«Не роби зла і не матимеш хвороб», а також:  «Тебе – каменем, а ти – хлібом». Вдячна 
донька ніколи про це не забуває, отож від людей, нинішніх односельців та пацієнтів 
отримує навзаєм шану та повагу. Прибувши в наш район, Діля Муллахметівна спочатку 
працювала лікарем в ЦРЛ, і ось вже майже 20 років очолює Редьківську амбулаторію 
загальної практики сімейної медицини. Для селян вона стала близькою людиною в ши-
рокому розумінні слова. Нагороджена Почесною грамотою обласної ради (2001).

Миронченко Катерина Павлівна – санітарка Центральної районної лікарні, на-
городжена медаллю  «За трудову відзнаку» (1981).

Мостова Євдокія Федорівна – фельдшер Седнівської консультації, нагороджена 
медаллю  «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війни 1941–1945 рр.» (1946).

Мостович Наталія Іванівна – лікар Центральної районної лікарні, нагороджена 
медаллю  «За трудову доблесть» (1981).

Носко Василь Назарович – фельдшер Седнівської лікарні. Обирався засідателем 
районного суду (1949, 1951, 1954), нагороджений медаллю  «За трудову відзнаку» (1953).

Падалко Людмила Анатоліївна – лікар загальної практики – сімейний лікар Гон-
чарівської амбулаторії. Нагороджена Подякою облдержадміністрації (2011).

Панченко Олександр Анатолійович (1960 р.н.) – народився у м. Красний Луч на Лу-
ганщині. По закінченні Донецького медичного інституту працював лікарем Чернігівської 
лікарні №1, а з 1989 р. – лікарем санаторію  «Десна» в Ладинці. Лікар-невролог вищої 
категорії, спеціаліст з організації охорони здоров’я. У  «Десні» є необхідна сучасна діа-
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гностична і лікувальна апаратура. Проводяться клінічні та біохімічні лабораторні дослі-
дження. Працюють кабінети ендогастроскопії та УЗД, ректоскопії, електрокардіографії, 
рентгенкабінет, приймають хворих стоматолог, гінеколог. Відчутний лікувальний ефект 
можна отримати від різноманітних ванн, використання озокериту, бішофіту, лікувальних 
грязей та цілющих рослин. 

Пархоменко Катерина Василівна – завідуюча ФАПом с. Петрушин, нагороджена 
Подякою облдержадміністрації (2009), Подякою Чернігівської райдержадміністрації та 
районної ради (2013).

Пеньковець Олексій Матвійович – фронтовий фельдшер, 15 років працював фель-
дшером Кархівської сільської лікарні (1963 р., 30 січня).

Петрик Петро Васильович – колишній головний лікар Михайло-Коцюбинської 
лікарні, нагороджений орденом  «Знак Пошани» (1981).

Печериця Надія Миколаївна (1972 р.н.) – жителька села  Буди, яка у перший ранок 
третього тисячоліття – 1 січня 2001 року народила в Чернігівській ЦРЛ  хлопчика Руслана.

Помагайбо Одександра Тимофіївна (14.07.1939 р.н.) – відразу по закінченні у 
1966 р. Петрозаводського державного університету почала працювати лікарем-педіатром 
Іванівської дільничної лікарні. Опікувалась дітьми району аж до 2011 р. Нагороджена 
Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2009).

Постол Гнат Данилович (1826–1941) – довгий час працю-
вав фельдшером у Пакулі. Своїм гуманним та щирим ставлен-
ням до хворих заслужив загальну повагу і любов селян. Аби 
вшанувати улюбленого «доктора», громада села одностайно 
вирішила  назвати його іменем сільську амбулаторію.

Г.Д. Постол був ротним фельдшером, медичну освіту здо-
був у військово-фельдшерській школі (1912).  «С января 1868 
года я беспрерывно состоял на службе в качестве фельдшера 
сперва на военной службе в военном госпитале, в 1877–
1879 гг. мобилизован в императорской русско-турецкой войне, 
потом поступил в Черниговское уездное земство участковым 
фельдшером».

Щодо дати початку його роботи в повітовому земстві, ви-
явлені суперечності. За  «Списком осіб медичного персоналу, 

які працювали на службі повітових земств Чернігівської губернії на 1 січня 1917 року» 
Г.Д. Постол розпочав працю в Чернігівському повіті з 1 січня 1901 року. Г.Д. Постол у 
поданій заяві роком початку роботи в Чернігівському повіті називає 1879 рік. В Пакулі 
працював до 1 червня 1923 року. Періодично, на час відсутності лікаря, завідував ме-
дичною частиною. Крім основної роботи, змушений був займатися і громадською – ор-
ганізовував кооперативні крамниці, кредитні товариства, просвітницькі гуртки.

Незважаючи на поважний вік, він їздив по дільниці та проводив бесіди з селянами на 
різні теми. В роки громадянської війни тяжкі економічні та санітарні умови спричиняли 
постійні спалахи епідемій. Лікарі були мобілізовані в Червону армію. Фельдшер Г.Д. 
Постол став завідувачем Пакульської медичної дільниці.

Усвідомлюючи важливість профілактики у боротьбі з інфекційними хворобами, він 
збирав селян на лекції та навчав їх запобіжним методам.  «Думаю, что благодаря этому 
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процент смертности был не так велик, по сравнению с другими местами, хотя меди-
цинской помощи не было, т.к. участок расположен в 40-50 верстах от Чернигова и в 25 
верстах от другого участка», – пише Г.Д. Постол в поданій ним заяві про звільнення. І в 
кінці скромно додає,  «отпуском в течение 6 последних лет не пользовался».

Односельці, які довідалися про заяву свого фельдшера, відправили делегацію до 
нього з проханням працювати до самого кінця життя. Почуття вдячності, яку відчували 
селяни Пакуля до Г.Д. Постола, висловлював сивочолий член громади на загальних 
зборах селян:  «Спасибі тобі, добрий і сердешний чоловіче, за твою щиру ласку і поміч, 
котрі ти за всі довгі роки твоєї праці виявив до нас, сірих і забитих людей. Дякую тобі за 
їх од усього селянства. Дай, Боже тобі ще довго жить із нами! Хай наші діти, дивлячись 
на твою святу жість, беруть з тебе примір і вийдуть такими ж чесними людьми, яким 
був ти. Жаль, Гнате, що ти кидаєш працю для народа, як мало таких робітників, ну, та 
що ж зробиш, як нема уже сил. Кланяюсь тобі земно і не раз від усіх мирян. Кажу тобі 
велике спасибі».

Завідуючий Пакульською медичною дільницею лікар П.І. Артинов у клопотанні до 
Чернігівського окружного відділу охорони здоров’я оповідає про зворушливе прощання 
селян з фельдшером так:  «Нужно было видеть их слезы, которые текли из глаз стариков 
и молодежи, когда они подходили и целовали Игнатия Даниловича. На этом собрании 
[22 липня 1923] было постановлено, чтобы увековечить память Игнатия Даниловича, 
просить Черниговский окрздрав выйти с ходатайством в надлежащие учреждения о 
переименовании Пакульской амбулатории в  «Пакульскую имени Игнатия Даниловича 
Постола амбулаторию». Лікар П.І. Артинов завершує клопотання своїм міркуванням:  
«думаю, не ошибусь, сказав, что подобный факт будет гражданским плюсом для совет-
ской власти».

Клопотання громади села Пакуль підтримав Чернігівський облздороввідділ, який 
направив відповідне прохання до Чернігівського окрвиконкому. Члени президії Черні-
гівського окрвиконкому на засіданні 14 листопада 1923 року, розглянувши клопотання, 
ухвалили наступне:  «6. Признать нецелесообразным переименование Пакульской 
врачебной амбулатории, выразить лекпому Постолу И.Д. от имени окрисполкома благо-
дарность за долголетнюю общественно-полезную деятельность. Просить губстрахкассу 
о зачислении лекпома Постола пенсионером и выдачи пенсии». 

Ювіляру була вручена адреса-подяка від Чернігівського губернського відділу охо-
рони здоров’я та профспілки, в якій висловлювалася впевненість в тому,  «что Ваша 
деятельность не только не прошла незамеченной, но найдет себе полных сил молодых 
последователей. Ваш труд власть оценит».

Вдалось знайти правнучку Гната Даниловича Ніну Миколаївну Гостєву, яка розпові-
ла про останні роки його життя:  «У 66 років Гнат Данилович овдовів і вже тоді у нього 
було семеро дітей. Згодом одружився на 33-річній вдовиці. Всього у нашого прадіда було 
11 дітей. Запам’ятався він всім добрим невеличким старичком з довгою сідою бородою. 
У 1936 році вся родина виїхала до села Чубарівка Генічеського району Херсонської об-
ласті, а згодом переїхали до села Новоолексіївка. Гнат Данилович ніколи не хворів, але 
за тиждень до смерті у нього заболіла нога і він вже не вставав. Помер саме в той день, 
коли німецькі окупанти ввійшли в наше село. Бабуся згадувала, що німці, коли зайшли 
до хати та побачивши, що у небіжчика було дуже багато царських хрестів за медицину, 
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сказали:  «Гут человек». Поховали Гната Даниловича з усіма почестями, а прожив він 
115 років» (Матеріал підготувала Г.Ф. Середенко).

Приз М.В. – акушерка, на сесії Шибиринівської сільради зазначила:  «Мы добились 
такого положения, что все роженицы проводят роды в роддомах, ликвидирована до ми-
нимума детская смертность» (1960 р., 27 квітня).

Прохоренко Клавдія Степанівна (1940 р.н.) – все трудове життя, 50 років, працю-
вала фельдшером у Жеведі. Закінчила Ніжинське медучилище (1958), прибула в село 
за направленням. За її професіоналізм, щиру і добру вдачу односельці дякують понині. 
Любов до медичної професії прищепила і донькам, вони працюють у медичних закладах 
Чернігова.  «Треба мати душевне тепло, любити людей, щоб працювати медиком. Мої 
доньки не злякалися маминої роботи. Змалку ходили зі мною до ФАПу, обидві вивчилися 
на медсестер» – змогла підсумувати після багатьох років служіння людям ця чудова жінка. 

Прохоренко Тамара Василівна – фельдшер Ковпитської амбулаторії, нагороджена 
Почесною Грамотою обласної ради (1995).

Савченко Петро Григорович (1919–1999) – завідував ФАПом с. Киїнка, нагородже-
ний Почесною грамотою Центрального республіканського комітету Червоного Хреста 
(1967 р., серпень), нагороджений знаком  «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1968).

Седлер Петро Петрович (1897–1972) – працював лікарем у Седнівському проти-
туберкульозному санаторії. Загалом майже півстоліття займався лікарською практикою. 
Першим серед медиків району отримав спеціальну нагороду – знак  «Відмінник охорони 
здоров’я». 

Сердюк Ганна Іванівна – сільська акушерка із с. Роїще, ветеран війни.  1001-а ди-
тина, яку вона прийняла, був син Т.І. та І.І. Зубутів (1969 р., вересень).

Сінкевич Ніна Миколаївна (1955 р.н.) – багато років завідує Жукотківським ФА-
Пом, активна громадянка, щира порадниця, користується високим авторитетом в селі. 

Скепська Майя Андріївна – фельдшер із с. Малинівки. Прибула в село у 1956 році. 
Все трудове життя рятувала, лікувала препаратами і добрим словом жителів Малинівки 
і Стасів. Не залишала улюблену справу і людей без уваги і після виходу на пенсію. 

Соколенко Феодосія Яківна (1923 р.н.) – перша завідуюча  Павлівським ФАПом, 
працювала більше 30 років. 

Міністр охорони здоров’я України В.М.Княжевич у 
грудні 2008 року ознайомився з роботою ФАПів сіл Коли-
чівка та Киїнка. (Сотніченко Оксана Сергіївна, завідуюча 
ФАПом с. Києнка та 
Хомич Людмила Васи-
лівна, завідуюча ФАПом 
с. Количівка). 
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Тарасовець Любов Федотівна (1936 р.н.) – чотири десятиліття, з 1964 р., завідувала 
Радянськослобідським ФАПом,  «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1982). 

Тетерюк Антоніна – завідуюча ФАПом с. Клочків, нагороджена Почесною грамотою 
Міністерства охорони здоров’я України (2006).

Третяк Карпо Іванович – фельдшер с. Лукашівка, нагороджений медаллю  «За 
трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1949).

Устеленцев Олексій Миколайович – завідуючий Дніпровською амбулаторією 
загальної практики, депутат Чернігівської районної ради (2002). У 2008 р. колектив 
Дніпровської дільничної лікарні під керівництвом Устеленцева О.М. нагороджений По-
дякою Чернігівської обласної державної адміністрації.

Філіпченко Іван – до 1943 р. фельдшер ФАПу с. Шестовиця, загинув разом із сім’єю 
під час бомбардувань в ході звільнення села від німецько-фашистських окупантів.

Чайка Неоніла Павлівна (1908–2003) – працювала лікарем Антоновицької лікарні, 
в роки німецької окупації (1941–1943) переховувала та лікувала поранених партизанів.

Чудновець Григорій Федотович (1937 р.н.) – завідувач ФАПу в с. Красне, нагоро-
джений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР за багаторічну працю в 
галузі медичного обслуговування трудящих та високий професіоналізм (1988). 

Шелестовська Ольга Георгіївна – медсестра з М.-Коцюбинського, в перші ж дні 
Великої Вітчизняної війни мобілізована на військову службу. Служила на санітарному 
потягу, що складався з 44 вагонів. Це була неймовірно важка робота: кров, стогони, 
марлеві пов’язки, яких не вистачало, тому щодня мусили прати.  «Нас іще ж і бомбили, 
– розповідала колишня медсанбатівка. – Під Львовом мене поранило в ногу. Мучить ця 
рана й досі». 

Шолох Олена Леонтіївна (17.02.1960 р.н.) – головний лікар Мохнатинської амбу-
латорії з 1985 р. Нагороджена Почесною грамотою Чернігівської обласної ради (2003, 
2010) та ювілейною медаллю «20 років Незалежності України» (2011).

Янгель Тетяна Луківна – акушерка Кувечицького пологового будинку, нагородже-
на урядовою медаллю (1966 р., 12 грудня), Почесною грамотою Міністерства охорони 
здоров’я і республіканського комітету медичних працівників за підписом міністра охо-
рони здоров’я УРСР Братуся (1970 р., травень).

Районна Дошка пошани:
Лікар Роїщанської лікарні, з часом завідувач відділення та заступник головного лікаря 

районної лікарні М.А. Ігнатенко (1961, 1963, 1964, 1972–1974, 1979, 1981, 1983); педі-
атр райлікарні З.О. Бурляй (1966); лікар М.-Коцюбинської лікарні С.І. Маслова (1966, 
1967); завідувачка очного відділення районної лікарні В.П. Литвин (1966, 1979, 1986); 
лаборант райлікарні Т.П. Машніна (1967);  медична сестра районної лікарні Н.П. Строга 
(1968, 1980); медична сестра райлікарні М.І. Скрипка (1968); завідувач ФАПу с. Павлівка 
А.Д. Йовенко (1969); лікар райлікарні Л.А. Величківська (1970); медична сестра райлі-
карні К.В. Бут (1971); завідувачка ФАПу с. Количівка Г.М. Петенок (1976); завідуючий 
хірургічним відділенням райлікарні А.І. Темчур (1976, 1977);  завідуючий  відділенням 
переливання крові районної лікарні В.В. Замотаєв (1978); заступник головного лікаря 
Центральної районної лікарні Г.І. Кравченко (1981, 1987); лікар Центральної районної 
лікарні О.С. Виноградова (1982); шофер Центральної районної лікарні А.В. Баринов 



Медицина: вогнем своїм – свічу для інших

565

(1982); завідувачка ФАПу с. Новий Білоус І.Є. Захаренко (1983); завідувачка клінічної 
лабораторії Центральної районної лікарні Т.П. Машніна (1989);  заступник головного 
лікаря Центральної районної лікарні по дитинству С.Г. Висоцька (1991).

Андріївська медична дільниця. З історії надання медичної допомоги населенню в с. 
Андріївка: 1924–1929 рр. – діє Андріївська медична дільниця з амбулаторним лікуванням 
зі штатом 65 працівників (1924); лікарем працює Ольга Петрівна Гладкова, фельдшер 
Є.П. Галищенко (1924); 44-річний лікар Ю.І. Паньок, 39-річний акушер С.В. Мелешко, 
19-річний санітар Р.С. Поддубний (1929). 1944–2003 рр. – першим головним лікарем 
була Іпатова Ганна Іллівна, потім Паньок. У передвоєнні роки фельдшером працював 
Виноградний Матвій Зотович. У 1944 р. в село приїжджає сім’я медиків - Комаренко 
Марія Василівна, лікар, учасниця бойових дій  та її чоловік фельдшер Федот Устимович. 
Завдяки турботі Марії Василівни, яка стала головним лікарем, та її чоловіка, посильній 
участі та внескам населення, було організовано перше інфекційне відділення на 15 ліжок. 
Акушеркою стала працювати Кириченко Ганна Данилівна. До 50-х років змінювалось 
багато лікарів, тому що не було окремого житла, а жили при амбулаторії. Лікарями пра-
цювали Дурманенко Антоніна Омелянівна, Кот Василь Омелянович, Зощенко Олександр 
Якович, Остроушенко Ірина Дмитрівна. У 50-х роках в село приїжджає сім’я молодих 
лікарів-спеціалістів, вихідців з Андріївки, які здобули освіту в Вінницькому медінститу-
ті: Чумак Микола Сергійович та Шепелюк Валентина Данилівна. Вони доклали чимало 
зусиль до організації пологового відділення на 5 ліжок і розширення інфекційного відді-
лення до 25 ліжок. Лікарня функціонувала до 70-х років, коли було відкрито інфекційне 
відділення в Чернігівській ЦРЛ. В Андріївській лікарні відбулась реорганізація: лікарня 
стала працювати на 25 терапевтичних і 5 пологових ліжок. У 1974 р. пологове відділення 
було закрито, залишилась медична амбулаторія і 25 терапевтичних ліжок. Так функціо-
нувала лікарня до 1992 р. У 1986 р. головний лікар Чумак Микола Сергійович вийшов на 
пенсію. Головним лікарем було призначено випускника Київського медінституту Овді-
єнка Андрія  Івановича, який працював з серпня 1986 р. по червень 1987 р. З 1 серпня 
1987 р. по червень 1992 р. головним лікарем працював Ферлей Ігор Дмитрович. З липня 
1992 р. і до реорганізації Андріївської дільничної лікарні в фельдшерсько-акушерський 
пункт головним лікарем працював Чумак Микола Сергійович. Завідуючою фельдшер-
сько-акушерським пунктом стала Білякова Світлана Іванівна (листопад 1992 – травень 
1993), акушеркою – Сиза Ніна Максимівна. З 1 червня 1993 р. ФАПом завідує Сиза Ніна 
Максимівна, акушеркою працює Борисенко Ніна Володимирівна.

Дніпровська лікарня.  Районні газети  «Колгоспний шлях» та  «Шляхом комунізму» 
друкували матеріали про роботу медичної установи: завідуюча амбулаторією с. Навози 
О. Бовда (1945 р., 2 червня); у районі відбулись недільники ремонту лікарень та медичних 
пунктів, відзначаються роботи с. Навози (завідуючий Виноградський):  «в приміщенні 
медпункту послана підлога, зроблені рами, куплено скло, завезено 15 кубометрів дров» 
(1947 р., 19 червня); на районній конференції медичних працівників відзначається до-
бре поставлена робота осередку  «Червоного Хреста» (1950 р., 8 січня); зубний лікар 
В.І. Дерюга, акушерка О.Є. Дерюга, медсестра Р.І. Клименко (1961 р., 4 липня); сільський 
лікар Леонід Петрович Катепиков (1964 р., 15 грудня);  «Нове приміщення лікарні від-
крито у селі Дніпровському. Це великий подарунок будівельників жителям села, хороший 
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доробок їх у знаменному ювілейному році. Новий медичний заклад має стаціонар на 25 
ліжок, кілька кімнат з обладнанням, родильне відділення. У лікарні встановлене парове 
опалення. Акуратність, затишок у палатах, коридорах нової сільської установи. Відчу-
вається тепло долонь будівничих, які все зробили для лікарні, що обслуговує жителів 
Дніпровського, Боровиків, Сивок, Пакуля. Одним словом, одна з найбільших медичних 
ділянок району одержала добре приміщення лікарні. Тут створені всі умови для праці 
людей в білих халатах – вартових здоров’я трудящих» (1968 р., 4 січня);  «Лише рік пра-
цює в нашій лікарні молодий медик Валентина Пасічна. Але і за цей короткий час вона 
заслужила загальну повагу і пошану серед хліборобів Дніпровського. Тільки хороше 
можна почути про цю веселу, привітну дівчину, яка любить свою професію фельдшера, 
чуйно і тепло ставиться до людей. Медиком вона стала за покликанням, бо в який би час 
доби не звернулися до неї, вона кожному прийде на допомогу, подасть пораду. За це по-
любили і поважають Валентину в нашому придніпровському селі. Хай же щастить тобі 
в житті і в праці, наша юна подруго!» (1968 р., 3 вересня); головні лікарі Ф.Н. Марков 
(1973) та Михайло Євлампійович Мойсеєнко (1974),  «Двадцять п’ять років сумлінно 
трудиться у Дніпровській лікарні Софія Кирилівна Гоман. Вперше прийшла на подвір’я 
щойно відкритої лікарні у післявоєнному 1949 році. Софія Кирилівна працює санітаркою. 
Дехто скаже, що це не така вже й помітна професія. Неправда це. Адже той фант, що 
в кімнатах лікарні завжди чисто, охайно, затишно, говорить про те, що тут піклуються 
про здоров’я людей. Отже, і праця санітарки почесна, потрібна людям. У дружному 
колективі працівників дільничної лікарні старанно трудяться і санітарка Парасковія 
Мойсеївна Кирієнко, медична сестра Ганна Сергіївна Шульга, у яких трудовий стаж 
сягає за двадцять років. А скільки гарних слів можна почути на адресу Ксенії Микола-
ївни Новик. Вона – лаборант. В будь-який час дня чи то ночі готова виконати почесний 
обов’язок: допомогти людині, прийти їй вчасно на поміч. Добрих і чуйних, їх у нас багато. 
Їх ми шануємо, з них беремо приклад» (1974 р., 4 квітня); районна газета друкує статтю 
В. Драня  «Невтомний медик» про фельдшера, ветерана Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр., депутата сільської ради Пантелеймона Панасовича Крутоуса (1977 р., 
1 лютого); друкується стаття фельдшера Г. Захаренко:  «Сьогодні черга йти в поле випала 
мені. Ще раз переглядаю план, короткий конспект бесіди, вкладаю в лікарську сумку всі 
необхідні медикаменти. Здається, нічого не забула. Чомусь не можу перебороти свого 
хвилювання. Вже рік минув після того, як я приїхала працювати в Дніпровське. Прохо-
джу тут трудове становлення. Жнива від мене і моїх юних подруг, а також досвідчених 
колег вимагають великої зібраності, старанності. Адже медикам треба не випустити з 
поля зору навіть найменшої виробничої ділянки. Встигнути скрізь побувати, поговорити 
у вільний час з людьми, пересвідчитись, чи ніхто з колгоспників не потребує допомоги. 
Щодня ми вирушаємо в поле, на тік. Обов’язково черговий медичний працівник прагне 
потрапити в колектив комбайнерів, водіїв в обідню перерву. Поговорити з трудівниками, 
запитати, чи все у них в порядку. Щиро вдячні колгоспники досвідченим медсестрам 
М.І. Райській і Н.М. Новик, молодому працівнику, акушерці Надії Пустовойт» (1982 р., 
19 серпня); у селі збудовано нове приміщення амбулаторії (1993); районна газета друкує 
статтю  «Що буде у валізі сімейного лікаря?» про лікаря сімейної медицини О.М. Усте-
ленцева (2003 р., 21 березня). 

Іванівська дільнична лікарня. Відкрита у 1946 р. на 5 ліжок., у 1950 р. збудовано 
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нове приміщення лікарні. З 1997 року – надано статус амбулаторії. Районна газета друкує 
репортаж П. Пінчука  «У сільській лікарні»; завідувач Іванівською лікарнею Костянтин 
Степанович Карпенко (1957 р., 22 лютого); стаття М. Коробки  «Наш Андрій Пархимо-
вич» про Андрія Пархимовича Лазаренка, який 17 років працює фельдшером Іванівської 
лікарні (1957 р., 4 жовтня); друкується лист до редакції районної газети від М. Лазаренко 
та Г. Струк, де вони висловлюють від жителів с. Іванівка вдячність акушерці Ользі Олек-
сандрівні Білецький (1958 р., 10 грудня); стаття М. Бородухи  «За життя людини» про 
уродженця с. Іванівка молодшого лейтенанта медичної служби в роки Великої Вітчизня-
ної війни 1941–1945 рр. фельдшера Андрія Пархимовича Лазаренка (1959 р., 1 квітня); 
стаття В. Хоменка  «Молодий лікар» про лікаря Віталія Федоровича (медсестра Марія 
Повод, акушерка Ольга Білецька, санітарний фельдшер Ольга Петренко):  «Не зробив 
Віталій Федорович якогось подвигу в своєму житті, але повага і любов колгоспників за 
чуйність і сердечність, горіння до роботи – це і є подвиг» (1961 р., 5 грудня); матеріал 
Х. Васильченка  «Про людей хороше», фото колективу лікарні (1962 р., 3 квітня); фото 
та кореспонденція П. Юрченко  «Життя, віддане людям», про акушерку з Количівки 
Параску Прокопівну Котляр, яка в роки Великої Вітчизняної війни була нагороджена 
медаллю  «За трудову відзнаку» (1963 р., 8 березня); головний лікар Ю.М. Комаров (1966 
р., 10 лютого); газета  «Медпрацівник» Іванівської дільничної лікарні виборола першу 
премію у районному конкурсіогляді стінних газет (1975 р.,15 лютого);  фото педіатра 
Помогайбо Олександри Тимофіївни (1977 р., 29 грудня). 

Пакульський ФАП:  у 1888 р. у Пакулі діє фельдшерський пункт. У 1892 р. утво-
рені самостійні фельдшерські дільниці під наглядом Антоновицького та Козлянського 
земських лікарів. Земськими лікарями працюють: А.О. Проворов (1885), Яковлєв (1885–
1887), Король та Вол (1887), Петро Степанович Субботін (1893), Йосип Вільгельмович 
Шумський (1897), П.Т. Лук’яненко (1897), Г.М. Вербицький (1898–1913), О.П. Гладкова 
(1913–1916), Зорохович Давид-Ілля Берков (1915). Віспощепієм Пакульської волості 
працює Томилко (1885). 

1923–1929 рр.: діє Пакульська амбулаторія (1923); газета  «Червоний стяг» друкує 
лист працівників медичної дільниці – лікаря Артинова, лікпома М. Жукоцького та аку-
шерки Хейминець; 12833 хворих відвідали в 1926 р. меддільницю (1927 р., 14 квітня); у 
селі на кошти окрвиконкому будують лікарню (1928 р., 20 травня);  «На Жовтневі свята 
відкривають лікарню на 25 ліжок з хірургічним відділом та зубним кабінетом. Протягом 
двох майбутніх років буде збудована інфекційна лікарня на 12 ліжок, дитконсультація, 
новий будинок амбулаторії. У Пакулі буде 15 осіб вищого та середнього медперсоналу 
та 15 осіб нижчого, що працюватимуть не тільки як медробітники, але й як суспільники» 
(1929 р., 11 листопада). У Пакульській лікарні працювали: Г.А. Каранда (1914–1943), 
лікар Петро Іванович Артинов (1923–1926), Василь Омелянович Кот (1926–1941), аку-
шерка Фаня Львовна Мерина (1929), фельдшер П. Жукотський та санітарка О. Жукотська 
(1929). У газетній публікації про збори медиків згадано молодого медпрацівника Не-
ділька, який працював у Пакульській, М.-Коцюбинській лікарнях, а зараз у Слабинській 
медамбулаторії (1937 р., 8 квітня). 

Дослідник історії медицини на Чернігівщині Г.Ф. Середенко виявила відомості про 
пакульських лікарів: Петро Іванович Артинов – закінчив університет за спеціальністю  
«Внутрішні, шкіряні та венеричні хвороби». На початку 80-х рр. ХІХ ст. був членом ор-
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ганізації  «Земля і воля», за що був висланий в адміністративному порядку в Якутську 
губернію – м. Срєднєколимськ на 5 років. Згодом служив у Тюменській міській лікарні, 
на Забайкаллі та Амурській залізниці. До Чернігова повернувся 18 жовтня 1922 р. При-
значений завідувачем Пакульської медичної дільниці 9 травня 1923 р.;  Гладкова Ольга 
Петрівна – народилася 4 липня 1880 р., росіянка, закінчила С.-Петербурзський жіночий 
медичний інститут, земський лікар Литковської дільниці (1500 крб.) містечко Литки, ви-
була 29 грудня 1912 р. до Києва; Іпатова Анастасія Федорівна – 1899 р.н., стаж 5 років, 
Київський медичний інститут (1917–1919), служба в Червоній армії червоною медсе-
строю (1919–5 травня 1921), стаж-лікар в Чернігівській округовій радлікарні (4 травня 
1925–1926), лікар Андріївської медичної дільниці та райздоровінспектор Козлянського 
району (1926–13 жовтня 1929), навчання в Київському клінічному інституті (1929–4 
червня 1930), з 1 червня 1930 року завідувачка районної лікарні у с. Пакуль; Слободська 
Маня Абрамівна – українською мовою пише, читає, говорить. Закінчила Київський ме-
дичний інститут (1930), працює в Пакульській лікарні з 5 червня 1930 р. Пройшла Перші 
медичні курси в м. Києві (1920–1923), у 1923–1925 рр. тимчасово працює лікпомом, 
безробіття, працює в дитячій консультації (3 червня 1925–7 травня 1930), одночасно 
навчається в Київському медінституті (1925 – травень 1930); Кот Василь Омелькович – 
1899 р.н., лікар Пакульської медичної дільниці з 1928 р., райздоровінспектор з 12 жовтня 
1929 р. Закінчив Чернігівську фельдшерську школу, безробіття (1917–1918), лікпом у 
с. Янівка (1918–1919) та Сновське Чернігівського округового епідбараку (1919–1922), 
лікпом у с. Янівка (1921–1923), навчання в Київському медінституті (1923–1928), лікар, 
райздоровінспектор с. Пакуль Козлянського району (1928–1930), користується достатнім 
авторитетом (літні пакуляни добре пам’ятали цього лікаря – А.К.).

1950–2002 рр.: у Пакулі діє пологовий будинок, у вересні 1972 р. в селі відкрито 
медпункт у новому приміщенні, у 1987 р. збудовано нове приміщення ФАПу. Завідувачі 
Пакульського ФАПу: С.А. Каранда (1943–1950), М.З. Виноградний (1950–1953), М.А. 
Палігешко (1953–1954), Ховкіна, А.В. Деркач, С.П. Стародуб (1950-ті рр.), О.А. Тужик. 
(1968–1974), А.І. Томаш (1972–2000), Р.В. Чайка (2000–2002), І.І. Деркач (з 2002 р.).

Старобілоуський ФАП: районна газета друкує лист А. Петренка:  «Понад трид-
цять років працює сільським фельдшером Карпо Іванович Третяк. Зараз він обслуговує 
кущ Старо-Білоуської амбулаторії. Не було випадку, щоб Карпо Іванович не з’явився на 
виклик до хворого» (1956 р., 16 листопада); друкується лист колгоспниці М. Єщенко  
«Чуйна людина»:  «Майже десять років працює фельдшер Катерина Акимівна Грішна 
в Старо-Білоуській медичній амбулаторії. За цей час вона заслужила повагу серед тру-
дівників села. Бували випадки, коли Катерину Акимівну викликали до хворого пізно 
вночі, в непогоду, і вона зразу ж з’являлась і подавала потрібну медичну допомогу. Зараз 
фельдшер Грішна завідує сільською аптекою. Приписані ліки готує і видає швидко, а 
інший раз, коли людина не в змозі прийти за ними, Катерина Акимівна сама приносить 
їх хворому додому. Всякий раз у неї можна одержати медичну пораду чи консультацію. 
Про Катерину Акимівну в нашому селі говорять:  «Хороша, чуйна людина» (1956 р., 9 
грудня); друкується стаття П. Левицького  «Слід на землі», про сільського фельдшера 
Марію Гаврилівну Койдан, яка за час своєї роботи у третього покоління породіль при-
ймає дітей – більша половина села – її  «прийомні діти», за здоров’я яких вона боролась 
усе життя (1977 р., 15 березня).
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Терехівська сільська рада: районна газета друкує статтю В. Хоменка  «На охороні 
здоров’я трудящих» про трудову діяльність фельдшера Черторійського медпункту Ніну 
Миколаївну Бєльську (в районі працює з 1932 року – спочатку в с. Іванівка, а згодом у 
Черторійці) (1959 р., 25 лютого); 42 роки працювала по охороні здоров’я трудящих Ніна 
Миколаївна Бєльська, у районі – більше 32 років (1961 р., 18 березня); фото завідуючої 
медпунктом с. Терехівка Галини Іванівни Койдан, працює більше десяти років (1963 р., 
16 січня), працівник Терехівського медпункту Валентина Михайлівна Білоус (1964 р., 
5 грудня); у сс. Стасі, Малинівка та Товстоліс на кошти колгоспу побудовано медичні 
пункти (1966; 1969 р., 28 серпня); фото та матеріал І. Клевця  «Серце не старіє» про учас-
ницю громадянської війни медсестру чапаєвської дивізії Ніну Миколаївну Бєльську:  «З 
1937 року вона працювала на Черторійському – нині Малинівському – фельдшерсько-аку-
шерському пункті, брала активну участь у громадському житті села як депутат сільської 
Ради. Чуйна до кожного, передавала свій великий досвід медичного працівника молодим. 
І коли на нашу землю насунула фашистьська навала, Ніна Миколаївна змазала вазеліном 
медикаменти і закопала їх у надійній схованці. А коли радянські війська звільнили наш 
край від ворогів, вона повернулася в Малинівку і знову організувала нормальну роботу 
фельдшерсько-акушерського пункту. Пішов п’ятий рік, як провели Ніну Миколаївну на 
заслужений відпочинок» (1966 р., 20 січня); відзначається робота санітарного інспектора 
Ніни Миколаївни Бєльської (1966 р., 12 липня); завідувачем ФАПу с. Малинівка працює 
В.А. Ромашко (1962–1964), з 1956–1999 рр. – Майя Андріївна Скепська; завідувачем 
ФАПу с. Товстоліс працює з 1973 року Надія Іванівна Бучай; завідувачем ФАПу с. Тере-
хівка працює Галина Іванівна Койдан (1957–1993), акушеркою – Валентина Михайлівна 
Білоус (1958–1993).

Халявинський ФАП: у листі жителів села Халявин  «Почесна професія», що друку-
ється в районній газеті, розповідається про завідуючу медичним пунктом села, фельдшера 
Марію Іванівну Пусь, яка  «вперше в селі Халявин організувала прийом хворих на місці 
кущовим лікарем Роїщенської лікарні» та висловлюють їй щиру подяку за самовіддану 
працю (1952 р., 9 березня); фельдшер Марія Іванівна Пусь за бездоганну роботу нагоро-
джена знаком  «Відмінник охорони здоров’я» (1956 р., 1 червня); друкується матеріал 
В. Хоменка  «Одна з багатьох» про сільського фельдшера Марію Іванівну Пусь (1958 р., 
7 березня); кореспонденція П. Пінчука  «Завжди в строю» про фельдшера села Халявин, 
Відмінницю охорони здоров’я, нагороджену знаком Центрального республіканського 
комітету Червоного Хреста  «Відмінник санітарної оборони» М.І. Товстоліс (1958 р., 
5 грудня; 1967 р., 22 серпня); колгоспниця Н. Буштрук дякує за допомогу хворій доньці 
медику села Марії Іванівні Пусь (1966 р., 15 січня); фото та стаття  «Невтомний медик» 
про завідуючу Марію Іванівну Товстоліс (1966 р., 6 серпня).

Відзнаки Червоного Хреста

Бенедиктов І.І. – донор із с. Мньов 19 разів здавав кров, удостоєний донорських 
відзнак усіх трьох ступенів (1972).

Березина Вікторія Андріївна – жителька Седнева, нагороджена знаком  «Почесний 
донор СРСР» (1975).

Боромики (село), колгосп  «Нове життя» – санітарна дружина колгоспу стала воло-
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дарем кубка райкому Червоного Хреста (1979). У 1971 році знову вибороли першість 
району.

Білоус Валентина Михайлівна (1938 р.н.) – народилася в с. Терехівка, у 1957 році 
закінчила Чернігівське медучилище та з 1958 по 1993 рік працювала акушеркою і завіду-
ючою Терехівським ФАПом. За велику донорську діяльність удостоєна Золотої медалі 
донора (1970), нагороджена знаком  «Почесний донор СРСР» (1975). 

Койдан Галина Іванівна – медичний працівник с. Терехівки, нагороджена знаком  
«Почесний донор СРСР» (1975).

Колотіна Д.К. – фельдшер з смт  М.-Коцюбинське, нагороджена знаком  «Почесний 
донор СРСР» (1966).

Кошель Олександр Федорович – фельдшер із с. Брусилів, нагороджений знаком  
«Почесний донор СРСР».

Марусин Микола Йосипович – тракторист радгоспу ім. Чкалова (смт. Седнів), який 
п’ятдесят років безкоштовно здає кров для переливання хворим, нагороджений знаком  
«Почесний донор СРСР» (1977).

Маслов С.І. – лікар з смт М.-Коцюбинське, нагороджений знаком  «Почесний донор 
СРСР» (1966).

Мньовське торфопідприємство – працівники Мньовського торфопідприємства 
відзначені за активну, безкоштовну здачу своєї крові – Іван Миронович Хропатий, 
Адам Павлович Хропатий – бронзовими медалями, Григорій Іванович Бенедиктов 
– срібною. Працівники також нагороджені цінними подарунками (1970 р., березень); 
санітарна дружина (командир К.Дрозд) перемогла на районних змаганнях сандружин і 
вшосте оволоділа перехідним кубком райкому Червоного Хреста (1970).

Піджарий А.П. – директор Киїнської школи, йому вручено знак  «Почесний донор 
СРСР» (1966).

Покотило Єлизавета Іллівна – 30 років працювала дезинфектором при Седнівській 
лікувальній дільниці, за багаторазову здачу крові нагороджена медаллю  «Почесний до-
нор СРСР» та знаком  «Відмінник охорони здоров’я» (1967). 

Колектив бухгалтерії ЦРЛ – 1975 рік.
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Земські лікарі медичних дільниць Чернігівського повіту

Лікар Седнівської 
медичної дільниці  

Іван Юхимович Кисель 
(1911–1915)

Земський лікар 
Олишівської лікарської 
дільниці Василь Іванович 

Ярош
(1902–1904)

Земський лікар 
Довжицької медичної 

дільниці 
Олександр Васильович 
Поляков (1893–1896)

Земський лікар Козлянської 
лікарської дільниці 
Леонід Герасимович 
Глядиковський 
(1884–1914)

Земський лікар 
Роїщенської медичної 

дільниці 
Дмитро Романович 
Тризна (1886–1892)

Земський лікар 
Пакульської лікарської 

дільниці 
Григорій Миколайович 
Вербицький (1898–1913)

(Фото з матеріалів дослідника історії медицини Чернігівщини Г.Ф. Середенко та 
сімейного архіву родини Вербицьких)
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НЕСПОКІЙНЕ ЖИТТЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ

Районна газета особлива, неначе домашня. Тому що в кожному номері новини, іме-
на, події – близькі й цікаві кожній сільській людині. Тому «районку» часто називають 
співбесідницею, порадницею. У нинішнього «Нашого  краю» вже солідний вік – за 80. 
За цей час над газетою чаклували десятки талановитих людей.  Основні етапи зростання 
«районки»:

20 вересня 1930 року:
Побачив світ перший номер районної газети «Червоний стяг» (наступниця окружної 

російськомовної газети  «Красное знамя»). Її засновники  – Чернігівський РК КПУ, рай-
виконком та райпрофрада. Саме цей орган вважаємо  «праматір’ю» нинішньої районної 
газети  «Наш край».

1932–1941 роки:
Виходить Олишівська районна газета «Соціалістичний шлях».
Від 1 квітня 1933 року:
В результаті нового адміністративного поділу замість Чернігівського району утвори-

лась Чернігівська приміська смуга, партійним і керівним центром якої стала Котівська 
МТС (машинно-тракторна станція). Партійний осередок та робітничий комітет, а згодом 
політвідділ Котівської МТС мали власний орган – газету «Колгоспна перемога». Газета 
виходила два роки з періодичністю через два дні на третій.

1937–1941 роки:
Знову відновився Чернігівський район, як адміністративна одиниця. Районна газета 

виходить під назвою  «Червоний прапор». 30.09.1938–05.03.1940 р. редактором районної 
газети  «Червоний прапор» працював ОТЧИЧЕНКО Василь Федорович (1908 р.н.).

Газета припинила своє існування уже під час Великої Вітчизняної війни, коли радян-
ські війська залишили Чернігів. В небагатьох номерах, які ще встигли вийти, друкувалися 
матеріали, які піднімали дух людей, вселяли надію на перемогу над агресором.

1944–1960 роки: 
Після воєнного періоду  «мовчання» 28 вересня 1944 року відновлює вихід Оли-

шівська районна газета під новою назвою – «Голос колгоспника». У 50-х роках од-
ним із співробітників газети був український письменник Куштенко Іван Федорович 
(1929 р.н.). Його перу належали збірки оповідань і повістей  «Заграва»,  «Пісня для ма-
терів»,  «Фарватер»,  «Сусіди» та ін. Пізніше працював у журналі  «Сільські обрії». Ще 
один відомий письменник  – Володимир Григорович Дрозд (1939–2003) починав свій 
творчий шлях у цій же газеті. У 1956-1960 роках він працював коректором, інструктором, 
завідувачем відділу. Олишівський район ліквідовано у 1960 році, 8 грудня того ж року 
припинено видання районної газети  «Голос колгоспника».

1944–1962 роки:
Ще не гримів над країною переможний салют, але мирне життя вже входило у свої 

права. Чернігівський РК КПУ та районна Рада депутатів трудящих започаткували ви-
хід районної газети  «Придеснянський колгоспник». Перший післявоєнний редактор  
– Чміль Петро Романович (1923 р.н.), уродженець с. Количівки. На фронтах Великої 
Вітчизняної війни він служив сапером, бронебійником, стрільцем. Брав участь у боях 
під Харковом, у Прибалтиці, нагороджений медаллю  «За відвагу». У газеті  «Придес-
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нянський колгоспник» спочатку працював інструктором, 
а згодом став редактором. Член Спілки журналістів 
України. Далі майже сорок років працював на обласному 
радіо редактором і головним редактором.

З 17 квітня 1962 року:
Змінено статус і назву районної газети  – вона стала 

міжрайонною газетою  «Шляхом комунізму». Газета 
виходила на чотири райони – Чернігівський, Михайло-
Коцюбинський, Ріпкинський та Любецький, які 1962 
року об’єднались у міжрайонне виробниче управління. 
Редактором призначений Оліферовський Ілля Анані-
йович (1921–1997), учасник Великої Вітчизняної війни  
– служив радистом у морській авіації і вже тоді подавав 
до армійських газет матеріали про своїх бойових побра-
тимів. Відтак у 1944 році направлений у дивізійну газету  «Наши крылья» відповідальним 
секретарем. По війні отримав журналістську освіту в Харківській партійній школі, і у 
1949 році почав працювати в обласній газеті  «Деснянська правда». З 1962 року і на цілих 
15 років очолив редакцію  «районки»  «Шляхом комунізму». Член Спілки журналістів 
СРСР, Заслужений працівник культури України, дослідник історії преси на Чернігівщині. 
Автор повісті  «Предтеча», багатьох краєзнавчих публікацій. В цей період нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора. Після районної газети продовжував працювати 
заступником редактора в газеті «Деснянська правда». 

1977–1984 роки:
Редактором газети  «Шляхом комунізму» працював уродженець с. Анисів Лисенко 

Олександр Дмитрович.
1984 –1993 роки:
Колектив районної газети «Шляхом комунізму» очолював Батюк  Григорій Гна-

тович (1947–2008). Людина чесна і справедлива. Не боявся ставити на сторінки газети 
гострих матеріалів. Уродженець Куликівки Городнянського району, там закінчив 8-річну 
школу, а середню освіту разом із золотою медаллю здобував у Тупичеві. Після школи 
почав працювати в редакції Городнянської районної газети «Сільські новини»  – літе-
ратурним працівником, завідувачем відділу, відповідальним секретарем. Одночасно на-
вчався на факультеті журналістики Київського державного університету. Звільнившись із 
Чернігівської районної газети, деякий час працював відповідальним секретарем міської 
газети «Чернігівські відомості».

У вересні 1991 року назва газети змінилась на  «Наш край».
1993–1994 роки:
Мельник Леонід Петрович (1960 р.н.)  – редактор газети «Наш край». Уродженець 

с. Дніпровське. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка (1988), а також Київський інститут політології та соціального управ-
ління за спеціальністю політолог. Тривалий час працював у Чернігівській райдержадмі-
ністрації на різних посадах. Потім кореспондентом обласної газети Спілки журналістів  
«Чернігівський вісник». Обраний секретарем Національної спілки журналістів України 
(з питань розвитку телебачення та радіомовлення). Очолював обласну спілку журналіс-

Чміль П.Р.
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тів у 2000-х роках. Автор збірок  «В обіймах дніпровської тиші»,  «Ластівки». З 1995 р. 
працює в Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення представ-
ником у Чернігівській області. 

1994–1995 роки:
Редактором газети «Наш край» працює Комок Микола Михайлович (1936–2009)  

– уродженець села Пакуль. 
З 1995 по 2005 рік:
Редакцію районної газети «Наш край» успішно очолювала Бушай Віра Володимирів-

на (01.06.1948 р.н.). Газета мала свій неповторний імідж, виходила великими тиражами, 
її передплачували в кожному селі, також мешканці Чернігова і навіть інших областей. У 
2003 р. Вірі Бушай присвоєно звання Заслужений журналіст України. У номері газети 
за 18 червня 2005 року Віра Володимирівна прощалась зі своїми читачами:  «Упродовж 
десяти років ми щотижня зустрічалися з вами, дорогі читачі, на сторінках улюбленої 
«районки». Це стільки часу я редагувала  «Наш край», прийнявши запрошення Олек-
сандра Петровича Полковніченка і перейшла сюди працювати із  «Деснянської правди». 
Як з маленьких цеглинок зводиться висотний дім, так і ми щирим словом разом із вами і 
колективом редакції вибудовували чернігівську «районку», дбаючи про її творчу доско-
налість. Як редактор, я намагалася бути в усьому неупередженою і об’єктивною, спрямо-
вувала професіоналізм і натхнення журналістів у русло, сповнене доброти і порядності.

Я щиро вдячна всім вам без винятку, дорогі дописувачі. Хочу сказати спасибі і шанов-
ним керівникам організацій, підприємств, установ, різних служб, спеціалістам за нашу 
спільну плідну співпрацю. І, звичайно ж, своєму редакційному колективу. Особливо за-
вдячую світлій пам’яті Олександра Петровича Полковніченка, а також сердечне спасибі 
його наступнику  – Володимиру Андрійовичу Сидоренку, Миколі Павловичу Прилипку, 
Михайлу Михайловичу Кубраку.

Разом зі мною покидає  «Наш край» заступник редактора Григорій Миколайович 
Потапенко, упродовж багатьох років він плідно трудився у чернігівській  «районці».

Дорогі читачі! Змінюється влада, приходить нове керівництво. Однак газета  «Наш 
край» була, є, і, сподіваюся, залишатиметься надалі улюбленим виданням багатотисячної 
читацької аудиторії».

2005–2007 роки:
Редактором газети  «Наш край» працює Колесник Сергій Миколайович 

(17.09.1950 р.н.). Член Національної спілки журналістів України. Народився в м. Омську 
(РФ). Вивчав іноземні мови в Чернігівському педагогічному інституті ім. Т.Г.Шевченка. 
До районної газети працював у чернігівській міській  «Черниговский полдень». Автор 
книги  «Світло Меннінгема».

2008–2011 роки:
В цей період посаду редактора районної газети обіймала відома письменниця Мастє-

рова Валентина Миколаївна (1957 р.н.). Член творчих Спілок журналістів і письмен-
ників України. У 2009 році, під час проведення ІХ фестивалю журналістів регіональних 
ЗМІ «Золотий передзвін Придесення» була визнана переможцем у номінації «Кращий 
журналіст друкованих ЗМІ». Під її керівництвом в редакції працювали: відповідальний 
секретар Євдокія Тютюнник, удостоєна ЗолотоЇ медалі української журналістики; корес-
понденти Світлана Нестеренко, Ніна Петровська, які також неодноразово відзначались 
за високий професіоналізм.
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З 2012 року:
На посаді редактора назети «Наш край» Бушай Наталія Вікторівна.
Багато років віддали улюбленій справі побратими по журналістському цеху і по 

Спілці журналістів України, дбаючи про імідж своєї газети, писали цікаві репортажі і 
нариси, тримали зв’язок з сільськими громадами: 

Адруг Віталій Кіндратович (1952 р.н.)  – близько двох десятиліть незмінний відпо-
відальний секретар газети  «Шляхом комунізму», потім  «Наш край», член Національної 
спілки журналістів України. Після служби в армії навчався у Київському інституті іно-
земних мов, вивчав іспанську і французьку мови. Але у 1983 р. доля привела його в ре-
дакцію районної газети. На своїй посаді мусив однаково орієнтуватися як у журналістиці, 
так і поліграфії, і це у нього виходило. Потім працював у газеті обласної журналістської 
організації  «Вісник Ч», нині заступник редактора обласної газети  «Деснянка»;

Береговий Віктор Григорович (1947 р.н.)  – розпочинав шлях у журналістику саме 
з нашої районної газети. Вів правоохоронну і спортивну тематику, чудово орієнтувався 
в потоках інформації. У 1993 р. став лауреатом республіканської премії по висвітленню 
в періодиці правоохоронних проблем. І все ж віддавав перевагу патріотично-виховній 
тематиці, автор багатьох публікацій про героїв та учасників Великої Вітчизняної війни. 
Є одним із авторів книги  «Солдати Перемоги» і автором книги  «Репортаж із сорок 
першого». Переможець Всеукраїнського конкурсу спортивних журналістів «Україна 
олімпійська» у номінації «Найкращі спортивні журналісти»; 

Гайдук Сергій Микитович (1946 р.н.)  – починав самостійне трудове життя учи-
телем Пакульської середньої школи, по закінченні фізико-математичного факультету 
Чернігівського педінституту. Вже тоді був активним пропагандистом спорту, аматором 
художньої самодіяльності. Через кілька років редактор І.А.Оліферовський запросив 
його в колектив  «районки». З ентузіазмом почав освоювати журналістську професію, 
виходило пристойно. Але скоро йому запропонували стати відповідальним секретарем. І 
ця справа йому виявилась по плечу. Наступні кар’єрні сходинки Сергія Гайдука  – моло-
діжна газета  «Гарт», обласна газета  «Деснянська правда», посада головного редактора 
газети  «Новости ЧАЭС». До того ж він професійно довгі роки співав у народному хорі  
«Десна». Постійно з’являється в ролі спортивного коментатора на радіо, телебаченні, в 
різних газетах;

Дей Михайло Тихонович (1929 р.н.)  – починав творчий шлях у 1950-х роках у ра-
йонній газеті «Шлях перемоги» колишнього Березнянського району. Згодом працював 
у Любецькій, Ріпкинській, Менській районних редакціях, Чернігівській міжрайонній 
газеті. Двадцять років віддав газеті «Шляхом комунізму» («Наш край») як заступник 
редактора. Писав цікаві нариси, фейлетони;

Дзюбан Юрій Артемович (1956-2011)  – сучасний український художник-графік, в 
90-х роках виконував обов’язки художника в редакції газети  «Наш край». Крім того був 
і поетом, і музикантом, писав вірші і оповідання, автором праці про естетичне вихован-
ня учнів, організував перший в Україні вертепний ляльковий театр. Учасник багатьох 
мистецьких конкурсів і персональних і міжнародних виставок. Захоплювався декора-
тивно-прикладним мистецтвом, любив архітектуру і квіти. Його творіння прикрашають 
галереї, виставки, приватні зібрання колекціонерів з різних країн світу;

Марухненко Петро Михайлович (1958 р.н.)  – фотокореспондент, член Націо-
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нальної спілки журналістів України. Героями його знімків, спочатку чорно-білих, потім 
кольорових були прості люди праці, хлібороби, вчителі, лікарі, воїни і школярі  – ти-
сячі знімків. Нерідко й пішки добирався на виробничі дільниці, в поля, на ферми, щоб 
сфотографувати людей за роботою. За майже три десятиліття в редакції освоїв кілька 
нових технологій фотографування, влаштовував персональні виставки, був переможцем 
фестивалю журналістів регіональних ЗМІ  «Золотий передзвін Придесення» у номінації  
«Кращий фотокореспондент»;

Махіна Лариса Олександрівна (1929 р.н.)  – здобувши журналістський досвід у 
районній газеті, ще працювала в редакції обласної газети  «Деснянська правда» і більше 
десяти років в чернігівській єпархіальній газеті  «Троїцький вісник». У 2004 р. Указом 
Предстоятеля Української Православної церкви Блаженнійшого митрополита Володи-
мира нагороджена орденом Преподобного Нестора Літописця  – за заслуги перед УПЦ 
і у зв’язку з 75-літтям. Член Національної спілки журналістів України. Автор книги  «В 
ім’я життя» (2004).

Повод Павло Захарович (1946 р.н.)  – читачі і телеглядачі завжди з нетерпінням 
чекали його газетні та телевізійні матеріали, причому не лише жителі нашого району, а й 
усієї області. Він мав свою, особливу манеру і писати, і розповідати. Він добре розумівся 
на проблемах села і міста, любив людей, намагався допомогти їм своєю журналістською 
працею. Багато років працював кореспондентом районної газети  «Шляхом комунізму», 
потім редактором на обласному телебаченні. Член Національної спілки журналістів 
України.

Потапенко Григорій Миколайович (1946 р.н.)  – журналіст за покликанням. Як не 
намагався піти в житті іншою дорогою, доля знову виводила його на шлях літописан-
ня. Народився в Сивках, на березі Дніпра. Щоб не опинитися на дні Київського водо-
сховища, разом з батьками переїхав до М.-Коцюбинського, де і працював у місцевому 
господарстві. Поступово його захопила журналістика  – 12 років віддав газеті  «Шляхом 
комунізму». Потім знову партійна і господарська робота  – очолив колгосп у Вихвостові 
(Городнянський район), був головою Тупичівської селищної ради. Але журналістика 
знову покликала. Десять років, аж до виходу на пенсію, працював заступником редак-
тора газети  «Наш край».

Ребенок Микола Никифорович (1938–2002)  – член Національної спілки журна-
лістів України. Тісно співпрацював з  «Нашим краєм» та  «Деснянською правдою», хоча 
постійним місцем його роботи були багатотиражки. Першу свою замітку надрукував у 
чернігівській районній газеті ще у 1953 р., згодом почав писати вірші. Був активним сіль-
кором, членом літературного об’єднання, став журналістом. 
Працював у Понорниці, Новгороді-Сіверському, Щорсі, на 
чернігівському камвольно-суконному комбінаті. Чудовий 
фейлетоніст, поет-лірик. Уродженець с. Лукашівки;

Рожалін Андрій Володимирович (1922 р.н.)  – уро-
дженець смт Михайло-Коцюбинське. Прийшов в редакцію 
Чернігівської районної газети «Придеснянський колгосп-
ник» у 1947 році. У солдатській шинелі і гімнастерці, з 
бойовим орденом Червоної Зірки на грудях. Без кількох 
місяців чверть віку творчо трудився Андрій Володими-
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рович в редакційному колективі, об’їздив усі села, написав безліч цікавих розповідей 
про героїв труда і війни, солдатських вдів, механізаторів, тваринників  – простих селян. 
Всюди його зустрічали, як бажаного гостя, писали йому листи. Журналістська професія 
стала його найбільшим захопленням, кореспондентські клопоти заповнили все життя. 
Андрій Рожалін продовжував працювати в редакції і після зміни назви газети на «Шля-
хом комунізму». Член Спілки журналістів СРСР, здобувши великий досвід, передавав 
секрети журналістської майстерності молодим колегам. Відомий письменник Володимир 
Дрозд був серед тих, хто переймав науку володіння словом від Андрія Володимировича 
і вважав його своїм «хрещеним батьком». Андрій Рожалін написав повість «Лелеки лі-
тають у надвечір’я», але видати окремою книжкою так і не знайшов часу. На закінчення 
трудової діяльності працював на обласному радіо, дивуючи молодих колег все тією ж 
спритністю думки і інтересом до життя. «Я вважаю себе чи не найстарішим ветераном 
чернігівської «районки», в якій «палав творчим вогнем» майже чверть віку»,  – писав 
Андрій Володимирович з нагоди ювілею газети. В його пам’яті збереглися такі важливі 
подробиці: «…після поділу обкомів партії на «промислові» і «сільськогосподарські»…
наш чернігівський «Придеснянський колгоспник» став міжрайонною газетою з гучною 
назвою «Шляхом комунізму». Межі Чернігівського району за рахунок розформованих 
сусідніх районів значно розширилися – від Снову до Дніпра, аж до кордону з Гомель-
щиною. Відповідно розширився і наш творчий простір, зріс чисельно сількорівський 
актив. Пертурбацією кадрів в самій редакції зразу ж зайнявся новопризначений редактор 
Ілля Ананійович Оліферовський. Ближнє сусідство з білорусами, трудове змагання з 
ними, обмін делегаціями, газетними матеріалами про братерську дружбу, культурні по-
дії знайшли своє відображення у випуску спільних номерів чернігівських і гомельських 
журналістів під пам’ятною назвою «Над Дніпром, Десною і Сожем». Згодом «міжра-
йонки» поскромнішали до звичайних «районок». Правда, Чернігівський район і після 
відновлення статусу знову самостійних Куликівського та Ріпкинського (решта районів 
не відновлена) залишився найбільшим районом в області, яким є й нині. Районна газета 
стоїть найближче до життя, до дум і сподівань народних, є їх виразником. Саме в нашій  
«районці» народився крилатий вислів  «Люби і знай свій рідний край».

Відомі журналісти, вихідці з нашого району:
Каранда Олександр Васильович (1946 р.н.)  – заслужений 

журналіст України, лауреат премії ім. В.Еллана-Блакитного, багато 
років поспіль завідував відділом газети «Деснянська правда»;

Трейтяченко Валентина Іванівна (1960 р.н.) (в дівоцтві Пали-
вода)  – працює в редакції Сосницької районної газети. Уродженка 
с. Топчіївка;

Черінько Микола Петрович (1928 р.н.)  – найменший із трьох братів, котрі просла-
вили талантами і добрими ділами свій рід Черіньків і село Дніпровське. Життєве кредо 
Миколи Петровича сформували приклад старших братів та сімейні традиції. Завідував 
кореспондентською мережею в «Робітничій газеті». Член Національної спілки журна-
лістів України, співець людей труда, і безумовно, палкий патріот малої Батьківщини.
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Позаштатні кореспонденти:
Зеляк Микола Омелянович  – житель М.-Коцюбинського, найдосвідченіший із по-

заштатних кореспондентів. Колишній фронтовик, який мав поранення, завжди видавався 
бадьорим, енергійним, з молодим поглядом. Не один десяток років дружив з районною 
пресою, був частим гостем в редакції, привозив кожного разу цінні матеріали з життя 
колгоспників, педагогів, учнів, працівників культури, словом, трудівників різних ланок. 
Дуже уважно і прискіпливо читав кожен номер «районки» і неодмінно вказував журна-
лістам на вдалі знахідки або прорахунки. Ніколи не відмовлявся написати, на прохання 
працівників редакції, будь-який матеріал. М.О.Зеляку відведена сторіночка у  «Книзі 
пошани» рідної районної газети;

Кужільний Юрій Дмитрович (1917–1997). Учасник Великої Вітчизняної війни 
від першого до останнього дня  – штурман пікіруючого бомбардувальника. Потім само-
віддано відбудовував народне господарство. У рідних Рижиках очолював організацію 
ветеранів і активно, протягом десятиліть, дописував у районну газету  – про добрих, ро-
ботящих людей, своїх односельців. Мав чому навчити молодих, підказував журналістам 
теми для дослідження і адреси цікавих людей;

Седень Василь Романович (1912–2011)  – понад 40 років співпрацював з районною 
газетою. Учасник Великої Вітчизняної війни. Працювати учителем Клочківської школи 
Василь Романович почав ще до війни, а пройшовши фронтовими дорогами пів-Європи, 
повернувся у свою улюблену шкільну стихію. Його інтерес до життя, повага до колег і 
односельчан, бажання побороти недоліки як у школі, так і в громаді стимулювали надан-
ня гласності різним подіям. Так надіслав до газети сотні дописів, інформацій, нарисів, 
які читали з інтересом в різних населених пунктах району. Василь Романович Седень 
занесений до  Книги пошани районної газети «Шляхом комунізму»;

Тупиця Олександр Миколайович  – уродженець с. Антоновичі Шибиринівської 
сільради. У 1953 році юний сільський школяр, вражений долею і подвигом Олексія Ма-
ресьєва (про нього дізнався, читаючи  «Повість про справжню людину»), написав листа 
в  «Пионерскую правду» з проханням дати відповідь: де живе відважний льотчик, чим 
займається. Газета відповіла, що О.Маресьєв живе в Москві, вчиться в академії сус-
пільних наук, і пропонувала Олександру не припиняти листування. Він помістив листа 
у стіннівку, щоб його могла прочитати вся школа. 

Пізніше, протягом майже 40 років, Олександр Тупиця дуже часто дописував до різ-
них періодичних видань. Працював бухгалтером і був позаштатним кореспондентом 
«районки» та деяких обласних газет. В Шибиринівці, Антоновичах та інших селах люди 
звикли до небайдужого, неспокійного, інколи й надокучливого помічника, якого звали 
якщо не дядя Саша, то  «кореспондент». На його рахунку безліч добрих справ: хворому 
чоловікові допоміг отримати необхідні для операції гроші; піднімав у газеті болючі для 
селян питання і вони всім загалом чекали відповіді; малограмотній жінці підказав, як 
треба діяти, щоб отримати зароблену пенсію, і вона, щаслива розв’язкою на свою ко-
ристь, не криючись говорила  –  «Це дякуючи кореспонденту». І якщо хтось бідкався, 
не знаючи з якого кінця потягнути, йому нерідко казали  –  «Чого ж ти не сходиш до 
кореспондента?»Хоча сам Олександр Миколайович був людиною не надто мобільною, 
з особливими потребами, тому в редакції нечастий гість  – спілкувалися з ним здебіль-
шого листуванням та по телефону. Він був справжнім другом районної газети. Про себе 
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говорив:  «Мені здається, що моя місія в цьому житті  – захист справедливості. Не за-
ради себе, заради людей».

Редакційний колектив газети «Шляхом комунізму» (1985 р.): верхній ряд – зав. від-
ділом М.М.Комок, заступник редактора Г.М.Потапенко; нижній ряд – кореспондент 
В.К.Адруг, бухгалтер В.П.Василець, коректор М.Й.Рогова, кореспонденти Ю.М.Бабенко, 
В.В.Губар, водій М.Садченко, прибиральниця В.В.Мозгова

Редакційний колектив газети «Наш край« (1996 р.): верхній ряд - водій М.Г.Клановець, 
оператор набору М.Т.Жадько, прибиральниця Н.Д.Христюк, коректор Л.Д.Нагорна, бух-
гатер Л.М.Стандур, кореспондент Н.С.Бажанова, фотокореспондент П.М.Марухненко,  
оператор верстки Н.В.Бушай, відповідальний секретар В.К.Адруг, редактор В.В.Бушай, 
заступник редактора Г.М.Потапенко, кореспондент В.О.Будко
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Позаштатний відділ М.-Коцюбинської районної газети «Колгоспний шлях»(зліва-
направо): В.П. Вовк, І.Д. Царенок, П.Ю. Власенко, П.М. Буренок, С.М. Кашуба. Фото 1960 р.



Неспокійне життя районної газети

581

ПРО МУДРІСТЬ ПРЕДКОВІЧНУ І ЧЕСНИЙ ТРУД

ДЛЯ НИХ 100 РОКІВ – НЕ МЕЖА

«І цвітом, і хлібом, і прадідом-дідом гріє душу село, моє рідне село» - написав поет. 
Справді, старенькі люди в родині,чи в громаді своєю мудрістю, врівноваженістю не-
наче додають тепла і спокійної впевненості. Сто років – то ціла епоха, якщо людина 
прожила її, немало набачилась і натерпілась. Онуки і правнуки можуть вивчати історію 
по розповідях діда: революції, війни, колективізація, голод, репресії, вигнання із хат 
або і з села, колгоспи,  реабілітація, заробітки далеко від дому. Діду Гриню Постолу з 
Пакуля запам’яталась революція 1917 року, та як він насмілився арештувати високого 
начальника, а тоді сам дивом уникнув розстрілу. Його однолітків давно немає на землі, 
дід сумував за ними, часто згадував і тягнув свого «воза», скільки Бог призначив.  В 
череді таких глобальних подій, нерідко  на межі між життям і смертю, жінки й чоловіки 
знаходили в душах місце для любові, добросовісно виконували свій основний обов’язок 
– продовження роду. Жили і трудились для дітей і онуків, тому на старості й мають утіху. 
Правда, небагатьом судився такий довгий вік. С.М. Горобець ретельно вивчав метрич-
ні книги по селу Петрушин і з’ясував:  лише чотирьом жителям села вдалося досягти 
90-річного віку за період з 1857 по 1919 рік. Рекордсменом став Сковородько Леонтій 
Якович (1766–1863), він прожив 97 років. Не було 100-річних  і за Радянської влади, 
лише в останні 15 років з’явилися перші довгожителі. Десь у 1986 році померла Пелагея 
Семенівна Телень, якій виповнилося 102 роки. У 1993-му померла Єфросинія Гнатівна 
Рубашенко теж у 102 роки. Ще можна згадати Єфросинію Петрівну Кирієнко, яка в 1995 
році у 98-річному віці виїхала до Козелецького району і там таки справила 100-річний 
ювілей. Марія Мойсеївна Батухно – остання в цьому списку (2001 р., серпень).

Схожими виявились і результати досліджень А.Л. Курданова: Довелося перегля-
нути чимало метричних книг за період від 1875 по 1917 роки. На основі записів у цих 
книгах можна зробити висновок  - в селах тодішнього Чернігівського району лише по-
одинокі люди доживали до 100-річного віку, найчастіше повідомлялось про поховання 
селян віком від 80 до 90 років. І лише в метричній книзі с. Шестовиця знайшов два 
записи про сторічних: 1888 рік – помер 100-річний козак Филимон Симеонович Рибал-
ка, 1910 рік – помер 100-річний селянин Антон Давидович Капелька. А ось у Мохна-
тині найстаріший селянин Євдоким Семенович Кононець дожив до 102 років (помер у 
1908 р.). Один з дослідників села Халявин знайшов дані про 100-річного мешканця лише 
за період  20-х рр. ХХ ст.

Отже, ХХ ст. наділяло людей довшим життям, цю тенденцію підхопило і ХХІ сто-
ліття. Про святкування 100-річних ювілеїв час від часу тепер повідомляють газети та 
інші ЗМІ. Це подія і для сім’ї, і для суспільства. Навіть Президент України вітає листом 
ювіляра. З квітами і подарунками приїжджають керівники району та області. Зазвичай 
у стареньких питають про секрети довголіття, і майже кожен радить: трудись і будь 
чесним. Якщо молодь прислухається, матиме шанс пройти довгу і правильну життєву 
дорогу. Як далі названі наші земляки:

Бабич Мотрона Миколаївна (1910 р.н.) –з с. Жеведь, останні роки жила у доньки 
в Леньковому Крузі, у 2010 році відзначила 100-річчя.
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Бакун Уляна Іванівна – народилася в с. Москалі, з чоловіком жила в с. Кувечичі, у 
липні 2003 року відзначила 100-річчя (2003 р., 19 липня).

Батурина Лідія Марківна – жителька Седнева, вчителька-пенсіонерка місцевої 
школи, у 1987 році відзначила 100-річчя.

Батухно Марія Мойсеївна – з Петрушина, у 2001 році відзначила 100-річчя 
(2001 р., серпень).

Булат Надія Дмитрівна – з с. Зайці, у 2001 році відзначила 100-річчя (2001 р., 
17 листопада).

Власенко Мотрона Фотіївна – з Жавинки, виростила шестеро дітей, має 10 онуків, 
10 правнуків та одного праправнука, у листопаді 2012 року відзначила 100-річчя.

Ганюк Марія Іванівна – з Нового Білоуса, в липні 2011 року відзначила своє 
100-річчя.

Діденко Степанида Трохимівна – із с. Серединка, у 1998 році відзначила 104-у 
річницю з дня народження (1999 р., 1 січня).

Довженко Ганна Никифорівна – найстаріша жителька с. Терехівка – 21 березня 
2004 року виповнилося 100 років.

Дорошенко Пилип Петрович – з с. Рябці, у 1964 році йому виповнилося 103 роки, 
районна газета відзначає, що він найстаріший серед жителів трьох найближчих сіл (1964 
р., 24 жовтня).

Зеленська Катерина Осипівна – народилась у Седневі 1900 року. У 2001 році, ма-
ючи за плечима 101 рік,  розповідала правнукам про свої молоді літа (2001 р., 8 грудня).

Зубель Геновефа Станіславівна (1902–2005) – 103 роки топтала ряст. Жителька 
Старого Білоуса, полячка за походженням, народилась і зростала в Гродненській об-
ласті. Після війни вся сім’я поселилась у Старому Білоусі – найстарша сестра вийшла 
заміж за українця Івана і приїхала разом з ним у село, згодом поряд оселились два брати 
і Геновефа з чоловіком. Працювала у колгоспі, а вийшовши на пенсію – сторожем на 
водоканалі. Діждала 13 онуків, 14 правнуків і двох праправнуків.

Кирієнко Юхимія Іванівна (1910 р.н. ) – з с. Дніпровське, у 2010 році відзначила 
100-річчя.

Козел Михайло Федорович (1900–2002) – з Брусилова, прожив 102 роки.
КузьменкоТетяна Юхимівна (1901 р.н.) – жила у с. Боромики. 20 січня 2003 р. 

вона приймала вітання із 102-м днем народження. Прожила нелегке життя, змалку пра-
цювала, за шкільною партою так і не довелось посидіти. Розповідала про поміщиків 
Митаревських, які мали свій цегельний завод і спорудили в селі церкву та школу. Тетяні 
Юхимівні вже тоді довелося  «ходити в підсобниках». Зазнала страждань і у голодному 
1933-му, і в роки Великої Вітчизняної війни, яка забрала в неї чоловіка. Проте за все 
життя жодного разу не зверталась до лікарів, якщо й чіплялась яка хвороба, виганяла її 
народними методами. Доживала віку старенька в родині, з онукою та двома правнуками.

Кучернюк Парасковія Дмитрівна (1911 р.н.) – жителька села Левковичі, у 2011 
році відзначила 100-річчя.

Мала Ганна Пилипівна – з Киїнки, 4 серпня 2004 року відзначила 100-річчя.
Міхневич Ганна Митрофанівна – з Пакуля, у жовтні 2009 року святкувала своє 

100-річчя.
Невкрас Мотрона Митрофанівна (1892–1996) – з с. Пакуль, прожила 104 роки.



Про мудрість предковічну і чесний труд

583

Ображій Федора Тихонівна – народилася в с. Золотинка, з чоловіком стала жити в с. 
Скорінець, у 2001 році відзначила 101-у річницю з дня народження (2001 р., 24 лютого).

Петренко Пелагея Павлівна – народилась у Янівці в родині Андросенків. Найстар-
ша з п’яти дітей, отож нянчила менших. До школи недовго ходила – треба було прясти, 
обробляти 15 гектарів батькової землі. У 21 рік вийшла заміж у Скорінець. Чоловік не 
повернувся з війни. Сама вдовою ростила сина, діждала онуків і правнука. У 2007 році 
відзначила свій сотий ювілей.

Постол Григорій Степанович (1898–2000) – мешкав у Семенягівці, помер у віці 
102 роки.

Примак Надія Іванівна – з с. Улянівка, 23 березня 2002 року відзначила 103-ю 
річницю з дня народження.

Примаченко Овсій Григорович (1897–1999) – 102 роки прожив у с. Андріївка, 
учасник двох Світових воєн.

Пупій Марія Амвросіївна (1898–2003) – 105-річна жителька с. Ладинка на початку 
ХХІ ст. була чи не найстаршою довгожителькою в районі.

Савченко Євдокія Тимофіївна (1893–1995) – найстаріша жителька с. Шибиринівка, 
дожила до 102-х років.

Самоненко Єлизавета Юхимівна (1903–2005) – їй доля відвела 102 роки земного 
життя. Народилась у Павлівці, в Антоновичі вийшла заміж – за Івана, з ним мали трьох 
синів. У свої сто років Єлизавета Юхимівна ще досить вільно спілкувалась із журна-
лістами, тоді розповіла про себе:  «Голод (1932–1933) пережила моя сім’я без втрат. Бо 
я коноплі брала, вимочувала і на терницю терла, косила і жала, орала – все робила. То 
хтось за це кілька картоплин давав, або ще щось. Так і пережили ті часи. А тоді та клята 
війна. У лісі ховалися. У сорок третьому мій Іван помер, а третій хлопчик – Володька –у 
тому ж році народився». Цій жінці судилося пережити чоловіка і двох синів, доживала 
віку з середульшим Петром. Дуже любила своїх онуків і правнуків, весь час виглядала.

Сахновська Тетяна Михайлівна – народилась 1909 року в Слабині. Солдатська 
вдова, сама ростила трьох дітей, німці спалили хату, тож довго жила по чужих кутках. 
Зазнала голоду і холоду, часто ледве виживала. Вік працювала у колгоспі, на землі, від 
якої й черпала силу та надію на краще. У 2009 році відзначила 100-річчя.

Семененко Марина Пилипівна (1911 р.н.) – жителька с. Хмільниця, у 2011 році 
відзначила 100-й день народження.

Сіліна Юлія Павлівна (1905–2005) – встигла переступити поріг власного століття, 
живучи серед близьких людей. І лише згодом пішла за межу буття. Корінна жителька 
Старого Білоуса, з 1929 по 1965 рр. працювала вчителькою місцевої школи.

Скрипка Наталія Григорівна – жителька с. Березанки (народилась у с. Петрушин) 
1 жовтня 2012 року розповідала численним гостям про свій довгий столітній життєвий 
шлях. Патріарха родини доглядають і оберігають чотири доньки, четверо онуків, інша 
рідня.

Сотник Марія Петрівна – із с. Левковичі, у березні 2008 року їй виповнилось 100 
років.

Шрам Іван Демидович – житель Михайло-Коцюбинського, учасник Фінської кам-
панії та Великої Вітчизняної війни, воював у Маньчжурії. Нагороджений медалями  «За 
перемогу над Німеччиною»,  «За перемогу над Японією», орденом Вітчизняної війни 
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ІІ ст. По війні працював колгоспним конюхом. У 2008 році відзначив 100-літній ювілей.
Шупик Варвара Семенівна (26.12.1911 р.н.) – народилася в с. Роїще. Коли почалася 

Велика Вітчизняна війна, уже мала трьох дітей. Дуже бідувала з ними, коли чоловік пішов 
на фронт. Не набагато легше було і після війни – голод, розруха.  «Сто годів прожила на 
світі і сто годів нічого путнього не бачила. А ось у рай вскочила перед смертю», – задо-
волено розповідала старенька у 2011 році. Жила під опікою двох доньок, онуків, ще й 
правнучку віршів навчала, бо мала прекрасну пам’ять.

Якубець Євдокія Антонівна – пакульська довгожителька, 13 лютого 2012 року 
всоте приймала вітання з днем народження. Старенька добре пам’ятає своє сирітське 
дитинство, голод, післявоєнну розруху, тяжкий труд у колгоспі. І страхіття війни, коли 
німці до тла спалили село:  «Весь наш люд у лісі ховався. Бо ми знали, що села палять 
разом із людьми. Мого рідного дядька Панаса живцем спалили у Ведильцях. А тоді й 
наше село запалили. Ми поховалися в лісі, хто молодші, залазили на хвої і казали чия 
хата горить. А люди голосять, кричать...».

Якуш Євдокія Савеліївна (1898 р.н.) – жителька с. Черниш, і після столітнього 
ювілею в 1998 році ще деякий час прошкувала земною дорогою.

Ярош Уляна Тимофіївна (1909–2009) – уродженка і постійна жителька села Слобода. 
Мати 10 дітей, яких виростила і гідно виховала, незважаючи на труднощі. Нагороджена 
орденом  «Материнська слава» І ст. (1951). І в свої сто років добре пам’ятала і розпо-
відала про революцію 1917 р., колективізацію, війни 1914 і 1941 років. Діждала бабуся, 
що родина її збільшилась до 82 членів – діти, онуки, правнуки.

Ященко Параскева Дем’янівна – з Черниша, у листопаді 2012 року відзначила 
своє 100-річчя.

МАТЕРИНСЬКИЙ ГЕРОЇЗМ

Рівень цивілізованості і культурного розвитку суспільства майже у всіх країнах ви-
значається ставленням до жінки, матері. Материнська любов – основа життя кожної 
людини, найвища моральна цінність кожного народу. Тому й присвячується їй стільки 
пісень і поезій. В Україні традиційно вшановуються жінки, які дали життя багатьом ді-
тям і виховали їх гідними людьми. 

Як повідомляє  «Енциклопедія історії України», для відзначення багатодітних матерів 
у колишньому Радянському Союзі був заснований орден  «Мать-героиня» одночасно з 
почесним званням  «Мать-героиня» – Указом Президії ВР СРСР від 8 липня 1944 року. 
Орден вручався матерям, які народили і виховали 10 і більше дітей і яким присвоєно 
почесне звання  «Мать-героиня».

Цим же указом заснований і орден  «Материнська слава» трьох ступенів. Орденом 
ІІІ-го ст. нагороджувалися матері, які народили і виховали 7 дітей, ІІ-го ступеня – 8 дітей, 
і І-го (найвищого) ступеня – 9 дітей. Враховувались і діти, усиновлені у встановленому 
законом порядку.

Існувала ще одна нагорода за материнський героїзм –  «Медаль материнства»: І-го 
ст. – за народження та виховання шести дітей; ІІ-ст. – за народження та виховання п’яти 
дітей.
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Серед багатодітних матерів нашого району нагороджені:
 

Орденом «Материнська Слава» І ст.:

Бубен Надія Федорівна – домогосподарка, с. Пакуль (1977).
Ващенко Анастасія Іллівна – колгоспниця, с. Сивки (1974).
Ганжа Феодосія Якимівна (1936 р.н.) – робітниця, с. Нове 

(1975).
Гнатенко Варвара Яківна – с. Янівка (1946).
Зеляк Ганна Сильвестрівна (1937–1999) – домогосподарка, 

с. Пакуль (1981).
Лобода Ірина Іванівна – робітниця, с. Нове (1966).
Стельмах Любов Павлівна (1946 р.н.) – робітниця, с. Нове 

(1982).
Ярош Уляна Тимофіївна (05.07.1909–2009) – виростила і ви-

ховала десятеро дітей, с.Слобода (1951).

Орденом  «Материнська слава» ІІ ст. :

Бубен Надія Федорівна – колгоспниця, с. Пакуль (1974).
Ганжа Феодосія Якимівна (1936 р.н.) – робітниця, с. Нове 

(1973).
Козаченко Віра Петрівна – робітниця, смт. Седнів (1974).
Максименко Ганна Семенівна – робітниця, с. Улянівка (1975).
Поліщук Параскева Іванівна – домогосподарка,с. Старий 

Білоус (1974).
Рябченко Ольга Григорівна – робітниця, село Друцьке (1981).
Скиба Марина Кирилівна (1915 р.н.) – народилася в с. Дні-

провське, нагороджена медаллю  «Медаль Материнства» ІІ ст. 
(1953), орденами  «Материнська слава» ІІІ ст. (1957) та  «Мате-

ринська слава» ІІ ст. (1958).
Федорченко Єфросинія Опанасівна – колгоспниця, с. Василева Гута (1974).

Орденом  «Материнська слава» ІІІ ст.:

Биковець Анастасія Михайлівна – домогосподарка, с. Зо-
лотинка (1973).

Гоман Домна Євгенівна – колгоспниця, с. Навози (1945).
Єркіналіна-Степанова Марія Павлівна – робітниця, с. Рябці 

(1974).
Зеляк Ганна Сильвестрівна – с. Пакуль (1974).
Німець Єфросинія Захарівна – с. Рудня (1945).
Поклад Катерина Костянтинівна – с. Полуботки (1946).
Тищенко Ольга Петрівна – домогосподарка, с. Пльохів (1981).
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Токар Єфросинія Федорівна – с. Пакуль (1945).
Федорченко Єфросинія Опанасівна – колгоспниця, с. Василева Гута (1971).

Медаллю  «Медаль материнства» І-го ст.:

Антипець Парасковія Василівна – робітниця, с. Количів-
ка(1974).

Бекало Наталія Олександрівна – домогосподарка, с. Петру-
шин (1977).

Білоконська Марія Аксентіївна – колгоспниця, с. Черниш 
(1966).

Блашкун Василина Данилівна – колгоспниця, с. Андріївка 
(1974).

Бобровник Варвара Петрівна – колгоспниця, с. Дніпровське 
(1966).

Дідовець Наталія Федорівна – колгоспниця, с. Кувечичі (1982).
Зеляк Варвара Іванівна – колгоспниця, с. Навози (1945).
Корень Василина Корніївна – колгоспниця, с. Навози (1945).
Кривопала  Христина Карпівна – колгоспниця, с. Анисів (1946).
Лазарева Олександра Миколаївна – службовка, с. Ковпита (1984).
Лисенок Наталія Пантеліївна – робітниця, с. Ковпита (1981).
Лобода Ірина Іванівна – робітниця, с. Нове (1964).
Півень Марія Юріївна – колгоспниця, с. Ковпита (1984).
Поліщук Ніна Василівна – домогосподарка, с. Товстоліс (1984).
Полуян Мотрона Павлівна – колгоспниця, смт  М.-Коцюбинське (1977).
Стельмах Любов Павлівна – робітниця, с. Нове (1977).
Ющенко Лідія Григорівна – колгоспниця, с. Халявин (1981).

Медаллю  «Медаль материнства» ІІ-го ст.:

Балуба Надія Григорівна – колгоспниця, с. Рябці (1973).
Белябля Віра Михайлівна – колгоспниця, с. Роїще (1984).
Бирюк Галина Олексіївна – робітниця, с. Старий Білоус (1973).
Большакова Валентина Олександрівна – робітниця, с. Тов-

століс (1982).
Бородуха Любов Максимівна – домогосподарка, с. Іванівка 

(1975).
Гаркуша Мотрона Степанівна – с. Пакуль (1945).
Головач Валентина Степанівна – домогосподарка, с. Старий 

Білоус (1966).
Горогоцька Мотрона Іванівна – колгоспниця, с. Антоновичі (1974).
Каранда Валентина Марківна – домогосподарка, с. Пакуль (1970).
Кирієнко Марія Петрівна – колгоспниця, с. Навози (1945).
Кисла Лідія Вікторівна – домогосподарка, с. Киїнка (1974).
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Козаченко Віра Петрівна – робітниця, с. Нове (1974).
Комок Ольга Юріївна – колгоспниця, с. Мньов (1973).
Кононенко Парасковія Іларіонівна – с. Черниш (1946).
Корень Степанида Кирилівна – колгоспниця, с. Навози (1945).
Корінь Наталія Іванівна – домогосподарка, с. Дніпровське (1975).
Лисякова Лариса Євгенівна – службовка (1982).
Лугина Ганна Василівна – робітниця, с. Радянська Слобода (1974).
Луцко Софія Пилипівна – колгоспниця, с. Клочків (1945).
Марміль Ганна Іллівна – колгоспниця, с. Пакуль (1976).
Марусик Надія Костянтинівна – домогосподарка, с. Нове (1977).
Марченко Ганна Степанівна – колгоспниця, с. Довжик (1976).
Мацапура Єфросинія Терентіївна – домогосподарка, с. Дніпровське (1982).
Мекшун Марія Тарасівна – с. Шестовиця (1946).
Мельник Антоніна Степанівна – домогосподарка, с. Золотинка (1974).
Навозенко Ганна Максимівна – колгоспниця, с. Жукотки (1973).
Орішко Олександра Дормедонтівна – домогосподарка, с. Роїще (1977).
Павленко Ніна Андріївна – робітниця, с. Моргуличі (1983).
Пахненко Євдокія Петрівна – робітниця, с. Червоне (1981).
Пекур Марія Федорівна – домогосподарка, с. Кувечичі (1982).
Повод Зінаїда Степанівна – колгоспниця с. Янівка (1945).
Погиба Любов Гаврилівна – колгоспниця, с. Количівка (1981).
Поліщук Ніна Василівна – домогосподарка, с. Товстоліс (1982).
Полуян Мотрона Павлівна – колгоспниця, смт  М.-Коцюбинське (1973).
Притиковська Клавдія Федорівна – с. Пакуль (1970).
Примаченко Надія Дем’янівна – домогосподарка, с. Пакуль (1977).
Приходько Катерина Яківна – домогосподарка, смт  Олишівка (1982).
Райська Марія Григорівна – домогосподарка, с. Дніпровське (1966).
Репа Людмила Андріївна – робітниця, смт Седнів (1982).
Ровнік Марія Терентіївна – с. Количівка (1946).
Рябченко Ольга Григорівна – робітниця, с. Друцьке (1981).
Самійленко Ганна Петрівна – домогосподарка, с. Ковпита (1981).
Світлична Ганна Павлівна – робітниця, с. Моргуличі (1976).
Семененко Олександра Іларіонівна – колгоспниця, с. Слобода (1977).
Сергусь Анастасія Петрівна – колгоспниця, с. Клочків (1945).
Сидоренко Тамара Василівна – робітниця, смт  М.-Коцюбинське (1982).
Скиба Марія Михайлівна – колгоспниця, с. Дніпровське (1974).
Скрипко Софія Яківна – колгоспниця, с. Хатилова Гута (1983).
Стопичева Ганна Іванівна – домогосподарка, с. Новий Білоус (1977).
Хропата Марія Іванівна – колгоспниця, с. Мньов (1974).
Чайка Ніна Станіславівна – колгоспниця, с. Лукашівка (1974).
Чмир Ніна Петрівна – робітниця, смт. Седнів (1982).
Чеботар-Войтишенко Марія Василівна – домогосподарка, с. Мньов (1973).
В незалежній Україні,  з 2004 року,  почесним званням Мати-героїня відзначають жі-

нок, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей (у тому числі і усиновлених). 
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Це звання надається згідно з відповідним Указом Президента 
України. Вручається знак, посвідчення до нього та одноразова 
допомога. У 2006-2011 роках цим почесним званням відзначено 
154 жінки району:

Акуленко Надія Йосипівна – з с. Нове, виховала 5 дітей 
(2011).

Антиповець Парасковія Василівна – з Количівки, виховала 
6 дітей (2011).

Арутюнова Олена Акопівна – з Петрушина, (2012).
Багмет Олена Володимирівна – з Гончарівського, виховала 

6 дітей (2010).
Баланець Марія Софіївна – з Нового, виховала 5 дітей (2011).
Балуба Надія Григорівна – з Рябців, виховала 5 дітей (2011).
Бекало Наталія Олександрівна – з Петрушина, виховала 6 дітей (2010).
Бобровник Надія Василівна – з Радянської Слободи,  (2012).
Бовша Віра Єлизарівна – з Нового, виховала 5 дітей (2011).
Боженко Ганна Яківна – з Довжика,  (2012).
Бригинець Ганна Григорівна – з Гончарівського, виховала8 дітей (2008).
Брунька Надія Пилипівна – з Іванівки, виховала 5 дітей (2011).
Буглак Галина Сергіївна – з Іванівки, виховала 5 дітей (2010).
Буренок Галина Олексіївна – з Ворохівки, виховала 5 дітей (2010).
Буренок Ганна Данилівна – з Будища,  (2010).
Ващенко Анастасія Іллівна – з Улянівки, виховала 9 дітей (2010).
Ващенко Ольга Володимирівна – з Михайло-Коцюбинського, виховала 6 дітей 

(2011).
Ведь Тетяна Василівна – з Михайло-Коцюбинського, виховала 5 дітей (2011).
Веремієнко Ганна Павлівна – з с. Нове, виховала 7 дітей (2011).
Веропас Євдокія Семенівна – з Хмільниці, (2011).
Вітязь Анастасія Степанівна – з с. Нове, виховала 6 дітей (2011).
Власенко Мотрона Фомівна – з Киїнки, (2013).
Власова Ганна Петрівна – з Седнева, виховала 5 дітей (2011).
Воробей Наталія Іллівна – з Новоселівки, виховала 5 дітей (2011).
Гавриленко Віра Миколаївна – з Іванівки, виховала 5 дітей (2010).
Гаркуша Ольга Іванівна – з Лінеї, виховала 6 дітей (2010).
Гвоздь Олександра Іванівна – з Красного, виховала 5 дітей (2010).
Геращенко Валентина Володимирівна – з Ковпити, виховала 5 дітей (2006).
Геращенко Єфросинія Іванівна – з Хатилової Гути, виховала 5 дітей (2010).
Геращенко Тетяна Олексіївна – з с. Повидів, виховала 8 дітей (2006).
Головач Валентина Степанівна – з Жукоток, (2011).
Голодюк Євдокія Михайлівна – з Киїнки, (2013).
Гончар Тетяна Корніївна – з Рудки, виховала 5 дітей (2010).
Гужва Софія Олександрівна – з с. Зайці, виховала 5 дітей (2011).
Гуленок Марія Михайлівна – з Льгова,  (2012).
Дайнеко Катерина Федорівна – з Новоселівки, виховала 5 дітей (2010).
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Дев’яткіна Ірина Василівна – з Ковпити, виховала 5 дітей (2011).
Деркач Євдокія Дмитрівна – з Шмаївки, виховала 5 дітей (2011).
Деркач Любов Василівна – з Шмаївки, виховала 5 дітей (2011).
Довбенко Надія Василівна – з Довжика, виховала 7 дітей (2010).
Дрозд Ганна Петрівна – з Мньова, (2013).
Дьока Ольга Романівна – з Мньова, виховала 5 дітей (2011).
Євдокимова Надія Антонівна – з Ковпити, (2013).
Жмурко Магдалина Іванівна – з Халявина, виховала 5 дітей (2010).
Журавльова Марія Василівна – з Товстолісу, виховала 5 дітей (2010).
Заводенко Ганна Йосипівна – з Семенягівки, виховала 5 дітей (2011).
Заводенко Уляна Григорівна – з Михайло-Коцюбинського, (2010).
Ігнатюк Марія Миколаївна – з Количівки, виховала 7 дітей (2011).
Какун Марія Федорівна – з Нового Білоуса, виховала 5 дітей (2010).
Канавченко Анастасія Єрмолаївна – з с. Нове, виховала 6 дітей (2011).
Каракулько Людмила Петрівна – з Терехівки, виховала 5 дітей (2010).
Кирієнко Ганна Степанівна – з с. Черниш, виховала 5 дітей (2010).
Кисла Лідія Вікторівна – з Киїнки, виховала 6 дітей (2011).
Коваль-Власова Віра Василівна – з Киїнки, (2011).
Ковпинець Пелагея Євменівна – з с. Зайці, виховала 5 дітей (2010).
Колобова Алла Миколаївна – з  Шестовиці, виховала 5 дітей (2009).
Коломієць Наталія Іванівна – з Черниша, (2012).
Комок Антоніна Михайлівна – з с. Зайці, виховала 5 дітей (2010).
Комок Ольга Юріївна – з Мньова, виховала 5 дітей (2011).
Константюк Ганна Іванівна – з Жеведі, (2011).
Корінь Наталія Семенівна – з с. Дніпровське, виховала 5 дітей (2010).
Коробкіна Марія Йосипівна – з Шестовиці, (2012).
Коцур Олена Віталіївна – з Брусилова, виховала 5 дітей (2010).
Кравченко Ганна Ісаківна – з Новоселівки, виховала 5 дітей (2010).
Кравченко Марія Семенівна – з Халявина, виховала 5 дітей (2011).
Кравченко Віра Петрівна – з Седнева, (2013).
Крупка  Капітолина Михайлівна – з Серединки, виховала 5 дітей (2010).
Кудра Ганна Петрівна – з х. Старик, виховала 5 дітей (2011).
Кудра Ганна Сергіївна – з с. Боромики, (2012).
Куліченко Наталія Володимирівна – з Довжика, (2012).
Куц Ганна Гаврилівна – з Дніпровського, (2013)
Лавриненко Людмила Митрофанівна – з Малинівки, виховала 5 дітей (2011).
Ларченко Марія Захарівна – з Красного, виховала 5 дітей (2010).
Лембей Ольга Михайлівна – з Пльохова, (2011).
Лисенко Любов Петрівна – з с. Нове, виховала 5 дітей (2011).
Литвин Ніна Василівна – з Льгова, виховала 10 дітей (2007).
Лишкова Наталія Олександрівна – з Ладинки, (2012).
Лугина Тетяна Яківна – з Ладинки, (2012).
ЛутченкоГанна Іванівна – з Мньова, (2013)
Лящинська Ніна Олексіївна – з Андріївки, виховала 9 дітей (2006).
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Лящинська Раїса Панасівна – з Мохнатина, виховала 6 дітей (2010).
Макаренко Марія Борисівна – з Мньова, (2012).
Максименко Ганна Семенівна – з Улянівки, виховала 8 дітей (2010).
Максименко Мотрона Василівна – з Ведилець, (2012).
Марщак Софія Пантеліївна – з Киїнки, виховала 6 дітей (2011).
Матвієнко Любов Вікторівна – з Рудки, виховала 5 дітей (2007).
Мацапура Єфросинія Терентіївна – з Дніпровського, виховала 5 дітей (2011).
Медвідь Валентина Асвальдівна – з Шестовиці, виховала 5 дітей (2010).
Мекшун Тетяна Іванівна – з Пльохова, виховала 5 дітей (2010).
Мельниченко Віра Олексіївна – з Товстолісу, виховала 5 дітей (2010).
Мироненко Ганна Петрівна – з Шестовиці, виховала 5 дітей (2011).
Мнівець Марія Яківна – з Андріївки, виховала 5 дітей (2011).
Мойсієнко Тамара Миколаївна – з Мньова, виховала 8 дітей (2010).
Неймеш Парасковія Олексіївна – з Седнєва, виховала 7 дітей (2011).
Ніколаєнко Парасковія Артемівна – з Количівки, виховала 5 дітей (2010).
Новгородська Інна Миколаївна – з х. Старик, виховала 7 дітей (2011).
Номерчук Ганна Антонівна – з Андріївки, виховала 5 дітей (2010).
Одинець Любов Омелянівна – з Юр’ївки, виховала 5 дітей (2011).
Одуло Тетяна Степанівна – з Іванівки, виховала 5 дітей (2010).
Осиповськав Віра Олексіївна – з Михайло-Коцюбинського, (2011).
Павленко Олена Іванівна – з Улянівки, (2011).
Пархоменко Ганна Яківна – з Ковпити, (2013).
Пекур Марія Федорівна – з Кувечичів, виховала 8 дітей (2010).
Пеньковець Ганна Микитівна – з Ведилець, виховала 5 дітей (2010).
Пилипенко Катерина Павлівна – з Киселівки, виховала 6 дітей (2011).
Погиба Любов Гаврилівна – з Количівки, виховала 5 дітей (2010).
Полегенько Ганна Федорівна – з Малинівки, виховала 5 дітей (2011).
Полівод Олена Михайлівна – з Малинівки, виховала 5 дітей (2011).
Поліщук Ніна Василівна – з Товстолісу, виховала 7 дітей (2010).
Полуян Мотрона Павлівна – з Михайло-Коцюбинського, виховала 6 дітей (2011).
Потапенко Валентина Олексіївна – з Михайло-Коцюбинського, виховала 6 дітей (2011).
Почепня Анастасія Михайлівна – з Петрушина, виховала 5 дітей (2010).
Приставка Ольга Миколаївна – з Пльохова, виховала 6 дітей (2010).
Присяжна Ганна Олексіївна – з Шестовиці,  (2012).
Приходько Наталія Михайлівна – з Роїща, (2013).
Прокопенко Марія Василівна– з Количівки, виховала 5 дітей (2011).
Проценко Лідія Леонідівна – з с. Боромики, (2011).
Ребенок Марія Василівна – з Михайло-Коцюбинського, (2013).
Рижа Анастасія Назарівна – з Мньова, виховала 5 дітей (2011).
Рубан Надія Іванівна – з  Шестовиці, виховала 5 дітей (2009).
Руденок Катерина Федорівна – з Ковпити, виховала 5 дітей (2010).
Рябус Марія Михайлівна – з Козерогів, виховала 7 дітей (2011).
Рябченко Ольга Григорівна – з Ладинки, (2012).
Савчук Марія Йосипівна – з Пакуля, виховала 5 дітей (2010).
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Сакун Ганна Григорівна – з Анисова, виховала 5 дітей (2010).
Салтан Ганна Миколаївна – з Гончарівського, виховала 6 дітей (2010).
Самійленко Лідія Михайлівна – з Хмільниці, виховала 5 дітей (2010).
Самойленко Марія Савеліївна – з Пльохова, виховала 5 дітей (2010).
Самойленко Ніна Георгіївна – з Павлівки,  (2012).
Сапон Пелагея Родіонівна – з Мохнатина, виховала 6 дітей (2010).
Синягівська Марія Миколаївна – з Пакуля, виховала 5 дітей (2010).
Ситенок Наталія Іванівна – з Мохнатина, виховала 5 дітей (2010).
Скопенко Лідія Іванівна – з Андріївки, виховала 5 дітей (2009).
Скрипка Софія Яківна – з Хатилової Гути, виховала 5 дітей (2010).
Стельмах Любов Павлівна – з с. Нове, виховала 9 дітей (2011).
Стеченко Ганна Кирилівна – з Ковпити, виховала 6 дітей (2010).
Стешенко Любов Степанівна – з Киїнки, (2013).
Тарасевич  Валентина Олексіївна – з Петрушина, виховала 7 дітей (2010).
Терьохіна Ольга Петрівна – з Пльохова, виховала 5 дітей (2011).
Тришкіна Тамара Аркадіївна – з Зайців, виховала 5 дітей (2010).
Тукун Валентина Петрівна – з Малійок, виховала 5 дітей (2010).
Уманець Парасковія Григорівна – з Черниша, виховала 5 дітей (2011).
Чернобук Людмила Миколаївна – зі Старого Білоуса, виховала 5 дітей (2006).
Чернова Тамара Іванівна – з Ковпити, виховала 7 дітей (2006).
Чернявська Віра Василівна – з Пакуля, виховала 5 дітей (2011).
Шатрова Надія Олексіївна – з Михайло-Коцюбинського, виховала 5 дітей (2011).
Шестак Єфросинія Данилівна – з Шестовиці, виховала 5 дітей (2010).
Шестьоркіна Ольга Яківна – з Рудки, виховала 5 дітей (2010).
Шлик Ольга Андріївна  –   з Іванівки, (2012).
Штупун Віра Олександрівна – з Киїнки, виховала 5 дітей (2011).
Ющенко Лідія Гаврилівна – з Халявина, виховала 8 дітей (2010).
Янченко Марія Яківна – з Дніпровського, виховала 7 дітей (2011).   
Ярош Уляна Тимофіївна – із Слободи, (2010)

РИЗИКУВАЛИ СОБОЮ, ЩОБ ВРЯТУВАТИ ІНШИХ

В житті завжди є місце для подвигу. В цей момент, певною мірою момент істини, 
людина забуває про себе, а думає  і діє заради спасіння іншого. Це героїзм. Є і в Черні-
гівському районі такі герої, про яких повідомлялось на сторінках районної газети та, які 
відзначені урядовими нагородами.

Бирюк Володимир Федорович – районна газета друкує повідомлення А. Русанова  
«Врожай врятовано»:  «Колгоспний пасічник Володимир Федорович Бирюк, який зна-
ходився на артільній пасіці під лісом, помітив, що в глибині його над верхів’ями дерев 
в’ється дим. Це помітив і голова колгоспу  «Більшовик» т. Палажухно, який об’їжджав в 
цей час поля. Виявилось, що горить ліс. Пожежа загрожувала перекинутись на ближній 
масив хлівів і заскиртовану солому. Голова наказав пасічнику рубати галявину, а сам на 
автомашині поспішив у село по допомогу, по телефону сповістив у пожежну інспекцію. 
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На місце пожежі незабаром прибули колгоспники з навколишніх сіл та пожежні маши-
ни з міста і Михайло-Коцюбинського району. Пасічник т. Бирюк, незважаючи на свою 
інвалідність (без ноги), самовіддано боровся з вогнем і до прибуття допомоги прорубав 
велику галявину. Швидко були прийняті наступні заходи: продовжено галявину, знято з 
роботи трактори і між хлібами та лісом зорано землю. Коли пожежа досягла галявини, 
колгоспники стали в ряд на ній і землею гасили вогонь. Пожежні машини заливали во-
дою. Особливо відзначились на гасінні пожежі колгоспники Тарас Михайлович Галушко, 
Митрофан Омелянович Лазаренко й інші. Загальними зусиллями пожежа була ліквідована 

і колгоспний хліб врятовано» (1957 р., 14 серпня).

Буланцев Валерій – шестикласник Киселівської школи, на початку 
зими врятував свого маленького односельця шестирічного Сергійка 
Авдієнка, коли малюк провалився на першому тонесенькому льоду. 
Валерію вручено нагороду – медаль  «За врятування потопаючих» 
(1990 р., 3 лютого).

Волова Світлана Іванівна. 
26 червня 2009 року Міністр МНС України Воло-
димир Шандра вручив медаль «За врятоване жит-
тя» мешканці села Нове Світлані Іванівні Воловій. 
28.11.2008 р.  вона, ризикуючи власним життям, 
врятувала двох хлопчиків – 4-класника Дениса 
Пугача та 1-класника Юрія Бовшу, які бавилися 
на тонкій кризі ставка неподалік її господарства. 
Почувши крики дітей, які борсалися в ополонці, 
Світлана Іванівна кинулася в крижану воду і витя-
гла на берег обох хлопчиків, врятувавши їм життя.

Кирієнко Василь – учень 8-го класу Черниської школи врятував життя потопаючому 
чотирирічному Віті Якушу (1962 р., 31 серпня).

Корявець Всеволод Васильович – льотчик. Районна газета  «Шляхом комунізму» 
друкує лист П. Бойка:  «Трапилось так, що колгоспниці з села Дніпровське потрібна була 
термінова кваліфікована медична допомога. А тут бездоріжжя. Кожна прогаяна хвилина 
загрожувала смертю. Тоді на допомогу прийшли авіатори. Льотчик Всеволод Васильович 
Корявець посадив вертоліт у центрі села. На ньому і доставили хвору до міста. Таким 
чином, життя людини було врятовано» (1965 р., 8 квітня).

Лутченко Михайло – мешканець с. Лукашівка, врятував сусіда Олександра Роговця 
з палаючого будинку (2008 р., 15 березня).

Мойсієнко Михайло Євлампійович – лікар Дніпровської лікарні, районна газета  
«Шляхом комунізму» друкує лист Я. Клименка  «Спасибі медикам»:  «Від усього серця, 
через газету хочу висловити щирі слова на адресу медичних працівників, які допомогли 
врятувати життя моїй дружині Марії Андріївні Клименок. А трапилось це так. 14 квіт-
ня дружина вдень різала картоплю у сараї для того, щоб потім посадити її на грядці. У 
фронтоні помітила дірку. Поставила драбину, залізла по ній, затулила прогалину, а коли 
злазила назад, впала. При цьому перебила кістку лівої руки, пошкодила ліве око, розбила 
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голову, довгий час була непритомною. Коли прийшла до свідомості, вийшла на вулицю. 
Назустріч їй йшла легкова автомашина, яка й привезла її у Дніпровську лікарню о 8 
годині вечора. Лікар Михайло Євлампійович Мойсієнко та медсестра Марія Григорівна 
Райська до 24 годин боролись за життя моєї дружини. Із М.-Коцюбинського вони викли-
кали  «швидку допомогу». Невдовзі вона прибула із селища. Медичною автомашиною 
дружину потім доставили в обласну лікарню. Днями дружина повернулась додому, почала 
ходити по хаті. Це для мене велика радість. Я горджусь нашою радянською медициною, 
яка стоїть на варті здоров’я громадян» (1989 р., 2 червня).

Неділько Михайло Іванович – зі статті І. Павленка  «Врятували ліс»:  «Був не-
стерпно жаркий день. Повертаючись з бригадою з поля, Михайло Іванович Неділько 
помітив раптом дим і полум’я в сосновому лісі.  «Пожежа!». Роздумувати не було часу. 
До села Халявин два кілометри. Щоб сповістити колгоспну пожежну команду, потрібно 
не менше години, а тут дорога кожна хвилина. Полум’я швидко стелеться низом, захо-
плює все нові й нові ділянки лісу і ось уже вирветься вгору. Тоді загасити ліс буде важко 
і пожежній команді. Знявши з себе верхній одяг, люди, не роздумуючи, кинулися збивати 
вогонь, в плащах носити пісок і засипати полум’я. Ніхто не думав про небезпеку, не 
помічав утоми. І перемогли: в короткий строк пожежа в лісі була ліквідована» (1964 р., 
4 липня).

Новик Віктор Григорович – районна газета  «Шляхом комунізму» повідомляє, що 
27 січня житель села Дніпровське студент Харківського юридичного інституту Віктор 
Григорович Новик врятував життя літній людині, ветерану війни Семену Микитовичу 
Коріню, коли, увечері переходячи затоку, провалився під лід (1990 р., 20 лютого).

Орішко Костянтин – учень Брусилівської школи, нагороджений медаллю «За вря-
тування потопаючих» (1985 р., січень).

Учні Пильнянської школи – районна газета  «Колгоспний шлях» надрукувала 
статтю завуча Пакульської школи В. Оношка  «Патріотичний вчинок»: «справляння 
релігійних свят супроводжується пияцтвом, неробством, а це призводить до шкідли-
вих наслідків. 15 жовтня на хуторі Пильня спалахнула скирта колгоспної соломи. По-
жежа виникла через необережність сп’янілої людини… Пожежу помітили піонери та 
учні Пильнянської початкової школи, а також піонери 5 і 6 класів Пакульської школи. 
Бачачи, що нікого з колгоспників нема поблизу, піонери та учні почали гасити вогонь. 
Під керівництвом учителів Рослого І.Г., Помазної Н.Д. та Диби Л.П. піонери та учні 
загасили пожежу, врятували частину соломи та колгоспну стайню. Особливо проявили 
себе піонери та учні Борисенко В., Пильник М., Пильник М.Ф., Мекшун О., Німець 
М., Коваленко М., Волевач М., Мельник О., Мельник Л. та інші. Правління колгоспу 
імені Шверника винесло їм подяку та преміювало подарунками. Учні х. Пильня вирішили 
створити дружину юних пожежників, щоб охороняти від пожежі колгоспну власність 
та власність колгоспників. Це слід наслідувати піонерам всіх шкіл району» (1954 р., 
24 жовтня).

Примаченко Павло Іванович – районна газета  «Шляхом комунізму» повідомляє, 
що листоноша з Ковпити П.І. Примаченко врятував життя матері та доньки, які вчаділи 
в своїй хаті (1976 р., 1 квітня).

Прохоренко Павло – голова Дніпровського сільСТ. Районна газета  «Колгоспний 
шлях» повідомляє, що під час пожежі хати Бубенка Олександра Павло Прохоренко виніс 
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з палаючого будинку двох дітей, агроном Горовий швидко організував на пожежу учнів. 
Старанно допомагали шофер райспоживспілки Микола Руденко, колгоспники Михайло 
Новик, Михайло Мельник та інші (1961 р., 5 жовтня).

Сергієнко Віталій Вікторович (03.11.1961 р.н.) – дитин-
ство і шкільні роки пройшли в селі Мохнатин, зараз проживає 
в с. Москалі, звідки родом його дружина. Військову службу 
(1979–1981) проходив в ПДВ міста Каунас, де і трапився 
випадок, який, за словами начальника відділу повітряно-де-
сантної підготовки повітряно-десантних військ полковника 
М. Арабіна, з категорії рідкісних. 

При проведенні чергових навчальних стрибків з вісімсот-
метрової висоти, гвардії рядовий Анатолій Колесник, огля-
нувши десантну екіпіровку, приготувався до стрибка.  «День 
народження зустріти під куполом парашуту – на все життя 
таке запам’ятається», – згадав він дружні настанови товари-
шів. Саме в цей весняний день Анатолію 
виповнювалося 19 років. Почувши ко-
манди  «пішов», відштовхнувся від люка, 

залишив борт військово-транспортного літака ІЛ-76. Одночасно 
з ним, тільки в другому потоці, стрибнув гвардії рядовий Віталій 
Сергієнко. Відрахувавши необхідні хвилини, Колесник рвонув ви-
тяжне кільце. Над головою, як звичайно, загойдалось біле шатро 
парашуту. Несподіваним сильним поривом вітру десантника кинуло 
різко в бік на купол парашуту Сергієнка. Парашут Анатолія став 
витягуватись і згасати. Повітряними течіями десантника перевер-
нуло головою вниз, ноги заплутались в стропах. Віталій Сергієнко 
миттєво оцінив ситуацію, рвонув кільце запасного парашуту, про-
стягнув руку і спіймав Колесника за стропу. Через декілька секунд  
порив вітру кинув на запасний парашут згаслі куполи двох основних 
парашутів. Швидкість падіння стрімко зростала. Над десантниками, 
що каменем падали вниз, лопотіли три згаслі куполи парашутів. Здавалось, станеться 
непоправне. Колесник летів головою вниз, при такому положенні ввести в дію запасний 
парашут дуже важко. І все ж таки хлопцям вдалося розплутати 
стропи і вирвати витяжне кільце запасного парашуту Колесника. 
Купол розкрився миттєво, а вже наступної миті десантників зу-
стріла земля.Наказом командира частини гвардії рядові Сергієнко 
і Колесник були нагороджені медалями  «За отличие в воинской 
службе» ІІ ст. і короткостроковими відпустками з виїздом додому 
(Матеріал підготував краєзнавець Ю.В. Дахно).

Суходол Віктор – шестикласник Ладинської школи, наго-
роджений медаллю  «За врятування потопаючих» (1982 р., 30 
листопада).
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Фрол Кіндрат Андрійович – за наполегливе виконання постанови уряду, якою 
зобов’язано Тсоавіахімівські організації виявити залишені міни і боєприпаси та лікві-
дувати їх загрозу для мирного населення, інструктор районної ради Тсоавіахиму К.А. 
Фрол з с. Ведильці нагороджений орденом Червоної Зірки (1947 р., березень).

Циндук Валентина Григорівна – вчителька Ведильцівської школи:  «п’ятирічна 
Марійка та шестирічний Сашко з Ведилець на старий Новий рік йшли засівати… А 
біда вже чатувала на них і якимось чином направила малюків до озера. Міцність льоду 
вирішила перевірити Марійка й вже за хвилину борсалася у воді. Малий Сашко не роз-
губився і помчав за допомогою до вчительки Валентини Григорівни Циндук, яка, на 
щастя, була вдома… Взявши велику палицю, підтягнула до себе дівчинку, вхопила за 
ніжку й витягла на кригу… Потім у будинку Валентини Григорівни поклали дівчинку на 
піч, зробили штучне дихання. Прибігла фельдшер, зробила укол. Дитина почала дихати» 
(2003 р., 18 січня).

Череда Іван Олексійович – житель с. Іванівка врятував двох дітей з палаючої оселі 
Г.М. Мольченка (1990 р., 20 лютого).

Шпиг В’ячеслав – учень Брусилівської школи, нагороджений медаллю «За вряту-
вання потопаючих» (1985 р., січень).

Шупик Олександр – районна газета повідомляє, що колгоспний шофер Олександр 
Шупик врятував життя Петру Буштруку та його сину Володі, коли ті, їдучи в машині, 
несподівано впали в річку (1963 р., 20 серпня).

ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК

Уже в самому слові «зв’язок» чується єднання. До єднання завжди прагнули люди. 
Коли немає інших способів, летять одне до одного думкою, серцем. А яка ж то радість – 
отримати листа від рідної людини. Скільки довгожданих конвертиків, посланців любові 
пробирались під кулями через лінію фронту, бездоріжжю, долало величезні відстані на 
потягах і вантажівках, летіло повітряним транспортом, припорошувалось пилюкою на 
пішому шляху листонош, і все-таки долітало від серця до серця – із театру бойових дій 
Другої світової війни у глибокий тил. Написав, значить живий. Посилають жінки своїм 
воїнам-чоловікам вісточку у відповідь – і знову занурюються у пекучо-хвилююче чекан-
ня. Виглядають щодня листоношу. Ось хто розносить благі вісті. Буває, що й нерадісні, 
не хочеться нести людям біль і сльози, а несе – така його (чи її) професійна доля. Бути 
хорошим листоношею означає те ж, що й хорошою людиною. Адже можна  бездумно 
кинути в поштову скриньку кореспонденцію, а можна й затриматись, погомоніти, роз-
питати про потреби і наступного разу принести ще й потрібну річ. Особливо цього 
потребують самотні люди. Тому й дякують ось таким хорошим людям-листоношам за 
душевність, пишуть про них у газети.

Цілком можливо, що блага цивілізації, електронний зв’язок зведуть нанівець  про-
фесію листоноші.  Проте віриться, що пошта на селі була і буде, адже це фрагмент іс-
торії громади.  Нескоро забудуть  люди про жінок або чоловіків з великими сумками, 
повними новин. 

Віддаємо данину шани землякам, які були і є найкращими зв’язківцями.
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Андріяш Тамара Олексіївна – завідуюча ощадкасою смт  Олишівка, занесена на 
Дошку пошани обласного управління держтрудощадкас (1984 р., березень).

Буштрук Ольга Кирилівна – у листі до районної газети О. Іванова  «Начальник 
відділку зв’язку» розповідається про 20-річну трудову діяльність О.К. Буштрук з Халя-
вина (1960 р., 14 січня).

Володьковський Пантелій Павлович (1919–1985) – народився в с. Довжик, пра-
цював зв’язківцем, за самовіддану працю нагороджений орденом Леніна (1966).

Дніпровське відділення зв’язку – друкується лист завідуючої відділенням зв’язку 
Т. Симончук:  «Бажаними гостями для мешканців села є листоноші Софія Григорівна 
Скиба та Ольга Максимівна Носенок. Вони приносять в оселі газети, журнали, листи, 
іншу кореспонденцію. До своїх обов’язків жінки ставляться сумлінно. Тому і здобули 
таку повагу в односельців» (1986 р., 18 грудня).

Джола – начальник відділення зв’язку с. Довжик, його добру роботу відзначає ра-
йонне відділення зв’язку (1951).

Зінченко Іван Семенович – у селі Роїще відкрито поштове відділення (1960), пер-
шим листоношею був І.С. Зінченко, який працював ще до війни і мав трудовий стаж 
більше 40 років.

Зуб Галина – відзначається робота кращої листоноші с. Шестовиця (1959 р., 
29 квітня).

Лешенок Любов Петрівна – районна газета друкує лист інваліда війни П. Геращенка:  
«Зі словами щирої вдячності звертаюсь до листоноші з Дніпровського Любові Петрівни 
Лешенок. Я – інвалід Великої Вітчизняної війни. І все частіше останнім часом нагадують 
про себе фронтові рани. Отож зв’язок із навколишнім світом підтримую через газети, 
радіо, спілкування з односельцями-однолітками. Кожного дня в нашому домі, як і у всіх 
хліборобських сім’ях, чекають на листоношу. Телеграми, листи від рідних, пресу до-
ставить вона вчасно. Особливо ж уважна до нас, ветеранів війни, ветеранів колгоспного 
виробництва, ця привітна молода жінка. Любов Петрівна не лише вручить кожному з 
нас потрібну кореспонденцію, а й запитає про здоров’я, потурбується, чи не потрібна в 
чомусь її допомога. Охоче виконує вона замовлення пенсіонерів. Тому й вдячні їй люди. 
Розповсюдження календарів, конвертів, поштових листівок входить до обов’язків листо-
ноші. Та головне в тому, як хто їх виконує. Можна – звично, як службові. А можна – із 
справжньою непідробною турботою про людей, даруючи їм приємну, лагідну посмішку, 
увагу. Найбільше ми цінуємо в Любові Петрівні її чуйність, доброзичливість, бажання 
дарувати своїм односельцям радість. Вітаю нашу шановну Любов Петрівну з весняним 
жіночим святом і бажаю їй, як і всім жінкам, голубого неба, сонця в житті і натхнення 
в роботі» (1985 р., 8 березня).

Обитоцький – начальник поштового відділення с. Рябці, визна-
ний кращим працівником підприємства зв’язку (1959 р., 27 жовтня).

Огиєнко – відзначається його успішна праця по відновленню 
зруйнованих засобів зв’язку М.-Коцюбинської районної контори 
зв’язку (1945).

Ольховик (Пущенко) Віра Іванівна (18.11.1920 р.н.) – началь-
ник Шибиринівського відділення поштового зв’язку (1939–1978). У 
1942 році була схоплена гестапівцями як комсомольська активістка. 
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Дякуючи слідчому, який, як згодом виявилось, був пов’язаний з підпіллям (коли викрили, 
живим в руки не дався – застрелився), кільком арештованим вдалося врятуватися, в тому 
числі і їй. І лише вона, серед усіх начальників поштових відділень, зуміла сховати і збе-
регти під час окупації іменні речі – страхову печатку, контрольно-гербову, різні штампи, 
і навіть поштові бланки. Тому в перші роки після визволення Михайло–Коцюбинський 
районний вузол зв’язку користувався іменними речами Шибиринівської пошти.

(Матеріал підготував краєзнавець Ю.В. Дахно)
Пакульське відділення поштового зв’язку – «Черниговская земская неделя» по-

відомила:  «Главное Управление почт и телеграфов… сообщило, – что им признано 
возможным открыть производство почтовых операций всякого рода, по закону 24 янва-
ря 1900 г., при условии бесплатной перевозки почт, в следующих селах:… с. Пакуль» 
(1913 р., 5 липня); 1916 р., 1 січня у с. Пакуль відкрито поштове відділення, перший 
начальник відділення – Журавльов; діє Пакульське поштове відділення, яким завідує 
Калашников (1924). На засіданні Пакульської сільради слухали заяву начальника пошто-
вого відділення про проведення телеграфної лінії від Пакуля до Андріївки. Ухвалили:  
«Признать телеграфную линию желательной, необходимой, но в крайней бедности на-
селение не в силах помочь проведению таковой линии» (1925 р., 8 березня та 25 трав-
ня); пакульський листоноша Нужняк (1928 р., 30 листопада); завідувач пошти Нужняк 
(1932 р., 29 листопада). Після 1943 р. пошту в Пакуль доставляли з М.-Коцюбинського, а 
згодом і з с. Ковпита. З 1962 р. поштове відділення діяло в с. Пакуль у приміщенні АТС. 
У 1970 році збудовано приміщення відділення зв’язку. Начальники відділення зв’язку: 
А.М. Ріпа (до 1941 р.), Д.Я. Гаркуша, В.О. Гаркуша, А.В. Гаркуша, Ф.Д. Радченко – 
працювали в період з 1943 по 1981 рр., найдовше працював Дмитро Якович Гаркуша, 
Т.В. Вінниченко (з 1981 р.), Л.Д. Новикова (2000–2003).

Питель Ганна Степанівна – працює 20 років начальником відділення зв’язку с. Се-
рединка, нагороджена знаком  «Відмінник соціалістичного змагання працівників зв’язку 
Української РСР» (1965).

Районна Дошка пошани: начальник Топчіївського відділення зв’язку Г.С. Пітель 
(1966–1971), начальник відділення зв’язку смт Седнів Д.П. Динник (1971–1973, 1977), 
начальник Михайло-Коцюбинського відділення зв’язку П.М. Руденок (1973–1976, 1980), 
завідуючий М.-Коцюбинською ощадною касою В.Г. Садовський (1975), начальник від-
ділку зв’язку с. Слобода О.І. Пищур (1976), контролер ощадної каси смт  Олишівка 
А.Т. Склярець (1976, 1977), завідувачка ощадної каси смт  Седнів Т.М. Байдакова 
(1977–1978), начальник відділення зв’язку с. Ладинка Г.О. Сочивець (1977), начальник 
відділення зв’язку с. Ковпита О.І. В’юненко (1978, 1979),начальник відділення зв’язку 
с. Киселівка Г.П. Семендяй (1978, 1979), контролер ощадної каси с. Кархівка О.С. Кос-
тенко (1979), контролер ощадної каси с. Довжик Л.В. Столинець (1979), завідувачка 
ощадної каси смт  Олишівка Т.О. Андріяш (1980, 1983, 1984), начальник відділення 
зв’язку с. Дніпровське Т.М. Симончук (1981), начальник відділення зв’язку с. Жукотки 
Г.Т. Лисенок (1981), контролер ощадної каси с. Довжик Н.М. Бабинець (1985).

Районна контора зв’язку – районна газета друкує замітку  «Нове у зв’язку»:  «В 
районній конторі зв’язку встановлено комутатор з центральною батареєю. В зв’язку з 
цим в установах та організаціях райцентру та ближніх сіл ручні телефонні апарати за-
мінені на автоматичні. В лютому цього року почне діяти автоматична телефонна стан-
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ція. Вона забезпечуватиме абонентам телефонний зв’язок без допомоги телефоністок»
(1961 р., січень).

Седнівське поштове відділення – районні газети  «Придеснянський колгоспник» та  
«Шляхом комунізму» повідомляли: працює Седнівське поштове відділення, начальник 
Молочко (1943 р., 2 жовтня); відзначається робота начальника Седнівського відділення 
зв’язку Динника та колгоспного листоноші Шевченка (1957 р., 31 травня); у районній 
газеті  «Придеснянський колгоспник» друкується вірш М. Миргородського  «Почтальон» 
(1957 р., 14 липня); фото листоноші Катерини Лемешко (1958 р., 15 червня); стаття 

І. Кирієнка  «Наш листоноша» про Олександру Кирієнко 
(1959 р., 17 квітня); фото та стаття Ф.Печерного  «Марія Ра-
ботай – листоноша» (1960 р., 25 червня); зв’язківці другий рік 
поспіль утримують першість у районному соціалістичному 
змаганні (1964 р., 16 квітня); стаття начальника відділення 
Д. Динника  «Зв’язківець» про листоношу Олександру Шар-
пату (1964 р., 26 травня); начальник відділення зв’язку Дми-
тро Пилипович Динник відзначений Почесною грамотою 
(1965), відзначається начальник Динник за передплату (1966 р, 
18 серпня); фото листоноші Олександри Архипівни Кисіль 
(1966 р., 15 вересня); фото начальника Динника з листоно-
шами (1966 р., 24 вересня); занесений до районної Книги 
трудової слави (1972); фото листоноші з Нового Марії Васи-
лівни Мосич (1976 р., 18 грудня); фото працівника відділення 

зв’язку Марії Василівни Білоконської (1977 р., 27 грудня).
Селівон Настя – відзначається робота кращої листоноші с. Шестовиця (1959 р., 

29 квітня).
Селюченко Микола Миколайович (1950 р.н.) – з 1979 року працює начальником 

дільниці Центру електрозв’язку №7, за доблесну працю нагороджений орденами Тру-
дового Червоного Прапора (1981), Жовтневої революції (1986),  «Знак Пошани» (1974).

Тарасенко Олександр Якович – начальник Ковпитського відділення зв’язку В. Гар-
куша відзначає листоношу села Ковпита О.Я. Тарасенка, який за бездоганну роботу торік 
нагороджений Почесною грамотою Міністерства зв’язку України (1962 р., 26 вересня).

Терехівське поштове відділення – районні газети повідомляють: у с. Терехівка 
відкрито поштове відділення (1945 р., 1 липня); зі статті М. Римар  «72-річний листо-
ноша»:  «Товстоліс. Більше десяти років працює листоношею 72-річний колгоспник 
Шеремет Г.М. Він завжди своєчасно доставляє листи та газети передплатникам, чуйно 
ставиться до їх запитів. Крім своїх основних обов’язків, т. Шеремет допомагає колгос-
пові на польових роботах. В 1945 році він виробив 227 трудоднів. Щороку правління 
колгоспу преміює сумлінного листоношу грошовими нагородами» (1946 р., 23 січня); 
Терехівське поштове відділення зв’язку визнається кращим у районі – начальник Кой-
дан, листоноші Галина Сирош, Іван Комісар, Тамара Лавриненко (1956 р., 19 травня); 
друкується стаття про листоношу з с. Товстоліс Івана Гавриловича Комісара (1958 р., 10 
жовтня); начальник Терехівського відділення зв’язку Койдан (1964 р., 2 червня); стаття 
листоноші Терехівського відділення зв’язку Катерини Сидоренко  «Розділяю радість» 
про професію листоноші (1966 р., 19 лютого); начальником відділення зв’язку в 1970 



Про мудрість предковічну і чесний труд

599

році працювала Феодосія Онуфріївна Кирієнко, у 1971 р. – Лідія Іванівна Луговська, у 
2002 р. – Раїса Віталіївна Гузій.

ТОРГІВЛЯ ТА ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

В часи тотального дефіциту  торгівлю напівжартома називали королевою.
Мовляв, це вона володіє всією «матеріальною частиною», а простим людям лише 

інколи щось «викидає». На щастя, сучасна молодь взагалі не розуміє слів «дефіцит», 
«дістати по блату»,«вистояти в черзі» , а старші люди згадують з гіркою посмішкою. 
Проте, високе реноме самої галузі торгівлі та побутового обслуговування  жителів міст 
і сіл не здатні похитнути жодні суспільно-політичні недоречності. Бо хоч і звикли з 
давніх-давен українці самі себе годувати і одягати, в сучасних умовах далеко не кож-
ному до снаги напекти хліба чи пошити костюм. І без магазинів не обійтися. Головне 
–  взаємоповага між сторонами,  щоб послуги були якісними, а споживачі ввічливими 
і вдячними. Гасло «покупець завжди правий», можливо, застаріло, однак залишаються 
актуальними вболівання за справу і належна оцінка чесної, самовідданої праці. Словом, 
побутово-обслуговуюча справа, як і будь-яка інша, трудом стоїть. А по труду – і шана. 

Ананко Федір Юхимович – робітник комбінату хлібопродуктів № 1, нагороджений 
медаллю  «За трудову доблесть» (1973).

Андросенко М.К. – кільцевик Количівського сільСТ, його ім’я занесене на районну 
Дошку пошани райспоживспілки (1962 р., 10 лютого).

Батурина Євгенія Федорівна – кравчиня комбінату побутового обслуговування 
населення, нагороджена медаллю  «За трудову відзнаку» (1974).

Бородавка В.Т. – районна газета повідомляла про постійне перевиконання планових 
завдань по товарообігу працівницею прилавка Олишівського сільСТ Бородавкою В.Т. 
Зокрема, план третього кварталу виконано на 106,2 проц. За досягнуті успіхи у 1951 
році їй вручено Почесну грамоту правління облспоживспілки та обкому профспілки 
працівників споживчої кооперації (1952 р., лютий).

Бут Катерина Микитівна – швачка Олишівського побуткомбінату, удостоєна звання  
«Відмінник служби побуту УРСР» (1968 р., квітень).

Вільневицький Павло Степанович – директор комбінату побутового обслугову-
вання населення, нагороджений орденом Дружби народів (1986).

Гарус Ганна Андріївна – районна газета друкує кореспонденцію С. Ракітова  «Одна 
з кращих» – про продавця  магазину в с. Лукашівка Г.А. Гарус (1963 р., 25 червня).

Гончаренко Катерина Тимофіївна – робітниця комбінату хлібопродуктів №1, на-
городжена орденом Трудового Червоного Прапора (1986).

Гордієнко Ніна Юріївна – закрійниця комбінату побутового обслуговування на-
селення, нагороджена орденом  «Знак Пошани» (1976).

Горлач Євдокія Тимофіївна – бригадир норкової ферми облспоживспілки, нагоро-
джена орденом  «Знак Пошани» (1974).

Гриценко А.Ф. – головний агроном комбінату хлібопродуктів, нагороджений По-
чесною грамотою Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому (1980, 6 березня).

Деміденко Степан Олексійович – слюсар комбінату хлібопродуктів № 1, нагоро-
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джений орденом  «Знак Пошани» (1973).
Деркач Ніна Іванівна – приймальниця комбінату побутового обслуговування на-

селення, нагороджена медаллю  «За трудову відзнаку» (1986).
Зайченко Ольга Іванівна – водій навантажувача комбінату хлібопродуктів № 2, 

нагороджена орденом Дружби народів (1986).

Зінченко Валентина Кузьмівна (24.11.1940 р.н.) – за-
служений працівник торгівлі УРСР (1974). Кавалер ордена  
«Знак Пошани» (1981), працівниця Халявинського споживчого 
товариства (1960–1994),

Кириченко Федір Федорович – один з найстаріших пра-
цівників споживчої кооперації, йому присвоєно звання  «Від-
мінник радянської споживчої кооперації» (1969).

Колпаков Микола Дмитрович – директор Чернігівського 
комбінату хлібопродуктів, нагороджений медаллю  «За трудо-
ву доблесть» (1966), орденом Трудового Червоного Прапора 
(1973, 1977).

Коляда Оксана – завідувачка продуктової ятки с. Дніпровське, неодноразово, з 1961 р., 
отримувала подяки за хорошу роботу і першість у соціалістичному змаганні від правлін-
ня Чернігівської облспоживспілки та президії обкому профспілки (1963 р., 18 травня).

Котов Тимофій Федорович – слюсар-електрик комбінату хлібопродуктів №2, на-
городжений медаллю  «За трудову відзнаку» (1971).

Кубай Марія Василівна – завідувачка магазину Слабинського споживчого товари-
ства (1974).

Кузьменко Любов Петрівна – робітниця комбінату хлібопродуктів № 2, нагоро-
джена медаллю  «За трудову відзнаку» (1973).

Лисаченко Олександра Іванівна – кухар об’єднання громадського харчуван-
ня, нагороджена Почесною грамотою Чернігівського обкому КПУ та облвиконкому 
(1981 р., 9 липня).

Лук’янець Антоніна Василівна (1907 р.н.) – працівниця Олишівського споживчого 
товариства, нагороджена знаком  «Відмінник радянської кооперативної торгівлі» (1961).

Любченко Л.О. – районна газета друкує статтю В. Будко  «Щоб 
не втратити покупця» про роботу голови Дніпровського спожив-
чого товариства Л.О. Любченко (2003 р., 5 липня).

Мельник Надія Петрівна – кухар кафе об’єднання громад-
ського харчування Чернігівської райспоживспілки, нагороджена 
медаллю  «За трудову відзнаку» (1981).

Мищенко Михайло – районна газета відзначає добру ро-
боту продавця Рябцівського сільського споживчого товариства 
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(1958 р., 6 серпня).
Обласна Дошка пошани: слюсар Чернігівського комбінату хлібопродуктів В.М. 

Оліфер (1979), старший майстер комбінату хлібопродуктів №1 В.Я. Скрипка (1980), елек-
трослюсар Чернігівського комбінату хлібопродуктів №1 М.С. Сакун (1981), робітниця 
комбінату хлібопродуктів №1 К.Т. Гончаренко (1983), слюсар комбінату хлібопродуктів 
№2  Б.С. Щербонос (1984). 

Олійник Валентина Михайлівна – технік комбінату хлібопродуктів № 2, нагоро-
джена орденом  «Знак Пошани» (1973).

Павленко Раїса Олексіївна – завідувачка магазину  «Продтовари» с. Роїще. Відмін-
ник споживчої кооперації СРСР, за досягнуті високі показники у змаганні та здобутки у 
праці занесена до обласної Книги трудової Слави (1987 р., листопад).

Петрик Дмитро Іванович – закрійник комбінату побутового обслуговування на-
селення, нагороджений орденом Трудової Слави ІІІ ст. (1986).

Приходько Микола Миколайович – машиніст тепловоза комбінату хлібопродуктів 
№ 2, нагороджений медаллю  «За трудову доблесть» (1986).

Приходько Тетяна Федорівна (06.07.1945 р.н.) – народи-
лася в с. Ваганичі Добрянського району (тепер Городнянський) 
у сім’ї колгоспників. Після закінчення середньої школи у 1963 
році розпочала свою трудову діяльність ученицею-кондитером 
при Козелецькій райспоживспілці (РСС), з 1964 року працю-
вала кондитером на підприємствах громадського харчування 
Щорської РСС та Чернігівської РСС. Без відриву від вироб-
ництва у 1969 році закінчила Київський торгово-економічний 
інститут за спеціальністю  «Товарознавство і організація 
торгівлі продовольчими товарами». Потому у липні 1969 року  
прийнята на посаду інструктора громадського харчування 
Чернігівської РСС. 

З січня 1975 року працювала товарознавцем госпрозра-
хункового об’єднання підприємств громадського харчування 

Чернігівської РСС (ГОПГХ ЧРСС). З травня 1986 року Т.Ф. Приходько призначена ди-
ректором цього підприємства, на цій посаді працювала до лютого 2008 року. Під час її 
керівництва у структурі об’єднання нараховувалось 62 підприємства громадського хар-
чування, з них 32 шкільні 
їдальні, кафе у селах 
Анисів, Іванівка, Ягідне, 
Рудка, Кувечичі та смт 
Олишівка, Михайло-Ко-
цюбинське, Седнів. За 
обідній стіл в районі 
одночасно сідали майже 
три тисячі відвідувачів, 
яких обслуговували 220 
працівників об’єднання.

Тетяна  Федорівна 
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майже 45 років трудилась у сфері споживчої кооперації, удостоєна  звання  «Відмінник 
радянської споживчої кооперації», а в 1986 році нагороджена медаллю  «Ветеран праці». 
Обиралася головою профспілкового комітету, була членом райкому профспілки праців-
ників споживчої кооперації. Також обиралася депутатом Чернігівської районної ради.За 
багаторічну і сумлінну працю в системі споживчої кооперації нагороджена районними 
та обласними відзнаками: Почесною грамотою Чернігівської обласної державної адмі-
ністрації (червень 1993 р., липень 1998 р.), Почесною грамотою Чернігівської обласної 
ради (липень 2004 р.); Почесною грамотою правління Чернігівської облспоживспілки та 
президії обкому профспілки працівників споживчої кооперації (липень 2000 р., липень 
2005 р.), Подякою Представника Президента України у Чернігівському районі Черні-
гівської області (липень 1993 р.), Почесною грамотою Чернігівської райради народних 
депутатів та виконкому (червень 1995 р.), Почесною грамотою Чернігівської райдержад-
міністрації (липень 2000 р.), Подякою Чернігівської райдержадміністрації та районної 
ради (березень 2002 р.), Почесною грамотою Чернігівської райдержадміністрації та рай-
ради (липень 2002 р., березень 2003 р., липень 2005 р.), Почесною грамотою правління 
райспоживспілки та президії профспілкового комітету працівників споживчої кооперації 
(липень 1995 р., липень 2005 р.).

Районна Дошка Пошани: завідувач магазину радгоспробкоопу смт  Седнів Н.Д. 
Козлова (1961); завідувачка сільмагу № 2 смт  Седнів О.П. Дяченко (1964, 1966, 1967); 
завідувачка магазину с. Бобровиця, універсаму Котівського сільСТ П.Т. Чучуй (1966, 
1970, 1971); з комбінату хлібопродуктів: робітниця М.Т. Данькевич, тракторист А.О. 
Радченко, робітниця Л.Ф. Купрієнко, робітниця П.М. Лисенко, вантажник М.С. Карета 
(1966); завідувачка магазину Олишівського сільСТ П.Я. Ткаченко (1967, 1968); швачка 
Олишівського побуткомбінату У.Ф. Булах (1968); робітник комбінату хлібопродуктів № 1 
А.І. Гавриленко (1968, 1969); взуттєвик райпобуткомбінату Ф.М. Кадетний (1968); робіт-
ник комбінату хлібопродуктів № 2 І.В. Глевський (1968–1970); робітниця побуткомбінату 
Г.В. Галка (1969);  робітник Олишівського побуткомбінату П.І. Зеніч (1969); робітник 
комбінату хлібопродуктів № 1 В.М. Тризна (1970, 1976, 1977); закрійник райпобуткомбі-
нату Д.І. Петрик (1970, 1971, 1978); директор комбінату хлібопродуктів № 2 О.Г. Спатар 
(1971); директор комбінату хлібопродуктів № 1 М.Д. Колпаков (1971–1979), завідувачка 
магазину с. Хмільниця К.І. Сидоренко (1972), бригадир райпобуткомбінату Т.Г. Вєтрова 
(1972); майстер комбінату хлібопродуктів № 1 Г.Д. Михайлов (1972, 1973, 1976); робіт-
ниця комбінату хлібопродуктів № 2 В.М. Олійник (1972); завідувачка магазину Олишів-
ського сільСТ Г.І. Шапка (1972, 1973); завідувач майстернею райпобуткомбінату М.І. 
Кущенко (1973); робітник хлібокомбінату № 2 Б.А. Киянець (1973–1977, 1983); майстер 
райпобуткомбінату А.І. Короткий (1973);  завідувачка магазину с. Анисів Г.А. Лугова 
(1974–1976); робітниця комбінату хлібопродуктів № 1 К.Т. Гончаренко (1975);  завідуюча 
комбінатом комунальних підприємств, згодом приймальниця комплексно-приймального 
пункту с. Шестовиця Г.М. Сапун (1976, 1980); завідуюча Будинком побуту с. Дніпровське 
Г.О. Миханошина (1977, 1978); завідувачка магазину у с. Халявин Н.Ф. Чернилевська 
(1977); голова райспоживспілки В.С. Петренко (1977); завідувачка магазину с. Іванівка 
В.І. Глущенко (1978); електрик комбінату хлібопродуктів № 2 С.І. Шарий (1978, 1980, 
1981, 1986); завідувачка продовольчого магазину Количівського сільСТ Г.Т. Ремзаєва 
(1978–1981); електрик комбінату хлібопродуктів М.С. Сакун (1978); робітниця комбінату 
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хлібопродуктів Н.О. Харченко (1979); завідувачка магазину продтовари с. Шестовиця 
О.Ф. Колесник (1980);  робітниця комбінату хлібопродуктів   №1 Л.Ф. Верезуб (1980); 
завідувачка комплексно-приймального пункту с. Левковичі Н.І. Деркач (1980); електрик 
комбінату хлібопродуктів № 1 Б.С. Щербонос (1980–1982); завідуюча  Количівським 
приймальним пунктом В.В. Нитченко (1981); робітник млина комбінату хлібопродуктів 
№1 В.М. Оліфер (1981–1983); завідувачка магазину Киїнського споживчого товариства 
О.Ф. Колесник (1981); диспетчер райпобуткомбінату В.І. Лось (1981, 1983); кравчиня 
Будинку побуту смт Седнів Є.Ф. Батурина (1982); завідуюча промтоварним магазином 
с. Роїще В.К. Зінченко (1982); робітник комбінату хлібопродуктів № 1 С.О. Демиденко 
(1982); директор комбінату хлібопродуктів № 1 М.Й. Ленько (1982); завідуюча  продто-
варним магазином смт Седнів В.І. Гаєвська (1983); завідуюча промтоварним магазином 
с. Анисів Л.М. Гужва (1983); приймальниця комплексного приймального пункту с. Ладинка 
Т.А. Хоменко (1983);  робітниця комбінату хлібопродуктів № 1 Н.М. Лисенко (1983); 
слюсар комбікормового заводу комбінату хлібопродуктів № 2 П.І. Чернишов (1983); 
змінний крупчатник комбінату хлібопродуктів №1 І.І. Куліш (1984); приймальниця 
комплексного приймального пункту с. Жеведь Г.Ю. Ребенок (1984); приймальниця 
комплексно-приймального пункту с. Кошівка Л.С. Ткаченко (1986); завідувачка магазину  
«Продовольчі товари» с. Анисів О.М. Чуста (1986); робітник комбінату хлібопродуктів 
№ 2 О.П. Валентій (1987); закрійниця Олишівського будинку побуту П.В. Пика (1987); 
завідувачка продуктового магазину с. Шестовиця В.Т. Заліська (1988); директор комбі-
нату хлібопродуктів №2 К.Б. Разумний (1988); приймальниця комплексно-приймального 
пункту с. Ладинка Т.А. Хоменко (1988); приймальниця комплексно-приймального пункту 
с. Дніпровське Г.А. Блинова (1989); завідувачка магазину с. Топчіївка К.М. Шкурко (1989); 
головний агроном комбінату хлібопродуктів № 1 А.Ф. Гриценко (1991); приймальник 
замовлень комплексно-приймального пункту с. Количівка В.В. Нитченко (1991); пекар 
хлібокомбінату райспоживспілки Г.У. Шуба (1991).

Ребенок Ганна Юхимівна – завідуюча комплексним приймальним пунктом Черні-
гівського райпобуткомбінату, занесена на обласну Дошку пошани (1981).

Романенко Володимир Адамович  (10.10.1950 р.н.) - з 1973 року очолював Седнів-
ське споживче товариство. У 1982–87 рр. – голова  Ічнянської райспоживспілки. Закінчив 
Полтавський кооперативний інститут (1984). Нагороджувався Почесними грамотами 
Чернігівської облспоживспілки, Чернігівської райдержадміністрації, Почесною грамо-
тою обласної державної адміністрації (2013). Уродженець с. Семиходи Чорнобильського 
району Київської області. 

Седнівська книгарня – районні газети  «Придеснянський колгоспник» та  «Шля-
хом комунізму» повідомляли: у Седневі відкрито першу в районі колгоспну книгарню 
(1949 р., 3 липня); відкрито новий спеціалізований магазин для продажу книг і шкіль-
но-канцелярського приладдя – продавець Ольга Січко (1958 р., 5 березня та 15 червня, 
друкується фото); відкрито перший в області сільський книжковий магазин (1961 р., лю-
тий); фото (1963 р., 22 лютого); стаття  «У Седнівському книжковому», завідувач Ольга 
Січко (1966 р., 8 вересня); друкується стаття сількора Тетяни Уманець  «У книгарні» 
про продавця книжкового магазину Ольгу Андріївну Січко, яка нагороджена значками  
«Відмінник торгівлі»,  «Пропагандист книги»,  «Переможець соціалістичного змагання»,  
«Ударник дев’ятої п’ятирічки» (1977 р., 13 жовтня).

Седнівський магазин  «Господарчі товари» – члени колективу нагороджені вимпе-
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лом Укоопспілки і ЦК профспілки працівників державної торгівлі та споживчої кооперації 
УРСР (1984 р., 11 лютого).

Сиводід Ольга Іванівна – слюсар комбінату хлібопродуктів, нагороджена медаллю  
«За трудову відзнаку» (1977).

Сидоренко Катерина Петрівна – 26 років  завідує магазином с. Хмільниця, відмінник 
споживчої кооперації, її фото розміщене на Дошці пошани обласного споживтовариства 
(1977 р., 2 серпня).

Скрипка Володимир Якович – старший майстер комбінату хлібопродуктів, нагоро-
джений медаллю  «За трудову доблесть» (1976).

Спатар Олександр Гнатович – заступник директора комбінату хлібопродуктів, на-
городжений орденом  «Знак Пошани» (1976).

Ткаченко Парасковія Павлівна (1931 р.н.) – понад 20 років завідувала магазином 
в с. Топчіївка, за сумлінну працю нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора 
(1974) та знаком  «Відмінник радянської споживчої кооперації». Її ім’я було занесене на 
Дошку пошани районної та обласної споживспілки.

Товстиженко Ніна Прокопівна – працівниця седнівського кафе  «Снов», переможець 
районного конкурсу кондитерів підприємств громадського харчування, який проходив у 
Михайло-Коцюбинському (1984 р., 20 березня).

Тризна Володимир Михайлович – електрик комбінату хлібопродуктів № 2, нагоро-
джений медаллю  «За трудову відзнаку» (1973), орденом Трудової Слави ІІІ ст. (1978).

Ущенко Оксана Степанівна – районна газета друкує фото продавця магазину в 
с. Повидів О.С. Ущенко, визнану однією з кращих продавців району (1958 р., 5 грудня).

Федорченко Ольга Олександрівна – районна газета повідомляє, що в с. Радянська 
Слобода збудовано нове приміщення магазину,  з дня відкриття і до 1986 р. в ньому 
працювала О.О. Федорченко.

Фурс Векла Мойсеївна – бригадир комбінату хлібопродуктів № 1, нагороджена 
орденом  «Знак Пошани» (1971).

Халявинське сільське споживче товариство – за зразкову торгівлю та систематичне 
перевиконання планів товарообігу одержало третю грошову премію  «Укоопспілки» і 
ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України. Відзначається, що кращих 
результатів добились продавці сільмагу № 1 Ніна та Анатолій Черніловські і продавець 
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