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СЛОВО ДО БОРОМЛЯН 

Ваше село має багатовікову і славну історію. її творили ваші пра-
щури, творите її сьогодні і ви. Йдуть роки, віки, тисячоліття... Вітри 
історії приносять зміни соціально-політичних систем, епох, а люди за-
лишаються. Життя не зупиняється, на зміну попередніх приходять но-
ві покоління. 

Село протягом віків славиться своїми працьовитими людьми. Це 
одне з найбільших сіл в області і країні. . 

Боромля — це люди, які самовіддано трудяться і створюють ма-
теріальні цінності. 

Боромля — це два найбільші колгоспи в районі, ПМК-145, лозомеб-
лева фабрика, управління меліоративних систем, середня і музична 
школи, лікарня, дитячі садки, краєзнавчий музей, Будинок культури. 

Боромля — це прокладені нові вулиці та добротні жилі будинки. 
Боромля — це прекрасні боромлянські полуниці, знані далеко за ме-

жами України. 
Незважаючи на складність економічної ситуації, в роки незалежно-

сті в значній мірі покращився благоустрій села. У сотнях квартир заго-
рівся голубий вогник. Районна Рада народних депутатів та органи ви-
конавчої влади за останні роки виділили майже 400 тисяч гривень для 
газифікації села. Газифіковано котельні: дитячого садка, школи, дільни-
чної лікарні. Такого навіть не було за роки Радянської влади. 
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Доля до Боромлі виявилася прихильною — вона стала столицею 
Всеукраїнських сільських фестивалів. Саме завдяки їм село стало зна-
ним не лише в кожному куточку України, а й далеко за її межами. 

Районна Рада народних депутатів та органи виконавчої влади в 
останні роки особливу увагу приділяють вихованню підростаючого по-
коління на прикладах історії рідного краю. Від батьківського порога, від 
школи, від села починається життєва дорога молодих людей, і обов'я-
зок кожного — знати історію своєї малої Батьківщини. 

У філософії античної Греції був глибокий сократівський вислів, яким 
керується і сьогодні вся світова філософія: 

"ПІЗНАЙ САМОГО СЕБЕ!" 

Цей вислів був написаний у багатьох храмах стародавньої Еллади 
при вході, над дверима. 

Речник українського народу Тарас Григорович Шевченко цю ідею 
втілив у таких словах у своєму глибокому "Посланні": 

ВСЕ РОЗБЕРІТЬ. ..ТА Й СПИТАЙТЕ 
ТОДІ СЕБЕ: ЩО МИ? 
ЧИЇ СИНИ? ЯКИХ БАТЬКІВ? 
КИМ? ЗА ЩО ЗАКУТІ?... 

У філософії Григорія Сковороди, який нєоднорзово бував у Боромлі, 
звучить вічне питання: як знайти шлях до щастя, як зробити людину 
щасливою? І відповідь перекликається із знаменитим сократівським 
"Пізнай самого себе!" 

Розуміння суспільства і перспектив його розвитку людина перш за 
все черпає з історії рідного краю. У кожній школі введено новий предмет 
— історія рідного краю, ставиться завдання — мати в кожному насе-
леному пункті свій, хай і невеличкий, краєзнавчий музей. У кожному селі 
пишеться своя власна історія. 

Автор цієї книги зробив добру справу: він відкрив історію села для 
своїх земляків. 

Голова Тростянецької районної Ради 
народних депутатів 

Микола Якович Березін. 
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Леонід Татарєнко 

НЕЗБОРИМА БОРОМЛЯ 

Боромля! Щодня ти на полечку з рана. 
І так — вік за віком... Боромля. 
У всій Україні й за межами знана -  
В легендах й піснях не стороння. 

І хліб нам даруєш, і цвіт іван-чаю - 
Це ж квітка з-під блискавки й грому... 
В дрімучому лісі ординців стрічала, 
Напасників усіх поборола. 

У дні найстрашніші - оті, в сорок першім - 
Коли загули отчі дзвони... 
Пішли твої хлопці в свинцевому смерчі - 
На фронт... й в партизанські загони. 

Боромля... хлопчиська твої синьоокі 
Йшли в бій... і не кожен з них встане, 
Та з цвітом весни сорок п'ятого року 
В Берлін увійшли боромляни. 

Боромля співуча - з джерел зринуть 
Козацькі легенди величні. 
Спасибі, Боромле, ніким незборима, 
За подвиг і труд віковічний. 

За цвіт Іван-чаю в росяниці, 
За квітку з-під блискавки й грому... 
Й за трепетну юність, купальські зірниці - 
Прийми нашу вдячність, Боромле. 

Спасибі за хліб, і пісні солов'їні... 
В легендах й піснях не стороння, 
В віках незборима... по всій Україні  
Тебе будем славить, Боромле! 
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ПЕРЕДМОВА 
 

 учнів середньої школи є добра традиція: зустрічати після ви-
пускного вечора схід сонця. Разом з ними старим, битим шля-
хом, який веде до залізничної станції, піднімаємося на Холодну 

гору. Перші сонячні промені веселкою переливаються на оксамитовій ко-
вдрі гаїв і садків великої прекрасної долини, посеред якої несе свої тихі 
води невеличка річка. Немовби на долоні все село. Охайні будиночки лю-
дей і громадські споруди потопають у зелені. Навколо розкинулися поля 
місцевих колгоспів. За сільськими окраїнами споруджені штучні водойми, 
починаються красиві ліси. 

Милуючись рідними краєвидами, роблячи перший крок у самостійне 
життя, випускники згадують історію села, мріють про майбутнє. Це наше 
село Боромля, яке славиться своїми людьми і чудовою природою. Не ви-
падково тут з давніх часів селилися люди, проживали наші предки. 

В історії суспільної думки існують, та й зараз створюються різні теорії 
про роль особи в суспільстві, про те, хто відіграє в ній найголовнішу, ве-
дучу роль. Відповідь одна: історію творять прості люди і їх праця. Розви-
ток кожної держави починається з людини, сім'ї, з невеличких сіл і місте-
чок. Протягом декількох останніх 
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поколінь національний характер українця виховувався на підставі історії 
СРСР та яскравих подій світового розвитку. Наш сучасник краще знає іс-
торію держави, окремі питання світової історії, ніж свій край, де знахо-
диться його родове коріння. 

В історії держави діють маси, видатні державні діячі, митці. В історії ж 
нашого села все простіше. Тут діють звичайні прості люди, праця яких 
створює основу держави. 

У селі, яке розташоване на площі 50 квадратних кілометрів, проживає 
більше п’яти тисяч чоловік, а у всіх населених пунктах сільської Ради - 6 
тисяч. Це краплина нашої держави України, її десятитисячна часточка. 
Але в ній, в тій чи іншій мірі, відбивалися і розвиваються сьогодні всі ті 
соціально-економічні і політичні процеси, які характерні для всієї країни. 
Ця книга розповідає про історичний розвиток села, про героїчну історію 
його жителів та про трудові здобутки людей. 

Село Боромля одне з найбільших сіл Сумщини і України. Коріння йо-
го історії сягає в сиву давнину. її можна поділити на три періоди. 

Перший період почався з часів неоліту, приблизно 13 тисяч років то-
му, коли тут виникло перше поселення людей. Про це говорять кам’яні 
знаряддя праці (кам’яні сокири, кулі), які знайдені жителями під час різних 
земляних робіт. Люди цього поселення виготовляли і користувалися 
кам’яними знаряддями праці. Так вони жили тисячі років, без особливих 
змін, займаючись збиральництвом і хліборобством, 

Потім у перші століття нашої ери настав другий період, коли посе-
лення, згідно даних археологічних розкопок, можна віднести до 
слов’янської, так званої Черняхівської культури. У ті часи ця територія 
входила до племені сіверян. Це поселення можна датувати IV 
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століттям нашої ери. Воно існувало близько однієї тисячі років до початку 
XIII століття, коли його зруйнували монголо-татари. Величезна територія 
на декілька століть обезлюдніла і перетворилася в дикий степ. Назви по-
селення людей нам невідомі і напевно, назавжди канули у вічність. 

З 1659 року починається третій період в історії нашого краю, коли пе-
реселенці з Правобережної України засновують містечко Боромлю як 
укріплений пункт на Бєлгородській засічній лінії. З роками місто-фортеця 
перетворюється у звичайне село і протягом трьох з половиною століть 
свого існування має свою неповторну і яскраву історію. Цей період про-
довжується і нині. Таким чином, можна зробити висновок про те, що пер-
ше поселення на території села Боромлі виникло 13 тисяч років тому. 

Ідея написання цієї книги іде від пропозицій односельчан. Сам автор 
почав збирати матеріали з історії села десь півтора десятка років тому. 
Першим результатом цієї праці стало відкриття сільського краєзнавчого 
музею у 1984 році, якому згодом було присвоєно звання народного. Тоді в 
значній мірі була проведена робота по вивченню архівних матеріалів 
Сумського і Харківського обласних державних архівів, архіву Жовтневої 
революції і Соціалістичного будівництва, Центрального архіву стародав-
ніх актів у місті Ленінграді, проаналізовано велику кількість інших джерел. 

У наступні роки цей пошук продовжився, а в останні три роки прово-
дилася безпосередня робота по написанню книги з історії села. З цією 
метою додатково проводилося вивчення архівних матеріалів Сумського 
державного обласного архіву, матеріалів Тростянецької районної газети 
"Ленінським шляхом", післявоєнних архівів організацій, колгоспів і підпри-
ємств села, які 
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безпосередньо у них знаходяться. Були проведені численні зустрічі з ве-
теранами війни та праці і записані їхні спогади. Частину матеріалів про 
20-40-і роки, про село в період Великої Вітчизняної війни та повоєнні роки 
зібрали учні та вчителі школи. 

Історія села, як кажуть, не писалася на "голому" місці, її окремі епізо-
ди висвітлювалися видатними істориками і суспільними діячами. Перші 
короткі описи села, його побуту і церков були зроблені Філаретом1 і Д. І. 
Багалієм2. У 1903 році російський історик В. П. Семенов у своїй багатото-
мній праці, присвяченій історії Росії, приводить коротку історичну довідку 
про село на одну сторінку3. 

Окремі питання побуту і звичаїв жителів села, характерні для XVIII -
XIX століть, висвітлив відомий історик, уродженець нашого села М. Ф. 
Сумцов4. Соціально-економічний розвиток Слобожанщини і разом з тим 
села у другій половині XVII - XVIII століть характеризується в праці відо-
мого історика А. Г. Слюсарського5. 

Історія заснування села та характеристика деяких його визначних ді-
ячів XIX століття відображені в статтях, присвячених історії Тростянецько-
го району, краєзнавців В. Д. Безсмертного і Г. І. Шелеста, які публікували-
ся в районній газеті "Ленінська правда" у 50-80-і роки та в газеті "Наш 
Тростянець" у 1995-1997-х роках. 

Постійно історією села протягом 50-90-х років займалися деякі вчи-
телі середньої школи. Серед них директор школи М. Т. Артюшенко і вчи-
тель М. М. Просяников, які друкували статті також в районній газеті. 

У 70-х роках значну роботу по збору і вивченню джерел провів вчи-
тель української мови і літератури середньої школи М. П. Романіка. Ре-
зультатом цієї наполегливої праці стала стаття у багатотомному виданні з 
історії міст і сіл Української РСР6, в якій характеризувалася історія села з 
1659 року до 70-х років XX століття. 
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Автор книги висловлює свою подяку вчителям середньої школи, пра-
цівникам підприємств, колгоспів і організацій, жителям села, які сприяли 
збиранню необхідних матеріалів. Значну допомогу у виявленні матеріалів 
про односельчан, які в тій чи іншій мірі прославили наше село, надала 
вчитель Г. І. Солоха. 

Автор висловлює свою щиру подяку за велику технічну роботу, про-
ведену при створенні книги, працівникам школи Л. Л. Тертичній, І. І. Воро-
ні, Л. А. Колодяжній, Г. М. Крупчан. 

У нашого народу є своя пам’ять. Це наша історія. Вона така, яка є. 
Минуле не перепишеш, не переживеш знову. Історію необхідно просто 
поважати. Кожен розглядає її через власну призму суб’єктивності. Голо-
вне завдання, яке ставив перед собою автор, - це спробувати відобразити 
історію села такою, якою вона була в дійсності. Кожна людина є людиною 
свого часу із своєю суспільною свідомістю і поглядами, і не треба все оці-
нювати лише з позиції сьогоднішнього дня - так можна взагалі втратити 
історію. Час - найвірніший суддя історії. "Хто не знає свого минулого, той 
не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той сам не 
вартий пошани", - ці мудрі слова належать Максиму Рильському. Кожна 
людина є особистістю, яка живе в певний час і в певну епоху. Є таке сло-
во, як патріотизм, який завжди починається з сім"ї, з малої батьківщини, 
де народилася людина і пройшли її дитячі та юнацькі роки, з школи, яка 
дала путівку і благословення в життя. Рід, наш боромлянський, бере свій 
початок з глибини тисячоліть. Уже в далекому 1240 році наші односель-
чани не скорилися монголо-татарським завойовникам, а вступили в нері-
вний бій і майже всі загинули, відстоюючи свою свободу. Протягом другої 
половини XVII - початку XVIII століття боромлянські козаки з честю від-
стоювали південні рубежі Російської держави. Козацька сотня 
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брала участь у військових баталіях проти Карла XII і наполеонівської на-
вали. В 1709 році містечко відвідав російський цар Петро І. Сотні жителів 
були учасниками першої світової війни, воювали на фронтах громадянсь-
кої та Великої Вітчизняної війн. 

У селі проживали батьки майбутніх декабристів, братів Борисових, які 
їх часто відвідували. Вихідцями із села є вчений із світовим іменем Г. І. 
Базилевич, видатний історик М. Ф. Сумцов, поет-пісняр С. Я. Алимов. Се-
ло відвідували і проживали в ньому видатні письменники і поети, серед 
яких всесвітньовідомий Г. С. Сковорода. 

Село пишається своїми людьми. Зі стін школи, яка має майже 300-
літню історію, вийшли робітники й механізатори, військові і лікарі, вчителі 
і юристи, будівельники та інженери. Серед них Герой Радянського Союзу 
В. Г. Скринька, Герої Соціалістичної Праці Б. І. Сукачов і В. Н. Ройко, ка-
валери ордена Леніна - І. І. Давиденко, М. П. Коваленко, М. В. Пшенична, 
Г. С. Бойко, М. П. Шаповал, Г. П. Доценко, лауреати Державної премії 
СРСР - С. І. Гриценко, О. А. Шилов, рекордсменка світу - В. М. Радіонова, 
генерал-майор В. О. Бараник, генерал-лейтенант, доктор технічних наук 
В. Д. Кириченко, академік В. І. Міщенко Протягом 40-90-х років більше 100 
випускників закінчили школу із золотими і срібними медалями. 

Багато наших односельчан проживає за межами села і району. їх 
можна зустріти в багатьох містах і селах України, в країнах ближнього і 
дальнього зарубіжжя. Але кожен з них з радістю відвідує рідне село - 
свою малу батьківщину. У школі стали традиційними зустрічі випускників 
через 10, 20, 25, 30 років і навіть через півстоліття, на яких можна порину-
ти в дитинство, поділитися своїми здобутками, знайти підтримку всіх своїх 
добрих починань. 

З батьківського порога, з історії рідного села черпають свою силу і 
натхнення боромляни. То ж запрошуємо Вас до подорожі у її славетну іс-
торію. 
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РОЗДІЛ І 

ДОІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ 
ТА ЗАСНУВАННЯ БОРОМЛІ 

ДОІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ 
ериторія нинішньої України з давніх-давен була заселена лю-
дьми. Покоління людей змінювали одне-одним, приймали здо-
бутки попередніх надбань і передавали їх своїм нащадкам. Так 

було і на території нашого краю. Люди на цій території почали проживати 
від доби нового кам’яного віку - неоліту. Життя первісної людини зміню-
валося дуже поступово. Здавалося, що за тисячі років в житті людей 
майже не відбувалося змін. Біля тринадцяти тисяч років тому на Україні 
можна відзначити ряд нових винаходів і досягнень в обробці каменю: 
з"явилося пиляння каменю, шліфування та свердління. Ці винаходи дали 
можливість людині збільшити кількість знарядь праці. Стали виробляти 
різного типу кам’яні сокири, молоти, ножі, наконечники списів. Велике 
значення мало винайдення лука з стрілами. Всі ці зміни принесла нова 
кам’яна доба. На території нашого села підчас земляних робіт жителі 
знайшли кам’яні сокири того часу, спеціально оброблені кам’яні обточені 
кулі. 
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За неолітичної доби людина почала виробляти посуд з глини, опану-
вала ткацтво. Велике значення мало приручення тварин. Біля 6-7 тис. ро-
ків тому людина почала займатися землеробством: сіяти пшеницю, яч-
мінь, просо. 

Кінець неоліту на всій території України і в нашому краї характеризу-
вався надзвичайно багатою культурою хліборобів. Ця культура назива-
ється трипільською і була поширена від нашого краю, Слобідської України 
до Словаччини, від Чернігівщини до Чорного моря. 

На всій території України з VI до І тисячоліття до нашої ери утворила-
ся культура, яка мала чіткі риси. Людяність мешкала великими селами на 
берегах річок. У цих селах були хати прямокутної форми. Чотирисхилий 
дах спирався на стовпи. Стіни робили з дерева і обмазували з обох боків 
глиною. Підлогу робили також з дерева. Розміри цих будівель були різні: 
від 6 до 150 м2. 

Крім житлових будинків, у селах були будівлі ритуального призначен-
ня, так звані "точки", "майданчики". Підлога в них була зроблена з випа-
леної глини. Тут знаходять обпалені кістки, різні глиняні фігурки тварин і 
жінок, посуд. 

Населення трипільської культури було хліборобське. Воно мало роз-
винуте сільське господарство. Знайдено багато кам’яних серпів з де-
рев’яними держаками, зернотерок - кам’яних куль, якими розтирали зер-
но. Використовували сохи, до яких впрягали пару волів. Сіяли пшеницю, 
жито, просо, аніс, ячмінь. Було поширене скотарство. Серед фігурок тва-
рин є корови, вівці, свині, коні. 

У трипільських знахідках зустрічаються кам’яні знаряддя високої тех-
ніки: добре обгладжені, вишліфувані, просвердлені сокири, долота, ножі, 
серпи.  

Головною прикметою трипільської культури було 
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орнаменту7. 
Початок першого тисячоліття нашої ери ознаменувався подальшим 

розвитком на території України і нашого краю слов'янської культури. В 
1987-1988-х рр. на південно-західній окраїні села Боромлі археологічна 
експедиція інституту археології Академії наук України під керівництвом 
старшого наукового співробітника О. М. Некрасової провела розкопки, які 
засвідчили про те, що тут в 3-5 століттях нашої ери було поселення так 
званої Черняхівської культури Підтвердженням цього є знахідки гончарно-
го горну, численних залишків посуду. Вони дають змогу стверджувати про 
наявність будівель, зроблених з глини. Досліджено 12 поховань, які су-
проводжувалися гончарним посудом. У культурному шарі знайдені своє-
рідні бронзові фібули, покриті шарами олова, а також буси із синього 
скла. Крім того, знайдені бронзові військові фібули. Фібула — це метале-
ва застіжка для одягу, яка одночасно була і прикрасою. Вона була поши-
рена з часу бронзового віку до раннього середньовіччя8. 

Місцеве населення поступово зростало і розвивалось в загальній 
сім"ї племен, що жили на лівобережжі Дніпра. Це було осіле населення, 
яке займалося землеробством і знало багато видів ремесла. 

Місцеве населення належало до слов’янського племені сіверян. Воно 
займалося хліборобством, полюванням, бджільництвом, рибальством, а 
також ремеслами. Йому постійно доводилося відбивати напади кочівників 
як зі сходу, так і з півдня. 

У часи розквіту Київської Русі, в X - першій половині XI століття, бо-
ротьба з кочівниками стала більш успішною. Людям стало жити і трудити-
ся більш спокійніше. Але після розпаду давньоруської держави на окремі 
князівства напади кочівників весь час 
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зростали, йшла жорстока боротьба за виживання, яка більш-менш успіш-
но продовжувала до початку XIII століття. 

У другій чверті XIII століття на ослаблені роз’єднані князівства поча-
лося нашестя монголо-татарських військ під керівництвом Батия. 

Професор історії А. Г. Слюсарський відзначає, що монголо-татарська 
навала знищила частину місцевого населення, а інша частина вимушена 
була тікати на північ. Міста і села були пограбовані і зруйновані. Вся міс-
цевість, разом з суміжними степовими просторами, аж до XVI століття яв-
ляла собою "дике поле" і практично була незаселеною9. Така доля спітка-
ла і поселення людей, яке існувало з давніх-давен на території нинішньо-
го нашого села. Звичайно, крім археологічних даних, ми не маємо писем-
них свідчень про той час та й самої назви поселення. 

ЗАСНУВАННЯ БОРОМЛІ 
На подальшу історію нашого краю і виникнення села справили вели-

чезний вплив дві історичні події. Перш за все в 30-40 рр. XVII століття 
продовжувалась боротьба Російського уряду за приєднання земель на 
півдні держави. У ці роки було збудовано 20 міст, серед них: Вільне, Кар-
пов, Ольшанськ, Новий Оскіл та інші. Між цими містечками-острогами бу-
ло збудовано різні укріплення. Всі ці споруди, які починалися від Охтирки, 
входили до так званої Бєлгородської засічної лінії. Протяжність малої 
Бєлгородської лінії складала 300 км, а загальна протяжність великої засі-
чної лінії була більше 1000 км. Бєлгородська лінія була великою інженер-
ною спорудою шириною від 46 метрів до 46 кілометрів. Сама назва  "засі-
чна лінія " походить від слова "засіка", тобто загородження із стволів де-
рев, які спеціально валилися в лісі. Дерева підрубувались на висоті метр-
півтора і 
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загородження із стволів дерев, які спеціально валилися в лісі. Дерева 
підрубувались на висоті метр-півтора і звалювались в різні сторони ши-
риною в десятки і сотні метрів. Такі завали змикалися із земляними вала-
ми, болотами та дерев'яними частоколами там, де не було лісу. На шля-
хах вторгнень татар будувалися містечка-фортеці. Ліси, де проходила за-
сіка, називалися заповідними і їх заборонялося рубати, а також самочин-
но прокладати через них шляхи. Царський уряд сприяв переселенню на-
селення в район Бєлгородської засічної лінії. 

Бєлгородська лінія мала велике значення не тільки для захисту ро-
сійських міст і сіл від нападів татар, а й забезпечувала більш спокійніші 
умови для заселення території всієї Слобідської України. Слобідська 
Україна — це історична область, яка входила в XVII-XVIII столітті в склад 
Російської держави. Це територія нинішньої Харківської і частково Сумсь-
кої, Донецької, Луганської, Бєлгородської, Курської і Воронежської облас-
тей. Українські козаки і селяни, які втікали від гніту польських панів, сели-
лися тут слободами. Звідси і пішла назва Слобідська Україна. 

Другою важливою подією і найвизначнішою сторінкою в історії україн-
ського народу була визвольна війна 1648-1654 рр. під проводом Б. Хме-
льницького за визволення від гніту польських магнатів. У результаті цієї 
війни частина українських земель возз’єдналась з Росією, але більша ча-
стина, майже все правобережжя, продовжувало залишатися під владою 
Польщі. Героїчна боротьба українського народу корінним чином змінила 
національну свідомість, значно піднесла дух українського народу. Тисячі 
людей на правобережжі не хотіли миритися з польською владою. 

Саме п'ятдесяті роки XVII століття стали роками масового пересе-
лення людей усіх станів - селян, 
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козаків, міщан, духовенства - на територію Слобідської України. У цей час 
засновуються міста: Суми, Лебедин, Охтирка, Тростянець, Харків і багато 
слобід. 

Царський уряд переселенців називав  "черкасами". Люди забирали 
все, що можна зі свого хатнього добра, господарського реманенту, худо-
би, залишали рідні міста і села і переселялися на нові землі. 

Царський уряд прихильно ставився до українських переселенців, ма-
теріально допомагав їм улаштовуватись, наказував воєводам гідно їх зу-
стрічати і оберігати від будь-яких кривд з боку російських дворян. Пере-
селенців поселяли на південь від Бєлгородської лінії. У царському доку-
менті наказувалось воєводі негайно поселяти нові групи переселенців на 
Слобожанщині. 

Роздивившись добре в Слобідській Україні, захожі люди побачили, 
що край добрий на все: на хліборобство, бджільництво, усяку садовину й 
городину, на рибу, на раків, на звірів, багато розкоші та простору. І ось у 
цім краї залунала весела пісня: 

Покинь батька, покинь мати, покинь всю худобу, 
На Україні всього много, і паши, і браги, 
Не стоять там вражі ляхи, козацькії враги; 
На Україні суха риба із шафраном: 
Будеш жити з козаком, як з паном, 
А у Польщі суха риба із водою: 
Будеш жити з вражим ляхом, як з бідою10. 

У 1658 році від отамана Корнія Васильєва територію майбутньої Бо-
ромлі відвідали його посланці. Ця місцевість їм дуже сподобалась. У цьо-
му ж році вони отримали згоду охтирського воєводи на переселення в Ці 
краї. 

Навесні 1659 року група переселенців у кількості 425 чоловік з Пра-
вобережної України на чолі з отаманом Корнієм Васильєвим прибула на 
територію нинішньої Боромлі і почала будувати укріплене містечко11. 
Спочатку 
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містечко отримало назву Боровня, а пізніше Боромля12. Ця назва похо-
дить від назви річки, яка зустрічається вже в документах XVI століття. 
Сама назва Боромля складається з двох слів "бор" - це численні густі лі-
си, які тягнулися долиною річки. Вони настільки були густі, що в долині 
річки постійно стояла "мла", тобто сутінки. Звідси і назва Боромля. 

Переселенці весною, влітку і восени 1659 року провели дуже велику 
роботу по обробітку землі, адже протягом віків земля не оброблялася і 
була цілиною. 

Але, крім того, необхідно було збудувати не лише будинки, а й укріп-
лену фортецю. Робота була дуже важка. В 1659 році жителі подали в Мо-
скву чолобитну, в якій писали, що місто побудували своїми силами, не 
одержуючи від держави ніякої платні, і що становище їх надзвичайно тяж-
ке. Царський уряд задовольнив прохання боромлян і виділив їм 1706 крб. 
У ті часи це була велика сума грошей. 

У 1659 році по завданню бєлгородського воєводи Іван Скурихін зро-
бив опис містечка. Містечко було добре укріплене по мірках того часу і на-
гадувало собою фортецю. Воно було обнесене двома дубовими стінами, 
які з'єднувалися між собою перегородками, а простір між ними було заси-
пано землею. На стінах було чотири башти, одна з яких була проїжджою, 
а інші - глухими. Висота дубових стін була більше двох сажнів13. 

Навколо фортеці, яка мала протяжність 172 сажні, був викопаний рів 
глибиною дві сажні і шириною 3 сажні. За фортецею безпосередньо роз-
ташувалось містечко і будинки жителів, які також були оточені дубовою 
стіною в 1,5 сажні висотою з бруствером і "котками" - це великі товсті ко-
лоди, які скочували на ворога. У цій стіні було п'ять башт, одна з яких про-
їжджа. Дубова огорожа з однією глухою баштою захищала і пригородок. 
Протяжність стін навколо фортеці, містечка, пригородка 
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складала 745 сажень. Кріпосні стіни оточував рів довжиною 775 сажень. 
Спочатку гарнізон фортеці налічував 100 чоловік (сотню), на озброєнні 
якого було 5 гармат, 450 ядер і 24 пуди пороху14. 

19 грудня 1659 року був виданий царський указ, який узаконював по-
будоване містечко Боромлю і проживання в ній переселенців. Згідно цієї 
царської грамоти поселенцям відводилися землі: отаману - 15 десятин15, 
есаулам - по 13,5 десятини, козакам - по 12 десятин16. 

Населення Боромлі швидко зростало і на 1665 рік становило 862 жи-
телі17. Назву містечка, яку тривалий час мала Боромля, належала їй як 
завдяки великим укріпленням, так і значної кількості населення. Через де-
кілька років від часу заснування містечко стало центром розміщення двох 
сотень, які входили в Охтирський полк. 

Указом царя Олексія Михайловича від 1 березня 1660 року воєводою 
боромлянського містечка був призначений Єрмолай Дуров. 

Населення займалося не лише землеробством і скотарством, а й не-
сло государеву службу по захисту південних кордонів Російської імперії. 
Жителі постійно були в напруженні і повинні були бути готовими відбива-
ти напади кримських татар. У1659-1663 роках наша місцевість зазнала 
кількох великих нападів кримських татар. 

У 1668 році боромлянські козаки не підтримали виступ гетьмана Лі-
вобережної України Івана Брюховецького, який підписав союз з кримсь-
кими татарами, і вели боротьбу проти нього. У травні 1668 року дві боро-
млянські сотні в складі Охтирського полку вели бойові дії проти військ ге-
тьмана біля міста Котельви. Влітку на допомогу Івану Брюховецькому 
кримські татари направили 10-тисячне військо. Жорстокий бій з кримсь-
кими татарами вели боромлянські козаки. Сили були нерівні. Ворог зруй-
нував майже все містечко. Особливо великих руйнувань зазнав пригоро-
док. 
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За вірність Російській державі і мужність, проявлені у боротьбі з тата-
рами, російський цар 5 травня 1669 року дав похвальні грамоти Харківсь-
кому і Охтирському полкам. Згідно цієї грамоти козаки Охтирського полку, 
а разом з ними і дві боромлянські сотні, відзначилися за їх героїзм. Цар 
жалував на майбутній час право для козаків безподаткової продажі вина, 
а також знімав частину заборгованості по податках за попередні роки18. 

Протягом другої половини XVII- XIX століть боромляни брали участь 
майже у всіх визначних походах російської армії. Взимку 1708-1709-х ро-
ків територія Охтирського полку стала ареною запеклої боротьби із швед-
ськими загарбниками. У цій боротьбі активну участь взяли дві боромлян-
ські сотні. Наприкінці грудня 1708 року через місто Лебедин до Сум при-
був Петро І, де і зустрів Новий 1709 рік. У січні 1709 р, копи Карл XII почав 
зосереджувати військо поблизу Котельви, Петро І направив до Охтирки 
головні сили піхоти і сам 4 лютого із Сум прибув до Охтирки. З великою 
вірогідністю можна стверджувати, що 4 лютого 1709 року Петро І відвідав 
Боромлю. 

Боромлянські козаки в складі двох гусарських Охтирських полків про-
явили особливий героїзм під час боротьби з наполеонівськими військами 
в 1812 році і закордонному поході російської армії 1813-1814-х роках. Ви-
знанням їхнього героїзму стало те, що Охтирський полк відкрив парад пе-
ремоги союзників над Наполеоном І у 1814 році в Парижі. 
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РОЗДІЛ II 

СЕЛО БОРОМЛЯ У ДРУГІЙ 
ПОЛОВИНІ XVII - НА ПОЧАТКУ  

XX СТОЛІТТЯ 

ВХОДЖЕННЯ СЕЛА В РІЗНІ 
АДМІНІСТРАТИВНІ ОДИНИЦІ. 

НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНИЙ 
СКЛАД 

 
часу свого заснування село підпорядковувалось протягом бага-
тьох десятків років Охтирському полку. З 1708 року воно вхо-

дить до складу Київської губернії, а з 1732 року - до складу Бєлгородської 
губернії. З 1734 року Боромля стала військовою слободою. З 1765 року 
козацьке самоуправління ліквідовується. Боромля входить в Охтирську 
провінцію Слобідсько-Української губернії і стає центром повіту. В 1780 
році село входить до Охтирського повіту Харківського намісництва, а з 
1796 року - у Слобідсько-Українську губернію. З 1835 року село стало 
центром волості Охтирського району Харківської губернії. 

З виникненням Боромлі населення її постійно зростало. Виключен-
ням є лише перша половина XIX століття, коли кількість населення част-
ково зменшилася 
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через переселення сотень бідняцьких селянських сімей, які страждали від 
малоземелля, в Катеринославську губернію. Кількість населення і динамі-
ку його зростання можна простежити за такими даними: 
 

Рік Кількість населення 
1659 р 425 чол. 
1665 р 868 чол. 
1730 р 4420 чол. 
1750 р 5132 чол. 
1770 р 6791 чол. 
1790 р 7110 чол. 
1810 р 8233 чол. 
1820 р 7785 чол. 
1830 р 7984 чол. 
1850 р 6814 чол. 
1903 р 7500 чол. 
1914 р 11670 чол.19 
На численність населення впливали також голодні роки. Частково 

неврожайними були 1787 р., 1821 р., 1833 р. Особливо тяжким через не-
врожай був 1848 рік. Такі важкі роки називалися "драними" через те, що 
тоді з хат здирали солом'яні покрівлі, щоб годувати худобу. Неврожай був 
від великих засух. Наприклад, в 1848 році, коли, за словами людей того 
часу, "небо від спеки зробилося мідяним, а земля залізною". Іноді невро-
жай був від сарани, яка хмарами насувала із степів і поїдала начисто 
увесь хліб. У такі важкі часи серед панства і селянства знаходилися бого-
боязливі люди, які роздавали голодним увесь свій хліб20. 

Крім того, багато дітей помирало у віці від 1 до 5 років. Кількість по-
мерлих становила приблизно 60 дітей на 100 народжених. Різні хвороби 
також впливали на чисельність населення. Особливо багато життів заби-
рали епідемії холери. Так, в 1831 році померло 126 жителів, в 1847 році - 
53, в 1848 р. - 16221. 
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Спочатку українські переселенці складалися в основному з селянства 
під назвою "козаків". їхніми головними заняттями була військова справа і 
хліборобство. Невелика кількість старшини і духовенства мало впливала 
на соціальну нерівність між людьми. 

Переселенці були людьми з різною матеріальною забезпеченістю. 
Більш заможні стали пізніше старшинами і купцями. Багатші козаки несли 
службу в слобідських полках. До кожного з таких козаків за розписом було 
прикріплено декілька підпомічників. їхнім обов’язком було забезпечувати 
козаків під час несення служби і перебування в походах продовольством, 
спорядженням, кіньми. З підпомічників час від часу проводилося попов-
нення козацьких сотень. Козаки і підпомічники були більш заможні і виді-
лялися серед інших верств населення своїм майновим станом. Були так 
звані "підсусідки", які не мали свого майна і матеріально залежали від 
своїх господарів. Вони жили в господарствах козаків і підпомічників, там 
працювали, за що їх одягали і годували. Підсусідки часто перетворюва-
лися у звичайних кріпаків. Селяни на Слобожанщині ділилися на дві час-
тини. Одна з них називалася державними селянами і не була закріпачена. 
Другу частину складали кріпаки, які працювали у поміщиків, козацької 
старшини і духовенства. 

Незначна на початку різниця в розмірах земельних ділянок козацької 
старшини і рядових козаків з часом ставала все більш помітною. Козацька 
верхівка захопила на правах "вільної займанщини" вільні землі, скупила і 
відібрала земельні наділи у козаків. У 80-х р. XVII ст. охтирський полков-
ник І. Перехрест скупив великі земельні масиви поблизу Боромлі і посе-
лив на них своїх підлеглих. У 1692 році він відібрав у боромлянського ко-
зака М. Ященка два водяні млини і земельні угіддя, у інших — худобу, лі-
си і луки. Боромлянський сотник 
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К. Ємельянов у козака Н. Общенка відібрав млин, худобу, орну зем-
лю і весь хліб. Розвивалися в Боромлі промисли і ремесло. 

Відбулися зміни в соціальному складі населення Боромлі. Значна ча-
стина козаків розорилася, зубожіла і перейшла в розряд підпомічників, які 
самі не несли військової служби, а лише забезпечували козаків всім не-
обхідним для неї. Збільшилася кількість підсусідків і прислужників, які не 
мали власних будинків і працювали в господарствах старшини і заможних 
козаків. У 1726 році в слободі нараховувалося 73 підсусідки, які були куп-
лені у власність старшиною і міщанами22. У 1765 році козаки і підпомічни-
ки були позбавлені козацьких привілеїв і перетворені в військових міщан, 
які по своєму статусу стояли ближче до державних селян. З часом насе-
лення все більше підпало під владу старшини, поміщиків, дворян, духо-
венства, закріпачувалося. У 1767 році в Боромлі в полкового ротмістра О. 
Карпова було 178 кріпаків, відставні - поручик Лев Карпов і прапорщик 
Пилип Карпов — володіли 103 кріпаками, у полкового судді Івана Карпова 
було 327 кріпаків, у полкового хорунжого Павла Новосельського - 32 крі-
паки. У 1773 році в Боромлі проживало 6333 чоловіки, в тому числі був-
ших козацьких старшин - 10, духовенства - 161, військовослужбовців і від-
ставних військових - 150, службовців -11, військових міщан - 5517, підлег-
лих - 436, купців - 1623. У кінці XVIII ст. земельні наділи військових міщан 
становили 4,6 десятини на ревізьку душу. 

Внаслідок реформи 1861 року кріпосні селяни отримали особисту 
свободу, але вони були пограбовані поміщиками. Так, поміщик Влезьков 
виділив своїм 24 селянам 44 десятини малородючої землі, за яку по уста-
вній грамоті вони повинні були протягом 49 років щорічно виплачувати по 
149 крб.24 19 селян поміщика 
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Лукашова одержали лише 25,5 десятини землі, за кожну з яких вони 
щорічно повинні були виплачувати 7 крб. 55 коп.25 У трішки кращих умо-
вах виявилися державні селяни, які складали переважну більшість насе-
лення Боромлі. Згідно царського наказу 1866 року за ними збереглися всі 
землі, які знаходилися в їх користуванні. До 1886 року вони платили дер-
жавний оброчний податок, а потім були переведені на викуп. Але і ці се-
ляни страждали від малоземелля. У 1883 році в Боромлі нараховувалося 
1399 дворів і 5859 селян, які мали 9114 десятини землі, з них 6500 деся-
тин орної26. Таким чином, на один селянський двір в середньому припа-
дало 4,7 десятин орної землі. 

З розвитком капіталізму поглибилося класове розшарування. У Бо-
ромлі утворився прошарок сільських куркулів-підприємців. їхньому това-
риству належав великий паровий млин. Куркульські господарства росли і 
збагачувалися. Деякі з таких господарств мали від 100 до 300 десятин 
землі, 30-40 десятин лісу, амбари, комори, сараї, вітряні млини, молотар-
ки, сіялки, жатки і багато худоби. 215,5 десятин землі, а також великі ді-
лянки лісу й сінокосу належали церквам. Одночасно земельні наділи ос-
новної маси селян не перевищували 2-4 десятини на ревізьку душу27. Ча-
стина селян зовсім не мала землі. Безземельна і малоземельна селянсь-
ка біднота гнула спину в поміщицьких і куркульських господарствах та на 
церковних землях, одержуючи за свою працю по 20-30 копійок за день. 
Багато збіднілих селян йшли на заробітки за межі містечка. 

Загострювалися класові суперечності. Після кривавої розправи цар-
ського уряду над робітниками Петербурга 9 січня 1905 року в Боромлі, 
незважаючи на заборону поліції, відбулася сходка селян, на якій вшану-
вали пам’ять жертв царизму. На сходці виступив вчитель Д. О. Троцький. 
Він закликав відібрати землю в поміщиків 
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та віддати тим, хто її обробляє. Після мітингу селяни вирушили до помі-
щицького маєтку Линтваревої, відкрили комори і поділили хліб, худобу й 
птицю, спалили конторські книги із записами селянських боргів. За повід-
омленням жандармського приставу Охтирського повіту в містечку в травні 
1905 року були розкидані листівки Харківської організації РСДРП. В їх 
розповсюдженні підозрювали робітника із Харкова Кобушко28. Після пора-
зки революції 1905-1907-х рр. багато боромлян за революційну діяльність 
потрапили до в’язниці, селян примусили повернути поміщиці Линтваревій 
її майно. 

Перша світова війна завдала багато лиха трудящим Боромлі. Біль-
шість чоловіків було мобілізовано до армії. Це призвело до ще більшого 
розорення селянських господарств У1913 році майже третина їх не мала 
коней. В інших для потреб фронту реквізували більше половини коней. 
Значно зменшились посівні площі. Користуючись таким становищем, кур-
кулі за безцінь скуповували наділи бідняків, продавали за спекуляційними 
цінами хліб та інші продукти і багатіли. Вони вирішили прибрати до своїх 
рук общинні землі під приводом того, що ті заростають бур’янами. У квітні 
1915 року, коли приїхав із Охтирки землемір, щоб виділити землю для ку-
ркулів відповідно зі столипінською реформою, відбувся виступ жінок-
солдаток. Більше двохсот їх зібралося у дворі волосної управи і заявили, 
що не дозволять ділити землю до повернення з війни своїх чоловіків. А 
коли один із куркулів намагався умовити жінок, вони напали на нього і по-
били. Боячись, щоб солдатки не розправилися з ним, землемір втік із 
слободи29. 

На початку XX століття в селі поглибилося соціальне розшарування. 
Все більше землі втрачали поміщики, продаючи її або здаючи в оренду. 
Цей клас поступово сходив з історичної сцени. Велику роль стали відігра-
вати 
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куркулі, деякі з них перетворилися, практично, у фермерів. 
В 1913 році І. Є Тищенко мав понад 100 га землі, ліс, паровий млин і 

відправляв продукцію на експорт. М. С. Соляник мав 300 га землі, 40 га 
лісу, амбар, комору, три сараї, клуню, вітряк, молотарку, сівалку, жатку, а 
також коней, корів, свиней. А. Ю. Калініченко, крім землі і лісу, мав комо-
ру, два сараї, клуню, молотарку, кінні граблі і велику кількість худоби. Ку-
лібабін, крім землі 112 га і лісу 30 га, мав крупорушку і олійницю30. 

У поміщицьких і куркульських господарствах жорстоко експлуатува-
лась сільська біднота. Працював селянин від сходу до заходу сонця. Ба-
гато селянської молоді працювало в економіях поміщика і цукрозаводчика 
Кеніга біля Тростянця, одержуючи копійки за свою працю. З великим бо-
лем і гіркотою про той далекий час згадують ті, кому довелось відчути йо-
го тягар на собі. Колишній селянин-бідняк М. М. Лавріненко розповідав: "Я 
працював теслею на паровому млині в поміщика Згурського. Цей млин 
був побудований в Боромлі в 1915 році. Починали роботу, як сходило со-
нце, обідня перерва була на одну годину, а потім знову праця до заходу 
сонця. Одержували за день 40 коп., за які треба було і годувати сім'ю, і 
купувати одяг та паливо, бо ні своєї землі, ні лісу у нас не було". 

Перед Великою Жовтневою соціалістичною революцією в селі було 
понад 2500 індивідуальних селянських господарств. Серед них 50-60 бу-
ло міцними середняцькими і біля 40 великих куркульських господарств. 
Основну масу населення складала селянська біднота. 

ХЛІБОРОБСТВО І ТВАРИННИЦТВО 
Переселенці, що прийшли в долину ріки Боромлі на нові землі, були 

людьми з різними достатками. Серед 
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них було багато таких, що не мали ні худоби, ні воза, і взагалі, були над-
звичайно бідні. Частина переселенців прибула з одним конем, однією або 
двома коровами та найнеобхіднішими пожитками. Лише невелика части-
на жителів містечка мала багато худоби, возів, одягу та іншого майна. 

Боромлянам тривалий час доводилося жити у важкій і напруженій об-
становці: вони завжди мусили бути готовими до раптового нападу татар, 
до відсічі степовим кочівникам, які могли напасти з півдня або сходу і за 
якусь годину знищити містечко і його жителів. Тому протягом багатьох де-
сятиріч вдень і вночі навколо містечка несли варту зі зброєю в руках сто-
рожі. Щодня люди виходили з містечка на якусь роботу, виганяли худобу 
на пасовисько лише після того, як пересвідчувалися, що поблизу немає 
ворога. Ця постійна потреба охороняти своє життя і майно, це постійне 
напруження і чекання небезпеки поглинали масу людської енергії, відри-
вали багатьох жителів від господарської діяльності. 

Та, незважаючи на ці тяжкі умови, населення займалося постійно го-
сподарством. Головну роль із самого початку в житті переселенців віді-
грало землеробство. Боромлянська земля була дуже родючою для різних 
сільськогосподарських культур, для городництва та садівництва. Значу 
частину земель складали родючі чорноземи. Великі території були вкриті 
мішаними лісами, де росло багато фруктових дерев. Сприятливі були і 
кліматичні умови. 

На перших порах російський уряд надавав значну допомогу пересе-
ленцям хлібом, насінням для посівів, грішми і лісом для спорудження жи-
тлових та інших господарських приміщень. 

Царський уряд з самого початку виділив переселенцям у своєрідне 
общинне володіння землі, ліси та сінокоси. 
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Крім того, у приватну власність козакам і церквам були виділені спе-
ціальні землі. Поступово утворилося дрібне козацьке землеволодіння, 
але найбільш зростало землеволодіння козацької старшини. 

Переселенці починали користуватися виділеною землею, яка була 
так званим "диким полем", тобто цілиною, яка протягом віків не обробля-
лася. Тому перш за все були розорані невеликі ділянки біля осель, які 
огороджували (звідси "городи", "городити"). На них вирощували саме не-
обхідне. Згодом почали освоювати навколишні землі. У другій половині 
XVII століття традиційним було хліборобство. Орне поле у багатьох сло-
в'янських народів називали ріллею - від первісного знаряддя рала. Голо-
вним продуктом був хліб. 

"В житті - хліб усьому голова. Нема то ремесло, як леміш та чересло", 
— так говорило стародавнє прислів'я. Письменник початку XVIII століття 
чернець Климентій про це таким чином висловлювався у вірші: 

Над усі ремесла потрібнійшеє подобно 
Пахарство, же тоє всьому світу вигодно, 
Бо хоч би хто срібло і золото мог робити, 
А не маючи хліба — золота не вкусити31. 

Перед тим, як взятися за чепіги плуга, щоб провести борозну і засіяти 
зерно у добре підготовлений ґрунт, господар молився, проробляв різні 
ритуальні і магічні дії задля доброго врожаю. 

Цікаву звістку про землеробство слобожан дав академік Зуєв, який 
подорожував по Слобідській Україні в 1780-1782 рр.: "Земля дуже родюча 
і її більш усього обробляють, так що куди не поїдеш, усюди вона вкрита 
хлібним колосом, а потім або баштанами, або садами, і кожний з мешкан-
ців в городках є і обиватель, і пахар, і купець, і садівничий, і службу од-
правляє"32. 

Городи щорічно удобрювалися гноєм чи попелом, адже ці клаптики 
землі постійно експлуатувалися. У полі 
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застосовувалася двопільна система, коли частина землі відпочивала. 
Ефективно використовувався такий спосіб її удобрення, коли в середині 
літа приорювали зелену трав’яну масу. 

Традиційно процес оранки виглядав так. Ралом, запряженим парою 
волів чи коней, проходили ділянку в обидва боки раз біля разу. Заборони-
вши поле в один бік, хлібороб, щоб остаточно порушити верхній шар ґру-
нту, виконував ще поперечне ралення ("хрестик"). Лише у такий спосіб 
грунт розпушувався. 

Після оранки ралом ділянку вирівнювали і розбивали груди ґрунту 
подрібнюючими пристроями - мотикою і бороною. Традиційний плуг давав 
змогу проорювати землю на 25-30 і навіть 40 см. У народі побутувала 
приказка: "З глибокої борозни високий хліб росте". 

Сіяли із сіва - мішка, який вішали через плече. Часом користувалися 
коробом, виплетеним із соломи чи видовбаним із дерева, або відром. За 
народним календарем починали сіяти лише після свята Благовіщеня (7 
квітня). На день посівного матеріалу брали стільки, щоб засіяти за півдня 
зоране поле - трохи більше як чверть гектара. Зорану до обіду ділянку в 
другій половині дня засівали і боронували. Густо сіяли овес, дещо рідше - 
пшеницю, жито, ячмінь, оскільки із зерна вівса проростало лише одне 
стебло, а з інших злакових - кущ стебел. Тому на ділянці висівали вівса 60 
кг, а пшениці — 40 кг. 

Напруженою порою для хлібороба були жнива, які відбувалися пере-
важно у липні — серпні, а при дуже сприятливій погоді, навіть наприкінці 
червня. Це знайшло своє відображення у народному календарі, в назві 
місяця, яка походить від основного знаряддя збирання врожаю серпа. 
Вирощений з великим трудом хліб необхідно було вчасно зібрати. При 
добрій погоді кожен змарнований день погрожував значними втратами: 
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переспіле зерно висипалося. При цьому майже одночасно дозрівало ози-
ме жито, пшениця, овес, ячмінь. Примітивні знаряддя праці, такі як серп і 
коса, вимагали максимум людської праці, тому на жнива виходили усією 
сім’єю. Заможні козаки наймали сезонних робітників, а на поміщицьких і 
церковних землях працювали кріпаки. 

Збір урожаю - це особлива за напругою фаза річного хліборобського 
циклу. Крім турбот, пов’язаних з підготовкою жнивного інвентарю, вчасно і 
без втрат зібрати вирощені плоди, селянин перебував у тривожному мо-
рально-психологічному настрої: з одного боку, незмірна радість, вдячність 
Матері-Землі і всім силам за урожай, а з іншого - побоювання, страх пе-
ред злими силами, які можуть завадити зібрати з такими зусиллями ви-
рощений урожай. Тому підготовка до початку жнив і самі жнива проходи-
ли у руслі вироблених традицій і звичаїв. 

Хлібороби стежили, аби не зжати недоспіле зерно, яке давало неякі-
сне борошно. Жито і пшеницю жали тоді, коли стебла були вже жовті, а 
зерно в колосках тверде. Ячмінь косили тоді, коли стебла побіліли, хоча 
колоски ще й недоспіли, оскільки у дозрілому стані вони швидко обсипа-
лися. 

Схоплені у жменю і зжаті одним махом стебла клали на землю. 10-15 
жмень, перев'язаних перевеслом, становили сніп. Перевесло скручували 
із стебел снопа. Величина снопа залежала від роду збіжжя та його стиг-
лості. Більшими були снопи із жита і пшениці (у великих снопах менше 
втрат), меншими - з вівса, ячменю (через сируватість стебел). Снопи 
вкладали у п"ятки, бабки (10-15 шт.), а також у полукіпки (30 шт.). 

Річний хліборобський цикл завершувався транспортуванням вироще-
них сільськогосподарських плодів з поля, городів у призначені для них 
приміщення, 

31 



обмолотом злакових культур, підготовкою до зберігання їх протягом зими 
у спеціальних споруда33. 

Основним знаряддям молотьби протягом XVII - початку XX століття 
був ціп. 

Середній урожай озимого жита був сам 7, озимої пшениці - 5, ячменю 
- 7, пшениці - 4, проса - 10, гречки - 734. 

У XVIII столітті у зв’язку з деякою реорганізацією землеробства стали 
вирощувати озиму пшеницю. Поряд з землеробством в полі все ширше 
розвивалося городництво та баштанництво. На своїх городах боромляни 
садили буряки, капусту, моркву, салат, редьку, ріпу, гарбузи, огірки, цибу-
лю, часник, петрушку, кріп, хрін, кукурудзу, мак. 

У другій половині XVIII століття на Слобожанщині і в нашому селі 
стали культивувати картоплю. За наказом царського уряду її завозили 
сюди з Росії і роздавали селянам, поміщикам по декілька сотень карто-
плин для посадки. Архівні документи свідчать проте, що картопля прижи-
валася дуже повільно. Люди в ті часи не знали цінності цієї культури і не-
охоче бралися за її розведення. До того ж не знали про те, як її потрібно 
обробляти. Через це на перших порах її врожаї були дуже низькі. Добре 
було, коли її отримували вдвічі більше, ніж посадили. Однак згодом кар-
топлю навчились вирощувати як потрібно. 

Біля кожної оселі селянина і козака були садки, де росли яблуні, гру-
ші, сливи, вишні, порічки, малина. Особливо великі садки були на церков-
них землеволодіннях. 

Велике місце в господарстві займало скотарство: розводили коней, 
велику рогату худобу, овець, кіз, свиней. Майже в кожному господарстві 
була птиця: кури, гуси, качки, індики, голуби та інше. У багатьох селянсь-
ких господарствах і майже в усіх маєтках 
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козацької старшини були пасіки. 
Козакам і селянам вести господарство було важко. Частими були по-

сухи, напади саранчі, пізні заморозки та інші стихійні лиха. 
Тростянецький краєзнавець Володимир Безсмертний на основі доку-

ментів того часу описав страшний градобій 1855 року. Градобиття завда-
вало щороку великих збитків. Землі Охтирського повіту піддалися 30 чер-
вня (за старим стилем) 1855-го року такому згубному зруйнуванню від 
грози і градобиття, що в пам’яті народу ця подія збереглася на довгі роки. 

Того дня чорна грозова хмара, в якій безперервно лунали могутні 
розкоти грому, зайняла все небо. Народ недарма склав таке прислів’я: 
"На горі жеребець заірже - аж у Києві чути". Мова йшла про грім, грозу. 

30-го червня згаданого року хмара прокотилася над восьми повітами 
Харківської губернії. Вона йшла через Лебединщину, своїм лівим крилом 
захопила територію, що входить нині в наш район. Соломяні стріхи хат 
розкрито, а окремі житла розвалено і розкидано. Високі клуні, що стояли 
на городах на певній віддалі від будівель, були буквально розметані. По-
сіви хлібів, овочеві ділянки, сіно в копицях - знищені. Нескошена трава 
вбита в землю. 

Найбільше дісталося млинам. Маючи широкі крила для того, щоб ві-
тер приводив в рух жорна, ці крила в перші ж хвилини бурі стали приво-
дом для сильного повітряного удару по вітряках. Як, звичайно, ці вітряки 
розташовувалися на відкритих підвищених місцях, і буря валила їх, коти-
ла, трощила, переміщувала на велику відстань. А з окремих млинів, всі 
вони були дерев’яними, залишилися самі лише тріски. 

Градом убито багато овець, домашньої птиці, сильно побило пасту-
хів. 

Град лежав на землі товстим шаром. Після 14-ти годин 
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його танення знаходили ще градини обсягом в півфунтову гирю. (Півфун-
та - 200 грамів). 

Менше постраждала від градобою територія, що прилягала до сло-
боди Боромлі. Але й тут повно було всяких руйнувань. 

Чимало шкоди завдано пасікам: багато вуликів-дуплянок занесло геть 
водою. 

Буря 30-го червня 1855 року принесла за собою і інше лихо. Товстий 
шар граду, що лежав усюди, почав танути, вода полилася в ярки, підми-
ваючи і обвалюючи їхні схили, річки розлилися. Рівень води піднявся на-
віть вище, ніж весною, і все сіно, яке уціліло в копицях у долинах Боромлі 
та Ворскли, намокло і погнило. Окремі мости вода знесла. 

Губернські статистики, підраховуючи збитки, завдані стихією, написа-
ли, що з донесень з місць про цей "феноменальний град" не можна підра-
хувати ці збитки навіть приблизно, так багато їх завдано людям приро-
дою35. 

СВІТ СЕЛЯНСЬКОЇ ОСЕЛІ 
Вже в 1659 році, в перший рік свого життя, у боромлянському краї пе-

реселенці спорудили собі житло окремо для кожної сім"ї. Це були неве-
личкі хати, які являли собою затишну оселю для життя. Будиночки були 
невеликі і майже нічим не відрізнялися один від одного, як простих коза-
ків, так і заможних. У старовину хати складалися з однієї кімнати та сіней. 
Потім згодом до цієї будівлі добудували ще й святкову кімнату. Лише в 
ХІХ ст. багаті селяни і поміщики стали будувати домівки на три, чотири і 
навіть п"ять кімнат. Спочатку розміри типової хати, як пише дослідник В. 
П. Семенов 36, були невеликими: сім аршин в довжину і шість з полови-
ною в ширину37. 

Українська хата, взагалі - неповторний витвір 
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народного архітектурного мистецтва. При її будівництві народ проявляв 
творчу наснагу, втілював свій досвід, знання і художній смак. Хата для 
селянина була всім: і храмом, і рідним краєм, і батьківщиною, і матір’ю. 

Будували будинки з дерева. Стіни робили у вигляді зрубів з горизон-
тальних колод. Разом з тим були будинки, стіни яких складалися із стовп-
ців і називалися каркасними будівлями. Стовпи розміщували по кутах бу-
дівлі й проміжках стіни на віддалі один-два метри. У стінах робили вікна, 
які у XVII - XVIII ст. були дуже маленькими на одне скло. В ХІХ ст. для ві-
кон стали робити рами на три і навіть чотири шибки. Для збереження те-
пла робили вікониці або килими з соломи, якими на ніч закривали вікна. 
На стіни клали сволоки, на яких споруджувалася стеля з дощок. На стелю 
зверху накладали товстий шар глини (8-12 см.) для збереження тепла. В 
ХІХ ст. народні умільці зробили і тут значне вдосконалення. Спочатку на 
стелю накладали шар рівної соломи в снопах без колосків товщиною 5-7 
см, а потім обмазували густою глиною з таким розрахунком, щоб солома 
залишалася сухою. Це давало великий ефект теплоізоляції. 

Над будівлею зводився, як правило, чотирисхилий дах на кроквах. 
Дах покривали переважно соломою, зв’язаною у снопи. У ХІХ ст. зрідка 
починають використовувати замість соломи ґонт. Це своєрідний покріве-
льний матеріал у вигляді клиновидних дощечок з подовжнім пазом на то-
рці. При спорудженні покрівлі тонша частина однієї дощечки вставлялася 
в паз іншої. Довжина дощечок була п'ятдесят-шістдесят сантиметрів і ши-
рина десять сантиметрів. В ХІХ ст. з'явилися перші будинки з цегли, по-
криті залізною покрівлею. 

Стіни дерев’яних хат після їх будівництва клинцювалися, а потім об-
мазувалися глиною, замішеною з половою. Після цього стіни білили крей-
дою. 
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Внизу споруджували призьбу по периметру всієї хати і фарбували 
жовтою глиною або жовтою охрою. 

У середині хати у другій половині XVII і XVIII ст. підлога була земля-
на, яка зверху змазувалася розчином зеленої глини і по периметру під 
стінами робилася своєрідна обводка з жовтої глини або з жовтої охри." 
Господині повинні були мазати земляну долівку, як правило, раз на тиж-
день. В XIX ст. починає з'являтися дерев'яна підлога. 

Внутрішня обстановка в хаті була майже однакова. Четверту частину 
площі займала піч. У другій половині XVII ст. біля печі влаштовували не-
величкий дерев’яний настил, де спали. Тут же біля стелі була прикріпле-
на колиска для дитини. У будинку обов’язково була невеличка шафа-
мисник для тарілок, чашок та іншого посуду. Від печі до стіни був встано-
влений дрючок, на якому вішали одяг. Під стінами були лави. У кімнаті 
обов’язково встановлювався довгий дерев’яний стіл, який застилався 
скатертиною. На ньому завжди був хліб і сіль. 

Піч у старовину мала велике значення. Хліб і усякі страви готувалися 
в основному в печі. Домовий любить піч, як колись вважали, має в ній 
своє житло. Через це в хаті заборонялося говорити лихе слово, що відби-
лося в прислів’ї: "Сказав би, та піч у хаті". 

На стінах були розміщені ікони та малюнки в основному релігійного 
змісту. Тут же в куточку була лампадка, яку обов’язково засвічували в 
святкові дні. Обов'язковим у будинку було дзеркало з вишиваними рушни-
ками по боках. 

Символічне значення для людей мав і поріг. Через нього не можна 
було вітатися, на нього не можна було плювати. Цей звичай, напевно, пі-
шов від того, що в старі часи під порогом ховали дітей, які були не хре-
щені. Обов'язковим атрибутом хати була скриня для одягу. 
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Як правило, до будинку прибудовували і комору, де зберігали різне 
господарське добро: одяг, посуд і все найдорожче, що було в господарст-
ві. Деякі з господарів будували комори, як окремі господарські приміщен-
ня. Але це не було дуже поширено. На селянському подвір'ї обов'язково 
була клуня, яку ставили, по можливості, на певній віддалі, щоб запобігти 
пожежі. В клуню, як правило, звозили снопи хліба і пшениці, які обмоло-
чували вже пізно восени після завершення головних сільськогосподарсь-
ких робіт. Селянський двір обгороджувався тином, інколи поруч викопу-
вали канави. 

Господарем селянського двору і головним вважався чоловік. Це був 
сталий ідеал господаря, який сформувався на ґрунті захисту сім'ї і хлібо-
робського устрою життя. Господар - це порядок і лад у всьому, достаток, 
гідне людини життя, слідування народним традиціям, впевненість у завт-
рашньому дні, забезпечена старість і щаслива доля дітей. Господиня - це 
затишок і охайність у хаті і на подвір'ї, де все прибрано і прикрашено, всіх 
нагодовано і доглянуто. Бо вміє з нічого зробити щось, як кажуть в народі. 
Господарський син - це біла сорочка, чемність і ввічливість з усіма, повага 
до старших, до їх звичаїв; це підмога господарю у всіх господарських 
справах. Господарська донька - це квітник під вікном, прядіння і вишиван-
ня; у неї все в руках повинно горіти; вона чемна і привітна, дбає про свою 
дівочу честь. Власне виховання в сім'ї - це була підготовка майбутнього 
господаря і господині. 

Переселенці мали своєрідний характер, який гартувався складними 
історичними умовами їх життя. Це сприяло виробленню таких рис, як 
стриманість, скритність та розвитку певних дипломатичних здібностей. 
Слобожанин дуже розсудливий: якщо йому скажуть, що його прохання 
неможливо виконати, він більше ніколи не стане прохати. Він вірний да-
ному слову, бідність і 
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голод переносить терпеливо, не полюбляє нецензурних слів. Він поважає 
свободу і простір, не дозволяє, щоб його зневажали. В 1845 році, згідно 
даних Філарета в Харківській губернії було зареєстровано 338 злочинів, 
крадіжок і шахрайства. Але в жодному злочині не був задіяний слобожа-
нин38. 

Жителі вживали горілку, але не перепивалися, її більше вживали для 
бесіди, ніж для п’янства. П’ятеро чоловік могли просидіти в компанії пів-
дня і випити пів осьмушки горілки. Слід мати на увазі, що напої того часу 
були некріпкими. 

ОДЯГ. Населення села, займаючись землеробством, носило, в осно-
вному, селянське вбрання. Воно було, як робоче, так і вихідне, на свято. 
На особливі свята, такі як одруження, шили спеціальне красиве вбрання. 
Одяг, як і раніше, виготовляли в умовах натурального господарства. З 
полотна шили чоловічі і жіночі сорочки, спідниці, фартухи, чоловічі штани. 
Широко використовували вовняні тканини, як домашнього виробництва, 
такі привозні. Із сукна виготовляли верхній одяг, особливо свити. Вовняна 
тканина була прекрасним матеріалом і для жіночого одягу: запасок, обго-
рток, плахт, спідниць. Багато компонентів одягу шили і з крамного шовку, 
парчі, оксамиту, польського і англійського сукна. 

Верхній одяг чоловіків, переважно сукняний, складався з традиційних 
компонентів: свита, сердак, опанча, кирея, бурка. Поясний одяг — це 
штани двох типів: з широкими і вузькими штанинами, які стягувалися на 
поясі мотузками. Крім того, носили різні за шириною шкіряні пояси. Чоло-
віки підстригали волосся, як правило, "у кружок" або "під макітру". Осно-
вою жіночого одягу була довга полотняна сорочка. Поясним одягом у жі-
нок були спідниця, обгортка, запаска. Верхнім одягом жінки була така ж 
свита, як і в чоловіка. І жінки, і чоловіки 

38 



носили теплі хутряні або сукняні безрукавки. Універсальним взуттям для 
всіх були постоли, личаки, черевики, чоботи. Але найбільше переважали 
черевики і чоботи. 

Найпоширенішою жіночою прикрасою було коралове намисто. Були 
також прикраси із дутого скла, вироби з металу. Заможні дівчата прикра-
шали себе дукатами. 

Кожна молода дівчина була навчена готувати собі вбрання сама. 
Особливо велику роботу, і заздалегідь, необхідно було провести перед 
весіллям. Молода дівчина мусила зробити самостійно, а також придбати 
значну кількість одягу. Число сорочок, запасок, крайок, намиста було ви-
міром достатку і працьовитості. Звичайно, дівчина повинна була мати не 
менше десяти сорочок. Вбрання дівчат вражало різноманітністю і добрим 
художнім смаком усіх його частин. Значна увага зверталася на прикраси і 
вишивку. 

Волосся дівчата заплітали в одну або дві коси. їх носили або опуще-
ними на спину, або укладеними вінкоподібно на голові. Волосся 
пов’язували вишитою стрічкою. У свята вбрання збагачувалося вінком з 
квітів, який одягали тільки повнолітні дівчата. Вінок — це ознака майбут-
ньої доброї господині, тому збещена дівчина не мала права його носити. 
Складними були весільні вінки. Дівчата на голові зав’язували хустку. За-
міжні жінки, як правило, носили очіпок. 

Універсальним одягом, як для жінок, так і чоловіків, У холодні зимові 
дні був кожух. Для жінок, а особливо дівчат, він спеціально прикрашався. 

ВЕСІЛЛЯ. Весілля на Слобожанщині описано в багатьох працях вче-
них^ драматургів, художників. Характерні риси боромлянського весілля 
ми описуємо на основі праці професора М. Ф. Сумцова "Слобожани", яка 
вийшла в 1918 році, та спогадів старожилів села. Весільні урочистості у 
XVIII - початку XX ст. мали такий 
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вигляд. 
У народі вважалося, що шлюб - це гарне діло, але залежить від волі 

божої. Народ створив цілий напрям весільних прислів'їв: "Судженого ко-
нем не об"їдеш", "Хто рано жениться - ніколи не кається", "Женитися не 
напасть, та якби оженившись, не пропасти", "Є каяття, та нема вороття", 
"Дівкам не слід засиджуватися: хоч за старця, аби не остаться". У ті часи 
вінчалися здебільшого після закінчення сільськогосподарських робіт. Піс-
ля Покрови дівчина прохає Присвяту Богородицю покрити її хоч ганчір-
кою, щоб не залишатися дівкою. Батько дає синові пораду вибирати мо-
лоду обережно: 

Не уважай, пане-брате, 
Чи головонька гладка, 
Не уважай, пане-брате, 
Чи гладко в таночку ходить, 
Онопойди, питай люди, 
Чи у неї хатка. 
Онопойди, питай люди, 
Чи сорочку зробить. 

Весілля справлялося пишно і йшло таким чином: 
- молодий через старостів начебто купує молоду; 
- торг за дівчину, плата батькові, заручини; 
- молодій розчісують косу; 
- на молоду надівають очіпок, очепини; 
- перед весіллям дівчата гадають; 
- молодих саджають на кожух; 
- молодих водять круг стола, діжі або короваю; 
- пригощання короваєм; 
- весільний бенкет;  
- зв’язування рук молодим; 
- обливання водою біля колодязя; 
- зустріч молодих за свічкою; 
- привітання від малого хлопця; 
- весільні пісні, побажання молодим; 
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- кидання на молодих зерна; 
- комора, весільне ліжко; 
- перезва. 
Починалося весілля звичайно промовами сватів. Мати, побачивши 

сватів, говорила доньці: "Ох, вже старости приїхали! Вийди з хати". Вхо-
дили старости - 2 чоловіка з паличками в руках, знімали шапки, Низько 
кланялися і казали. 

Свати: 
— А пустіть, будьте ласкаві в хату, кланяємось вам, свате, хлібом-

сіллю (давали хліб). 
Батько й мати: 
— Спасибі за хліб, за сіль! Сідайте! 
Свати: 
— Ми прийшли до вас шукати куниці, що ховається під солом’яні ко-

пиці (входила дівчина і, наче засоромившись, ставала коло печі й колупа-
ла її). 

Батько: 
— Бачите, ловці-молодці, що ви наробили: мене з жінкою засмутили, 

що скоро піч зовсім повалиться. Так ось що ми зробимо: доброго слова не 
цураймось, а щоб ви нас не порочили за те, що ми передержуєм куницю - 
красну дівицю, то ми вас перев’яжемо і тоді усе добре вам скажемо. Доч-
ко! Прийшла черга і нам до прикладу казати, годі піч колупати, а чи нема 
чим цих ловців - молодців пов’язати? (Дочка мовчала, колупала піч). 

Мати: 
— Чи чуєш, що батько каже? Йди та давай чим людей пов’язати! А 

може нічого не придбала, та з сорому піч колупаєш? Не вміла матері слу-
хати, не вчилася прясти, не зробила рушників? (Дівчина йшла в кімнату і 
виносила звідти на тарілці два вишитих, хрест на хрест покладених, руш-
ники, клала їх на хлібові, вклонялася і цілувала руку у батька та у неньки, 
потім обв’язувала рушниками сватів). 

Свати вклонялися і казали: 
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— Спасибі батькові і матері, що свою доню рано будили і доброму ді-
лу вчили. Спасибі й дівочці, що рано вставала, тонко пряла і гарні рушни-
ки придбала (входив молодий, дівчина виносила червону хустку). 

Батько: 
— Цьому, дочко, сама чіпляй, за пояс хустку затикай, та добре себе 

притягай, та слухай його і шануй (дівчина дарувала хустку, старі починали 
частувати гостей). 

1-й сват хвалив горілку і казав другому: 
— Ану, товаришу, спробуй ти, та скажи, чи пили ми таке у Туреччині 

або у Німеччині? 
Батько: 
— Кушайте на здоров’ячко! Ішла баба від ляхів та несла здоров"я сім 

міхів, так ми у неї купили, сім рублів заплатили, та в цю горілочку поло-
жили. (Входили дівчата, дружки). 

Дівчата співали: 

Обмітайте двори, 
Застилайте столи, 
Кладіте ложечки, 
Срібні блюдечки, 
Золоті мисочки, 
От йдуть дружечки! 

Мати: 
— Сідайте, дружечки, мої голубочки! (Садовила їх біля молодих). 
Дівчата співали: 

Ламліте роженьку, 
Стеліть дороженьку, 
Щоб м’яко ступати 
На двір танцювати, 
За скрипками, цимбалами, 
З хорошими боярами. 

(Входили бояри, хлопці декотрі з музиками і починали 
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грати й танцювати). 
Засватана дівчина співала: 

Коли б я знала, 
Коли б відала, 
Що засватана буду, 
Мила б стіни, 
Щоб були білі, 
Для свекра старенького 
Для приходу його... 
А рідня молодої співала таку пісню: 
Дай нам, Боже, а добрий час 
Як у людей, так у нас, 
І щасливую годину 
Звеселися родино, 
Щоб нам жито родило. 
Коли молоду садили на покуті, на так званий посад, то співали: 
Слала зоря до місяця: 
Ой, місяцю-товаришу, 
Не заходь ти ранній мене, 
Зайдемо обоє разом, 
Освітимо небо і землю, 
На посаду ранній мене, 
Сядемо обоє рядом, 
Звеселимо ми два двори: 
Зрадується звір у полі,      , 
Зрадується гость у дорозі, 
Слала Мар’я до Івана: 
Ой, Іване, мій суджений. 
Не сідай ти на посаду, 
Ой, первий двір — батька твого, 
А другий двір — батька мого. 

Багато пісень відносилося до весільного хліба — короваю, який ко-
лись був жертвою богам. Наприклад: 
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Марусина мати 
По сусідоньцям ходить. 
Сусід своїх просить: 
Да сусідоньки мої: 
Прибудьте до мене, 
Та до моєї хати, 
Та до мого дитяти 
Коровай бгати. 

Пекли коровай з учтою, пишно і велично піднімали діжу до стелі, сту-
кали по печі. При цьому співали такі пісні: 

Постав староста на столі свічечку: 
Гори, гори, свічечко, аж до півночі, 
Доки наша піч коровай не спече. 
Піч наша регоче, 
Короваю хоче, 
А припічок усміхається, 
Короваю сподівається. 
Ой, коровай, коровай, 
Багато до тебе кошту треба: 
Корець муки пшеничної, 
Цебр води криничної. 
Фаску масла ярованих коров, 
Копу яєць молодих курей, 
Гарнець солі ледової, 
Ківш калини червоної. 
Світи місяцю, з раю 
Нашому короваю, 
Аби був коровай красний 
Та як сонечко ясний, 
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Аби нам ся било видно 
Коровай плести дрібно 
З-під споду різочками, 
А зверху квіточками. 

Коли йшли до церкви вінчатися, а також, коли молода йшла до моло-
дого, то їх благословляли іконами на нове життя. 

У руках молодих були ікони на рушниках, на молодій весільна черво-
на шапка з квіток, поруч дружко, перев’язаний рушничком. 

Після вінця молоді йшли до батьків жениха на трапезу. Батько й мати 
жениха сиділи на кожусі, вивернутому уверх шерстю, і держали у руках 
хліб, яким благословляли молодого, відпускаючи його на коні до молодої. 
Там батько й мати молодої виходили їм назустріч у вивернутому кожусі 
на кочерзі або на вилах з горшком, з водою або вівсом. На коня сідав ро-
дич молодої і немов утікав від бояр, котрі його доганяли теж на конях і 
приводили на двір, де він брав немов викуп за молоду. Викуп теж брав 
малолітній брат молодої за свою сестру. Сідали за стіл, молода у сірому 
або білому куптуші, взута в червоні черевики з підківками, у плахті, у ви-
шитій сорочці з стрічками у волоссі, у намисті; молодий у жупані та черке-
сці, у суконних штанях, у високій червоній шапці. Роздавали подарунки, 
потім виходили на двір танцювати до обіду під музику. Грала, звичайно, 
троїста музика: скрипка, бас і флейта. На столі стояв коровай, перед об-
разами - шабля з запаленими свічками. Подавали багато всякої страви: 
локшину з свининою і куркою, борщ, жарене, капусту. Дружко роздавав 
коровай. Після обіду знову танцювали, вечеряли. Потім їхали у двір до 
молодого, де запалювали куль соломи і через це вогнище усі переїздили. 
Молода роззувала молодого, а він злегенька бив її халявою по спині.  
Якщо молода зберегла своє дівоцтво, усі 
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радувалися і з радощів били вікна і усе, що попадалося під руку, але, 
здається, розбивали усе не з радощів тоді, коли молода не зберегла своєї 
дівочої честі. 

На другий день після весілля бува перезва: молодих водили з музи-
ками по вулицях, а веселі жінки та чоловіки співали пісні, здебільшого со-
ром'язливого змісту, і танцювали. 

Весілля обходилося дорого. Можна зробити цікаве порівняння, скіль-
ки воно обходилося на Слобожанщині в 1786 році і скільки коштувало тут 
же приблизно через сто років в 1898 році. Витрати молодого були такі: 

  1786 р. 1898 р. 
1 За вінчання попові і півчим  1 крб. 50 коп. 15 крб. 
2 Батькові та матері молодої 70 коп. 20 крб. 
3 Рідні її (братам, сестрам) 2  крб.  04  коп. 8 крб. 
4 Дружкам на горіхи 20 коп. 10  крб. 
5 Боярам на квітки 05 коп. — 
6 Хліб 3 крб. 3  крб. 
7 Горілки 9 відер 6 крб. 50  крб. 
8 М"ясо та сало 2  крб.  20  коп. 20 крб. 
9 Солі 1/4 пуда 10 коп. — 
10 Риба та масло 90 коп. — 
11 Перець  — 
12 Музика 10 коп. 17 крб. 
 ВСЬОГО: 16 крб. 79 коп. 150 крб. 

Щодо витрат молодої та її родини, то вони в 1786 році на подарунки й 
на пригощання давали 17 крб. 41 коп., а в 1898 році - 54 крб. Взагалі ж 
весілля в 1786 році обходилось приблизно в 33 карбованці, а в 1898 році - 
204 карбованці. 

Проходив місяць, другий, третій, і молоде подружжя починало чекати 
поповнення сім'ї. 
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Вагітна жінка повинна була стерегтись не тільки того, що їй, без сум-
ніву, шкодило, але й народних забобонів від таких подій, які не мали ро-
зумового обґрунтування, наприклад, не дивитися на жаб, на калік, не пе-
реступати й не топтати віника або деркача. "Ти б, молодице, не топтала 
деркача: не годиться, гріх", — казали одній жінці, а вона відповідала: "Та-
ке! Хто заміча, той і одвіча". Але коли прийшли важкі роди, то вона муси-
ла була вклонитися віникові. 

Коли дитина здорова, то незабаром її хрестили. Баба-повитуха пере-
давала її кумові і говорила: "Нате вам новонароджене, а нам принесіть 
молитвенне й хрещене" Кум передавав дитину кумі і йшли до церкви хре-
стини правити. 

Після хрестин верталися додому. Кум з кумою сідали на покуті. Дити-
ну давали матері з доброзичливими промовками. Приходили гості і спра-
вляли хрестини. Господар частував горілкою і бризкав нею під стелю, 
щоб дитина виростала. 

Днів через два бували зливки або рай. Приходили тільки баби. На 
стіл клали хліб і сіль. Повитуха непочатою водою, тобто узятою вранці до 
схід сонця, обмивала породіллі обличчя й руки, щоб ніхто не зурочив, і 
груди. 

Поміж кумом та кумою, породіллею і бабою-повитухою, звичайно, 
встановлювалися добрі відносини. Жінка ходила до своєї баби в свята в 
гості з подарунками. 

Коли проходив рік, то відбувався постриг дитини, яка сиділа на кожусі 
вовною наверх. Волосся ховали в тину, щоб кучерявий був, або в ко-
ров’ячий кізяк, щоб чорнявий був. Так і з"явився звичай, щоб зла людина 
не використала волосся на шкоду дитині. 

Звичаї зливок і постригу дуже старі. Перший звичай має значення 
очищення, а другий - жертви богам. 

У життя дитина вступає поступово. Спочатку його тримають в пелюш-
ках в колисці. Мати співає над ним 
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люб’язні, чулі пісні. Під ці пісні в звуках рідної української мови просипа-
ються й ростуть перші думки та почуття людини, — святе діло мати і свя-
те діло рідна мова! 

Колискові пісні занадто прості, легкі, цілком пристосовані до перших 
промінців розуму в дитини. Здебільшого мати або сестричка співають про 
кота-воркота: 

Коте сірий, 
Коте білий, 
Коте волохатий, 
Да ходи до хати 
Дитиноньку колихати, 
Дамо тобі пани (хліба) 
Да у твої лапи, 
Дамо тобі сала, 
Щоб дитина спала, 
Будем бити по лапках, 
Щоб не ходив по лавках, 
Щоб не скидав кружечків, 
Щоб не з'їдав вершечків. 

Коли діти стануть дорослими парубками та дівчатами, то починають-
ся так звані "вулиці" — влітку, "вечорниці" або "досвітки" - взимку. Молоді 
ж збираються в хаті якої-небудь вдови, співають, жартують. Ці зібрання 
часом бувають шкідливі. Вже в старовину, як видно з оповідання Квітки-
Основяненка "Маруся", поважні батьки не пускали дочок на вечорниці. 

РОЗВИТОК РЕМЕСЕЛ І ПРОМИСЛІВ 
Значна кількість боромлян, крім землеробства, займалася ремесла-

ми: гончарним, чоботарським, теслярським, ткацьким, ковальським. В 
ХХ/ІІ-ХІХ ст. без цього неможливо були уявити життя людей. 

Вже в 1661 році боромлянський козак М. Пруник виявив біля р. Боро-
млі залізну руду. Разом з іншими 
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козаками він виплавив з цієї руди залізо і про своє відкриття повідомив 
російський уряд. Бєлгородський воєвода прислав до місця виявлення ру-
ди тульського майстра-ливарника П. П’ятигорця та бєлгородського коваля 
Ф. Свинця. Вони встановили, що поклади місцевої руди займають площу 
500 сажнів довжиною і 250 сажнів шириною. Була ще раз випробувана 
якість руди і розпочато добування заліза. Однак залізоплавильне вироб-
ництво тут не розвинулося, мабуть через те, що поклади руди виявилися 
недостатніми для економічно-доцільної експлуатації. Біля річки Боромлі 
сьогодні є невеличка криниця, яка розташована біля ПМК-145, вода в якій 
містить надзвичайно багато заліза. Напевно, якраз тут, в ті часи брали 
залізну руду. 

Невід"ємною частиною хліборобства було млинарство. Його розвиток 
обумовлювався постійно зростаючою потребою в борошні. Тому водяні і 
вітряні млини в XVII-XIX ст. будували водночас з першими господарськи-
ми спорудами. У млинах ставили крупорушки, ступи для товчіння проса і 
ступи, в яких валяли сукно. На перших порах уряд звільняв млинарський 
промисел від податків. Коли ж минали пільгові строки, власники млинів, 
особливо козаки і міщани, мусили платити державі встановлений оброк 
(збір). Кожен житель займав чергу для розмелювання зерна, без черги 
право молоти зерно мали лише священики. Була встановлена традиційна 
плата власників млинів - одна десята частина від змеленого. 

Відомий дослідник Слобожанщини А. Г. Слюсарський зауважує, що 
спорудження млинів в той час було справою важкою і дорогою: доводи-
лося будувати спеціальні греблі, "запруди", виготовляти потрібне ус-
таткування, купувати млинарські камені (круги). З скарги козаків на охтир-
ського полковника І. Перехреста довідуємося, що млин козака М. Ященка 
коштував 300 крб., млин Т. Мельниченка — 200 крб., млин Н. Ощенка - 
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100 крб. 
Звичайно, вкласти такі великі гроші в млини могли тільки козацька 

старшина, дворянство, духовенство та окремі багаті козаки. Млинарство 
було одним з особливо прибуткових засобів. Тому козацька старшина, 
дворяни і духовенство докладали всіх сил, щоб обмежити ініціативу та 
права козацтва і міщанства у цьому промислі. У згаданій скарзі на охтир-
ського полковника Перехреста говориться, що у двох козаків с. Боромлі 
М. Бученка та М. Босова відібрав млин Перехрест, а у третього Н. Обще-
нка - сотник Ємельянов39. 

З самого початку заснування Боромлі тут вирощували льон, який 
спеціально обробляли, робили з нього пряжу, а потім нитки на прядці. їх 
фарбували в певний колір і на ткацьких верстатах ткали полотно. У Бо-
ромлянському краєзнавчому музеї є ці знаряддя ткацтва. Ткацтвом, в тій 
чи іншій мірі, займалися практично в кожній сім'ї і в основному жінки. На-
прикінці XIX століття скупник платив господарці за пару рушників 20-25 
коп., а вже продавав у крамниці в 2-3 рази дорожче. 

Значні поклади високоякісних глин давали можливість виготовляти 
цеглу, з якої в першу чергу будували церкви. Таких заводів у XIX столітті 
працювало п"ять. 

В Х\/ІІ-ХІХ століттях посуд простих людей в основному складався з 
гончарних виробів. У селі, як пише видатний російський історик В. П. Се-
менов, були сприятливі умови для гончарного промислу. У районі, так 
званого "Великого лісу", залягали високоякісні гончарні глини. Вони за-
ймали невелику площу і до того ж на невеликій глибині. До речі, слід від-
мітити, що під час археологічних розкопок на території села Слов'янсько-
го поселення III-IV століття нашої ери археологи знайшли зруйнований 
горн. За складеними ескізами він відновлений і встановлений в Сумсько-
му краєзнавчому музеї. 
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В. П. Семенов відзначає видатну роль боромлянських гончарів, яких 
у селі нараховувалось на початку XIX століття до 200 чоловік. Більшість з 
них були бідними. Найбільш багаті гончарі наймали собі помічників і ство-
рювали невеликі цехи. Значну частину виробів збували на дому. Решту 
вивозили на базари, ярмарки або в інші міста. Деякі з них виїжджали в 
центральні губернії і на південь Росії40. Та значна кількість гончарів виму-
шена була продавати свої вироби скупникам цілими горнами. У першій 
половині XIX століття до 100 виробів необхідно було додати ще сотню 
безкоштовно, а інколи і більше. Скупники розплачувалися грішми, а інко-
ли доставляли вугілля, яке було дуже важко дістати навіть за високу ціну. 
Скупник часто наперед кредитував гончарів грошима. Бувший завуч шко-
ли М. М. Просяников, займаючись вивченням ремесел, підрахував, що 
сім"я кустаря за півроку роботи заробляла 4 крб. або 24 коп. за день, в 
той час скупник мав у 2-3 рази більше прибутку. 

Дуже розвинутим у селі був чинбарний промисел, тобто вичинка і об-
робка шкір. Було декілька спеціальних майстерень по пошиттю взуття. За 
цей промисел заробіток становив 40-60 коп. за день. Кількість гончарів 
наприкінці XIX століття зменшилась. Це було зв’язано з виникненням ве-
ликих підприємств, які виготовляли посуд. Але багато жителів продовжу-
вало займатись гончарним промислом. У 80-х роках у Боромлі нарахову-
валось більше 40 гончарів, які збували свої вироби в Охтирському повіті. 
Окремі кустарі виготовляли цеглу. Розвивалось ковальське ремесло. У 
той же період працювало 14 ковалень. Продовжували розвиватись кра-
вецьке і чоботарське ремесла41. 

Після відміни кріпосного права в Боромлі більш інтенсивно розвива-
лись промисловість, ремесла і промисли. 
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На початку 60-х років XIX століття тут діяли три винокурних і селітро-
ваний заводи. З 1865 року працював паровий вальцевий млин, який ви-
робляв пшеничної муки на 300 тис. крб. в рік. Наприкінці XIX - початку XX 
століття на ньому працювало більше 50 робітників42. У 1884 році почав 
працювати ще один вальцевий млин43. Крім того, було ще десять водяних 
і сто двадцять вітряних млинів. Економічному розвитку слободи сприяло 
будівництво в 1877 році залізничної дороги Мерефа - Ворожба, яка прой-
шла за 8 км від неї. Станція Боромля щорічно приймала 50 тис. пудів ван-
тажів, а відправляла 1.200 тис. пудів44, з яких 600 тис. пудів виключно зе-
рна і борошна. У тому ж році почалося спорудження водокачки і водопро-
воду від Розумівського ставка до станції. Це було пов'язано з тим, що ко-
лишні паровози не могли подолати відстань від Тростянця до Сум без до-
заправки водою. Час створення Розумівського ставка точно визначити не 
вдалося. Як говорять старожили, у першій половині XIX століття землі і 
ліс в районі ставу належали панові Розумовському. На півострові, там, де 
на сьогодні знаходяться залишки будівель водогінної станції, була і сади-
ба пана. Звідси, напевно, і пішла назва водоймища. У 1895 році відкрили 
для руху залізничну вітку Боромля - Лебедин. 

Наприкінці XIX ст. подальшого розвитку набула винокурна справа. Є 
цікаві дані за 1880 рік за два винокуренних заводи в Боромлі. 

Перший винокурний завод належав купцям М. Д. Остапенку і В. Є. 
Григорьєву. Цей завод мав таке обладнання: один паровий двигун потуж-
ністю 20 к. с, один водяний двигун потужністю 2 к. с, один заторний чан, 
три бродильних чани та один перегінний апарат. Площа солодовні скла-
дала п'ятдесят квадратних сажень. На заводі працювало двадцять робіт-
ників, причому всі 
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чоловіки. Виробництво хлібного спирту склало один мільйон шістсот тис. 
літрів на суму сорок чотири тисячі карбованців. 

Другий винокурний завод належав Д. І. Алещенко. Його обладнання 
було таке: паровий двигун, парова машина, два дерев’яних куби, один за-
торний чан, три бродильних чани і чотири перегонних апарати. На заводі 
працював один винокур, його помічник і тридцять чоловік робітників. За 
період з грудня 1879 до червня 1880 року, тобто практично за півроку, ви-
робництво хлібного спирту склало вісімсот тисяч літрів на суму двадцять 
дві тисячі карбованців45. 

БОРОМЛЯНСЬКА ПОЛУНИЦЯ 
Поряд з традиційним вирощуванням різних сільськогосподарських 

культур у Боромлі протягом тривалого часу населення займається куль-
тивуванням полуниці. Усе почалося у попередньому XIX ст., коли селянин 
М. С. Скринька випадково роздобув в одному з монастирів саджанці по-
луниць. Це був 1867 рік, тобто, з того часу минуло майже півтораста ро-
ків. 

З того часу поступово вирощуванням полуниць стали займатися все 
більше і більше селян. Причому, цією справою вони займалися без особ-
ливих агротехнічних прийомів, які існували в той час. Протягом десятків 
років боромляни вирощували єдиний сорт, який у свій час дістав М. С. 
Скринька. Назва цього сорту невідома. Йшли роки. І ось в 1903 році бо-
ромлянський селянин Лозовий знову ж випадково дістає відомий сорт 
Шарплес, який у нього запозичують чотири-п’ять сімей. 

На початку XX ст. сотні жителів займаються цією справою. Полуниці 
продають у Боромлі, Сумах, Охтирці, Лебедині. За підрахунками газети 
"Утро" в 1908 році боромляни садили полуниці на площі, більше п'ятдеся-
тьох десятин і збирали з них до 15000 пудів полуниць46. 
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В 1907 році в Боромлі створюється сільськогосподарське товариство, 
що сприяє значному піднесенню цієї справи. Значну роль відіграє його 
голова Іван Сокольський. 

Для підтримки боромлянських господарів, які займалися полуницями, 
поширення її в інші населені пункти, впровадження кращих сортів та пе-
редових агротехнічних прийомів вирощування головне управління земле-
впорядкування і землеробства Харківської губернії з 8 по 12 червня 1908 
року в Боромлі організувало проведення спеціальної конкурсної виставки. 
У ній брали участь 80 боромлян, три представники з Харкова, жехорський 
майстер П. М. Творошенко, який експонував на виставці в горщиках най-
кращі сорти: Нобль, Лакстона, Абрикосова, Фюрст, Пукрел, Луї Готьє. Са-
дівник М. І. Червинський експонував модель спеціального залізничного 
вагона для перевезення полуниць. З міста Харкова була привезена спе-
ціальна література, в якій містилися рекомендації по вирощуванню полу-
ниць. Важливо відмітити, що у сімдесяти чотирьох боромлян на виставці 
був той же сорт, який сорок один рік тому завіз у Боромлю селянин М. С. 
Скринька47. 

Виставка продовжувалася п’ять днів і викликала надзвичайну заціка-
вленість як місцевого населення, так і приїжджих. Вхід був безкоштовний. 
За перші дні її відвідали дві тисячі сто чоловік. Про неї писали Харківські 
губернські газети. Боромляни з великою зацікавленістю не лише її огля-
нули, а й навели численні довідки про більш-менш наукову організацію 
цієї справи. Всі нові сорти були залишені селянам для культивування, а 
такі сорти, як Нобль і Лакстан були подаровані селянину С. Д. Ковальову. 
Ця виставка зробила своєрідний переворот у подальшому вирощуванні 
полуниць. 

Експертна комісія підвела підсумки конкурсної 
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виставки. Всього було нагороджено тридцять шість чоловік. Серед наго-
род були: одна мала срібна медаль, дві бронзових медалі, п’ять похваль-
них листів. Від Харківського губернського управління землевпорядкування 
і землеробства також були чотири грошові нагороди по 3 та 2 крб., одне 
свідоцтво на малу срібну медаль, шість свідоцтв на бронзові медалі і біля 
дев'ятнадцяти похвальних листів боромлянського сільськогосподарського 
товариства. За великий вкладу розвиток полуничної справи боромлянину 
Федору Михайловичу Скриньці, сину М. С. Скриньки, була вручена мала 
срібна медаль. 

ЧУМАЦТВО 
Одним з найдавніших і найвагоміших допоміжних занять українців 

було чумацтво. Початки цього заняття сягають доби Київської Русі. Не 
менш інтенсивно розвивався даний промисел у наступних сторіччях, до-
сягши найбільших масштабів наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. 
Тоді чумацтво побутувало майже на всій території сучасної України. Чу-
мацтвом займалися переважно селяни і козаки, подекуди — міщани, ду-
ховенство, поміщики. Чумацький промисел був суто чоловічою сферою 
діяльності, що зумовлювалося трудомісткістю та небезпечністю праці. У 
соціальному плані він був доступний далеко не кожному козакові чи селя-
нинові. Щоб ним займатися, потрібно було мати насамперед воза ("мажу", 
"паровицю") і бодай пару дорідних волів. Більшість чумаків володіли одні-
єю-двома парами тяглових тварин і відповідною кількістю "паровиць"; ме-
нша, заможніша частина — десятками волів і транспортних засобів. Бід-
ніших селян часто наймали за погоничів тварин; це давало їм шанс у пер-
спективі стати самостійним чумаком. 

У далеку і небезпечну дорогу чумаки готувалися 
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заздалегідь: ще взимку вони лагодили свої вози, виготовляли запасні час-
тини (осі, дишла), замовляли в стельмахів нові колеса, відгодовували во-
лів, запасалися дьогтем і харчами. Як тільки з-під землі з першими весня-
ними променями пробивалася трава, десятки чумаків на добровільній ос-
нові гуртувалися у так звані "валки". Об’єднаними зусиллями легше було 
долати степові простори, захищатися від татар, грабіжників чи навіть зграї 
вовків, допомагати один одному під час мандрівки. На возах були встро-
млені високі соснові гілочки, як згадка про рідну землю. Валку, яка в доро-
зі розтяглася на сотні, а то й більше метрів, очолював найдосвідченіший 
чумак - "ватажок". Він визначав маршрут подорожі, домовлявся за платню 
на водних переправах і митницях, визначав місця відпочинку і ночівлі, 
стежив за дотриманням учасниками походу дисципліни і порядку, був су-
ддею при виникненні між чумаками суперечок тощо. Біля нього йшло де-
кілька чумаків з такими співами: 

Ой по горах сніги лежать, 
По долинах води стоять, 
А по шляхах маки цвітуть. 
То не маки, а чумаки — 
З Криму йдуть, рибу везуть. 
Мати сина визнавала, 
Да не узнала, викликала: 
Іди, синку, додомоньку, 
Змию тобі головоньку! 
Ізмий, мати, сама собі. 
Або моїй рідній сестрі. 
Мене змиють дрібні дощі. 
А розчешуть густі терни, 
А просушить ясне сонце, 
А розкудрять буйні вітри. 

Чумаки ходили по всьому півдню добре їм відомими 
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шляхами, жили здебільшого на просторі в степу, обминаючи міста, щоб 
менше тратитись у дорозі. Вони сміливо йшли і турбувались тільки, щоб 
для волів їх завжди був попас. А воликам і хазяїнам приходилось попохо-
дити немало, іноді до 2.000 верств48 за літо, а то й більше. Чумацька ма-
жа забирала близько 40 пудів товару. У сорокових роках на Слобожан-
щині налічували до 3.000 чумаків з однією, двома або трьома мажами ко-
жний. 

Професор М. Ф. Сумцов наприкінці XIX століття вивчав розвиток чу-
мацтва в Боромлі. "Майже одночасно в 1884 році я на Охтирщині в сло-
боді Боромлі знайшов чимало заможних старих людей, - писав М. Ф. Су-
мцов, - що чумакували, розпитав їх і написав про них в "Киевской. стари-
не» за 1884 р., в третій книзі, невеличку розвідку". 

Цікаво, що всі чумаки в Боромлі були заможні хазяї, хлібороби, люди 
рослі, кремезні. Дехто покинув чумакування ще в 50-х роках, дехто пізні-
ше. Найбільш чумакували Лозовий і Гудим. Волів вони здебільшого купу-
вали на Полтавщині, добрі колеса для маж - в селі Пушкарнім. На мажу 
клали до 50 пуд. У дорогу, коли йшли на Дон або у Крим, харчів брали в 
обидва кінці на кожного чоловіка по мірці пшона, по 0,5 пуди сухарів, по 
1,5 пуди печеного хліба, по 20 фунтів49 гречаної й пшеничної муки на га-
лушки і по 10 фунтів сала. Для себе ліків ніяких не брали, а для підлікову-
вання худоби брали синій камінь (купорос). На четверо волів було по 
наймиту. До чумаків у наймити іноді йшли сини заможних і поважних лю-
дей. Ціна наймитові була від Великодня до зимового Миколи біля 10 крб. 
Боромлянські чумаки бували далеко: в Москві, Нижньому Новгороді, Се-
вастополі, Одесі. В Одесу возили здебільшого крейду, крупу, олію; приво-
зили оливу, волоські горіхи. У Крим возили овес, а привозили сіль. Спога-
ди про татар гарні, це люди чесні й ласкаві. На Дон з Боромлі 
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возили  "деревню",  тобто осі,   колеса,  вила,  а привозили звідти рибу. 
До Одеси з Боромлі йшли шість тижнів, в Одесі мешкали один тиждень і 
на повернення йшло теж шість тижнів. У Крим йшли чотири тижні. На до-
рогу в Крим боромлянський чумак витрачав тільки один карбованець за 
переїзд через мости, за попас, за дьоготь. Місцями за попас нічого не 
брали, місцями брали з пари волів за день дві або чотири копійки і тільки 
під Одесою брали вже дорого - 25 копійок. Взагалі дорога в Одесу обхо-
дилась дорожче. Заробіток був гарний, наприклад, за пуд солі в Криму 
платили 28 коп., а продавали дома по карбованцю. Старі чумаки з задо-
воленням згадували, як вони чвалали по степах; їх поважні оповідання 
були овіяні таємницями, наче над ними тим часом проносився тихий гомін 
давніх літ. Особливо це почувалося в оповіданні старенького дідуся Свіч-
каря, як він раз ввечері побачив у степу над ставочком двох кремезних 
дідів, що повилазили наверх, а як тільки вони побачили людей, то мерщій 
сховалися на дно50. 

Подорож слобожанських прасолів добре змалював очевидець і до-
слідник чумацького промислу, український народознавець середини XIX 
ст. Григорій Данилевський: "Рано-вранці години за три до сходу сонця ва-
тажок будить товаришів, вартові поять і запрягають волів, і валка зорює, 
тобто йде на зорі до нового привалу. Цей привал роблять уже тоді, коли 
сонце підбивається над землею в два дуби, тобто близько шостої або 
сьомої години. При цьому, поки воли відпочивають і пасуться, чумаки сні-
дають. Опівдні - другий привал і обід. Увечері, на зорі, вечеря, а за нею - 
нічліг і справжній випас волів. Взагалі намагаються за день пройти верст 
тридцять, їдять дорогою пшоняну кашу з салом,хліб з сіллю, галушки. 
Звичай чумаків - у дорозі утримуватися в їжі. Волам вибирають кращий 
корм і водопій на луках і 
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толоках. Минають ближні погані криниці заради дальших і кращих. Уни-
кають дороги через солончаки, якими всіяний лівий бік Дніпра до Сиваша, 
і трави, що зветься чихир. Від неї у волів з'являється кровотеча. Крім то-
го, волам не дають життя ґедзі, комарі й мошки, які набиваються їм у вуха 
та в ніздрі й нерідко їх душать51. 

Чумацтво належало до найпрестижніших видів заняття і промислу. 
Повагу до нього зумовлювали, з одного боку, відносна надійність заробіт-
ку, з іншого — працелюбність, сумлінність, доброта, лагідність, щирість та 
інші позитивні риси характеру прасола. Всі юнаки мріяли стати якщо не 
лицарем-козаком, то бодай чумаком. 

Розвиток у другій половині XIX ст., а особливо в 60-90-х роках, еко-
номічно рентабельнішого транспорту — залізничного — спричинив швид-
кий занепад і зникнення чумацького промислу. Наприкінці XVIII - у XIX ст. 
набув розповсюдження новий вид заняття - візникування. На відміну від 
чумацтва воно мало переважно форму додаткового заробітку у вільний 
від основної роботи час. Крім того, візникування мало, як правило, місце-
вий характер, тобто вантажі транспортувалися на незначну відстань —у 
межах кількох десятків кілометрів. 

Як і в попередньому випадку для цього заняття були потрібні відпові-
дні сухопутні засоби транспорту (віз чи сани) та упряжні тварини (воли чи 
коні). Оскільки в XIX ст., особливо в другій його половині, значна частина 
селян взагалі не мала у своєму господарстві волів і коней, відсоток за-
йнятого візникування сільського населення був незначний. Боромляни 
найбільше вантажів перевозили до залізничної станції. Це були в основ-
ному цукрові буряки і хліб. Деяку частину товарів перевозили у навколи-
шні міста: Суми, Тростянець, Лебедин, Охтирку. 
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ТОРГІВЛЯ 
У другій половині XVII століття в селі відкриваються перші шинки і 

невеличкі приміщення (лавка), де продавали різний товар. Інколи обміню-
вали товар на товар. 

Спочатку серед переселенців ходили польські гроші - золоті. Та вже у 
80-90-х роках XVII століття помітну роль у розрахунках стали відігравати 
російські гроші і російська монета. У розрахунках починає зустрічатися 
термін "малоросійська лічба". За Петра І, особливо після 1709 року, на 
території Слобідської України повністю вводиться російська монета, іно-
земні засоби розрахунку витісняються52. 

На Слобожанщині в другій половині XVII століття починається ярмар-
кова торгівля, яка постійно з року в рік збільшується. У XVIII столітті яр-
марки стали відігравати велике значення. Щодо розміру торгівлі і асорти-
менту товарів вони поділялися на великі, середні і малі. Великих ярмарок 
на Слобожанщині було шість, з них — чотири в Харкові: Хрещенський по-
чинався з 6 січня і тривав 20 днів, Троїцький і Успенський починалися з 15 
серпня і тривали відповідно 15 і 20 днів, Покровський починався з 1 жовт-
ня і тривав 17 днів. Два великих ярмарки були в Сумах - так званий Федо-
рівський збірний проходив у лютому або у березні протягом місяця, та 
Введенський - починався з 21 листопада і тривав 25 днів. У місті Охтирці 
було чотири середніх ярмарки. Ярмарки були як загальні, де продавалися 
всякі товари, так і спеціальні, де продавались певні товари. 

У Боромлі на рік збиралося чотири ярмарки: Проводський - на Пасху, 
Петропавлівський - з 29 червня, Христо-Воздвиженський - з14 вересня і 
Миколаївський - з 6 грудня. Кожен ярмарок тривав цілий тиждень53. 

Населення в другій половині XVII століття - на початку 
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XVIII століття грошей практично не відкладало. Було правило: маєш кош-
ти - купи на них певні речі на ярмарку. У охтирського полковника Пере-
хреста, володіння якого були і в Боромлі, під час опису майна по завдан-
ню Петра І було виявлено: грошей 5 єфимків та 105 червоних, зате було 
знайдено безліч речей: парчі 300 аршин, дорогого сукна 200 аршин, окса-
миту 50 аршин, кримської тканини 117 аршин, двоє соболиних, п’ять ли-
сячих, чотири ведмежих хутра, шовку 1200 аршин, срібного посуду чотири 
пуди, олов’яного посуду тридцять пудів, 26 рушниць, 50 дорогих кафтанів 
для дітей та онучат. Як відомо, полковник Перехрест попав у немилість 
до Петра І54. 

На всі ярмарки приїздило багато селян з найближчих міст і сіл. Вони 
привозили на продаж продукти землеробства та різних промислів, а та-
кож худобу, птицю та інше. Місцеві ремісники та з сусідніх міст і сіл про-
давали свої вироби: тканини, кожухи, свитки, взуття, килими. Продукцію 
своїх маєтків та вирощену худобу і птицю збували українські і російські 
поміщики, духовенство. У матеріалах 1779 р. сказано, що на великі бага-
толюдні ярмарки в Харкові і Сумах жителі навколишніх повітових міст 
привозили на продаж "хлеб разного рода, птицу, мясо, сало, масло коро-
вье и овечье, шерсть овечью, глиняную посуду, мед, патоку, горячее ви-
но, садовые и огородные овощи, масло конопляное и прочие съестные 
припасы"55. 

Далі в цьому ж документі зазначається, що на ярмарки слобожани 
везли багато речей господарського вжитку: діжки, скрині, колеса та цілі 
вози, ґонти, дьоготь та інші вироби. 

Такий же в основному був асортимент товарів по всіх малих, середніх 
і великих ярмарках Слобожанщини. 

На великі ярмарки завозилося багато виробів промисловості Росії, 
Лівобережної України, навіть почасти з-за кордону. Зокрема, на харківські 
та сумські 
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ярмарки з Тули, Павлова та інших міст привозили "железо-полосовое, 
ободное, резное, листовое, свинец и олово не в деле... медь листовая не 
в деле"56". Надходили й такі вироби, як цвяхи, дверці, заслони залізні та 
чавуни до грубок, сокири, всякі ножі. 

З Москви привозили хомути, голоблі, сідла, сани, шлеї, уздечки, віжки 
тощо; з Орла, Бєлгорода та інших міст - ремінні вироби, мотузки, вовняні 
та нитяні панчохи, мило. З Суздаля та інших підмосковних міст надходило 
тонке полотно, крашенина різних сортів та ін.57. З російських фабрик до-
ставляли різні сукна, шовкові тканини, хустки, галантерею, панчохи, валя-
нки, шапки, різне взуття, хутро та хутряні вироби. З ювелірних виробів 
московських майстрів на ярмарках продавалися: різний посуд з срібла, 
золота та інших металів, годинники, люстри, сервізи, вироби з уральсько-
го та іншого каміння і кришталю. З Дону та Волги привозили рибу, риб’ячу 
ікру. 

З Москви відправляли на Слобожанщину такий важливий культурний 
товар, як друковані книги: твори з історії вітчизни та всесвіту, літературу 
морально-виховного характеру, тут були романи і церковні книги. 

Нарешті, на ярмарках у великому виборі продавалися різні вина, 
прянощі, фініки, виноград, мигдаль, горіхи, маслини, турецький тютюн та 
інша бакалія. Ці товари почали привозити з Константинополя через Рос-
тов-на-Дону, Таганрог, Херсон, Станіслав та інші міста. 

На ярмарках Слобожанщини купували різні товари, худобу, харчові 
продукти не тільки місцеві жителі. Сюди приїздило також чимало купців з 
інших областей України, з Росії, а нерідко й з Криму та Польщі. Вони за-
куповували тут і вивозили овечу вовну, овечі шкури, сало. Крім того, чи-
мало продуктів винокурного виробництва - горілки, пива, меду - купці ви-
возили на Дон, у Крим, у Новоросію. На ярмарках Слобожанщини, особ-
ливо в літню і 
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ранню осінню пору, закуповували також багато рогатої худоби, овець, ко-
ней і відправляли в різні міста Росії58. 

У селі в той час працювало декілька шинків, один з них знаходився 
біля поштової станції. Поруч з горілкою в шинку продавали варені яйця, 
рибу, раки, хліб, часом можна було купити молока, сметани, сиру, масла. 
Біля шинку було завізно і весело. Тут зупинялись подорожні, фурщики, 
чумаки, перехожі люди, щоб підкріпитися або підкормити коней, взимку 
обігрітися від холоду. Шинок часом був місцем для зібрання сільської ста-
ршини. Звався шинок часто корчмою, що зовсім не була таким вже пога-
ним місцем, як то звикли думати. Біля корчми часто-густо збирались старі 
й молоді на гулянку. 

У другій половині XIX століття торговельний оборот за рік на Харків-
ському ярмарку доходив до 1 млн. крб. До Охтирки на п"ять річних ярмар-
ків було привезено товару на 33 тис. крб., а продано на 17 тис. крб., до 
Тростянця завезено на ярмарок на 25 тис. крб., а продано на 16 тис. крб. 
На боромлянські ярмарки було завезено товару на 32 тис. крб., а реалі-
зовано майже на 12 тис. крб. 

Боромляни торгували не лише в себе вдома, а й відвідували ярмарки 
Тростянця, Охтирки, Сум і Харкова. Це дані товарообороту за 1866 рік. 

Є цікаві дані за ціну певних товарів у Харкові в 1732 році59: 

житньої муки четверть 70 коп.
пшеничної 1 крб. 07 коп.
пшениці 1 крб. 06 коп.
пшона 1 крб. 30 коп.
вівса 25 коп.
сіна віз 44 коп.
сім’я 86 коп.
ячменю 34 коп.
солоду ячного 85 коп.
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гречки 56 коп. 
муки гречаної         82 коп. 
гороху 77 коп. 
лою пуд    60 коп. 
тютюну пуд 59 коп. 
туша кабаняча, пуд 90 коп. 
сало свиняче, пуд 55 коп. 
меду з воском відро 2 крб. 21 коп. 
меду січеного гарнець 61 04 коп. 
пива гарнець 02 коп. 
доброго вина відро 1 крб. 51 коп. 
простого вина 80 коп. 
коров’ячого масла пуд     78 коп. 

На рубежі ХІХ-ХХ ст. в Боромлі продовжували відбуватися чотири 
ярмарки на рік. Крім того, два рази на тиждень були базари, працювало 
більше 20 лавок. Напередодні першої світової війни в селі діяли два кре-
дитних товариства і позико-ощадна каса62. 

ПОШТОВА СТАНЦІЯ 
Протягом ХVIІ-ХІХ століть зв’язку між людьми і інформації в такому 

плані, як зараз, майже не було. Всю інформацію жителі села черпали від 
захожих мандрівників, чумаків і купців, які поверталися з далеких походів. 
У XVIII столітті в село попадали інколи газети, а вже в XIX столітті декіль-
ка екземплярів газет і журналів надходили більш-менш систематично. 

У XVIII столітті в Боромлі була створена поштова станція, в якій було 
вісім коней. Це була перша станція на території нинішнього нашого райо-
ну 63. Вона знаходилась там же, де сьогодні знаходиться нинішній Буди-
нок пошти, але будинок був інший. В XIX столітті кількість коней збільшу-
ється до 15. При поштовій станції були кімнати для відпочинку проїжджих. 
Тут замовляли екіпаж. На станції, купивши марки, можна було 
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відправити всякого роду кореспонденцію. Біля станції проходив поштовий 
тракт Суми-Харків. У ті часи це була звичайна ґрунтова дорога без ніякого 
твердого покриття, їздити приходилось завжди: в хорошу і в складну по-
году. Кореспонденцію з Харкова привозили в середу і в суботу, а відвози-
ли з Боромлі в понеділок і п’ятницю. 

В. Д. Безсмертний досконало вивчав це питання і зробив цікаві підра-
хунки розвитку поштової справи, які ми подаємо нижче. 

З естафетами на одному коні відправляли тільки прості листи. Гроші, 
посилки, документи і казенні пакети, в залежності від їх кількості, на двох і 
трьох конях. 

За спеціальною таксою стягували гроші за капітал, що відправляли 
через пошту, і, так звані, вагові гроші за посилки. 

Прості листи, газети і журнали можна було одержувати в містах з по-
штової станції, але при цьому треба було заплатити за квиток на їх одер-
жання протягом року 1 карбованець 43 копійки. Ясно, що за такі квитки 
платили лише багаті люди. Вони ж, в основному, одержували і кореспон-
денцію. Тим, хто не мали такого квитка, листи доставлялися додому, та й 
заплатити поштареві треба було по 3 копійки сріблом за кожний лист. 
Слід сказати, що листи селянам надходили дуже рідко. 

Плата вагових і страхових грошей здійснювалася так: за лист прос-
тий, не в штемпельному конверті або без марки, по 10 копійок,сріблом з 
лота. Лот - вага, що складала три золотники, всього - десь 12,5 грама. До 
речі, фунт (400 грамів), складався з 32 лотів. За лист з чистим гербовим 
папером або з малими срібними і золотими речами платили з лота 10 ко-
пійок сріблом. За посилку з дорогоцінними речами, якщо їх менше фунта 
(400 грамів), вносили з лота по 10 копійок, коли ж більше, то по 15 сріб-
лом за фунт, за такі ж відправлення 
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всередині імперії - за особливою таксою. 
Крім того, при пересиланні сум і посилок брали спеціальні страхові. 

Виходячи з рівня тодішніх цін, плата за поштові послуги була високою. 
Плата прогонів (за проїзд людей) складала по дві з половиною копійки за 
версту і коня. 

Пошту часто грабували на дорогах. Бандити і розбійники бачили по 
кількості коней, з якими посилками їде пошта, знали розклад руху. Особ-
ливо худої слави зажило колись місце в лісі між Тростянцем і Охтиркою. 
Про Дігтяний яр, про його бандитів у народі ходили колись цілі легенди. 
Ще й до недавнього часу там дощові і талі води вимивали людські чере-
пи. 

РОЗВИТОК ОСВІТИ 
Серед переселенців було багато освічених людей, спеціальну церко-

вну освіту мали священики, які прибули разом з ними. В архівних докуме-
нтах згадується, що прибулі привезли з собою, крім домашнього скарбу, 
велику кількість книг. Точних даних про організацію шкільної справи в селі 
в другій половині XVII ст. в документах поки що не знайдено. Але, напев-
но, уже в цей час перші школи існували при церквах. 

Перші відомості про школу відносяться до 1700 року64, яка була від-
крита як церковноприходська. Заняття почалися 1 вересня 1700 року. Пе-
ршим вчителем цієї школи був дячок Іван Євченко. Кожного року набира-
ли по два-три учні. Це були діти багатих козаків, міщан і духовенства. 

Викладалися у школі церковнослов’янська та російська грамота укра-
їнською мовою. Біля церкви був побудований будиночок, поділений на дві 
частини: в одній жив дяк із сім’єю, в другій частині була школа. У кімнаті 
за довгими столами сиділи всі три класи учнів. Така організація навчання 
була в той час. Інколи виходило 
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так, що учнями були і малі діти, і більш дорослі. Ті, хто закінчував навчан-
ня, називалися виростками. 

У першому класі дітей навчали читанню по букварю, у другому - 
письму та читанню Часословця, в третьому учні вдосконалювали свої на-
вички в письмі та читанні Псалтиря. Класні вправи з письма учні викону-
вали крейдою на чорних дощечках або чорнилами на папері. Вправи з чи-
тання проводили вголос, тому в школі стояв постійний гамір. Школярів 
учили також співати. Ці школи давали елементарні знання. З випускників 
(виростків) дяк підбирав собі помічників для навчання. 

За навчання дітей батьки платили дячку натурою і грішми. З найкра-
щих випускників формувався церковний хор. У той час була така тради-
ція: кожен, хто закінчував школу, повинен був в останній день занять при-
нести горщик доброї каші, покритий хусткою. Дяк брав собі хустку, кашу 
з"їдали учні, а горщик розбивали надворі на дрібні частинки. По закінчен-
ню навчання батьки обов’язково пригощали дяка. Школярі допомагали 
виконувати різні роботи в церкві, дзвонити на дзвіниці. Влітку у дітей були 
своєрідні канікули: вони відпочивали, ходили до лісу, ловили рибу. До ко-
жного свята кожен учень повинен був вивчити хоча б один вірш. 

У ті часи навчатися було важко, дітей вчили не по звуковому, як те-
пер, а по букво-складовому способу, і назви букв були церковно-
слов’янські: буки, веді і т. д. Так що учням потрібно було складати ці бук-
ви. Це була нелегка справа. Легше було заучити, ніж зрозуміти. Часто 
траплялося, що для успішного навчання застосовувалися і не зовсім пе-
дагогічні міри. Головним знаряддям виправлення дитини була різка. 

Населення Боромлі швидко зростало. У XVIII ст. при кожній із шести 
церков були церковноприходські школи. Час вимагав все більше і більше 
освічених людей. Постійно зростала кількість учнів.  За нашими 
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підрахунками на кінець XVIII ст. їх кількість становила вісімдесят — 
дев’яносто чоловік. 

В 1812 році в слободі, крім того, було відкрито приходське училище, 
де навчалося 28 учнів. 

У шістдесяті роки XIX ст. розвиток капіталізму вимусив царизм прове-
сти реформу у галузі освіти. Тепер у селах могли бути школи Міністерст-
ва освіти, різні училища, церковноприходські школи. Всі ці школи оголо-
шувалися початковими народними училищами і повинні були працювати 
по єдиному плану і програмі. До програми початкових училищ входили 
такі предмети: читання, письмо, арифметика на чотири дії, "Закон Божий". 
Об'єм знань, які давали ці заклади, був низький, і це не давало практично 
можливості продовжувати навчання в закладах більш високого ступеня. 
Дозволялося в школах працювати жінкам. 

Наприкінці сімдесятих років XIX ст. починають відкриватися зразкові 
двокласні початкові училища Міністерства освіти з п’ятирічним строком 
навчання. їх програма передбачала не лише навчання читанню, письму і 
арифметиці, а й вивчення окремих предметів, таких як історія, географія, 
малювання. 

У сімдесятих роках початкові школи і початкові народні училища ста-
ли засновувати і земства. У цих школах застосовувалися більш прогреси-
вні методи навчання. У шістдесятих-сімдесятих роках викладання велося 
російською мовою, а наприкінці XIX ст. почався перехід на викладання 
рідною українською мовою. 

В 1866 році в Боромлянському училищі навчалося 105 хлопчиків і 8 
дівчаток. Наставником його був священик Георгій Стаховський, наставни-
цею - Ганна Стачкова, які одержували жалування відповідно 100 і 75 кар-
бованців. Училище знаходилося у будинку, щорічно на його утримання 
відпускалося 324 крб. Матеріальне забезпечення було таке: ікон - 3, лав 
для сидіння - 9, 
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дощок класних - 4, азбук - 59, арифметик - 16, книг для читання - 138. 
Всього училище мало 256 різних книг. Навчальний рік тривав з 1 вересня 
по 1 червня. Всі літні місяці були канікули. Кожен навчальний день скла-
дався з двох частин. Навчання відбувалося зранку з дев’ятої до дванад-
цятої години і після обіду з другої до п"ятої65. 

У 1873 році в Боромлі відкривається ще одне двокласне училище Мі-
ністерства освіти, для якого товариством селян був побудований доброт-
ний будинок із залізною покрівлею. У ньому було дві просторих кімнати 
для класів на 160 чоловік, дві кімнати для учительських квартир, кімната 
для бібліотеки, кухня і комора. Для роботи цього училища уряд спочатку 
щорічно відпускав 373 крб. 

У 1878 році в селі діяла церковна школа, на утримання якої селянсь-
ке товариство збирало 125 крб. і 75 крб. оплачувало земство. 

Продовжували діяти два училища, в одному з них, двокласному зраз-
ковому, навчалися тільки хлопчики, їх було 163. В 1878 році за високі ре-
зультати в навчанні 13 з них отримали певні пільги по відношенню до вій-
ськової служби. До штату училища входили наставник, який отримував 
жалування 150 крб., його помічник з оплатою 100 крб. і три вчителі, які 
одержували по 110 крб. Ці кошти виділяла держава і земства. Крім того, 
957 крб. виділяло селянське товариство. Матеріальна база була задові-
льною. Результати навчання учнів, як говорять архівні матеріали, здебі-
льшого були задовільні66. 

У 1878 році в другому народному училищі навчалося сорок дівчаток, 
яких навчали одна наставниця, яка отримувала жалування 75 крб., і одна 
вчителька з жалуванням 200 крб. Ці кошти поступали від держави. Крім 
того, 145 крб. виділяло селянське товариство і 100 крб. - земство. Матері-
альна база приміщення була недостатньою. Результати навчання дівча-
ток - добрі67. 
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У ці роки в селі продовжує працювати початкова школа, яка розміща-
ється у будинку дяка Степана Звєрєва, де навчається тридцять хлопчиків 
і десять дівчаток. Оплату праці здійснює населення68. 

Населення села з зацікавленням відносилося до освіти і допомагало 
їй. Якість навчання постійно контролювала Охтирська повітова училищна 
рада. В 1876 році учитель церковноприходської школи дяк Олександр 
Гризодуб за велику працю по навчанню дітей був нагороджений шістде-
сятьма карбованцями69. У різні роки грошовими преміями нагороджувало-
ся, як правило, один-два викладачі. 

На початку XX ст. освіта набула подальшого розвитку. В 1904 р. було 
відкрито земське народне трикласне училище. В 1907 році в селі працю-
вало вісім початкових навчальних закладів, які охоплювали майже триста 
дітей. В основному навчання велося спільно і для дівчаток, і для хлопчи-
ків. Але були і особливості. Напевне, в це число училищ входило одне 
училище для хлопчиків і два для дівчаток. В одному з училищ дванадцять 
учнів навчалися плетінню різних предметів із лози. Крім цього, в селі про-
довжувала діяти школа грамоти, в якій навчалося тридцять дев’ять учнів. 
129 хлопчиків і дівчаток відвідували церковноприходську школу70. 

У цей час у Боромлі діяла і одна недільна школа. При училищах що-
річно проводилося до десяти народних читань. Для населення при учи-
лищах діяло чотири бібліотеки. Крім того, працювала щоденно загально-
сільська бібліотека, фонд книг якої складав 2300 одиниць. Завідуючим бі-
бліотекою був І. А. Сокольський71. 

В 1913 році в селі відкривають ремісничу школу, де навчають профе-
сії столяра, слюсаря, лозоплетінню і ковальській справі. 

Новий вік з його стрімким розвитком науки і техніки вимагав більш 
глибоких знань і високоосвічених людей. 
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Боромляни думали про подальший розвиток освіти в селі на більш 
високому рівні. 11 грудня 1911 року та 21 лютого 1912 року відбулися 
сільські сходи, на яких прийняли рішення про відкриття в селі чоловічої 
гімназії. Жителі прохали передати для гімназії будинок земського учили-
ща. Боромлянське купецтво зобов’язувалося виділити для цього 500 крб., 
ще 5000 крб. зобов'язувалося виділити земство, а багаті жителі планува-
ли додатково щорічно в загальній сумі вносити до тисячі карбованців. У 
гімназії планувалося відкрити вісім класів по сорок чоловік у кожному. Це 
рішення було підтримано Охтирським управлінням народних училищ. Ця 
добра справа не була доведена до кінця через складності і труднощі того 
часу72. 

Влітку 1914 року почалася перша світова війна. Сотні чоловіків було 
забрано на фронт. З'явилося багато сиріт. У цей час вже не думали про 
справу відкриття гімназії. Життя примусило вирішувати інші питання. 27 
березня 1916 року в волосному управлінні відбулися збори виборних від 
селян, де були присутні сто сімдесят шість чоловік. На цих зборах було 
вирішено питання про відкриття на базі ремісничої школи притулку для 
хлопчиків - сиріт віком від 13 до 16 років. Це повинні були бути діти воїнів, 
які загинули на фронтах війни. Притулок розраховувався на тридцять уч-
нів, які проживали б тут чотири роки і за цей час оволодівали професіями. 
На влаштування притулку необхідно було 20-25 тисяч карбованців. На 
щорічне, утримання дітей планувалося 6000 крб. - із розрахунку 200 крб. 
на кожного учня. Боромляни відразу внесли 1000 крб. для цієї справи і 
зобов'язалися в подальшому щорічно вносити по 300 крб.73 

Відкриття притулку планувалося здійснити в 1917 році. Але й ця ко-
рисна справа не була завершена. На початку 1917 року в Росії почалася 
друга революція. 

Таким чином, як бачимо, протягом XVII - початку XX ст. розвитку осві-
ти в селі приділялася значна увага. 

71 



Але в справі навчання дітей було дуже багато проблем. На 1867 рік в 
селі було тільки 7,85 відсотка письменних. Це питання залишалося неви-
рішеним і на початку XX ст. Так в 1911 році 512 дітей не було охоплено 
навчанням. З тих дітей, які відвідували початкову школу, багато не закін-
чували її так, як почали працювати в сільському господарстві. За даними 
1913 року на сто чоловік населення було шістнадцять писемних чоловіків 
і чотири жінки. Слід мати на увазі, що тривалість навчання у початковій 
однорічній школі становила три роки, а в дворічній — п"ять років. 

У другій половині XIX ст. дуже багато важливої інформації люди 
отримували через газети. В 1869 році в Харківській губернії поширюва-
лась така кількість щоденних і недільних газет. 

 у Харкові у губернії 
Щоденні газети 

Биржевые ведомости 60 52 
Голос 43 20 
Новое время 4 15 
Правительственный вестник 108 108 
Русский инвалид 38 46 
С. Петербург. ведомости        84 75 
Сын отечества 76 143 

Тижневі газети 
Будильник 20 8 
Всемирная иллюстрация 37 50 
Неделя 20 32 
Модный свет  54 68 
Всемирное путешествие 20 1474 

Можна вважати, що деякі з цих газет виписувалися сільською бібліо-
текою або школами. Крім того, деякі з газет виписували заможні господарі 
і поміщики. 
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ВИЗНАЧНІ ВЧЕНІ, ПИСЬМЕННИКИ І 
ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ, ДОЛЯ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З СЕ-

ЛОМ 

ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА 
Червень 1766 року... Курним шляхом з Харкова на Суми йшла одино-

ка людина. Палиця в руках та маленький вузлик з книгами - весь скарб 
мандрівника. Під розлогим могутнім деревом край дороги сів відпочити, і 
тільки крислате гілля береста було свідком чудової мелодії, яку награвав 
мандрівник на сопілці. А в низовині розкинулось село. Там люди - прості 
люди-хлібороби, для яких він - мандрівний філософ-просвітитель віддає 
свій талант, свої знання. 

Відомий український філософ, поет, гуманіст Григорій Савич Сково-
рода ввійшов до села. Він мав у Боромлі друзів серед селян, з якими під 
час кожного відвідування вів задушевні розмови. Григорія Савича збли-
жувало з народом те, що він хотів бачити простих людей освіченими. Ось 
чому в нього в Боромлі, як і в інших селах і містах Слобожанщини, було 
багато однодумців і послідовників, і кожну появу поета вони зустрічали з 
справжньою гостинністю. 

Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чор-
нухах Лубенського полку на Полтавщині в сім"ї малоземельного козака. 

В 1739-1740 рр. Сковорода вчився в Київсько-Могилянській академії і 
виявив великі здібності у навчанні. Протягом кількох років (1741-1744) об-
дарований юнак був співаком придворної капели в Петербурзі. Та моло-
дого філософа не вабило порівняно безтурботне життя придворного спі-
вака. Пославшись на хворобу, Сковорода звільнився з хору і в 1744 році 
повернувся 
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до академії. 
Восени 1750 р. з невідомих причин Сковорода залишив академію. Він 

в той час був високоосвіченою людиною, знав досконало не тільки вітчиз-
няні мови - українську і російську, а й старогрецьку, латинську і німецьку. 

З 1751 року Г. С. Сковорода служив при російському послу Вишнев-
ському у Відні та подорожував по закордонних містах. Повернувшись 
приблизно через три роки на батьківщину, він став викладачем піїтики в 
Переяславському колегіумі. При викладанні цього предмета Сковорода 
користувався власним твором "Рассуждение о поэзии и руководство к 
оной новым образом". Після звільнення з семінарії Сковорода знову вчи-
вся, а потім був вихователем дітей у одного з поміщиків на Полтавщині. В 
1758 р. на таку ж посаду він приїхав до одного поміщика в Харкові. З 1759 
р. він працював на посаді викладача в Харківському колегіумі, але через 
вільнодумство і сутички з наставниками колегіуму знову був змушений 
залишити улюблену педагогічну роботу. В 1768 р. Сковороду востаннє 
запросили викладати у додаткових класах при Харківському колегіумі, де 
він прочитав власний курс лекцій з етики. Адміністрація колегіуму, поміти-
вши, що Сковорода закликає своїх учнів до критичного мислення і до про-
тесту проти насильства, звільнила його від занять. 

Останні 25 років свого життя Сковорода провів у мандрах по Україні 
та Росії, довгий час перебував на Слобожанщині: був у Харкові, Ізюмі, 
Сумах, Острозькому та в інших містах і селах. Сковорода завжди знахо-
див про що сердечно поговорити з людьми і всіх приваблював своїми бе-
сідами. Помер Г. С. Сковорода 9 листопада 1794 року в селі Іванівці на 
Харківщині (нині с. Сковородинівка Золочівського району). На надгробно-
му пам’ятнику, за проханням Сковороди, висічена епітафія: "Мир ловил 
меня, но не поймал". Ці 
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слова означають, що світ кріпосників не спіймав Сковороди в свої тенета, 
він залишився народним поетом і філософом. 

Г. С. Сковорода був надзвичайно обдарованим українським філосо-
фом і письменником XVIII ст. Він написав ряд філософських трактатів, ба-
гато віршів, такі, як "Всякому городу...", "Ой ти, птичко жовтобоко", "Про 
свободу". А також відома його збірка "Сад божественних пісень" і прозаїч-
на збірка "Байки Харківські". Широко відомі його байки "Бджола і Шер-
шень", "Зозуля і Дрозд", в яких він підкреслював свою велику повагу до 
праці, а тим самим і до працюючих людей. Соціальним темам Сковорода 
присвятив тридцять байок, які він написав в різних селах і хуторах навко-
ло Харкова. Мандрування по Україні давало йому багато матеріалу для 
критики соціальної несправедливості. В його вченні відбилися суперечно-
сті селянських рухів, переживання і настрої трудового народу, моральна 
чистота його помислів і прагнень. Сковорода рішуче засуджував гонитву 
за наживою, чинами, багатством, висловлював протести проти суспільних 
порядків, що несли занепад високих моральних і духовних цінностей. 

Усестороння природна обдарованість, рідкісна пам’ять, музичний 
слух і голос дозволяли йому зробити істотний внесок у вітчизняну культу-
ру. Він пише пісні і сам складає до них музику, вправно грає на кількох 
музичних інструментах, засвідчує задатки таланту в графіці, не кажучи 
вже про його найголовніше, — створює свої визначні філософські твори. 
Причому ці твори написані в складних умовах мандрівного, матеріально 
незабезпеченого життя! 

ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ БАЗИЛЕВИЧ 
"...Я радий тому, що можу служити нашій російській медичній науці. Я 

віддам всі свої знання, вміння створенню нашої російської медичної ака-
демії, ми на 
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ділі доведемо, що російська академія буде без імпортних вчених..." Ви-
вченням наукової діяльності видатного вченого в свій час займався завуч 
школи М. М. Просяников75. 

... Не чужими були оплески, коли молодий доктор медицини і хірургії 
Григорій Іванович Базилевич виголосив цю промову перед своїми това-
ришами — російськими лікарями в 1792 році. 

І він, ідучи слідом за М. В. Ломоносовим, добився створення в Росії 
першої російської медичної академії, яка навіть своєю назвою зобов'язана 
йому - Г. І. Базилевичу. 

Г. І. Базилевич народився в 1759 році в селі Боромлі. Початкову осві-
ту одержав вдома від батька (місцевого священика). 

Коли Базилевичу було 11 років, він залишився сиротою і був влашто-
ваний у Харківський слов’яно-греко-латинський колегіум, де відзначався 
серед своїх товаришів незвичайними здібностями. 

В 1783 році Г. І. Базилевич поїхав у Петербург, маючи намір там учи-
тись. З великими труднощами йому пощастило вступити в медико-
хірургічне училище вільним слухачем. Не маючи матеріальної підтримки, 
Базилевич змушений був і вчитись, і працювати в госпіталі, виконуючи 
всіляку чорнову роботу. Та не залякали труднощі юнака, і в 1785 році він 
блискуче закінчив училище зі званням молодшого медичного працівника. 
Княгиня Є. Д. Голіцина, яка була присутня на екзамені, відразу запросила 
Г. І. Базилевича до себе і запропонувала йому поїхати у Страсбурзький 
(Німеччина) університет для навчання. 

Базилевич і університет закінчив з відзнакою, захистивши докторську 
дисертацію, яка мала назву "Про систему всмоктуючих судин". Але Бази-
левич розумів, що звання доктора медицини і хірургії зобов'язує його 
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глибше пізнати практичні питання. З цією метою він мандрує по Франції, 
Німеччині, вивчає питання терапії та патології, два роки був у Гетингенсь-
кому (Німеччина) університеті. 

Ще в часи навчання в університеті Базилевич мав намір: після пове-
рнення на батьківщину об'єднати лікарів-росіян і створити свою Російську 
академію медичних наук. 

І ось у 1792 році Базилевич у Росії. Йому запропоновано було зайня-
ти кафедру професора патології і терапії в Петербурзькому медико-
хірургічному училищі, на що він дав згоду. 

Працюючи в госпіталях, Базилевич першим відкрив у них клінічні па-
лати, яких до того не було ніде, написав інструкцію для професорів клініки 
і сам він був першим "з природних росіян" професором клініки. 

У 1794 році Г. І. Базилевич об’єднує навколо себе кращі медичні сили 
Росії, справжніх лікарів-патріотів і разом з ними створює Академію медич-
них наук (медичну колегію) і одноголосно обирається її вченим секрета-
рем. 

Немало сил і енергії було покладено Базилевичем у справу створен-
ня цієї академії. Засилля іноземних вчених, які не допускали і думки про 
самостійність російської медичної науки, байдужість царського уряду, що 
захоплювався всім лише закордонним, - ось ті рогатки, крізь які довелось 
пройти Базилевичу і лікарям, що об'єднались навколо нього. 

Це по-справжньому була титанічна боротьба лікаря-патріота, гідного 
послідовника М. В. Ломоносова. 

Багато працював Базилевич над збором і підготовкою до друку робіт 
російських вчених-медиків. Базилевич по-справжньому горів на роботі, 
по-справжньому віддавав всю свою силу, енергію процвітанню вітчизня-
ної медицини. Все це швидко підірвало його здоров"я і на 43 році життя Г. 
І. Базилевича не стало. 
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... Проходять роки. Поступово забувається чимало імен людей, які 
чимось прославили нашу Вітчизну, сприяли піднесенню її науки, культури. 
І саме такою людиною, яка в роки засилля в Росії іноземщини в кінці XVIII 
— на початку XIX століть рухала вперед російську медичну науку і прак-
тику, був наш земляк — Григорій Іванович Базилевич. 

БРАТИ БОРИСОВИ 
Значну роль в історії визвольної боротьби в Росії і на Україні відігра-

ли декабристи. 
Навесні 1818 року юнкери 9-ої артилерійської бригади брати Борисо-

ви, вихідці із збіднілих дворян, у містечку Решетилівка на Полтавщині 
створили таємне "Товариство першої згоди" незабаром перейменоване в 
"Товариство друзів природи". П. І. Борисов склав статут та правила това-
риства. Однак за недостатньою організаційною і політичною зрілістю то-
вариство невдовзі припинило своє існування. 

Довгий час Борисови служили у військах на Кавказі. Пізніше, перебу-
ваючи на службі в 8-ій артилерійській бригаді в Новоград-Волинську, ре-
волюційно настроєні офіцери брати Борисови в 1823 році заснували нову 
організацію - Товариство об'єднаних слов’ян. 

... Батько майбутніх декабристів Іван Андрійович Борисов учителю-
вав у Петербурзькому морському кадетському корпусі, потім у кадетсько-
му корпусі у Чернігові, а ще пізніше - у Чорноморському штурманському 
училищі в м. Севастополі. 

У 1804 році він вийшов у відставку в чині майора. Поселився спочатку 
в Курській, а потім Харківській губерніях в слободі Боромлі (нині Тростя-
нецького району Сумської області). 

У сім'ї Борисових було три сини і дві дочки. Жили вони бідно, Іван 
Андрійович одержував невелику пенсію 
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- 200 карбованців на рік. 
Не було в нього ні землі, ні кріпаків. Батько був у постійних пошуках 

заробітку: креслив плани побудови цивільних будівель, виконував найріз-
номанітніші доручення. Це була розумна і освічена людина. Він сам на-
вчив грамоті своїх синів, викладав їм географію, історію, математику, аст-
рономію. 

Брати, вісімнадцятирічний Андрій і шістнадцятирічний Петро, вступи-
ли до школи юнкерів. Вони служили потім в артилерійській батареї у чині 
підпоручика у місті Новоград-Волинську, яке стало одним із центрів дека-
бристів. 

"Мій батько, - писав пізніше Петро Борисов, - не намагається прище-
пити мені надмірну набожність. Він часто мені говорив, що Богу буде при-
ємно бачити чесну людину, яка робить людям добро, що ця людина ди-
виться не так на багатих, а на чисті руки, а ще краще, якщо він піклується 
про чистоту свого серця". 

Товариство об'єднаних слов’ян ставило своєю головною метою зни-
щення самодержавства та ліквідацію кріпосництва. Ідеї товариства були 
сформульовані в основному в програмному документі - «Правилах об'єд-
наних слов’ян» і в «Клятві». Шлях до звільнення слов'янських народів від 
деспотизму та самодержавства члени товариства бачили в об'єднанні в 
республіканську федерацію народів Росії, Польщі, Богемії, Моравії, Сер-
бії, Молдавії, Валахії, Далмації, Кроації, Угорщини та Трансільванії. Таким 
чином, в федерацію повинні були увійти поряд зі слов'янськими і інші на-
роди Європи. Ця могутня держава омивалася б Чорним, Адріатичним, Бі-
лим морями та Північно-Льодовитим океаном, що символічно зображува-
лось на печатці товариства у вигляді прямокутника з чотирма якорями по 
кутках. Ця федеративна демократична держава, на думку авторів про-
грами, мала б справедливий вільний від кріпацтва, 
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деспотизму та феодальних привілеїв устрій, могла б забезпечити благо 
для народів, свободу слова, друку,освіту. 

Передбачалось надати кожному народу можливість створити свою 
конституцію, обрати парламент і встановити відповідні внутрішнім потре-
бам і традиціям народу закони. Парламент (конгрес) федерації повинен 
був складатися з представників всіх народів, вирішувати тільки загальні 
справи та створити корінні закони для всієї федерації. 

Товариство зобов’язувало своїх членів, які володіють кріпаками, до-
зволити їм викупитись на свободу. Члени ж товариства, які селян не ма-
ли, зобов’язувались викупити кріпаків у поміщиків, а потім відпустити їх на 
волю. 

Члени товариства складали присягу на вірність у боротьбі за "повер-
нення свободи, такої дорогоцінної роду людському". "З мечем в руках до-
сягну цілі, нами назначеної", - записано в "Клятві"76. 

Товариство об'єднаних слов’ян поповнювалось новими членами, в 
основному офіцерами. 

У березні 1825 року в Черняхові під Житомиром відбувся з'їзд членів 
товариства, на якому П. І. Борисов офіційно був обраний президентом. 

Всього в товаристві налічувалося більше 50 чоловік - членів товарис-
тва та співчуваючих йому офіцерів, які ще не встигли оформити своє 
членство. Основна маса членів товариства - це вихідці з дрібно-
поміщицького дворянства, молодші офіцери. Вони близько стояли до со-
лдатських мас. 

Засвідченням П. І. Борисова, Товариство об'єднаних слов’ян намага-
лося здійснити "без великих потрясінь державний переворот..." Але неви-
разність програми, її утопічний характер і майже повна відсутність плану 
практичних дій по здійсненню намічених цілей не давали 
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можливості широко розгорнути роботу товариства. Дізнавшись про існу-
вання Південного товариства і зв’язавшись влітку 1825 року через капіта-
на А. І. Тютчева з С. І. Муравйовим-Апостолом та М. П. Бестужевим-
Рюміним, члени Товариства об'єднаних слов’ян погодились з пропозицією 
про возз'єднання з Південним товариством, програма якого не йшла всу-
переч їх планам. 

Питання про злиття Товариства об'єднаних слов’ян з Васильківською 
управою Південного товариства остаточно вирішилось у вересні 1825 ро-
ку на таємних зборах, які відбулися в селах Лещин та Малинищі поблизу 
Житомира. 

Васильківська управа, таким чином, стала більша від двох інших 
управ Південного товариства та значно пожвавила свою роботу. У зв’язку 
з цим у листопаді 1825 року головний керівник Васильківської управи С. І. 
Муравйов-Апостол увійшов у Директорію Південного товариства. Під час 
передбачуваного повстання під його командуванням повинні були пере-
йти війська в районі дислокації 3-го піхотного корпусу. 

В цілому протягом 5 років (1821-1825) Південне товариство значно 
зросло чисельно і напередодні повстання разом з Товариством об'єдна-
них слов’ян налічувало в своїх рядах близько 160 чоловік. 

Після смерті царя Олександра І майже три тижні продовжувалася ди-
настична криза: війська спочатку прийняли присягу Костянтину, який зна-
ходився у Варшаві, а потім після його зречення повинні були присягнути 
Миколі І. Члени товариства вирішили використати міжцарів'я для здійс-
нення своїх планів. 

Наприкінці грудня 1825 - на початку січня 1826-х років відбулося по-
встання декабристів на Україні, яке зазнало поразки. 

До свого арешту Петро Борисов поставився з фаталістичним 
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спокоєм. Після розгрому чернігівців він знав, що арешт неминучий. 
У корпусній квартирі в Житомирі, куди привезли Борисова, його допи-

тував генерал Демидов, що прибув із Петербурга. Борисов признався у 
приналежності до Товариства об'єднаних слов’ян. На запитання про спі-
льників він назвав декілька вигаданих прізвищ. Борисов уловив подив ге-
нерала, який зазирав у списки. Генерал був здивований, що не знаходить 
у списках цих прізвищ. Тоді Борисов додав: 

- Уся вина за створення Товариства об'єднаних слов’ян і за приєд-
нання його до Південного товариства падає виключно на мене. Я був 
призвідцем. 

- У цьому ми самі розберемося, - похмуро відповів Демидов. 
У Житомирі Борисова протримали близько трьох тижнів. Слідча комі-

сія наказала привезти його в Петербург. 
Прямо із застави, не зважаючи на пізній час, Борисова привезли в 

Зимовий палац. На кожному кроці закам’янілі вартові. Мовчазні, зосере-
джені караульні офіцери, флігель - ад’ютанти, що снували туди-сюди. По-
переду офіцер показував дорогу. Позаду йшли конвойні. 

Борисов стоїть під люстрою посеред залу. "Для чого мене завели сю-
ди? - думає стомлений Борисов. - Уже, очевидно, північ. Невже так пізно 
будуть допитувати?" 

Широко відчиняються дубові двері. На порозі виростає висока худор-
лява фігура в гвардійському мундирі. Імператор. Так ось він який! 

За його спиною - генерал з ад'ютантськими аксельбантами, Левашов. 
- Бунтівник! Конституції захотів! 
- Ні, - стомлено, але чітко відповідає Борисов. - Я прагнув не бунту, а 

створення федерації слов’янських 
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народів. 
На початку квітня 1826 року заарештували Андрія Борисова в селі 

Боромлі, куди він приїхав до батьків з Києва. Незабаром він теж був у ка-
зематах фортеці закований у кайдани. 

Братів Борисових царський суд засудив до страти, яка потім була за-
мінена довічною каторгою, а тоді строк каторги було зменшено до 20 ро-
ків, а у 1835 році - до 13 років. 

Андрій і Петро звинувачувалися в спробі царевбивства, заснуванні 
таємного товариства і керівництві ним, складанні його статуту, а також у 
діях, спрямованих на організацію повстання солдатів. 

Вісімнадцять місяців ішли вони пішки з партією карних злочинців. Іш-
ли безкраїми полями і степами через усі пересильні в’язниці ченців. Йшли 
з важкими кайданами на руках і ногах. Спека і пронизливі степові вітри 
висушували виснажені тіла, видублювали шкіру. Холодні осінні дощі, ко-
лючі хурделиці, люті сибірські морози, від яких перехоплювало дух, прой-
мали до кісток. 

Братів заслали на один з рудників Іркутської губернії. Тут вони разом 
з іншими декабристами на глибині 150 метрів добували срібні і свинцеві 
руди. Після цього їх заслали на Нерченські копальні, Четинський острог. 

Декабристи, хоча й були заслані царським урядом в різні куточки Си-
біру, зберігали мужність, вірність ідеям визволення народу від царизму, 
зміцнювали дружбу між собою, допомагали один одному. 

Брати Борисови в Сибірі очолили демократичний гурток. 
Трагічно склалася доля братів. У 1839 році вони оселилися спочатку 

в селі Подлопаточному, потім - в Малій Розводні неподалік від Іркутська. 
Жили у великій бідноті, майже без засобів до існування. 

На той час батьки Борисових вже померли, а в 
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Боромлі жили сестри - Єлизавета і Ганна. Жили у власному будинку, але 
в злиднях. Петро Борисов писав своїм сестрам: 

- Ми поселилися у невеликому селі неподалік від Іркутська на березі 
Ангари. 

Для того, щоб мати хоч якісь кошти на проживання, Андрій Борисов 
займався проектуванням цивільних споруд, зокрема, жилих будинків, 
здійснював керівництво будівельними роботами. Він набув навики до та-
кої праці у спільній роботі з батьком. Петро обробляв невеликий клаптик 
землі, а у вільні хвилини віддавався улюбленому заняттю - малюванню, 
яке хоч трохи скрашувало гірке життя. Коли у вересні 1854 року помер 
Петро Борисов, то Андрій не витримав тяжкої втрати. Того ж дня він покі-
нчив життя самогубством. 

ІВАН ІВАНОВИЧ МАНЖУРА 
Іван Іванович Манжура (літ. псевдо - Іван Калічка; І/ХІ/1851 - 

15/V/1893) - український поет, фольклорист, етнограф демократичного 
напряму. Народився в м. Харкові в сім'ї дрібного урядовця. У 1870 році 
вступив до Харківського ветеринарного інституту, з якого в 1871 році був 
виключений за неблагонадійність. Не маючи змоги продовжувати освіту, 
Манжура виїхав на Катеринославщину, де працював на різних дрібних 
посадах. Мандруючи по селах, містечках вивчав життя народу, його мову, 
побут, звичаї, збирав фольклор. З 1876 року Манжура - добровільний 
учасник боротьби сербського народу проти турецьких гнобителів. Після 
поранення Манжура в 1876 році повернувся на батьківщину, з 1884 року 
працював у редакції газети "Екатеринославский листок", того ж року пе-
рейменованій на "Днепр". З 1887 року Манжура - дійсний член історико-
філологічного товариства при Харківському університеті, а з 1891 року - 
Московського товариства 
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любителів природознавства, антропології та етнографії. На сторінках ти-
жневика "Степь" в 1885 році Манжура вперше виступив як поет. У 1889 
році вийшла збірка поезій "Степові думи та співи". Тоді ж Манжура підго-
тував другу збірку віршів "Над Дніпром", а також збірку літературно опра-
цьованих казок та приказок під назвою "Казки і приказки. З народних уст 
зібрав і у вірші склав Іван Манжура", які за життя поета не були опубліко-
вані. Велику творчу і матеріальну допомогу Манжурі надавали українські 
вчені О. Потебня та М. Сумцов. 

Микола Сумцов познайомився з Іваном Манжурою під час навчання в 
Харківській гімназії. Це знайомство переросло в щиру дружбу, яка буде 
продовжуватися все життя. Іван Іванович завжди отримуватиме від Мико-
ли Федоровича, крім моральної підтримки, і матеріальну допомогу. 

Дізнавшись, що М. Ф. Сумцов уродженець села Боромлі, І. І. Манжура 
в одному з листів писав до вченого: "Ваша Боромля мені досить пам'ятна: 
розкажу я чому, це буде щось, ніби уривок з моєї автобіографії"... 

Свого часу питаннями зв'язків поета-демократа з нашим краєм за-
ймався колишній завідуючий навчальною частиною Боромлянської сере-
дньої школи М. М. Просяников. З листа І. І. Манжури та з матеріалів, зі-
браних М. М. Просяниковим, видно, що коли ще був живим Іванів батько, 
то останній, втративши посаду дрібного чиновника, водив з собою малого 
по містах і селах України. Одного разу привів до Боромлі, щоб віддати на 
виховання багатію Алфьорову. Хлопець задумав утекти від п’яниці - бать-
ка. Для цього йому довелося вибратися з Боромлі обхідними вуличками. 
Охтирським шляхом він не йшов, а біг. За порівняно короткий час подолав 
понад сорок верст, поки не зустрівся з чумаками, які прийняли його на ні-
чліг. 
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Удруге поет побував у нашому краї пізніше, після 1871 року, коли по-
чав збирати фольклорні матеріали, мандруючи по багатьох селах. Він - у 
гущі народу, записує усну народну творчість, щоб зберегти її для майбут-
ніх поколінь. Кілька записів пісень зробив він і в нашому краї. Утрете по-
бував у нас І. І. Манжура у 1875 році. 

Основним жанром творчості поета була соціальна лірика. Манжура 
правдиво відобразив типові явища капіталістичної дійсності, реалістично 
показав тяжке життя селянської бідноти після реформи, поневіряння най-
митів, сільських і міських заробітчан ("Степ", "Сум", "Бурлака", "З заробіт-
ників", "Ой, чом мені, молодому", поема "Іван Голик", "Казка про Лисови-
на..." та ін.). У віршах "Декому", "Старий музика", "До музи", "Кобзар" та 
інших поет говорить про роль і призначення митця в суспільстві. У 1885-
86-х роках Манжура на фольклорному матеріалі написав казку "Трьомсин 
- богатир" про мужність запорізького козацтва, про силу народну. 

Переклав твори М. Некрасова, Я. Полонського, Г. Гейне та ін. Перу 
Манжури належать статті "25 річниця смерті Т. Г. Шевченка", "З приводу 
приватних сільських шкіл". Манжура залишив велику фольклористичну 
спадщину. Перші записи усної народної творчості Манжури надруковано в 
1875 році у збірці історичних пісень В. Антоновича і М. Драгоманова. В 
1890 році вийшов з друку його етнографічно-фольклорний збірник "Казки, 
прислів'я, записані в Катеринославській і Харківській губерніях", в 1894 р. 
— "Малоруські казки, перекази, прислів'я, повір'я, записані в Катеринос-
лавській губернії". Близько 200 народних пісень Манжура записав від за-
робітчан. Манжура — один з перших збирачів робітничого фольклору77. 

МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ СУМЦОВ 
М. Ф. Сумцов (18.IV.1854-12.IX.1922) — український 
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фольклорист, етнограф і літературознавець, член-кореспондент Петер-
бурзької Академії наук (з 1905 року), академік АН УРСР (з 1919 року), 
член Чеської Академії наук та ряду слов’янських наукових товариств. 

Він народився в селі Боромлі в заможній родині. Це дало можливість 
здобути високу освіту. Початкову школу закінчив у рідному селі. Після 
цього навчається у Харківській гімназії. В 1875 році успішно закінчує Хар-
ківський університет, слухає лекції в Гейдельберзькому університеті (Ні-
меччина). У 1888-1922 рр. працює професором Харківського університе-
ту. 

М. Ф. Сумцов - автор близько 800 наукових розвідок і статей78. Він 
був ученим демократичного напряму. Найбільший інтерес становлять 
праці Сумцова: "Про весільні обряди, переважно російські" (1881), "Нау-
кове вивчення колядок і щедрівок" (1886), "Культурні переживання" (1888-
90), "Хліб в обрядах і піснях" (1891), "Писанки" (1891), "Дума про Олексія 
Поповича" (1894), "Нариси народного побуту" (1902), опубліковані росій-
ською мовою. Йому належить також ряд праць з історії української фоль-
клористики: "Сучасна малоруська етнографія" (ч. 1, 1893; ч. ІІ, 1897), "Дія-
чі українського фольклору" (1910). Микола Федорович Сумцов досліджу-
вав творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Т. Шевченка, І. 
Манжури, О. Пушкіна, М. Гоголя, Л. Толстого, А. Чехова, працював над 
створенням систематизованої історії української літератури XVII ст., під-
готував до неї монографії про І. Галятовського(1884), І. Гізеля (1884), І. 
Вишенського (1885), Л. Барановича (1885). Сумцов вивчав також історію 
мистецтв; відомий як популяризатор історії української культури ("Хрес-
томатія з української літератури", 1992). Ряд праць, у яких дослідження 
українського фольклору тісно пов'язане з соціально-економічними умова-
ми його виникнення і розвитку, не 
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втратили свого наукового значення. 
До останніх років свого життя Микола Федорович не розлучався з рі-

дним селем, часто приїздив до батьків, знайомих. У своїх наукових пра-
цях він відобразив багато сторінок історії села. У сільському краєзнавчому 
музеї в експозиції є фотографія хати, де народився і жив відомий вчений. 

ПАВЛО АРСЕНОВИЧ ГРАБОВСЬКИЙ 
Видатний український поет Павло Арсенович Грабовський народився 

11 вересня (30 серпня ст. ст.) 1864 року в бідній сім'ї сільського паламаря 
в селі Пушкарному Охтирського повіту Харківської губернії (тепер Красно-
пільський район Сумської області). Дав йому Бог душу неспокійну та вра-
зливу. Тому і долю він собі вибрав тяжку. Вчився у Харківській духовній 
семінарії. 

Майбутнього поета з юних літ захоплює боротьба проти самодержав-
ства. Він прагне "літи на муки за народ". У роки навчання стає активним 
учасником організації революційних народників "Чорний переділ". 

За революційну діяльність П.. Грабовський був 1882 року заарешто-
ваний, виключений з семінарії і висланий у село під нагляд поліції. Під час 
обшуку в нього знайшли рукописи, які доводили, що Грабовський був оз-
лоблений і ненавидів існуючі порядки та глумився над місцевою владою. 

1887 року Грабовського знову заарештовують за поширення листівок 
"Слово к народу", "Русский народ". Листівки ці викривали облудність цар-
сько-поміщицької політики і закликали до боротьби з царизмом. 

Після тривалого тюремного ув'язнення П. Грабовського заслали в 
Балаганський округ Іркутської губернії. Під час важкого етапного шляху на 
Сибір Грабовський здружився з Надією Костянтинівною 
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Сигидою, учителькою Таганрозької міської школи, засудженою на каторгу 
за те, що в її квартирі була підпільна друкарня "Народної волі". Глибоке і 
щире почуття залишилося на все життя від цієї зустрічі. їй світлій пам’яті 
присвятив Грабовський свою збірку "Пролісок". 

Недовго пробув поету Балаганську. 22 березня 1889 року в далекому 
Якутську сталася кривава розправа царських тюремників над політичними 
засланцями. Коли звістка про ці події дійшла до Балаганська, П. Гра-
бовський і кілька його товаришів написали гострий протест, на основі яко-
го було створено багато релігійних листівок і відозв. 

У серпні 1889 року Грабовський і його товариші були заарештовані і 
ув’язнені на три з половиною роки в Іркутській тюрмі. Незважаючи на тяж-
кі умови, поет наполегливо і невтомно працює. 

З Іркутської тюрми він починає листуватися з Іваном Франком і над-
силає йому до друку свої перші твори. Франко гаряче підтримав поета-
засланця. 

Всі ув’язнені за розповсюдження протесту були засуджені на каторгу, 
пізніше замінену на поселення в найвіддаленіших місцях Сибіру. 

П. Грабовський був засланий у Вілюйськ Якутської області, саме в те 
місто, де колись перебував великий російський революціонер-демократ 
М. Г. Чернишевський. Він написав в 1894 році статтю про Чернишевсько-
го, створив нарис "На далекій півночі". 

У тяжких умовах вілюйського заслання поет розгортає активну діяль-
ність. Широке і різноманітне коло його інтересів. Не було такого важливо-
го питання суспільно-політичного або культурного життя, яке б не привер-
тало його уваги, на яке б він не відгукнувся. 

У Вілюйську, а пізніше в Якутську, куди Грабовського перевели 1897 
року, знайомиться він з марксистською літературою. Влітку 1899 року його 
переводили з 
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Якутська в Тобольськ, і в цей час він кілька місяців жив в Іркутську. Восе-
ни цього ж року П. Грабовського заслали у Тобольськ. 

На засланні поет тужив за Україною. Він розумів, що царський уряд 
навіть після заслання не дозволить йому жити ні в Харкові, ні в Києві, ні в 
інших українських містах. Тому й задумав поїхати на Україну нелегально, 
хоч на короткий час. Була у Грабовського також затаєна мрія - втекти з 
Сибіру за кордон: у Галичину, у Львів, працювати там з Іваном Франком, 
Михайлом Павликом. Але ці мрії так і не здійснились. 

Тяжко хворий поет, ледве тримаючи перо, пише 24 листопада 1902 
року свій останній лист до Б. Грінченка: "Я тяжко занедужав, нема надії 
прожити зиму. Вада серця... незабаром сподіваюся смерті. України так і 
не побачу79». Це були останні слова поета, звернені до рідної України, 
для щастя якої він віддав усі свої сили, все своє життя. 

Де б не був Павло Арсенович, скрізь він мав щирих друзів. Але май-
же двадцятилітнє поневіряння по тюрмах підірвало здоров"я поета. 

Настало 29 листопада. Перед смертю поет попросив покласти разом 
з ним у домовину дорогу для нього пам’ятку - пасмо волосся Надії Сиги-
ди, яке вона подарувала йому при останньому прощанні на етапі в 1888 
році. Через кілька годин перестало битися благородне серце поета-
революціонера. Він помер у Тобольській тюрмі. Помер, виснажений фізи-
чно, але нескорений духовно. П. Грабовський заповідав поховати його 
поряд з декабристами. 

У творах Грабовського майже відсутні зневіра та скарги на своє вбо-
ге, нещасне життя. Його сила волі була надзвичайною. Перу поета нале-
жать збірки: "Твори Івана Сурика" (1894), "З чужого поля" (1895), "З півно-
чі" (1896), "Доля" (1897).  1898 р. у Чернігові заходами 
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Б. Грінченка вийшла збірка "Кобза". Ця збірка була єдиною, що вийшла в 
Східній Україні. 

Зараз село Пушкарне перейменовано в с. Грабовське, тут встанов-
лено пам’ятник поету, відкрито меморіальний музей, якому надано статус 
народного. 

Павло Арсенович неодноразово бував в селі Боромлі. Можливо спіл-
кування з жителями надихнуло його на ті чи інші поетичні рядки. 

ДУХОВНЕ ЖИТТЯ 
Переселенці з правобережжя, які заснували містечко Боромлю, були 

глибоко віруючими людьми. Вони сповідували православ’я. Віра пронизу-
вала все їхнє життя. Разом з переселенцями прибули священнослужите-
лі, які мали спеціальний церковний інвентар та старовинні книги. Вже в 
1659 році поряд з невеличкими будиночками, всередині кріпості, була 
збудована перша дерев’яна церква, яка називалася храмом Різдва Бого-
родиці. 

Населення містечка дуже швидко зростало. У зв’язку з цим будува-
лися і нові духовні храми. Так, в 1680 році вводиться в дію храм Різдва 
Христового, в 1689 році - Троїцький храм, в 1696 році - Миколаївський 
храм, в 1725 р. - церква Воздвиження Христа Господнього, в 1775 р. - Во-
скресенський храм. У 1803 році Миколаївський храм перебудовується з 
дерев’яного на кам’яний і починає носити назву Різдвяного. 

На початку XVIII століття в Боромлі існувало шість храмів, а в 1761 р. 
в ній було введено духовне управління. У XVII-XVIII століттях храми буду-
валися лише з дерева. Вони були недовговічні, їх часто доводилось ре-
монтувати, замінювати певні частини, перебудовувати. Уже в перші роки 
XIX століття замість дерев’яних починається будівництво кам’яних храмів. 
Цей процес іде поступово. Інколи виникали і 
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неприємності: частина храмів гинула в полум'ї неприємності: частина 
храмів гинула в полум'ї. Так, у 1775 році згорів Троїцький храм, а в 1811 
році пожежа знищила два храми: Різдва Богородиці і Воскресенський. У 
1857 році в Боромлі було чотири храми: на честь Різдва Богородиці, Тро-
їцький, Христо-Воздвиженський і Чесного Христа Господнього. Наприкінці 
XIX - на початку XX століття в Боромлі було 4 храми і на центральному 
цвинтарі невелика каплиця. Все населення було розділене на прихожан 
конкретно до кожного храму. Про це ми бачимо з такої таблиці: 

Число прихожан 80 

 1730 1750 1770 1790 1810 1820 1830 1850 1889
Різдва Богоро-
диці 

988 1116 1355 1422 2437 2214 2272 2105 2357

Воскресенська 983 1107 1259 1304      
Троїцька 385 482 564 592 1338 1424 1378 1248 2243
Різдва Христова 1059 1157 1353 1426 1601 1432 2386 1313 2788
Святого. Миколи 403 477 960 1002 1246 1175    
Хреста Господ-
нього 

602 640 1300 1364 1611 1540 1448 1248 2027

Всього 4420 4979 6791 7110 8233 7785 7884 5914 9415

Церкви будувались за рахунок внесків населення, коштів духовних 
управлінь. Великі кошти на будівництво храмів дав поміщик Влезько. В 
1857 році він сам звернувся за дозволом до Харківської духовної консис-
торії з проханням побудувати на власні кошти кам’яну церкву (каплицю) 
на центральному цвинтарі. Такий дозвіл він отримав, і ця духовна спору-
да була побудована під наглядом архітектора81. 

У селі з XVIII століття проживала частина і державних селян. Деякі з 
них вели велике господарство і давали великі кошти на будівництво цер-
ков. Наприклад, в середині XVIII століття селянин Василь Романенко був 
настільки багатий, що подарував для міської церкви срібних та інших ре-
чей на 280 крб.82 Це були великі гроші 
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на той час. 
Архівні матеріали зберегли десятки прізвищ та імен священнослужи-

телів Боромлянських храмів. Першим боромлянським священиком був 
Іван Андрєєв. Крім того, відомі такі священнослужителі, як Василь Іванов, 
Онисім Ігнатьєв, Андрій Білицький, Роман Іванов, Степан Карпов. Добру 
пам’ять про себе залишили священики XVIII ст.: Федір Веселовський, 
який віддав службі 50 років, і священик Платон Стаховський, який вів жит-
тя достойне священика і прослужив 40 років. Священнослужитель Боро-
млянської церкви Різдва Христового Роман Іванов, про якого ми згадува-
ли вище, дуже хворів, був слабим і вже не володів руками. У березні 1745 
року він три рази приїжджав до ікони Охтирської Божої Матері, але хворо-
ба і "диявольські" муки, як тоді писалося, залишалися. Та 14 березня 
1745 року під час четвертого поклоніння іконі Божої Матері отримав зці-
лення і здоровим повернувся додому. Так записано в книзі про чудеса 
Охтирської святої ікони83. 

У старі часи на Слобожанщині і в Боромлі для духовенства панував 
звичай так званої "презенти", тобто договору між священиком і приходом 
відносно оплати, який стверджувався архіреєм. У XVIII столітті це прави-
ло відкинули, і церква існувала на кошти хто скільки дасть. У XIX столітті 
всі сільські приходи були поділені на сім розрядів і з такою платою84: 

1 -го розряду від 5 до 546 крб. 
2-го розряду від 31 до 402 крб. 
3-го розряду від 42 до 358 крб. 68 коп. 
4-го розряду від 94 до 252 крб. 84 коп. 
5-го розряду від 211 до 164 крб. 64 коп. 
6-го розряду від 39 до 147 крб. 
7-го розряду від 40 до 96 крб. 

У кожній Боромлянській церкві був свій затверджений штат,  який 
складався з священика,  диякона і 
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псаломщика. У середині XIX століття кожна церква мала 50-60 десятин 
землі, недоторканий церковний капітал був не менше 500 крб. Практично 
кожен боромлянський священик мав спеціальну духовну освіту. Оплата їх 
праці була різною. Наприклад, на початку XX століття священик Іван Ко-
хановський, який закінчив Харківську духовну семінарію, отримував жалу-
вання 141 крб. 12 коп. у місяць і квартирну допомогу 160 крб. на рік, пса-
ломщик - 39 крб. 20 коп. в місяць. Це були великі кошти на той час85. На-
приклад, висококваліфікований робітник Путиловського заводу в Петер-
бурзі за місяць отримував 28-32 крб. 

Церкви протягом другої половини XVII - початку XX століття відіграли 
велику роль у духовному житті населення. Люди йшли у храм Божий не 
лише спокутувати свої гріхи, які мав кожен, як стверджує священне пи-
сання, а й за добрим словом і за порадою. Церкви протягом тривалого 
часу були культурними центрами. Практично при кожній з них діяли цер-
ковно-приходські школи. 

ЗИМОВІ ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА 
У ті часи згідно святого писання широко відмічалися релігійні свята, 

які стали народними. 
Народні обряди пов’язані з природою й порами року та залежними 

від них хліборобськими роботами або родинними обрядами. Вони вияв-
ляють багато нашарувань на свою первісну основу і групуються коло Різ-
два й Нового Року (зимовий цикл), Івана Купала (літній цикл) та осінніх 
поминальних свят. Зимовий календарний сезон починається в народних 
обрядах приблизно за місяць перед Різдвом Христовим. 

Свято МИКОЛИ (19 грудня н. ст.) здавна святкується дуже весело. 
Тоді, звичайно, приймали гостей, їздили санками довкола села і випробу-
вали, чи "слизький сніг", 
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чи дасть дітям подарунки святий Миколай. З св. Миколаєм пов'язана низ-
ка легенд, він же опікун не тільки сиріт і бідних, але усіх тварин. 

Найбільше звичаїв і обрядів скупчується коло різдвяно-новорічного 
періоду, що починається "Святвечором" (6 січня н. ст.) і кінчається "Водо-
хрещем" або "Йорданом" (19 січня н. ст.). Ці звичаї й обряди в загальному 
одностайні на всій території України. 

СВЯТВЕЧІР або "багата кутя" - це найбільше родинне свято, обстав-
лене традиційним святковим церемоніалом, що мало виразний хлібороб-
ський характер, пов'язаний із родовим культом і поминанням предків. 

Церемоніал "святої вечері" починався вже зранку добуванням нового 
вогню; цим вогнем господиня розпалювала в печі й на припічку, вживаючи 
для цього 12 полін, що їх сушила 12 днів останнього місяця, й готувала на 
вечір 12 ритуальних пісних страв із найголовніших плодів поля, городу й 
саду. Порядок страв і самі страви не у всіх були однакові. 

Поза тим уся робота в цей день припинялася, і господар пильнував, 
щоб усе було в порядку й на своєму місці, щоб усі були вдома. У цей день 
не можна сваритися, але треба відповідними засобами і замовленнями 
оберігатися від ворогів. 

Під вечір господар ішов на тік і з молитвою приносив до хати в’язку 
сіна й сніп жита, ячменю або гречки і ставив "діда" на покуті, підстеливши 
сіна. Сіно або солому ("дідух") стелили під столом, на столі. На чотири ро-
ги стола клався часник, під стіл - різне: залізо, сокиру, леміш від плуга або 
сам плуг, ярмо, хомут або упряж, тощо. Сніп обв’язувався перевеслом. 
На покуті високо встановлювали горщик з кутею і ставляли запалену свіч-
ку. 

Потім родина, одягнена в чистий одяг, сідала до 
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столу, господар поздоровляв усіх із святками і запрошував до вечері. Са-
ма вечеря обставлена окремим церемоніалом. Господар наперед брав 
від господині миску з різними стравами і "першим" хлібом та приліпленою 
до миски засвіченою свічкою обходив із нею тричі за сонцем хату й після 
окремої довгої молитви й вітальної промови ставив її на стіл. 

Подавали кутю, господар перший набирав її в ложку, відчиняв вікно 
або виходив надвір, інколи з сокирою в руці, й запрошував "мороза їсти 
кутю". Першу ложку куті господар кидав на стелю, щоб бджоли добре рої-
лися. 

З кожної страви господар набирав трохи в корито з мукою і виносив 
до худоби й давав їй їсти, доторкуючись до голови хлібом. Окремо госпо-
дар, сам чи з родиною, обходив увесь двір з новим хлібом, медом та ма-
ком і обкурював їх. Стайні обсипав диким маком, а на кінець обходу зару-
бував поріг стайні, щоб "звір не переступив". Під час вечері ворожили на 
майбутнє. Після вечері з кожної страви накладали по три ложки до окре-
мої миски для померлих родичів ("духів") і залишали для них ложки. 

По вечері розносили страви (так звану "вечерю") до священика, бли-
зьких рідних, кумів, бабки-повитухи. 

РІЗДВО ХРИСТОВЕ (7-9 січня н. ст.) звали також "колядою" й відзна-
чали його колядуванням, тобто співанням окремих обрядових пісень, так 
званих колядок. 

Коляда в пошану господарю-хліборобу86. 
Пане господарю, вставай з постелі 
Вставай з постелі, відчиняй двері, 
Бо йде до тебе три гостонька: 
Один гостонько — ясний місяць. 
Другий гостонько — ясне сонечко. 
Третій гостонько — добрий дощик. 
Ясний місяцю, чим похвалишся? 
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— Як я зійду рано з вечора 
Та освічу гори і долини, 
То зрадується весь звір у полі, 
А гість у дорозі. 
Ясне сонце, чим ти похвалишся? 

— Як зійду рано в неділю, 
То зрадується весь мир християнський, 
Ще й дітки маленькі. 
Дрібен дощику, чим ти похвалишся? 

— Як я зійду три рази в маю, 
То буде рости жито і пшениця, 
Жито і пшениця, усяка пашниця. 

Колядка господині 
У нашого пана, хазяїна пані 
Бог йому дав славну жону в його домі: 
По двору ходить, як місяць сходить, 
По сінях ходить, як зоря сходить; 
Садила синки в чотири рядки, 
Садила дочки в три рядочки. 
Синочки зросли — у школи пішли, 
А дочки зросли — у швачки пішли. 
Синочки ідуть, книжечки несуть, 
А донечки йдуть, хусточки несуть; 
Книжечки на стіл, батеньці до ніг, 
А донечки хустки на піл — матінці до ніг. 

Колядування - це привілей для дітей і молоді, що ходили із "звіздою" 
або "козою". Господар запрошував колядників до хати. Колядники сідали 
до столу, а після частування грали веселої і співали гуртом або танцюва-
ли, щоб "розвеселити дім". Після цих вступних церемоній колядники ко-
лядували по черзі й кінчали загальним віншуванням. 

НОВОРІЧНИЙ ПЕРІОД. За тиждень після Святвечора, 31 грудня ст. 
ст., святкували "Маланки" або "Щедрий вечір". На "Маланки" співали "ще-
дрівок" або повторювали 
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колядки, частувалися, веселилися й ворожили. На "Щедрий вечір" пекли 
пироги з м'ясом або сиром і смажили гречані млинці й ковбаси. Увесь час 
при вечері і після неї щедрували. Це робили, звичайно, діти, але по селу 
ходили із щедрівками також парубки. "Маланка" - це веселе свято пару-
бочої молоді. 

НОВИЙ РІК - це продовження "Маланки" з бажаннями, перебиранням 
і ворожінням. Як і на Різдво, чекали на першого "празника", бо "як на Но-
вий рік — так цілий рік". Від самого ранку малі хлопці ходили від хати до 
хати і засівали збіжжям" "з рукавиці" господаря і хату, приказуючи "на ща-
стя, на здоров'я та на нове літо, роди Боже, жито, пшеницю і всяку паш-
ницю" і приспівували окремих пісень. Звичайно, посівальників просили 
сідати, "щоб усе добре сідало: кури, гуси, качки, рої й - старости". Подеку-
ди з посівальниками ходила переодягнена "коза" з вухами, зробленими з 
колосків. 

ЙОРДАНСЬКИЙ ПЕРІОД. "Голодна кутя", або "Другий Святвечір", 
перед Водохрещем (18 січня н. ст.) повторювала в загальному обряди 
"Святвечора" й "Маланки". У цей день люди не робили і не їли аж до ве-
чері; крім куті й узвару, давали смажену рибу, вареники з капустою або 
свіжі гречані млинці з олією. Тоді діти залюбки "проганяли кутю", а пізніше 
виносили із хати "дідуха" на вигін або в садок і палили його. 

Ранком з водосвяття у церкву приносили у посуді, уквітчаному "без-
смертниками" або сухими васильками, свячену воду; нею господар по-
свячував домашніх, хату, сіни та все господарство і крейдою робив хрес-
ти на будівлях, залишаючи всюди шматочки книша, що ним була покрита 
миска з водою. 

"ВОДОХРЕЩІ" або "ЙОРДАН" (19 січня н. ст.), притягли до себе всі 
давні обряди освячування водою. У цей день урочисто відбувалося на рі-
чці водосвяття, 
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для чого парубоцька громада заздалегідь вирубувала хрест, поливши йо-
го, щоб забарвити, буряковим квасом. Після водосвяття всі поверталися 
додому з свяченою водою, господар опускав в неї сухі васильки, хрестив 
нею хату, обійстя, худобу, тощо. Опісля всі пили свячену воду й обідали. 
Після обіду дівчата умивалися в мисці, де святили воду. 

ВЕСНЯНІ ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА 
За народним календарем починаються від дня преподобної мучениці 

Євдокії (Явдохи) 14 березня87. 
У народі кажуть, що на Стрітення зима йде туди, де було літо, а літо - 

де була зима. За народними віруваннями літо зустрічається з зимою двічі 
на рік: на Стрітення та в день святої Анни - 20-го листопада восени. Вес-
ною Зима - стара баба, а Літо - молода дівчина. При зустрічі на Стрітення 
стара Зима і молоде Літо сперечаються між собою, кому йти, а кому вер-
татись? Якщо до вечора стане тепліше — Літо переспорило Зиму, а якщо 
холодніше - Зима. 

Ясна і тиха погода в цей день віщувала добрий урожай поля і роїння 
бджіл. Вітер - погана ознака. Відлига - жди пізньої весни. "Як на Стрітення 
півень нап'ється води з калюжі, то жди ще стужі". 

У цей день у церквах села святили воду і разом святили свічки. По-
свячені на Стрітення свічки звалися "громичними", бо їх запалювали і 
ставили перед образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від 
грому. Ці ж свічі давали в руки вмираючому при читанні вхідної молитви. 

У день Стрітення, прийшовши з церкви, запалювали "громичну" свіч-
ку, щоб весняна повінь не нашкодила посівам і щоб мороз дерева не по-
бив. 

Коли святили в церкві воду, селяни набирали тієї води в нову неве-
личку посудину, приносили додому і пильно 
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оберігали. Цій воді приписувалась магічна сила. За народним уявленням 
це цілюща вода. Нею натирали хворі місця і вірили, що допоможе. Най-
краще ця вода допомагала від пристріту - хвороби, що її спричиняло по-
гане око. Стрітенською водою ще кропили худобу і напували її, щоб не 
хворіла. Пасічники берегли цю воду весь рік і кропили нею вулики кожної 
першої неділі — першої неділі по молодикові. 

Колись, як чумак виходив у дорогу, господар давав йому хліб-сіль і 
кропив стрітенською водою волів, воза і самого чумака, промовляючи: 
"Боже тобі поможи!» 

Як син ішов на війну, батько, благословляючи, кропив його стрітенсь-
кою водою і промовляв: "Боже тебе збережи!" 

Віра стрітеньскої води в багатьох людей зберігається ще й досі. 
Після м'ясопусної неділі наступав тиждень, за яким починався Вели-

кий піст, що тривав сім тижнів - аж до Великодня. З наступного дня почи-
нався сирний тиждень або Масляна. Кожен день цього тижня був запов-
нений різноманітними звичаями, які нині вже дещо призабулися. Вранці 
першого дня Масляної заміжні жінки збиралися або в чиїсь хаті, або в ко-
рчмі. Одна з них виймала поліно і клала на стіл, інші жінки сповивали по-
ліно, як ляльку. Це означало - народився "Колодій". Після доброго часту-
вання, залишивши "Колодія" в шинку, жінки ходили від хати до хати, де 
були неодружені парубки чи дівчата, і прив’язували їм або їхнім батькам 
"колодки". Це своєрідне покарання за те, що не одружилися протягом не-
давніх м’ясниць. Ту відзнаку ніхто не смів з себе зняти, поки не дасть ви-
купу - почастує горілкою в останній день Масляної або подарує писанку 
на Великдень. 

Потім сім тижнів тривав Великий піст. У церковній інтерпретації він 
мав завжди велике значення як період 
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спокути, покаяння в гріхах чи негідних людських вчинках. Кожен з цих се-
ми тижнів мав свою назву і свої звичаї. 

Шостий тиждень — вербний. Протягом цього тижня уникали сіяти 
льон, коноплі, городину, бо своє буде "ликовате, як верба". У неділю, яку 
звали "Вербною", в церквах святили вербові гілки - "вербу". Повернув-
шись зі свяченими гілками додому, били ними усіх, примовляючи: 

Не я б"ю — верба б"є, 
За тиждень Великдень. 

Освячені гілки зберігали за образами до наступної Вербної неділі, а 
подекуди - і по декілька років. їх ніколи не викидали, а спалювали в печі, 
коли пекли великодні паски. Ними виганяли вперше на пасовисько худо-
бу, вживали, як лікувальний засіб чи для відвернення грози. Сьомий тиж-
день, яким закінчувався Великий піст, називали в народі чистим, білим, 
страсним. Так само називали і четвер на цьому тижні, з яким пов’язано 
найбільше звичаїв, характерних для весняної обрядовості українців. Чис-
тий четвер був своєрідним прологом до Великодніх свят, які разом з Бла-
говіщеням є кульмінацією весняного святкового циклу. 

До цього дня усі основні підготовчі до свята роботи мали бути закін-
ченими: у хаті побілено, прибрано, помито. Вважалося, що до цього дня 
слід засіяти ниву яровими - збіжжя і городина буде врожайною і без 
бур’янів. Але висівати льон, особливо в четвер, не годилося, щоб хтось із 
родини не помер. Взагалі, у цей четвер уникали важких робіт по госпо-
дарству. Ці заборони пов’язувалися з тим, що в багатьох місцевостях Чи-
стий четвер називали ще й "навським Великоднем", тобто "Великоднем 
мертвих". За стародавніми українськими повір"ями у цей день Господь 
відпускає мерців з "того світу". У народі збереглось 
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чимало оповідей про те, як опівночі душі покійників разом з померлим 
священиком правлять у церкві своє богослужіння. Чи не для них в кожній 
хаті колись готували так звану "прощальну вечерю?" 

Великого значення надавали і страсним свічкам, які під час відправи 
страстей у церкві тримали протягом цього богослужіння. Із запаленими 
свічками намагалися повернутися додому. 

Готуючись до свята, за звичаєм, купали дітей, вмивалися самі, щоб 
бути привабливими. Різними дійствами супроводжували у ці дні приготу-
вання великодніх страв, в тому числі випікання пасок, виготовлення писа-
нок і крашанок - неодмінних атрибутів Великодня. Фарбу добували у міс-
цевих рослин. Писанки дівчата дарували парубкам, діти - батькам, шано-
вним людям на селі, попові - при посвяченні паски. Діти на Великдень ро-
били іграшки з писанками. Поміж людьми ходили різні легенди, звідки пі-
шов звичай малювати писанки. Кажуть, що коли Христос ніс хреста на 
Голгофу, було йому дуже важко, і ось пожалів його якийсь добрий чоловік, 
що ніс в кошику на базар яйця продати; він поставив кошик на землю, а 
сам побіг допомагати Христосу нести хрест. Коли ж він вернувся до коши-
ка, то усі яйця зробилися крашанками (червоними) і писанками (розма-
льованими в різні кольори). 

На Великдень раненько з укладеними ще в суботу до кошиків припа-
сами, поспішали до церкви. Після "благовісту" відбувалося урочисте по-
свячення пасок. Відтак усі поверталися додому. 

У передвеликодню ніч майже не спали, заборонялося спати і після 
урочистого сніданку. Вважалося, що хто засне у перший день Великодня, 
той проспить своє щастя, або хотітиме спати під час косовиці, або його 
пшениця виляже в полі. Згадаймо, хто спалював на 
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Святвечір на дворі солому, тому краще мала вродити яра пшениця. А як-
що спатиме на Великдень, то пшениця, навпаки, виляже. Між цими двома 
наслідками дотримання звичаю є прямий зв’язок: вшанування чи невша-
нування покійних предків. 

Знайомство з весняними звичаями та обрядами було б неповним, 
якщо не згадати про ще одне важливе весняне свято, яке завжди має то-
чно визначену дату - Благовіщеня Пресвятої Богородиці (7 квітня). З цим 
дуже важливим церковним святом пов’язано чимало різноманітних звича-
їв та обрядів. Згідно з народними повір'ями на Благовіщеня прокидається 
земля, яка до цього часу відпочивала. Після Божого благословення про-
буджується природа. Ось чому до Благовіщеня на городах не веснували. 
"По Благовіщеню не ворож, а хліб у землю полож, то Бог уродить". - ка-
зали в народі. Вранці повсюди в церквах відбувалися великі богослужін-
ня, під час яких святили проскури. їх використовували як ліки хворим, за-
копували у землю, щоб град не нищив посівів. Розтерту на порошок про-
скуру пасічники додавали до весняного підкорму бджолам, щоб добре ро-
їлися. 

ЛІТНІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ 
Літній цикл, як і весняний, вщент заповнений хліборобськими турбо-

тами, насамперед доглядом за посівами, не мав чітко окреслених меж. За 
народними прикметами його початок визначали останніми днями травня. 
Першою такою датою був день Івана Богослова, який припадав на 21 
травня. За народним календарем це був рубіж для весняної сівби ярих. 
Недаремно з цього приводу казали: "Хто не посіяв до Івана Богослова, 
той не вартий доброго слова". 

З-поміж урочистостей літнього обрядового циклу важливими були 
Зелені свята. Вони не мають точно 

103 



визначеної дати, а випадають через сім тижнів після Великодня. У церко-
вних календарях вони обмежені двома днями - неділею і наступним поне-
ділком. Спочатку йшла свята неділя. Після неї - понеділок, присвячений 
Пресвятій Трійці. Але в народі рамки цього свята дещо ширші. Бони охо-
плюють період між сьомим і восьмим четвергами після Великодня. Влас-
не, сьомий тиждень називали Зеленим. 

Період від Зеленого до Троїцького четверга називали в народі Зеле-
ними святами. До всіх його днів приурочено багато різноманітних обрядо-
вих дійств, які мають дуже давнє походження. 

Звичай поминати покійних на Зелені свята одночасно пов’язаний з ві-
руванням русалок. Русалки в українській народній уяві - дівчата або мо-
лоді жінки, переважно утоплениці. До цієї категорії духів належать і мерт-
вонароджені діти чи ті, які померли до хрещення. За народними повір"ями 
їхні душі сім літ блукають манівцями, а в Зелені свята випрошують під ві-
кнами, щоб їх бодай після смерті охрестили. Народна фантазія наділила 
русалок незвичайною чарівною красою. Найчастіше місцем їхнього пере-
бування вважалася річка чи ставок. У місячні ночі вони виходять на берег, 
розчісують довгі коси, гойдаються на деревах чи водять свої хороводи. 
Зустріч з ними, як вважали у народі, не віщувала нічого доброго. Русалки 
могли втопити чи залоскотати до смерті будь-кого, хто б їм зустрівся, зок-
рема жінок, у яких діти померли до хрещення. 

Русалок боялися і чекали. Вони ж виходили з води на поля, коли по-
чинали квітувати жита. Згідно з народними повір"ями, від них залежала 
доля врожаю. Чим більше вони розважалися в житах, тим врожайнішою 
ставала нива. Де русалки на луках водили свої хороводи, там густішою 
виростала трава. Таке ж двоїсте ставлення постійно спостерігаємо у на-
родній традиції і до покійних 
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предків: "своїх" старалися вшанувати, "чужих" - відлякувати. Саме тому в 
обрядових дійствах Зелених свят відбито мотиви вшанування чи відляку-
вання русалок, тобто їх "зустріч" і "проводи". 

Зелені свята мають дуже давню історію. Про це свідчить і таке обря-
дове дійство, як клечання (замаювання) хат і господарських будівель гіл-
ками зелені. Закосичували також образи, вікна навхрест. Долівки встеля-
ли пахучим зіллям. Це відбивалось у народній назві свят - Зелені. Робили 
це переважно в суботу до чи після заходу сонця. 

Давнім і найбільш емоційним літнім торжеством є купальське свято 
або Івана Купала. У давнину купальські розваги займали у часі тривалий 
період. Про це свідчать купальські пісні, яких співали з перших днів Петрі-
вки аж до святкування дня апостолів Петра і Павла (12 липня). Але куль-
мінаційна точка цього святкування припала на період літнього сонцесто-
яння. Цього вечора збираються дівчата і парубки, плетуть собі вінки з зі-
лля і підперізуються зеленими вітками, запалюють вогонь і, взявшись за 
руки, ведуть навколо нього хороводи, співають пісень, у яких часто зга-
дують Купала. Потім через вогонь перестрибують. Як тільки хлопці вста-
новлювали купальське деревце, дівчата прикрашали його квітками та ко-
льоровими стрічками. Його називали "купайлицею". 

Основна урочистість починалась з ушанування деревця, на якому за-
палювали берестяні чи воскові свічки. У цей момент дівчата водили на-
вколо "купайлиці" хоровод. Поки дівчата урочисто співали купальських 
пісень, парубки розпалювали багаття, яке підтримували протягом усієї ку-
пальської ночі. Потім влаштовували біля вогню громадську вечерю. 

Після цього починалося жартівливе змагання дівчат з парубками: 
хлопці намагаються вхопити купальське 
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деревце, дівчата боронять його. Тоді деревце розривають на частини, 
ламають, вищипують гілочки. Кожен, хто вхопив гілку купальського дере-
вця, якнайшвидше біг з нею додому. Гілки розкидали по грядках, щоб го-
родина краще росла, а дівчата ховали під подушки, щоб суджений насни-
вся. 

Коли молодь поверталась з домівок на місце урочистостей, те, що 
залишилося від деревця чи опудала, спалювали або топили в річці. Ки-
даючи деревце у воду, намагалися якнайшвидше втекти від річки, щоб 
"чорт не вхопив, бо саме тоді він вилазить з води". Потім перестрибували 
через вогонь - поодинці чи парами. 

Фіналом свята було ворожіння на вінках. Там, де був ставок або річ-
ка, дівчата пускали на воду по два вінки. Один на себе, другий - на хлоп-
ця. Якщо вінки сходились докупи, то дівчині судилося бути у парі зі своїм 
нареченим. 

Ще два пласти вирізняються у купальському ритуалі. Це ритуальні 
вогні і громадська вечеря. До речі, на Купала, крім молоді, влаштовували 
гостину і поважні члени сільських громад. Очевидно, в купальському святі 
висловлювалася подяка покійним предкам за їхню турботу про ріст злаків 
і трав, приплід худоби, а також прохання захистити вирощене від різних 
стихій: злив, бурі, граду. Одночасно до цих раціональних Чинників долу-
чалися й фантастичні. Зокрема, повсюди існували повір'я про чудодійні 
зела, які розцвітають тільки єдиний раз на рік - у ніч на Івана Купала. 
Найбільш чародійну силу приписували в народі цвіту папороті.  Кому по-
таланить зірвати цю квітку, тому найбільше щаститиме в житті: він розумі-
тиме мову тварин і рослин, перед ним розкриватимуться зачаровані скар-
би. Але це під силу тільки відчайдушному, оскільки цю квітку стереже "не-
чиста сила". 
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Заключними акордами літнього обрядового циклу були звичаї, при-
урочені до церковних святих Петра і Павла (12 липня). До цього дня ко-
лись майже по всій Україні починали зажинати жито - справляти "зажин-
ки". Часом до Петра вже пекли перший хліб з нового врожаю. 

Закінчувався цикл днем пророка Іллі, який згідно з повір'ям відав гро-
мами і блискавками. Хоча в народі день 2 серпня вважали присвятком, 
усе ж намагалися не працювати, особливо у полі, щоб не накликати на 
себе біди. 

ОСІННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ 
Головними моментами осіннього циклу були звичаї, приурочені до 

завершення збору врожаю. У них, як і в попередніх циклах, фрагментарно 
відображена селянська турбота - забезпечення родючості полів, плодю-
чості худоби, продовження людського роду. А це і є основною ідеєю осін-
нього обрядового циклу. Його рамки в сучасній інтерпретації охоплюють 
період від перших серпневих днів (день пророка Іллі) до дня святого Пи-
липа (27 листопада), після якого настає зимовий піст - Пилипівка, що три-
ває аж до Різдва. Вже перший день серпня, присвячений преподобній 
Мактрині (в народі - Мокрині), визначає погоду на прийдешню осінь. З 
цього приводу люди казали: "Свята Мокрина осінь приносить". Якщо у цей 
день падав дощ, то вважали, що уся осінь буде дощовою. 

Одним з найважливіших осінніх свят був день пам’яті мучеників Мак-
кавєїв - у народі його називали Маковія, Першого Спаса, Спаса на воді 
(14 серпня). Напередодні жінки й діти йшли до лісу, на луки збирати квіти і 
трави. Перев’язували їх житнім чи пшеничним вінком, встромляли головку 
маку і воскову свічку. Цей своєрідний букет перев’язували кольоровими 
нитками або стрічками. Вранці наступного дня з тими "маковейчиками" 
йшли до церкви. 
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Другим важливим святом був день Преображення Господнього. Його 
називали Спасом (19 серпня). У цей день святили яблука та груші, які за-
боронялося їсти, поки вони не будуть освячені. Виходячи з церкви, люди 
обмінювалися посвяченими осінніми дарами. Ними цього дня обдарову-
вали також бідних. Кожен обдарований повинен був з'їсти бодай шмато-
чок свяченого яблука, закусити калачиком і запити свяченою водою. 

28 серпня відзначили Успіня Пресвятої Богородиці. Цей день назива-
ли Першою Пречистою. Цього дня закінчувався спасівський піст і розпо-
чиналась пора весіль. Недаремно в народі казали: "Як прийде Перша 
Пречиста, принесе сватів нечиста". 

На "Михайлове чудо" - день чуда архангела Михаїла (19 вересня) 
святкувань не влаштовували, але намагались все-таки уникнути важких 
робіт чи в полі, чи вдома. Не можна було орати, сіяти, обмолочувати сно-
пи, складати сіно, вирубувати капусту і т. ін. 

Великим святом був день Різдва Пресвятої Богородиці (21 вересня). 
У народі його називали Другою Пречистою. До нього колись пекли калачі, 
готували різні страви, влаштовували гостини, про які згадувалось і в дав-
ніх пам’ятках наших предків. Дівчата цього дня до сходу сонця молилися 
до Богородиці з проханням подати їм добрих і багатих женихів. 

У день Воздвиження Чесного Хреста (27 вересня) повсюди дотриму-
валися посту. Згідно з народними повір"ями у цей день земля "здвигаєть-
ся" до зими. Коли задзвонять церковні дзвони, в певних місцях земля 
"роздвигається", і плазуни (гадюки, змії, ящірки) в ті отвори ховаються на 
зиму - до Благовіщеня. На землі залишаються лише ті, які "прогрішили" за 
літо - вкусили когось. Тому цього дня категорично заборонялося йти до 
лісу чи в поле. 

З Покровою Пречистої Богородиці (14 жовтня) 
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найтісніше поєднані весільні мотиви. З цього дня починалася пора осінніх 
весіль. На Покрову дівчата на виданні молили Богородицю швидше по-
слати їм щасливу пару. 

Завершувалося осіннє обрядове коло передріздвяним постом, зва-
ним Пилипівкою. На день смерті апостола Пилипа (27 листопада) влаш-
товували заговини. Побутував колись звичай в’язати колодку". її в’язали 
батькові за те, що сина не оженив, а матері - що доньку заміж не видала 
впродовж осінньої пори. 

ХВОРОБИ ЛЮДЕЙ І ЇХ ЛІКУВАННЯ 
Скільки існує людина, стільки існують і людські хвороби. У наш час 

наука практично кожного року відкриває все нові і нові хвороби, які раніше 
не були відомі. В XVIII - на початку XX ст. люди також багато хворіли. Ве-
ликого клопоту людям того часу завдавали епідемії, різні невідомі хворо-
би. Особливо багато хвороб виникало в засушливі роки, найбільш відомі: 
холера, чума, цинга. 

Холера вперше прийшла епідемією в 1830 році. Особливо вона лю-
тувала в 1848 році, в цьому році стояла велика спека. Причини хвороби 
були зовсім невідомі. Тоді ще не знали, що причиною хвороби є особливі 
бактерії, і що необхідно при епідемії не вживати сиру воду і робити певні 
профілактичні застереження. Про епідемію чуми і її причини також нічого 
не було відомо. На території нашого краю її епідемії були в 1718, 1738, 
1838 роках. В 1847 і 1848 роках була поширена цинга і від неї вмирало 
дуже багато людей. 

У ті часи в селі жодної медичної установи і лікаря не було. Люди вва-
жали причинами різних хвороб дії таємних істот: чортів, відьом, домових, 
русалок, мавок. Людину поділяли на тіло і душу, при чому друга керує 
всім. Вона знаходиться і живе в тілі або в різних його органах і може 
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час від часу виходити з людини, коли та спить або хворіє. Вважалося, що 
злі духи можуть залізти, коли людина чхає або спить. Таким чином, здо-
ров"я людини і її хвороби пов’язували з таємними силами. Значна кіль-
кість людей при собі мала різні речі, які повинні були оберігати. Це вовчі 
зуби, ракові очі, церковні образки та хрестики, папірці з різними молитва-
ми. Часто такі речі клали під подушку, закопували під будинок або в полі. 
У старі часи, особливо у XVIII ст., були поширені рукописні лікарські пора-
дники, які містили певні рецепти від різних болячок. Наприклад, від кашлю 
пропонувалося лікуватися з пропонованого на вибір, таким чином: 

- взяти кору з груші, стовкти і пити з вином ввечері; 
- стовкти часник з салом і сирим яйцем, присмажити на вогні і мазати 

підошви та хребет на ніч; 
- вживати печені яблука з цукром; 
- вживати лляну олію. 
Наприклад, для лікування подагри рекомендувалося: 
- насипати на ноги попіл і носити його; 
- ноги до колін засипати свіжою пшеницею по декілька разів на день. 
Широко застосовувалися різні замовляння та шептання, щоб прогна-

ти хворобу або злого духа. Постійно застосовувалися зогрівання та роз-
тирання. 

Наприкінці XIX - на початку XX ст. широко відомим цілителем в селі 
був Писаревський або по-вуличному - Берізка (від зілля берізки, яким він 
користувався). Особливо успішно він лікував людей і худобу від сказу. Ав-
торитет його в селі був настільки великим, що по приговору волосного 
сходу, громада щорічно виплачувала йому гроші. 

Від самого заснування Боромлі при першій церкві був створений 
"шпиталь". Це була своєрідна жебрацька община, яка діяла протягом де-
сятків років. У середині XIX ст. один із священиків знайшов непристойним 
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тримати таке приміщення в центрі села поблизу базарної площі і добився 
переводу "шпиталю" на околицю села. Взимку 1883 року цей "шпиталь" 
знаходився в старій хаті, в якій навіть дошки з стелі починали падати. Тут 
проживало 12 жебраків, в переважній більшості жінки. Була також шести-
річна дитина. Ці літні люди, практично, не мали засобів до існування і за-
робляли на прожиття милостинею. 

Перша лікарня в селі була відкрита в 1880 році. Це був невеличкий 
будинок, в одній кімнаті якого приймали хворих, тут їх лікував фельдшер-
самоук. І в цей час жителі села в лікарню ходили мало, а лікувалися у 
знахарів. Пологи приймали бабки-повитухи. Умови виховання дітей і їх 
медичне обслуговування було дуже недостатнє. Із ста дітей, що народжу-
валися, вмирало шістдесят - сімдесят, не доживаючи до одного року. 
Продовжували лютувати в цей час і епідемії шлунково-кишкових хвороб, 
віспи, дифтерії та інших небезпечних хвороб. 

В 1912 році при допомозі земства була побудована амбулаторія і 
приміщення лікарні на десять ліжок. Хворих обслуговував лікар, два фе-
льдшери і дві санітарки. їжу хворим носили родичі або знайомі. Підсобних 
приміщень лікарня не мала. На 1913 рік Боромлянська медична лікарня 
обслуговувала 22 населених пункти Боромлянської і Жигайлівської воло-
стей з населенням майже тридцять тисяч чоловік. 

ПОХОРОНИ І ЗАБОБОНИ 

ПОХОРОНИ 
У другій половині XVII - на початку XX ст. люди вірили, що людина 

складається, так би мовити, з двох частин: тіла і душі. Та що там говорити 
про ті часи, коли й на сьогодні ці вірування надзвичайно поширені серед 
представників самих різних релігій. Суть поглядів 
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зводиться до того, що земне життя є лише початком. Після смерті на зе-
млі душа продовжує жити в інших світах. З самого початку заснування 
Боромлі була відведена земля для цвинтаря, де ховали всіх за правосла-
вним християнським звичаєм. Цей цвинтар згодом дістав назву Центра-
льного. Ця назва зберігається і сьогодні. 

Населення села весь час зростало, територія заселення збільшува-
лась. Вже в середині XIX ст. село протягнулося вздовж дороги на п’ять 
верств. Така ж приблизно була і його ширина. У зв’язку з цим виникає ще 
три кладовища, які на сьогодні мають такі назви: Червоноармійське, Кі-
ровське, Невидомське. Така кількість цвинтарів не була прямо пов’язана з 
кількістю населення. Справа в тому, що згідно релігійних переконань, пе-
ревозити  покійного через річку заборонялося. Смерть своєю безжаліс-
ною косою підрізала людське життя, але не могла назавжди знищити йо-
го. Так, закінчувався земний шлях, але продовжувався небесний, потойбі-
чний. Поховальну споруду наші предки називали "домовиною", вона була 
для небіжчиків оселею для подальшого існування. Розуміння неминучості 
смерті і в той час безперервності життєвого ланцюжка допомагало пере-
носити біль втрати, не дозволяло роз’їдати душу. 

До сумної події готувалися задовго до того, як вона з'являлася на по-
розі. "На смерть" відкладали гроші, жінки зберігали у скринях "чисте" - 
одяг, в який вбирали небіжчика, рушники, на яких спускали домовину в 
могильну яму. Чоловіки тесали дерев'яні хрести, майстрували зручні і до-
бротні домовини. Справний господар і на тому світі повинен був мати ха-
ту, гідну його земного становища. Тому так грізно часом звучали проклят-
тя: "Ні дна тобі, ні покришки, щоб тебе роса попоїла, щоб над тобою во-
рони каркали, щоб тебе кури загребли!" 
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у залу, де лежав небіжчик, набивалися сусіди: потрібно було виконувати 
цілу низку обрядів. Дзеркало відразу покривалося темною тканиною, щоб 
нечиста сила не могла в них зазирнути. Померлому закривали очі (іноді 
зверху клали ще й мідні монети) і рот, підв'язуючи підборіддя хусткою. 
Небіжчика обмивали, розчісували, одягали на шию хрестик і вбирали в 
чисту білизну. Займалися цим чужі люди. 

Першу ніч по смерті хто-небудь з родини померлого сидів біля нього і 
слідкував за полум'ям свічки, якщо воно смикалося, то це вказувало на 
присутність душі. 

При виносі тіла в церкві вдаряли в дзвони. Це називалося "дзвоном 
за душею". З давніх-давен при проведенні похоронів були так звані похо-
ронні співи або просто голосіння. Зміст пісень змінювався по покійникові: 
різний над батьком, матір'ю, сином, дочкою, чоловіком. Наприклад, над 
померлим братом голосили: 

Братіку, моє сонечко, 
Братіку, мій місяцю ясний, 
Чом ти не обізвешся, 
Чом не розмовляєш? 
Де ж твої ніженьки ходили, 
Де ж твої рученьки робили, — 
На що не глянемо, 
Тебе споминать будемо... 

Ось якими словами голосила донька за матір'ю: 

Мамочка, моя пчілочка, 
Мамочка, моя ластівочка, 
Словечко моє вірнеє, 
Зозулько моя лугова, 
Нащо ти мене покинула? 

Наші предки навіть при здійсненні похорону піклувалися про майбут-
нє матері і потомства. У зв'язку з цим, коли помирала мала дитина у віці 
до одного року 
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і особливо перша дитина, то молодій матері заборонялося бути присутній 
при похованні на кладовищі. Вважалося, що це збереже їй в подальшому 
можливість мати дітей і при тому здорових. Цей звичай зберігся і на сьо-
годні. На кладовищі родичі кидали в яму монети, щоб, як казали, "купити 
місце". Поверх домовини кожний із присутніх сипав по жмені землі. Над 
могилою, як правило, нагортали якщо не курган, то хоча б невеликий па-
горб. У давнину його вершину помічали посадженим деревом, частіше 
калиною ("посадити калину" - поховати). 

Під час поминок не лунали пісні, величальні тости, лише тихо звуча-
ли в різних кінцях столу: "Нехай йому земля буде пухом! Нехай йому лег-
ко лежати, землю тримати! Нехай він своєму роду сниться!" Головною 
стравою під час цього обіду була поминальна каша — колива або кутя. 
Подавали також і страви, які любив померлий. До речі, словом "страва" 
слов'яни називали саме поминальну їжу. Згадували померлих, влашто-
вуючи поминальні столи, і на дев'ятий день ("дев'ятини"), і на сороковий 
("сороковини"), і через рік ("роковини"). 

Селяни вірили, що душі померлих, яких Бог відпустив з того світу на 
Пасху, блукали селами цілий тиждень аж до проводів. Коли наставав 
день проводів померлих, люди ще на світанку з вузликами і кошиками тя-
гнулися до кладовищ. Після відправи на зеленій траві влаштовувалася 
колективна поминальна трапеза. Писанки, які залишилися після пасхаль-
них свят, розкладали на могилах. Згадуючи померлих, піднімали чарки, 
але не цокалися ними, лише проголошували: "їм царство небесне, а нам, 
дай Боже, ще прожити на цьому світі!" Чарки також виливали на могилки. 
При цьому лунали такі слова: "їжте, пийте і нас грішних згадуйте, лихом 
не поминайте - чим хата багата, тим і рада!" або "Тут моя родинонька, тут 
моя мати, тут хутко 
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буду я спочивати". Залишки їжі роздавали старцям, лірникам, бідним і 
продовжували поминки вдома або в шинку. Існувало повір'я, якщо хто пі-
сля поминок засинав на могилі, то його, будили покійники і дякували за 
шанування. У деяких місцевостях дорослі дівчата не брали участі у поми-
нках, їх оберігали від зайвих хвилювань як майбутніх матерів. 

ЗАБОБОНИ 
У XVII - на початку XX ст. через недостатній розвиток наукового пі-

знання та освіченість в житті людей існували різні повір'я і забобони. Ві-
рили в існування русалок, чортів, відьом, домових. Наприклад, в селі Бо-
ромлі вважали, що гріх тушити пожежу, якщо вона виникла в результаті 
блискавки. Через невдачі особистого життя деякі люди робили все для 
того, щоб вигнати злі сили з оселі. 

Багато жителів вірили, що в той чи інший рік іде мало дощу через ві-
шальників. Змінити дану ситуацію можна було лише молитвами і свічкою. 
В 1886 році на Охтирщині, коли влітку довго не було дощу, люди розкопа-
ли на кладовищі могилу утоплениці і вбили їй декілька колів. А в слободі 
Мерефі, що біля Харкова, волосний суд розбирав справу про бабу, до 
якої нібито літав змій. 

На початку XX ст. в селі Боромлі декілька парубків розкопали могилу і 
вирізали у покійника лою на свічку. Існувало шкідливе повір'я про мертву 
руку, що коли з неї зробити лоєву свічку, то вночі можна красти в кожній 
хаті будь-що, — горіла тільки б ця свічка з мертвяка. Така дурниця для 
цих юнаків обійшлася ув'язненням, так як їх швидко зловили на крадіжках. 
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РОЗДІЛ III 

СЕЛО В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧНОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ І БУДІВНИЦТВА 

СОЦІАЛІЗМУ (1917-1940 рр.) 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ 
 перемогою Великої Жовтневої соціалістичної революції адміні-
стративний устрій практично не змінився. Село продовжувало 
входити до Охтирського повіту Харківської губернії. Губернії, як 

територіальні центри, будуть відмінені Радянською владою в липні 1925 
року. Був введений поділ на округи, а Харківська губернія стала назива-
тися областю. 

У 1923 році Боромля була віднесена до категорії сіл і стала районним 
центром спочатку Охтирського округу, а потім з червня 1925 року була 
передана до Сумського округу. 

Збереглися цікаві дані про склад Боромлянського районного вико-
навчого комітету за 1925 рік. Головою райвиконкому був В. Я. Білошапка. 
До виконавчого комітету входило ще вісім чоловік. Крім того, було обрано 
чотири кандидати. З трьох чоловік була створена районна 
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ревкомісія на чолі з Я. А. Мірошниченком та районне управління коміте-
тами незаможних селян на чолі з А. І. Ковальовим. 

Хто ж були ці люди? Назвемо деякі дані про членів районного вико-
навчого комітету. 

Володимир Якович Білошапка 1895 року народження, голова район-
ного виконавчого комітету, українець, освіта початкова, хлібороб, одру-
жений, селянин, володів російською і українською мовами, член КП(б)У з 
1919 року, бідняк, член комітету незаможних селян. 

Іван Олексійович Малижка 1891 року народження, завідуючий район-
ним земельним відділом, українець, освіта початкова, хлібороб, одруже-
ний, селянин, знає російську і українську мови, середняк. 

Григорій Денисович Білоконь 1886 року народження, заступник голо-
ви районного відділу виконавчого комітету, українець, освіта початкова, 
хлібороб, одружений, селянин, знає російську і українську мови, середняк. 

Михайло Єгорович Кучмій 1891 року народження, завідуючий кому-
нальним відділом, українець, освіта початкова, хлібороб, селянин, одру-
жений, володів російською і українською мовами, середняк. 

Іван Семенович Федірко 1880 року народження, голова Боромлянсь-
кої сільської Ради, освіта початкова, українець, одружений, селянин, се-
редняк, володів російською і українською мовами89... 

Згідно даних Всесоюзного перепису населення у 1926 році в Бором-
лянському районі було 5339 дворів з населенням 29000 чоловік, в тому 
числі 14165 чоловіків і 14835 жінок. Територія району складала 380 квад-
ратних кілометрів. До складу району входило 48 населених пунктів, серед 
яких 2 великих села, 2 слободи, 2 деревні і 26 хуторів. Щільність насе-
лення склала 80 чоловік на 
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один квадратний кілометр. На 100 чоловіків припадало 105 жінок. В од-
ному селянському господарстві середньостатистично проживало 5 чоло-
вік. Багато помирало дітей. Так, наприклад, в 1927 році в районі народи-
лося 1289 чоловік, а померло 627, тобто кожний другий. За національною 
ознакою 99,1% складали українці, 0,7% - росіяни, 0,03% - євреї, яких було 
всього 9 чоловік90. 

У 1930 році Боромлянський район був ліквідований і Боромля ввійш-
ла до складу Тростянецького району Сумського округу. З 1932 року вона 
входить до Харківської області. В 1939 році Боромля продовжує входити 
до Тростянецького району, який був переданий до новоствореної Сумсь-
кої області. 

На початку 30-х років в селі Боромлі проживало більше 13 тисяч чо-
ловік. У зв’язку з цим замість однієї сільської Ради були створені три: Бо-
ромлянська, Червоноармійська, Кіровська. 

ПОДІЇ В СЕЛІ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ  
І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1917-1920) 

1917 рік приніс Росії і Україні декілька революцій, які корінним чином 
змінили обличчя держави і нашого села. В 1917 році в Росії відбулася 
Лютнева і Жовтнева соціалістична революції, а на Україні в цей час роз-
горнулася національно-демократична революція. Ці визначні історичні 
події відбулися невипадково. Влада і багатства привели до відчаю прос-
тий народ. Це повториться і в долі Радянського Союзу в 90-і роки. 

Гасла більшовиків, під якими відбувалася Жовтнева революція, під-
тримала більшість населення. Та і не могло бути інакше, адже вони відо-
бражали прагнення народних мас: мир - народу, владу - Радам, землю - 
селянам, фабрики - робітникам. Але, звичайно, була велика різниця між 
гаслами і їх реальним здійсненням. 
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На Україні в березні 1917 року поряд з органами Тимчасового уряду 
з'явилася Українська Центральна Рада на чолі з М. С. Грушевським, яка 
поступово із громадського органу перетворилася в орган державної вла-
ди. Органи Центральної Ради і її політика спочатку проводилася навколо 
боротьби за автономію України, а самі життєві питання не знаходили сво-
го вирішення. Народ не міг більше чекати. 

На початку травня 1917 року селяни Боромлі захопили маєток помі-
щиці Линтваревої і розподілили між собою її землі і майно91. У червні 1917 
року до села часто навідувалися уповноважені Тростянецької партійної 
групи, які вели революційну агітацію серед бідноти. 

12 червня 1917 року в селі на сходці був обраний волосний земель-
ний комітет у складі п’яти постійних членів і трьох кандидатів. До його 
складу ввійшли С. Л. Сумцов, А. П. Бутрим, В. Д. Сукачов, С. Д. Оладко, 
О. Є. Ємець та три кандидати: Д. І. Сікало, М. К. Миколаєнко, В. М. Бань-
ка. Своїм рішенням комітет виділив жителям землі в районі станції Боро-
мля з орендною платою - 15 крб. за десятину землі і 5 карбованців за де-
сятину лугу. Крім того, комітет звернувся з проханням до уповноваженого 
Охтирського повіту про виділення додатково земель в районі Гребеників-
ки92. 

Влітку 1917 року в селі з'явилися представники Центральної Ради, які 
створили свій орган влади. Поступово сільська Рада почала розв'язувати 
болючі питання. Йшла активна підготовка згідно Універсалу Центральної 
Ради до розподілу землі. 

25-26 жовтня 1917 року в Петрограді перемагає збройне повстання, 
організоване більшовиками, але в селі і в жовтні, і в листопаді, і на почат-
ку грудня продовжує діяти Рада як представниця Центральної Ради. 

Після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної 
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революції на Україні протистояння між більшовиками і Центральною Ра-
дою досягає свого апогею, йде підготовка до бойових дій у боротьбі за 
владу. 12-13 грудня 1917 року більшовики проводять у Харкові перший 
Всеукраїнський з'їзд Рад, який проголошує на Україні Радянську владу. В 
одній державі діють дві влади, два уряди. Харків стає базою більшовиків 
для підготовки походу на Київ. 

29 грудня 1917 року до села прибув з Охтирки представник Радянсь-
кої влади, який проголосив про її встановлення на мітингу, що відбувся на 
Базарній площі. Тут же був створений революційний комітет, його очолив 
комуніст П. І. Шостак. Ревком став проводити велику роз'яснювальну ро-
боту серед селян рішень II Всеросійського з'їзду Рад та І Всеукраїнського 
з'їзду Рад. Формуються перші збройні загони, починається розподіл землі 
серед селян 93. 

На запрошення Центральної Ради австро-німецькі війська в 1918 році 
окупували майже всю територію України. У квітні 1918 року німецькі оку-
панти прийшли в Боромлю. Вони встановили в селі режим грабіжництва і 
насильства. Кожного дня вони відправляли на залізничну станцію награ-
боване майно і вивозили його в Німеччину. У травні 1918 року кайзерівсь-
кий загін взяв під контроль роботу парового млина братів Тищенків. Сюди 
населення примусово звозило зерно, з якого виробляли високоякісну муку 
для Німеччини. З таким беззаконням населення не змирилося. Стихійно 
юнаки утворили загін і роззброїли німецьких солдатів, які вимушені були 
залишити село. На базі цього загону створюється озброєна організація 
юних комуністів, як підрозділ Сумської організації. До її складу входить 
більше трьох десятків чоловік. Вони навчаються військовій справі в одній 
з кімнат попівського будинку, а для військових занять використовують 
сад. 
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Та незабаром новий німецький загін знову прибув у село і юним ко-
муністам довелося йти у підпілля. 

Цікава біографія М. С. Різниченка, (народився в 1894 році) - З прихо-
дом у Боромлю німецьких окупантів у квітні 1918 року він тікає з села і 
вступає в партизанський загін Фролова, що діяв в Лебединському і Ох-
тирському повітах. Потім навчався на військових курсах в Сумах, боровся 
з денікінцями. І знову військові курси, тепер уже в Москві. Наступ генера-
ла Юденича на Петроград перервав навчання. Різниченку випало щастя 
бачити і слухати вождя революції В. І. Леніна. На все життя запам'ятав 
Різниченко промову В. І. Леніна, з якою вождь звернувся до курсантів, що 
відправлялись на фронт проти Юденича. Поранення на фронті, потім 
знову боротьба проти Денікіна. У рядах Червоної Армії, що звільняла се-
ло Боромлю в листопаді 1919 року від денікінців, був і Різниченко. Потім 
врангелівський фронт. Із рядів Червоної Армії Різниченко демобілізувався 
у 1922 році. М. С. Різниченко нагороджений орденом Червоної Зірки. 

Разом з окупантами повернулася поміщиця Линтварева, яка відібра-
ла у селян колишню свою землю і сільськогосподарський реманент. У ли-
стопаді 1918 року німецькі окупанти залишили село, але владу захопили 
петлюрівці, які встановили свій жорстокий порядок. 

На початку січня 1919 року в селі була відновлена Радянська влада. 
Розпочав свою роботу революційний комітет. У квітні цього ж року був 
створений сільський комітет бідноти на чолі з Я. В. Гузенко94. 

Боромляни з радістю зустріли своїх визволителів, але 1919 рік приніс 
ще тяжчі випробування. Більшовики, вірні своїм принципам, почали про-
водити так звану політику воєнного комунізму. Видавались надзвичайно 
суворі накази, які були обов’язкові для виконання населенням. Примусово 
для потреб армії забиралося все 
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продовольство. Крім того, селяни не отримали землю, вона була оголо-
шена державною. Більшовики намагалися створити навіть певні колекти-
вні господарства. Така політика викликала масове невдоволення насе-
лення. Крім того, в серпні 1919 року Боромлю захопили денікінські війсь-
ка, які грабували населення. З ними в село прибули колишні власники зе-
млі. 

Вони жорстоко розправились з організаторами Радянської влади. Бу-
ли розстріляні член комітету бідноти Л. В. Глущенко і ряд інших радянсь-
ких активістів. Білогвардійці відновили дореволюційні порядки, грабували 
і тероризували мирних жителів. 

У першій половині грудня 1919 року частини 41-ї стрілецької дивізії 
Червоної Армії звільнили Боромлю. Багато місцевих жителів вступили до 
їх лав і мужньо билися на фронтах громадянської війни. У січні 1920 року 
в Боромлі був створений партійний осередок в складі семи осіб. Першим 
його секретарем обрали М. М. Задесенця. За ініціативою партійної органі-
зації в березні 1920 року сформувалася комсомольська організація, яка 
налічувала вісім юнаків і дівчат. Секретарем її став М. І. Тищенко. Пер-
шими комсомольцями боромлянського осередку були: Іван Сич, Семен 
Зінченко, Федір Сліпченко, Андрій та Микола Ковальови, Опанас Федірка, 
Гаврило Овчаренко. Комуністи та комсомольці пояснювали трудящим по-
літику партії та Радянської держави, допомагали виконувати продовольчу 
розкладку, проводили тижні допомоги Червоній Армії, боролися проти ку-
лацького бандитизму. 

На початку 1920 року відновив свою діяльність революційний комітет. 
Його головою був М. Охріменко, членом - С. Білоконь, секретарем - М. 
Ковальов95. 

9 січня  1920 року відбулися збори жителів, які 
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прийняли таку резолюцію: "Ми, селяни слободи Боромлі, шлемо щирий 
привіт нашим героям - синам, братам і батькам червоноармійцям, які ви-
соко несуть червоний прапор звільнення від гніту капіталізму і від душі 
бажаємо вам повного розгрому банди денікінців, швидко повернутись до-
дому і розпочати будівництво нового життя. Ми завжди готові своїми си-
лами допомогти Вам у боротьбі-за знищення всіх ворогів пролетарської 
революції. 

Пам'ятайте: ми з вами.. 
Нехай віднині помре кожен, хто підняв руку проти селянина і робітни-

ка. Нехай живе доблесна Червона Армія, яка несе звільнення селянам і 
робітникам усього світу! Нехай живе всесвітня Червона Армія!" У березні 
1920 року була обрана сільська Рада, її головою став І. С. Тіщенко, секре-
тарем - Д. А. Троцький, а в липні 1920 року - створений комітет незамож-
них селян. 9 травня 1920 року Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет прийняв закон про комітети незаможних селян. 6 червня 1920 ро-
ку була видана інструкція про комітети незаможних селян. Якою ж була 
організація незаможників села згідно закону та інструкції? У законі гово-
рилося, що комітети незаможних селян створюються для захисту інтере-
сів бідняків. Основними їхніми завданнями були: 

- якнайшвидше запровадження в життя закону про наділення землею 
й реманентом безземельних і малоземельних селян; 

- запровадження закону про хлібну розкладку й забезпечення сільсь-
кої бідноти передбаченою в законі частиною заготівлі; 

- допомога Радянській владі в боротьбі за її зміцнення на селі (боро-
тьба з бандитизмом, з неписьменністю, з куркульським засил-
лям)96. 
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На місцях створювалися сільські і волосні комітети незаможних се-
лян. До складу їх мали право входити: 

- безземельні і малоземельні селяни, які звільнялися законом від роз-
кладки і підлягали наділенню землею; 

- селяни, що одержували продовольство; 
- селяни, які не могли прохарчуватися із свого господарства і приму-

шені були жити з наймитів, 
- селяни, які обробляли землю своєю працею і не наймали чужих рук. 
До комітету незаможних селян було обрано тридцять безземельних і 

малоземельних селян: 
Яресько Данило Григорович 
Гуков Павло Федотович 
Оладко Спиридон Данилович 
В'язеленко Федір Якович 
Заїкін Іван Петрович 
Шаповал Михайло Іванович 
Сукачов Максим Якович 
Попов Іван Васильович 
Кузьменко Трохим Миколайович 
Ємець Олексій Євстафійович 
Зелінський Петро Харлампійович 
Білоконь Пилип Денисович 
Феденко Семен Іудович 
Стрибуль Дмитро Васильович 
Мироненко Яків Петрович 
Серіков Григорій Павлович 
Лікаренко Павло Петрович 
Бєлік Василь Федотович 
Ведь Василь Сергійович 
Пономарьов Кирило Іванович 
Троцький Йосип Іванович 
Зінченко Василь Никифорович 
Ворона Кіндрат 
Брюховецький Максим Якович 
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Романіка Гордій Петрович 
Тимченко Макар Іванович 
Мельник Яків Андрійович 
Пазименко Василь Опанасович 
Росавський Данило Григорович 
Лук’яніхін Михайло Григорович97. 
Сільська Рада та комітети незаможних селян завершили наділ землі 

безземельним і малоземельним селянам, сім"ям червоноармійців, які 
отримали 2-3 десятини. Кулаки намагались чинити опір заходам Радянсь-
кої влади, ховали хліб та інші пожитки. Була здійснена перевірка наявнос-
ті в їх хліба, організований хлібний обоз для здачі державі. Уже в серпні 
1920 року держава отримала від боромлян 12 тис. пудів хліба та велику 
кількість худоби, конфіскованих у кулаків. 

Країна Рад ще перебувала у вогняному кільці, вела бій з численним 
ворогами. Весною з Криму почав наступати Врангель. У Боромлі молодь 
читала звернення Охтирського повітового бюро Комуністичної Спілки Мо-
лоді України, в якому говорилось: "Юнаки і дівчата! і пам'ятайте, що тіль-
ки Радянська влада дає вам практичну можливість задовольнити своє 
прагнення до знань, до освіти. Ви повинні прийти на допомогу батькам і 
матерям, своїм старшим братам і сестрам у їх тяжкій боротьбі. Ви маєте 
самі взяти найактивнішу участь у боротьбі між молодим і старим світом, у 
будівництві нового життя". 

Молодь Тростянеччини по-бойовому відгукнулась на цей заклик. У 
1920 році комсомольці і молодь Тростянецької, Боромлянської, Білчансь-
кої і інших волостей по мобілізації добровільно пішли на фронт боротьби 
з Врангелем і білополяками. Коли в Харкові був сформований і прибув на 
станцію Смородине бронепоїзд "Комуністична спілка робітничої молоді", 
його екіпаж поповнився комсомольцями з Тростянця, 
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Боромлі і Білки. 
Вісім комсомольців Боромлянської організації Комуністичної Спілки 

Молоді України за героїзм у боротьбі проти Врангеля були занесені на 
Золоту Дошку пошани, опубліковану в Охтирській повітовій газеті. Серед 
них А. Кошеленко, Г. Василенко, М. Ворона, І. Петруша. 

До речі, Г. І. Петруша народився в Боромлі в бідній селянській родині. 
Григорій Іванович - один з активних борців за встановлення Радянської 
влади на Україні. У роки перших п'ятирічок він працював директором тка-
цьких підприємств. 

Після закінчення Ленінградського текстильного інституту Г. І. Петру-
ша був народним комісаром текстильної промисловості УРСР, міністром 
текстильної промисловості УРСР. Багато енергії, ініціативи, знань доклав 
він у розвиток текстильних підприємств. 

Батьківщина високо оцінила заслуги Г. І. Петруші: його було відзна-
чено урядовими нагородами. Григорій Іванович обирався депутатом Вер-
ховної Ради УРСР, Київської міської та Подільської районної Рад. Героїзм 
у боротьбі з білогвардійцями проявили жителі села: І. А. Перетятько, Є. 
М. Назаренко, М. М. Мірошниченко, які отримали урядові нагороди. 

ВІДБУДОВА ГОСПОДАРСТВА 
І ЙОГО ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК 

У 20-30-і РОКИ 
Наприкінці 1920 року в основному закінчилися бойові дії на території 

України, аз ними і громадянська війна. Радянська влада з кожним місяцем 
зміцнювалась. Але становище населення не ставало кращим. Більшовики 
продовжували проводити політику воєнного комунізму, яка привела до 
гострої соціально-політичної кризи наприкінці 1920 - на початку 1921 ро-
ків. Це стало основною причиною переходу 
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до нової економічної політики. 
Партійна організація села і сільська Рада направляли головні зусил-

ля на відбудову господарства, на введення принципів нової економічної 
політики. Господарство села не зазнало великих руйнувань під час гро-
мадянської війни, але становище було складне. У попередні роки Радян-
ська влада не змогла розділити всю землю між селянами, тому цей про-
цес завершився в 1921 році. Багато було бідних селян, яким комітет не-
заможних селян і сільська Рада надавали щомісячну грошову допомогу і 
забезпечували їх будівельним лісом та паливом. 

З 1923 року в Боромлі розташувалися районні органи управління, які 
цю роботу проводили в межах всього району. 

Після закінчення громадянської війни в селі продовжував працювати 
млин багатія Тищенка (на території нинішньої ПМК), який виробляв дуже 
високоякісне борошно. Воно фасувалося у пудові мішки і продавалося на 
території Росії та експортувалося в Англію і Францію. Господар цього 
млина спалив його, коли закінчився період непу. 

У 1921 році в селі діяв також великий паровий млин у центрі села, 
який переобладнаний продовжує діяти і в наш час. У цей же рік в селі 
працювало 75 вітряків. Серед їх власників були: Л. Ф. Коваленко мав З 
млини, І. М. Мовчан - 2, М. А. Василенко - 2, С. А. Петренко - 298. 

У 1920 році на території нинішньої ПМК відновила роботу винна фаб-
рика. Ці приміщення збереглися і на сьогодні, там нині знаходяться майс-
терні. До речі сказати, вони були побудовані в середині XIX ст. і застрахо-
вані в 1858 році Санкт-Петербурзьким протипожежним товариством. 

У листопаді 1922 року в Україні був прийнятий 
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Земельний кодекс, який регулював трудову оренду землі і умови додат-
кової праці та дозволяв застосовувати в сільському господарстві найману 
робочу силу. Кодекс заохочував колективні форми господарства, надаючи 
товариствам по обробітку землі, сільськогосподарським комунам і артілям 
цілий ряд пільг. Таким чином, поступово підготовлявся ґрунт до переходу 
на рейки соціалістичного землекористування. 

Земельне товариство (община) — це була сукупність дворів, які мали 
спільне користування польовими наділами. Об'єднуючи селянські двори 
за територіальною ознакою, товариство регулювало їх взаємовідносини в 
галузі користування землею. Земельне товариство відповідало перед 
державою за раціональне використання земель. 

Протягом 1923-1924 року в селі було створено 10 земельних това-
риств, які об'єднували 3083 двори. Наприклад, існували такі товариства: 
"Братство", в якому було 66 громадян, "Шевченко" - 50 громадян, "Хвиля 
революції" - 98 громадян, "Червоний селянин" - 52 громадяни, "Зоря" - 85 
громадян99. 

У вересні 1924 року було створене меліоративне товариство "Крас-
ный пахарь", яке об'єднувало 55 селян. Це товариство звернулось до ра-
йонного земельного управління з проханням про виділення луків біля 
урочища Дайнеча в кількості 20 десятин100. 

За спогадами старожилів села, період нової економічної політики, - 
це були золоті часи для розвитку села і сільського господарства. Селянин 
міг вільно користуватися результатами своєї праці після виконання хлібо-
здачі. Податок був значно менший, ніж за часи "воєнного комунізму". Гос-
подарському піднесенню сприяла також грошова реформа, яка була про-
ведена в 1923-1924 роках. Був введений Радянський червінець, 
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який приймався для розрахунків навіть іноземними державами. 
У селі відновився один ярмарок. Працювали біля двох десятків мага-

зинів. У 1923 році було створене торговельне агентство "Хаторг", яке ре-
алізувало населенню в основному бакалійні товари і будівельні матеріа-
ли. Крім того, третю частину обороту складала мануфактура. Результати 
торговельної діяльності агентства були хорошими, обіг товарів складав 
не більше 30 днів101. 

У першій половині 20-х років у селі виникли різні кооперативні това-
риства: шевців, чинбарів, кооператив по виготовленню сільськогосподар-
ського реманенту. Жителі села надали притулок чотирьом сотням сімей, 
які були переселені з голодуючих районів Поволжя в 1921 році. У кінці 
1925 року була завершена відбудова господарства села. 

Самими різними питаннями продовжував займатися райвиконком, 
сільська Рада. Наприклад, в березні 1926 року відбулися вибори до сіль-
ської Ради. Було обрано 162 чоловіки. На першому засіданні були вирі-
шені такі питання: 

- встановлений податок у розмірі 90 коп. з кожного двору на утриман-
ня пожежної команди; 

- призначення на посади лісників для охорони громадського лісу та 
встановлення їм щомісячної платні у розмірі 15 крб. з громадських 
коштів102. 

Президія боромлянського райвиконкому на своєму засіданні 25 бере-
зня 1926 року ухвалила рішення щодо звернення до мукомельного тресту 
про виділення коштів на побудову млина. Це прохання було пов’язане з 
тим, що великий промисловий млин був знищений пожежею 22 березня 
1926 року. Він був державним підприємством103. 

Успішне завершення відбудови села і наполеглива праця селян дали 
можливість почати радіофікацію села. 
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Все радіогоспсдарство в нашій країні на початку Великої Жовтневої 
соціалістичної революції складалося з кількох іскрових радіостанцій. Вони 
лише могли умовними знаками передавати азбуку Морзе. Проте і ці ра-
діостанції відіграли велику роль у справі організації революційних мас. 
Ленінські відозви "Всім, всім, всім!" знаходили благодатну аудиторію в 
нашій країні і за кордоном. 

Збройна боротьба закінчилась. І одразу ж за задумом В. І. Леніна бу-
дується перша радіомовна радіостанція імені Комінтерну. її концерт, пе-
реданий 17 вересня 1922 року, змогли прийняти всі наявні радіостанції 
нашої країни. А їх уже на той час було не менше п’ятисот. 

2 червня 1927 року вийшла постанова Ради Народних Комісарів 
України "Щодо проведення радіофікації в УРСР". 

За цією постановою Народний комісаріат освіти (він у той час керував 
і радіомовленням) повинен був до 10-річчя Великого Жовтня на території 
нашої республіки встановити 800 радіоприймачів. На це урядом асигну-
валося 350 тисяч карбованців. 

Перші радіоприймачі на селі... їх встановлення проводилось лише в 
тих селах, які мали революційні заслуги, добре організовували всі сіль-
госпроботи. Між селами розпочалося змагання. Люди заготовляли стовпи, 
щогли, надавали в розпорядження приїжджого техніка робочу силу. 

Для того, щоб відібрати кращі кандидатури для нагородження, було 
створено спеціальну авторитетну комісію Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету. 

Нагороду в Тростянецькому районі одержало село Боромля (в той 
час це був райцентр). У доповідній записці, надісланій до Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, високо оцінювалася робота 
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партійного і комсомольського осередків, під керівництвом яких сільська 
Рада Боромлі стала однією з найкращих по організації проведення сіль-
госпробіт. 

Подарунок - радіоприймач з батареями живлення бережно встанови-
ли в сільському клубі, і люди слухали радіопередачі з Москви про 10-і ро-
ковини Великого Жовтня. Чутки про радіо блискавкою рознеслись по сусі-
дніх селах, і аудиторія неймовірно зросла. Збиралося по 200-300 чоловік, 
які затамувавши подих, слухали радіопередачі104. 

У 1929 році сталінське керівництво силовими методами практично лі-
квідувало політику НЕПу. Відійшли у минуле золоті часи для селянства. 
Силою почала проводитися колективізація. 

У 20-х роках в селі відновлюється вирощування полуниці. Наприкінці 
20-х років на території нинішньої ПМК-145 створюється підприємство 
"Енергія". Його головне завдання - це переробка полуниць. У зв'язку з цим 
надзвичайно зростає полунична справа в селі. Важко підрахувати, але в 
"Енергію" у 20 - на початку 30-х років боромляни здавали десятки тонн 
полуниць. За спогадами тогочасних майстрів, краща полуниця спеціально 
оброблялася відповідним розчином, після чого біліла і набувала твердо-
сті. Оброблену полуницю з газованою рідиною закривали у спеціальні де-
рев'яні бочки. її подальший шлях, спочатку залізницею, потім морем, ле-
жав до Англії. Шлях займав біля двох тижнів. В Англії полуницю промива-
ли звичайною" водою, просушували на сонці, в результаті чого вона за 
виглядом і якістю була немовби зірвана декілька годин тому. Англійські 
підприємці високо цінували в Росії Боромлянську полуницю і платили за 
неї найвищу ціну на Україні. Біля десяти вагонів за сезон йшли й Англію. 
Полунична справа, в деякій мірі, допомогла населенню в жахливому 1933 
році. Під час голодомору в обмін на 
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полуницю англійці поставляли зерно. Гірші сорти полуниць використову-
вали для виробництва декількох марок вин. 

У 1930 році на базі професійно-технічної школи була створена артіль 
"Трудовий шлях". Тепер в ній не лише навчалися, а й стали виготовляти 
вози, меблі з лози, а також різні столярні вироби. У 30-х роках тут працю-
вало і навчалося до 300 хлопців і дівчат. 

Душею життя профтехшколи і артілі "Трудовий шлях" була її комсо-
мольська організація. Беззмінним секретарем її з 1929 по 1937 рік був 
Олексій Андрійович Пустовар. Організація була дружна, роботяща, ініціа-
тивна. Добре була організована художня самодіяльність. Комсомольців, а 
їх було 80 чоловік, скрізь бачили першими: і в духовому оркестрі, і в хоро-
вому, співочому, танцювальному та драматичному гуртках. 

У ті роки Комуністична партія проводила на селі колективізацію дріб-
них селянських господарств. Комсомольці профтехшколи не могли зали-
шатись осторонь цього важливого заходу, адже вони — помічники партії. 
Виступали на сходках у селі, де пояснювали односельчанам значення і 
переваги колективних господарств, брали участь в організації перших 
колгоспів. 

З великою радістю зустрічали першу перемогу: в селі в 1929 році бу-
ло створено колгосп "Червона поляна". Пізніше було організовано ще 6 
колективних господарств. 

Комсомольці показували особистий прикладу роботі на артільних по-
лях: допомагали орати, засівати землю, збирати врожай. 

Ще й зараз колгоспники згадують, як організовано виходили комсо-
мольці на колективні лани: веселі, жартівливі, з піснями, з музикою. 
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СМЕРТЬ В. І. ЛЕНІНА 
Майже все населення Росії пов'язувало свої мрії на майбутнє, на 

краще життя, на побудову соціалізму з ім'ям Леніна. Підійшов роковий 
день 21 січня 1924 року: Володимир Ілліч помер. Віра простих людей до 
вождя була надзвичайна в той час. 

Смерть В. І. Леніна сколихнула весь світ, все прогресивне людство. 
Ніколи смерть однієї людини не викликала такої скорботи мільйонних 
мас. В. І. Ленін - видатний діяч світової історії. Це визначається не тільки 
його незвичайною обдарованістю, вражаючими якостями людини, вчено-
го, вождя, але й зовсім особливою, винятковою роллю в історії людства. 

У ніч на 22 січня екстрений Пленум ЦК РКП(б) прийняв звернення "До 
партії. До всіх трудящих". У зверненні говорилося про тяжку втрату, яск-
раво і сильно змальовано образ вождя, учителя, друга, ім'я якого стало 
«символом нового світу від заходу до сходу, від півдня до півночі». 

Звернення підкреслювало думку про безсмертя ленінської справи. 
"Ленін живе в душі кожного члена нашої партії. Кожен член нашої 

партії є частка Леніна. Вся наша комуністична сім'я є колективне втілення 
Леніна. 

Ленін живе в серці кожного чесного робітника. 
Ленін живе в серці кожного селянина-бідняка. 
Ленін живе серед мільйонів колоніальних рабів". 
Мужньо і сміливо лунали слова звернення, які закликали до бороть-

би, до згуртування навколо ленінської партії, до перемоги. 
"Смерть нашого вчителя, цей важкий удар, згуртує ще сильніше наші 

лави. Дружнім бойовим ланцюгом йдемо ми в похід проти капіталу і ніякі 
сили в світі не перешкодять нашій остаточній перемозі. 
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Ця перемога буде самим найкращим пам’ятником товаришу Леніну, 
тому, кого, як найкращого друга, маси називали своїм "Іллічем". 

Нехай живе і перемагає наша партія! 
Нехай живе робочий клас!" 
У неділю 27 січня 1924 року на Червоній площі в Москві відбулися по-

хорони В. І. Леніна. 
О 16 годині дня прогриміли залпи гарматного салюту, в Москві і по 

всій країні пролунали протяжні гудки. Фабрики, заводи, потяги віддавали 
останній салют. По радіо і телеграфу був переданий сигнал: "Підійміться, 
товариші, Ілліча опускають в могилу!" На 5 хвилин скрізь була перервана 
робота підприємств і установ, зупинилися поїзди, автомобілі. П'ятихви-
линна зупинка всіх робіт була проголошена і пролетаріатом в більшості 
країн земної кулі. Але ось затихли гудки, знову почали працювати радіо і 
телеграф, передаючи новий сигнал: "Ленін помер, ленінізм живе!" 

Під звуки салюту труну з тілом В. І. Леніна було встановлено в спеці-
альному Мавзолеї, збудованому біля Кремлівської стіни. 

"Заслухавши доповідь про смерть В. І. Леніна і його діяльність за 
життя, Боромлянська районна безпартійна конференція селянства заяв-
ляє, що смерть великого вождя робітників і селян є тяжким ударом для 
робітників і селян СРСР, а також і всього світу. Конференція заявляє, що 
справу і заповіти нашого Ілліча робітники і селяни будуть впроваджувати 
з усією твердістю і наполегливістю в життя, здійснюючи його найголовні-
ший заповіт, — союз робітників і селян, союз, без якого немислима ніяка 
боротьба з капіталізмом. 

В. і. Ленін залишив після себе великий спадок — Комуністичну партію 
і Союз Радянських Соціалістичних Республік. З цим спадком робітники і 
селяни сміливо і впевнено йдуть по шляху виконання заповітів Ілліча"105 
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СТВОРЕННЯ КОЛГОСПІВ 

Швидко плине час. Здавалося нещодавно відбулося повстання в Пе-
трограді, яке більшовики назвали Великою Жовтневою соціалістичною 
революцією. У 1927 році були широко відзначені десяті роковини рево-
люції. Україна, як і Росія, продовжувала залишатися великою селянською 
державою. Кожен селянин і в селі Боромлі мав свою землю, на якій пра-
цював зі своєю сім'єю зранку до вечора. Сім'ї були багатодітними. З бать-
ками жили діти з своїми сім'ями. Кількість членів сім'ї досягала 6-10 чоло-
вік, яка володіла 3-5 га землі. Були так звані міцні господарі (куркулі), які 
мали до 10-15 га землі. Але таких було мало. 

Селянська сім'я мала невеликий будинок, покритий соломою із зем-
ляною долівкою, маленькими вікнами. Частина будинків були взагалі од-
нокімнатні, решта мали розміри 6x8 і розділялися на 2 кімнати. Усередині 
житла був дерев'яний стіл, стільці. Обов'язковою була скриня. Головне 
місце займала піч. Кожна сім'я мала прядку. Серед господарських буді-
вель був хлів для худоби, великий сарай для обмолоту хліба, який нази-
вали клунею. У погребах зберігали картоплю та інші овочі. Техніку для 
сільськогосподарських робіт практично мало хто мав. Землю орали плу-
гом, використовуючи коня чи вола. Хліб молотили ціпами. Після здачі по-
датків частину врожаю продавали на базарах. Деякі із багатих господарів 
мали будинки із залізною покрівлею і дубовою підлогою. На їх озброєнні 
були косарки і молотарки. 

Роки непу призвели до пожвавлення господарського життя: збільши-
лись врожаї, поступово покращувалось життя. Нарешті стало вистачати 
хліба і для сім'ї, і для продажі. Здійснилась давня мрія селян: вони стали 
власниками землі. Мало хто міг передбачити, що життя незабаром змі-
ниться, Що Й. Сталін повернеться до здійснення більшовицької теорії 
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колективізації селянських господарств. 
У свій час В. І. Ленін вважав, що в 1917 році соціалістична революція 

перемогла лише в місті, а для перемоги її в селі потрібно ліквідувати од-
ноосібне селянське господарство. Селянська самостійність економічно 
підривала більшовицьку партійно-бюрократичну державу, в якій ринкові 
відносини вважалися пережитком капіталізму. 

Як можна було ліквідувати селянське господарство? 
Відповідь одна: 
Лише шляхом "революції зверху", небаченим в історії терором проти 

свого народу, шляхом жорстокої війни проти селянства. 
Це була справжня громадянська війна пануючого режиму проти вла-

сного народу. А. Рибаков у своєму романі "Діти Арбату" говорить про те, 
що якби за царизму були такі жорстокі репресії, як за часів Й. Сталіна, то 
взагалі б не відбулась жодна революція. 

У 1928 році почався другий воєнно-комуністичний штурм, одним із 
головних напрямків якого була колективізація. Ставилися завдання лікві-
дувати одноосібні селянські господарства і створити колгоспи під час 
першої п'ятирічки (1928/29 - 1932/33 роки). Газети, література того часу 
описували цей процес, як прагнення селян до об"єднання. У дійсності бу-
ло навпаки. Все здійснювалося шляхом небаченого примусу. Ось свід-
чення людей - жителів села. 

Г. К. Башлай 1903 року народження так згадує про колективізацію: «... 
Наш колгосп засновували так: спочатку були збори, на яких записували 
всіх, хто був згоден вступити до колгоспу. Всі записані повинні були від-
дати в колгосп все, що було: коней, плуг, борону. У тих, хто не вступав до 
колгоспу, відбирали корів. Я доїла цих корів, їх було 12 голів. У кого від-
бирали корову, тому давали ввечері по літрі молока.» 
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М. І. Воротняк 1921 року народження, таким чином характеризувала 
створення колгоспів: «Коли почалася колективізація "ударники" ходили по 
дворах і записували селян до колгоспу, трусили в кого де є зерно. При-
йшли й до нас. У той час я проживала з двома братами і мамою. Вони в 
нас нічого не взяли, але сказали, щоб ми записалися в колгосп. Ми відмо-
вились тому, що в нас була своя земля, кінь, віз, сани, плуг. Але нам від-
повідали, що коли ми не запишемося до колгоспу, то заберуть землю і 
виженуть з хати. Боячись такого лиха, два мої брати пішли в колгосп, від-
давши всі знаряддя праці і коня». 

А. С. Кривонос 1921 року народження так розповідає про свою сім'ю: 
«Народилася я в селі Боромлі в сім'ї селянина, в якій було шестеро дітей, 
троє з них померло від голоду. До колективізації наша сім'я мала землю, 
самі її обробляли. Село Боромля в 20-30 рр. було густо заселене. На ко-
лективізацію селяни відгукнулись негативно (крім дуже бідних селян). Во-
ни не бажали вступати в колгоспи тому, що треба було віддавати свою 
худобу, землю задарма і працювати за копійки. Вступати до колгоспів се-
лян заставляли насильно або обкладали їх великими податками (землю, 
худобу), яких людина не могла сплачувати. Моя сім'я вступила до колгос-
пу ім. Кірова. Землі оброблялись кіньми, сіяли вручну. Трохи пізніше з'яв-
ився перший трактор. Врожаї були багаті. Восени членам колгоспу дава-
ли зерно, картоплю». 

Про тяжкі роки колективізації жителька села М. К. Андрущенко розпо-
віла таке: «Народилася в 1927 році в заможній, або як тоді називали, в 
куркульській родині, а дитинство було голодним, холодним. Сестри мої 
померли ще до колективізації, а бабусі - з голоду. 

Ніколи не забуду, як плакала мама, коли батько запряг коней, прив'я-
зав корову до воза, поклав у нього плуг і борони та й повіз здавати в кол-
госп. Сам же почав 
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працювати там конюхом, щоб бути ближче до своєї худоби. Якось батько 
почув: "Усіх куркулів висилатимуть". Відтак попрощався з нами тай й пі-
шов у світ. Ми з мамою дуже плакали, проводжаючи його, ніби відчували, 
що бачимось востаннє. А вранці прийшли "активісти" і позабирали все: 
одяг, продукти харчування, а нас вигнали з хати.  Вирушили ми в місто. 
Там таких знедолених було багато. Мама ходила на роботу в поле. Там 
усім бездомним поставили курінь, де вони й ночували. їсти давали бала-
нду. Я теж блукала по містечку, шукаючи на смітниках об'їдків. Усякі трап-
лялись люди: і співчутливі, і добрі, і злі. У нашого бригадира був син Пет-
ро, мій ровесник. Ми з ним гралися, а як його мати годувала, то наливала 
тарілку супу і мені. На зиму чужі люди дали нам притулок у комірчині, де 
прожили ми кілька років, а потім повернулися у село. Згодом віддали ха-
ту. Нам дуже хотілося побачити батька, та ми не знали, де він знаходить-
ся. Нарешті прийшов лист із Баку. Батько писав, що опух із голоду і лежав 
у лікарні. Мама побігла до людей, напозичалася грошей і послала батько-
ві, але невдовзі гроші повернули: батько помер.» 

К. Ф. Кищик про колективізацію повідомляє: «Коли зорганізувався 
колгосп, всі люди повинні робити були в ньому, а хто не пішов, у того за-
брали худобу і майже все майно. А деяких людей засудили на 2-3 роки. 
Мій батько помер з голоду. Він, за порадою свого товариша, не пішов у 
колгосп, і у сім'ї забрали корову, порося, пшеницю, квасолю, сало — усе, 
що в нас було. Сім'я почала голодувати, і батько вирішив вступити до 
колгоспу, але нам не повернули всього того, що взяли. Наша сім'я страж-
дала від голоду.» 

Жителька села М. І. Касьяненко 1920 року народження розповідала 
про ці події так: «... Земля в 20 роках належала селянам, тобто давали 
землю на кожний двір, 
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де був господарем чоловік. Обробляли землю самі хазяї. Якщо землю сі-
м'я не зможе обробити всю, вони могли частину землі віддати тому, хто 
міг її обробити. 

Колективізацію люди сприйняли по-різному: одні прагнули до веден-
ня колективного господарства, а інші — до одноосібного. Хто не хотів за-
писуватися у колгосп, того судили, виганяли з хати, забирали їхнє майно. 
Головою одного із перших колгоспів "Червона поляна" був Н. М. Буден-
ний. Колгосп організовувався на засадах виробництва селян. Селяни об'-
єднувались у спілку для розвитку свого господарства. Вони віддавали по-
сівний матеріал, борони, плуги, коней. У деяких колгоспах для обробітку 
землі була техніка - трактори. У колгоспі також була молотарка, кінні гра-
блі, косарки. Рівень механізації у процесі виробництва був дуже низький. 
Оплата праці була мізерна, коштів видавали на трудодень мало, а в ос-
новному плата була натуральною (зерном). 

Урожай 1932-33 рр. зернових був десь біля 20 ц з га, буряків - по 80-
100 ц з га, але вся сільськогосподарська продукція була відібрана держа-
вою. Робочий день у літній період був з шостої години ранку до дванад-
цятої вечора». 

Як бачимо, створення колгоспів відбулося в основному примусово, до 
всіх непокірливих застосовувались самі жорстокі міри. Ось ще дві розпо-
віді про трагедії людей того часу. 

Одного осіннього дня 1931 року до народного суду Тростянецького 
району під озброєним конвоєм привезли чоловіка. По натруджених мозо-
лястих руках, по змарнілому обличчю, благенькій одежинці було видно, 
що перед судом сидить звичайний селянин. Так, судили 56-річного Федо-
ра Сергійовича Феденка з села Першотравневого Боромлянської сільра-
ди. 

Суд був короткий, закінчили за півтори години. І ось вирок: 4 роки по-
збавлення волі... 
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До революції Феденко мав 2 десятини землі, потім Радянська влада 
наділила йому ще півтори. Працював, як міг, вирощував непогані врожаї, 
не бажав бути боржником держави, старанно виконував зобов'язання по 
хлібозаготівлях, податках. Вмілий господар, знавець агрономічних азів, 
користувався авторитетом серед селян, був зразком у всьому. 

Настав час колективізації. Добрим хазяїнам важко було розпрощати-
ся з тим, що наживали роками. До них належав і Федір Сергійович. Він 
був взірцем, навколо гуртувалися селяни. 

Йшов третій рік колективізації. Однодумці Феденка продовжували 
трудитися на своїх окремих ділянках. Хліб постачали своєчасно, прискі-
патися ні до чого. Однак не подобалася така поведінка місцевому керів-
ництву, адже був план колективізації. 

І тоді знайшлася робота для органів ДПУ (попередник НКВС). Як то 
кажуть, була б людина, статтю знайдемо. 

І знайшли. 
Ф. С. Феденка заарештували у звинуваченні у антирадянській агітації. 

У вироку суду значиться: систематично підбурював селян не виконувати 
плани посіву цукрових буряків, не використовувати в хліборобстві чистого 
пару. 

- Та нікого я не агітував, - намагався довести правду суду Федір Сер-
гійович, - просто сіяти багато буряків мені було збитково. А чистий пар я 
використовує, бо ж це веде до збільшення врожаю. І іншим радив. 

Його не слухали, перед судом стояло одне завдання - приборкати 
непокірливого. 

Ось так, в ті далекі, але пам'ятні та суворі роки, розправлялися з тим, 
хто мав свою думку, їм вішали страшне клеймо - "ворог народу". 

Невідома подальша доля цього селянина. Десь на Харківщині прожи-
ває його дочка Ганна Федорівна, а в Першотравневому - онука Ганна Гри-
горівна Пічкобій. 
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Нехай знають вони: добре ім'я їх батька і діда виправдано. 
За протестом прокурора області Сумський обласний суд скасував не-

законний вирок і закрив справу за відсутністю складу злочину. Ф. С. Фе-
денка повністю реабілітовано106. 

М. І. Щасна 1919 року народження з біллю в серці згадує. 
- ... Сталося це вночі. Мати, поклавши нас спати, збиралася теж ляга-

ти, але, почувши за вікнами кінський тупіт і говір чоловічих голосів, насто-
рожилась. У двері постукали. 

Мати: 
- Хто там? 
Відчиняй! - крикнули декілька голосів. Мати відчинила двері. У хаті 

стало морозяно. 
- Збирайся! 
- Куди? 
- На заслання! 
- Та може завтра, вдень? 

- Я сказав зараз! Мати розгубилася, як же їй одній з дітьми? (Батька 
на той час посадили в тюрму, назвавши його "ворогом народу"). На щас-
тя, знайшлися добрі люди, які допомогли злегка зібратися. Так, злегка! 
Більшовики всі речі позабирали собі, розбили в хаті піч та вікна. Посади-
ли на вози. Повезли. Загрузили в вагон з багатьма іншими. Серед них був 
і батько. Повезли. Куди? Хтозна. Везли їх короткими зупинками на 5-10 
хвилин, але й на них репресованим не дозволялося виходити, не давали 
ні їсти, ні пити. Привезли в Казахстан в місто Кизил-Орду. Там від лютого 
голоду померли два брати й мати. Зосталися ми вдвох з сестрою і бать-
ком. Серед репресованих з нашого села була й Тимченко Маруся. Вирі-
шили добиратися додому, до Боромлі, але окремо.. 
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Ми з батьком дійшли до Кишинева, далі не змогли: з голоду помер 
батько, а нас з сестрою забрали в дитячий будинок в цьому місті. В 1936 
році мене й сестричку знайшов наш дід і забрав до села Боромлі. 

Але, незважаючи на всі протести селян, держава і її апарат виконали 
рішення XV з'їзду ВКП(б) і провели колективізацію. Організаторами її ста-
ли комуністи, комсомольці і комнезамівці. 

Весною 1928 року було створено перший колгосп "Червона поляна", 
який об'єднав 30 дворів. Його головою було обрано селянина-бідняка ко-
муніста І. Ф. Лісняка. У цьому ж році держава передала колгоспові пер-
ший трактор Фордзон. З нагоди цієї події комуністи організували в центрі 
села мітинг. Трактора чекали півдня. Він прибув своїм ходом із залізнич-
ної станції Боромлі. На мітингу один з активістів Д. В. Довженко такими 
словами закінчив свій виступ: «Товариші! Радянська влада дала нам ста-
левого коня. Смерть сохам!» 

Під дружні вигуки "ура" тут же, на майдані, була розбита і спалена, 
привезена сюди, стара соха. 

У ці роки біля Боромлі створюється і невелике сільце - хутір Шевчен-
ків Гай. У 1927 році сюди прийшли Й. Г. Новгородський, Ф. Ю. Боговіс, О. 
Ф. Різник, Є. П. Дерев'янко. Вони мали документи на поселення і стали 
першими забудовниками. 

Наступного року відбулися збори жителів. Повістка денна була корот-
кою: прийняття назви села. Хтось запропонував назвати його чудовою 
назвою - Шевченковим Гаєм. Пропозицію одноголосно прийняли. 

У 1930 році село мало вже 40 дворів. Передові селяни-активісти роз-
почали підготовку серед незаможників до організації колгоспу. Ініціатора-
ми в цій справі були Василь Васильович Стрибуль, Павло Семенович 
Гриценко, Кирило Семенович Коваленко та Іван 
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Єгорович Запаска. 
Усуспільнили коней, вози, 7 борін, 5 рал та інший реманент. Головою 

новоствореного колгоспу став К. С. Коваленко. Було важко. Але госпо-
дарство поступово ставало на ноги, розвивалося, і колгоспники стали до-
биватись певних успіхів. 

Артіль назвали "Червоний тракторист". Чому саме так? А тому, що з 
Шевченкового Гаю першими у Боромлянській сільраді поїхали навчатись 
на курси трактористів у м. Харків два колгоспники - Пилип Гаврилович 
Сахно і Максим Єгорович Солоха. 

До речі, слід сказати, що обидва вони незабаром стали працювати в 
Боромлянській МТС, вивели сталевих коней на поля рідного колгоспу, 
який фактично й названий був на їх честь. Трактористи трудилися добре, 
мали непогані успіхи в праці. В 1939 році за досягнення високих врожаїв 
сільськогосподарських культур вони стали учасниками Всесоюзної сільсь-
когосподарської виставки. 

А ось як створювали колгосп ім. Червоної Армії. Згадує І. С. Тимчен-
ко: 

- Збори проходили в Боромлянській школі, де зараз десятирічка. Та й 
порядок денний був незвичайний: про колективізацію. Виступав з допо-
віддю голова райвиконкому Білошапка, говорив про політику партії на се-
лі. Запам'яталися слова: "Ленін показав селянам вірний шлях до соціалі-
зму - через колективізацію". 

Тоді ж на зборах з нашої частини села подали заяви про вступ до 
ТСОЗ троє. На зборах виступив І. П. Дячко. Він запропонував організува-
ти в селі кілька колгоспів. А коли йшли додому, то домовились, як у себе 
створити колгосп, яку назву йому дати. Майже щовечора відбувалися 
збори на Петухівці, Гусаківці та інших кутках села. 

Відносно назви не сперечалися - назвали колгосп 
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іменем Червоної Армії. Уже через місяць в артілі було близько 200 госпо-
дарств. Першим головою одноголосно обрали І. П. Дячка. 

Правда, коли потім стало питання, як бути з хлібом що сіяли ще 
окремо, то далеко не всі погодились усуспільнити посівний матеріал. Та-
ких господарств, які усуспільнили землю і зерно, виявилося 30, їх вважа-
ли першими колгоспниками. 

У 1929 році в селі створюється МТС. А невдовзі із залізничної станції 
на подвір'я сільського млина прибуло 7 тракторів, 2 комбайни, сінокосар-
ки, молотарки та інші машини. 

У 1930 році виникли ще 4 колгоспи: "Шлях Леніна", "Червоний орач", 
"Нове життя" та ім. Сталіна. У 1934 році було завершено суцільну колек-
тивізацію. Велику роль в організаційно-господарському зміцненні колгос-
пів відіграла МТС. Оскільки в Боромлі проживало 12 тис. чоловік, тут у 
1932 році створили 3 сільські Ради. Напередодні війни в селі налічувало-
ся 9 колгоспів. Зросла врожайність сільськогосподарських культур. Про-
дуктивнішим стало тваринництво. Підвищилася оплата праці колгоспни-
ків. У 1940 році вони одержали в середньому по 5 кг зерна і по 1 крб. на 
трудодень. Збільшився машинний парк МТС, в якому у той час налічува-
лося 28 тракторів, 10 комбайнів та багато іншої сільськогосподарської 
техніки. З 1930 року працювала артіль "Трудовий шлях", яка виробляла 
вози й лозові меблі. 

ГОЛОД 1932-1933 рр. 
Читаючи газети і журнали тих років, ми марно будемо намагатися 

знайти там повідомлення про голод на Україні і в нашому селі. Навпаки, 
журнали і газети щоденно повідомляли про величезні героїчні зусилля 
народу у будівництві соціалізму,  про трудовий героїзм в 
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успішному виконанні планів першої п'ятирічки, про закінчення суцільної 
колективізації. 

Життя радянського народу і народу України змальовувалося найкра-
щими барвами на фоні світової економічної кризи. За це щасливе життя 
люди повинні були завдячувати батькові всіх народів Й. Сталіну. Правда, 
в країні почали розгортатися масові репресії проти так званих "ворогів на-
роду". 

Тривалий час голодомор був забороненою темою. Можна було лише 
говорити про певні продовольчі труднощі тих років. Та час, самий суворий 
суддя історії, розставив все на свої місця. Це, дійсно, був не голод, а го-
лодомор, створений сталінською системою для українського народу. Він 
був дійсно штучно створений. При деякому зменшенні врожаю в 1932 р. 
можна було не допустити голод, якби не було масових примусових хлібо-
заготівель. У селян забирали майже все. Важко назвати точні людські 
втрати, численні жертви. За підрахунками істориків, на Україні прямі втра-
ти склали від 5 до 7 млн. чол. Наше село не стало виключенням. 

Сотні людей загинули від голоду. Вимирали цілі вулиці, вимирали сі-
м'ї. 

Учні нашої школи зібрали багато свідчень тих років, спогадів людей, 
яким вдалося вижити. Наведемо деякі з них. 

Житель села Василь Сергійович Трипільський згадує: «Зараз багато 
говорять про те, що голод в Україні розпочався тому, що в 1932 році був 
неврожай. Але це не так. Врожай був не гірший за інші роки. У той час ба-
гато людей ще не вступили до ТСОЗ і обробляли землю одноосібно. Я 
також не вступив до ТСОЗ через хворобу. У нашому господарстві був 
кінь, і землю обробляв я сам. Восени, коли зібрали хліб, приїхали Упов-
новажені з Харкова і дали вказівку звозити ввесь хліб в ТСОЗ. Хліб обмо-
лотили і ввесь вивезли з села. 
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Були сформовані групи активістів, які ходили по дворах і шукали, де в 
кого що закопано, бо люди, зрозумівши, що в них відберуть усе, почали 
ховати в землю зерно, картоплю, буряки та інші продукти. А коли ці акти-
вісти бачили, що з димаря певної хати йде дим, то йшли мерщій туди, лі-
зли у піч, і, якщо там щось варилося, забирали ту їжу. 

Оскільки у мене був кінь, мене закріпили до земгромади, і я кожного 
дня їздив з активістами по дворах. Все, що вони знаходили, клали на во-
за, і я відвозив до земгромади. Вдома їсти не було майже нічого. Жив я з 
дідом, бабою і тіткою. Всі вони померли з голоду... 

На початку зими, коли почалося масове вимирання, мене примусили 
возити трупи на цвинтар, де була викопана яма, в яку всіх і скидали. Ви-
мирали люди цілими сім'ями. Так, по сусідству зі мною вимерла сім'я з 12 
чоловік: батько, мати та 10 дітей. Свого часу в їхньому господарстві була 
земля, але вони її не обробляли, а жили за рахунок того, що сучили моту-
зки і їздили в Бобоик базарювати. З цього й жили. А коли настав голод, то 
ніяких продуктів у них не було, бо на базар ніхто не їздив, і вони залиши-
лись без харчів. 

За таких умов люди почали убивати дітей і м'ясо продавати на база-
рі. На тій вулиці, де жив я, проживав активіст Зеленський, у нього був син 
8-9 років. А в сина був шкільний товариш Іван Трипільський, з яким вони 
разом ходили до школи, і одного разу Іван не повернувся додому. Батьки 
почали шукати його, заявили в міліцію. Хлопчика знайшли у хаті Зеленсь-
кого порубаного на шматки... Незадовго до цього випадку Зеленський і 
мене запрошував до себе, обіцяв нагодувати, але я наче відчував щось, 
не пішов. Куди зник Зеленський після цього випадку, не пам'ятаю. 

А одного разу я і сам ледве не помер. Сталося це так. 
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Запарив якось у відрі вівса та й наївся... У результаті я не зміг навіть 
піднятися,щоб поїхати на роботу до земгромади. За мною прийшли з зем-
громади і почали бити, а потім взяли під руки і відтягли під місток і зали-
шили там помирати. Але мені, хвалити Бога, вдалося вижити. 

Навесні 1933 року я їздив разом з іншими людьми возити патоку з цу-
крового заводу на Бездрикський спиртозавод. Патоку возили бочками, і я 
крадькома занурював в неї паличку і обсмоктував її, і таким способом під-
кріплявся. А коли вже з'явилась кропива, листя на деревах, життя стало 
легшим. Весною мій кінь пропав від голоду, і доки я бігав за ветеринаром, 
його вкрали. 

В основному ці жорстокі репресії, або, як їх називали в народі, "чер-
вону мітлу" пустили на сумський шлях, і тому тут вимерло найбільше лю-
дей. Це були страшні часи, багато чого забулося, адже мені вже 80, але 
те,що я пережив, закарбувалося в пам'яті на все життя.» 

Жителька Галина Калинівна Башлай, 1903 року народження, так роз-
повідала про страшний голод: «На людей були накладені великі податки, 
забирали все. Не залишали людям зерна навіть для посіву і цим спричи-
нили голод. Люди вимирали сім'ями і навіть вулицями. Були випадки лю-
доїдства, свідком якого я була. Одного разу жінки сапали за селом буряки 
і відчули неприємний запах горілого. Вони пішли подивитися і побачили 
страшну картину. Молода жінка вбила свою матір і смажила м'ясо. 

Це були найстрашніші часи для людей не тільки нашого села. І не 
дай Боже, щоб це коли-небудь повторилося.» 

Про страшні роки голоду жителька села Парасковія Максимівна Ба-
нька 1906 року народження розповіла таке: «У 1932-1933 роках був жах-
ливий голод. Голод був не 
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через нестачу продуктів, а штучно організований. Урожай 1932 року був 
не нижчий, ніж у попередні роки. Отже, ніби не існувало причин для голо-
ду. А оскільки селяни становили значну частину населення України, то 
голодомор був спрям проти них і фактично означав знищення українсько-
го народу. З колгоспів вивозилося все зерно, навіть посівне, забирали не 
лише колгоспне, а й те, що знаходили у хатах людей, не залишаючи ні 
зернини і у колгоспників, і в селян-одноосібників. Одночасно за кордон 
продавалося зерна більше, ніж минулі роки. У містах було введено картки 
на продукти, зокрема на хліб. Взимку 1933 року селяни почали гинути від 
голоду. Рятуючись, вони втікали в міста, але і там вмирали просто на ву-
лицях. Намагаючись зберегти дітей, селяни залишали їх біля лікарень, на 
вокзалах. 

Щоб припинити втечу селян, навколо сіл, на дорогах до міст вистав-
лялися військові загони. Селяни, не маючи чого їсти, пекли хліб із висівок 
з домішками трави, варили юшку з бур'яну, їли бруньки. У селян зникли 
коні, вівці, корови кури, качки і їм доводилося ловити та їсти горобців та 
ворон. Легше було тим, хто працював у колгоспі: для них іноді варили гір-
ку юшку, пекли сякий-такий хліб, але того не вистачало. Люди дичавіли, їх 
гнітив страх, добрі звичаї заступили жорстокість та страх перед смертю.» 

Вчитель-пенсіонер школи І. Т. Полулях так характеризував ті голодні 
роки: «Це був найбільший злочин проти українського народу, вчинений 
тоталітарним режимом. Голодомор було організовано штучно, щоб зни-
щити мільйони людей і зламати опір селян, які не хотіли вступати в колго-
спи. Не минула ця страшна трагедія і села Боромлі. У той час село було 
дуже велике, в ньому добре розвивалося сільське господарство. У селі 
був хліб і до хліба. Але із села почали викачувати хліб. 

148 



Під страшним тиском у селян забирали хліб до зернини. Були ство-
рені спеціальні групи, які займались "викачкою хліба". Вони заходили в 
кожен двір, в кожну хату і шукали зерно. Все знайдене забирали. Але за-
бирали не тільки зерно, а й квасолю, гречку та інше. Так за короткий час 
село було повністю пограбоване. 

Настав страшний голод. Люди їли все, що тільки попадалося: листя із 
фруктових дерев, пекли із кропиви пампушки. Навіть траплялися випадки 
людоїдства, та це все ж не врятувало народ. Люди мерли, немов мухи. 
На вулицях тривалий час лежали трупи. 

Своїми очима бачив, як вантажили ці трупи на вози і вивозили на 
цвинтар. Людям, які більше накидають і вивезуть возами померлих до гу-
ртової ями на цвинтарі, давали кусок хліба, і тому кожен старався погру-
зити і вивезти якомога більше. Між ними були ще живі люди, яких чекав 
фатальний кінець: були похоронені живими.» 

Жителька села Катерина Федорівна Кищик поділилась своїм пережи-
тим. «По селах ходили активісти з залізними ковіньками, передовбували 
все в господарстві, бо люди ховали хліб в землю. Коли активісти знахо-
дили хліб, то забирали все до останнього і нічого не залишали людям. 
Коли в людей все позабирали, то вони їли взимку початки кукурудзи, які 
товкли в ступі, добуваючи з них муку і полову. Влітку їли листя дерев, бу-
р'яни, пекли галети. Люди пухли від голоду і вмирали. Багато людей по-
мерло на дорогах.» 

З жахом пригадує ті роки жителька села Олександра Григорівна Єрка. 
«Люди пухли від голоду. Багато людей лежали попід тинами. Колгосп ви-
діляв одного або двох чоловік з підводою, вони збирали ті трупи людей і 
скидали в одну викопану яму. Люди їли бур'яни, кропиву, жовтвило, з ака-
ції цвіт, конюшину, курячу сліпоту. Людей насильно міліція примушувала 
іти на роботу. Багато людей втікало в міста. Робота в колгоспах 
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була дуже тяжка. Якщо виконаєш норму, то давали ложку патоки. А норму 
мало хто виконував. За окраєць хліба здатні були віддати останню оде-
жину. В 1932-33 роках з людьми не рахувалися. Не працювали ні школи, 
ні лікарні, освіта була на низькому рівні. Була дуже сувора дисципліна. За 
вкрадену жменьку зерна засуджували. Голодомор зробив людей жорсто-
кими і егоїстичними. Люди крали один в одного худобу, були випадки лю-
доїдства, а одружувались лише із-за приданого - мішка квасолі.» 

Проведені спогади наших односельчан краще за будь-які документи 
розповідають про ті страшні голодні роки, вони звинувачують режим, який 
існував у той час, у штучному створенні голоду. 

РЕПРЕСІЇ 30-х РОКІВ 

У 30-х роках завершилося формування Радянської тоталітарної дер-
жави. Безроздільним господарем у країні став сталінський режим, якому 
було підпорядковане не лише економічне і політичне життя, а й життя ко-
жного громадянина. Сталінський режим, звичайно, не міг би провести всю 
відому нам політику, якби не було репресій. З одного боку, більшовики 
вустами Сталіна проголошували будівництво соціалізму і поступовий пе-
рехід до комунізму, а з іншого - Сталін "обґрунтував" теорію посилення 
класової боротьби при будівництві нового життя. Всі, хто виступали або 
виявляли невдоволення політикою Радянської влади, оголошувалися во-
рогами народу. В 1938 році під редакцією Й. Сталіна був виданий "Корот-
кий курс ВКП(б)", який трактував із сталінських позицій всю історію радян-
ського народу. 

Перші репресії почалися наприкінці 20-х років. Особливого розмаху 
вони набули під час колективізації. Для їх посилення було використано 
вбивство 1 грудня 1934 року першого секретаря Ленінградського обкому 
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партії С. М. Кірова. Вводилися так звані "трійки", дозволялося застосову-
вати до "ворогів народу" методи фізичного впливу при допитах. Репресії 
не пройшли осторонь і нашого села. 

Особливо великого розмаху репресії набули в 1937-38 роках, коли 
сотні тисяч людей були засуджені як "вороги народу". Тяжка доля спітка-
ла наших односельчан. Серед десятків репресованих були представники 
релігійного культу, інтелігенції та рядових колгоспників. Лише в лютому 
1938 року протягом двох ночей було заарештовано декілька десятків чо-
ловік. Всі вони звинувачувалися в антирадянській діяльності. Докази на 
слідстві вибивалися силою. Людей морили голодом, затискували пальці 
дверима, погрожували долею рідних і дітей, якщо не буде зізнання. З 
арештованих брали підписку про нерозголошення ними методів ведення 
слідства. Всіх їх судили закритим судом, так званою "трійкою". До складу 
трійки входили за посадами: голова Тростянецького райвиконкому, нача-
льник районного відділу Народного Комісаріату Внутрішніх Справ (міліції) 
і перший секретар райкому партії. 

Розгляд справи звинувачуваного продовжувався не більше 20-30 
хвилин. 

Практично всі жертви сталінського беззаконня, яке мало місце в 30-
40-х та на початку 50-х років, було реабілітовано шляхом перегляду їхніх 
справ, починаючи з 1954 року. Нижче ми приводимо далеко, не повний 
список реабілітованих жителів Боромлі: 

Бритов Леонтій Федорович 1909 року народження; 
Буденний Андрій Васильович 1886 року народження, бухгалтер артілі 

"Трудовий шлях"; 
Вишегородцев Яків Іванович 1894 року народження, непрацюючий; 
Гільченко Микола Григорович 1897 року народження, Учитель; 
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Гонтаренко Павло Павлович 1888 року народження телефоніст по-
штового відділення; 

Дараган Федір Семенович 1890 року народження; 
Дойван Михайло Кіндратович 1923 року народження, газозварник; 
Древаль Григорій Григорович 1902 року народження, агроном Боро-

млянської МТС; 
Коваленко Дмитро Лукич 1884 року народження, селянин; 
Кушко Ілля Тихонович 1897 року народження; 
Лобуренко Іван Якович 1902 року народження, вантажник перевалоч-

ного пункту станції Боромля; 
Лук'яніхін Іван Тимофійович 1906 року народження, стрілочник станції 

Боромля; 
Лавринченко Михайло Олексійович 1894 року народження, селянин; 
Левченко   Мефодій   Онисимович 1894   року народження, священик; 
Лісняк Яків Іванович 1887 року народження, селянин; 
Лобода Андрій Григорович 1889 року народження, селянин; 
Лобода Андрій Михайлович 1885 року народження, колгоспник; 
Мозговий Андрій Никифорович 1897 року народження, служитель ре-

лігійного культу; 
Масько Федір Васильович 1888 року народження, агроном Бором-

лянської МТС; 
Николенко Митрофан Дмитрович 1899 року народження, селянин; 
Николенко Сидір Кирилович 1887 року народження, селянин; 
Новгородський Іван Петрович 1879 року народження, селянин; 
Оладько Микола Артемович 1893 року народження, селянин; 
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Пташник Тихон Никанорович 1899 року народження, путівний обход-
чик 8-ї дистанції залізничного перегону Гребениківка - Боромля; 

Перетятько Олексій Якович 1899 року народження; 
Пазименко Василь Опанасович 1886 року народження, рахівник арті-

лі "Трудовий шлях"; 
Пустовар Павло Миронович 1908 року народження, військовослужбо-

вець; 
Росавський Микита Єгорович 1879 року народження, селянин; 
Радіонов Семен Гордійович 1886 року народження, селянин; 
Сащенко Федір Юхимович 1898 року народження, селянин; 
Слізченко Іван Панасович 1912 року народження, селянин; 
Смирнов Іван Сергійович 1878 року народження, священик; 
Сумцов Степан Васильович 1887 року народження, колгоспник; 
Серіков Григорій Павлович 1903 року народження; 
Слизький Іван Леонтійович 1894 року народження, 
Слизький Павло Леонтійович 1894 року народження, ветеринар кол-

госпу; 
Страшко Іван Федорович 1880 року народження; 
Сукачов Гаврило Іванович 1905 року народження, службовець Ра-

дянської Армії; 
Сукачов Іван Трохимович 1890 року народження; 
Сукачов Тимофій Іванович 1882 року народження, сторож Боромлян-

ської МТС; 
Сумцов Степан Васильович 1887 року народження, бухгалтер; 
Троцький Іван Михайлович 1899 року народження, селянин; 
Фесенко Іван Федорович 1902 року народження, 
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студент Харківського будівельного технікуму; 
Феденко Яків Семенович 1895 року народження; 
Фесенко Сергій Семенович 1889 року народження, робітник; 
Фесенко Петро Федорович 1904 року народження, учитель; 
Харченко Іван Васильович 1892 року народження; 
Хомутецький Іван Никифорович 1898 року народження; 
Чирва Прокіп Іванович 1892 року народження, селянин; 
Шаповал Трохим Єлисейович 1887 року народження, селянин; 
Шаповал Олексій Іванович 1887 року народження, помічник санітар-

ного лікаря Боромлянського санпункту107. 

ОСВІТА У 20-30 РОКИ 
Після перемоги Жовтневої революції і закінчення громадянської війни 

Радянська влада почала здійснювати широку програму розвитку освіти. 
Було відкрито тисячі початкових, семирічних, а в 30-х роках і середніх 
шкіл. У 20-х роках значна увага приділялась ліквідації неписьменності. У 
таких напрямках розвивалася освіта і в нашому селі. 

У 1918 році Боромлянське двокласне зразкове училище було пере-
творено на Вищу початкову школу. її завідуючим був В. П. Абрамцев. У 
цій школі навчалися діти так званої колишньої знаті: купців, священиків та 
заможних селян. Простим жителям шлях сюди був майже закритий. 

Наприкінці 1918 року Вища початкова школа ліквідовується і створю-
ється три початкові школи. На базі Вищої початкової школи створюється 
трудова школа Т. Г. Шевченка. Завідуючим цієї школи був П. П. Полулях, 
який загинув у роки Великої Вітчизняної війни. Пізніше школу очолював О. 
Я. Залата. 

У 1921 році поряд з трьома початковими школами почала 
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діяти семирічна школа. З 1921 року в селі почав працювати дитячий бу-
динок, який був закритий в жовтні 1925 року108. 

Значна увага приділяється ліквідації неписемності серед дорослих. З 
цією метою проводились тижні боротьби з неписемністю. У 1925 році в 
селі діяло п'ять пунктів по ліквідації неписьменності, де працювали п'ять 
вчителів, які навчали 179 чоловік. У цьому ж році письменність серед чо-
ловіків становила 56,5%, жінок — 26,7%. В 1925 році в школах працювали 
12 вчителів, які навчали 407 учнів. 

У 1927 році була відкрита друга семирічна школа, для якої було збу-
довано нове приміщення. У 1939 році їй було присвоєно ім'я С. М. Кірова. 

У 1930 році трудова школа імені Т, Г. Шевченка була перетворена в 
школу колгоспної молоді. Тоді вона стала називатись Боромлянська зраз-
кова політехнічна школа імені Т. Г. Шевченка. 

У 1934 році Боромлянська зразкова політехнічна школа імені Т. Г. 
Шевченка згідно постанови Міністерства освіти УРСР була перетворена в 
Боромлянську середню школу. 

Незабаром на зборах комсомольської організації було вирішено за 
рахунок внесків педагогічного колективу, комсомольців, піонерів і школя-
рів спорудити біля школи пам'ятник В. І. Леніну. 

Всі гаряче підтримали цю пропозицію. Гуртки художньої самодіяльно-
сті дали для населення чотири платних концерти. У вихідні дні учні разом 
з учителями працювали на колгоспних ланах. Всі зароблені гроші переда-
вались на побудову пам'ятника. 

У шкільній майстерні інструктори К. О. Бей та І. І. Єременко за ескізом 
бібліотекаря Ф. І. Кривича відшліфували дві мармурові плити з позолоче-
ним написом: "Ленін Володимир Ілліч. 1870-1924 рр.". Київська скульпту-
рна майстерня виготувала погруддя 
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В. І. Леніна. 
Для встановлення пам'ятника було виділено поруч з центральним 

будинком школи чудове місце, де завжди прогулювалися і відпочивали 
учні. Тут був квітник пахучих троянд, айстр та жоржин. Все це обрамлю-
вали молоді берези і липи. 

22 квітня 1936 року сільвиконком, правління колгоспів оголосили на-
селенню про урочисте відкриття пам'ятника. О десятій годині ранку на 
площі перед школою зібралися жителі Боромлі та навколишніх сіл. Уро-
чистий мітинг відкрив секретар райкому КП України Ільченко. Під звуки 
струнного оркестру, який виконував "Пісню про Леніна", червоне полот-
нище спущене з пам'ятника. Завідуючий відділом освіти В. І. Вовченко 
оголосив Постанову Міністерства освіти УРСР "Про присвоєння середній 
школі с. Боромлі імені В. І. Леніна". 

Від імені учнів виступив комсомолець, вихованець патронату колгос-
пу імені Орджонікідзе Микола Бутрим: 

- Ми комсомольці-випускники, - сказав він, - даємо клятву високо 
тримати прапор ленінізму, бути завжди першим в навчанні, вчитись так, 
як заповідав нам наш дорогий Ілліч! 

Перед початком Великої Вітчизняної війни в селі діяли одна середня, 
дві семирічні і дві початкові школи, в яких 32 вчителі навчали 600 учнів. 

Середня школа на той час мала хорошу матеріальну базу. За шко-
лою було закріплено шість приміщень: два двоповерхових будинки, реш-
та - одноповерхові. Був свій методичний кабінет, який розташувався в 
трьох кімнатах, і бібліотека на 10 тисяч книг. Діяв свій піонерський клуб. 
Струнним оркестром і хором, який відвідувало 80 учнів, керував сам ди-
ректор школи С. В. Буденний. У 1936 році був придбаний духовий ор-
кестр, який вів Кам'янецький. Кожної суботи по черзі у піонерському клубі 
один з класів виступав з програмою 
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художньої самодіяльності або виставою, а потім були танці і ігри. Крім то-
го, школа мала піаніно. До речі, в духовому оркестрі грали 18 учнів, а в 
струнному -16. Піонерський клуб - це приміщення на 200 місць із сценою, 
де крім художньої самодіяльності проводилися заняття із фізичної куль-
тури. Керівниками гуртків були вчителі, які працювали безкоштовно. 

На високому рівні була поставлена виховна робота. З великою актив-
ністю працювали піонерська і комсомольська організації. Комсомольці 
тримали міцний зв'язок з колгоспами, надавали їм велику допомогу в 
польових роботах. Піонерська організація здійснювала дійове шефство 
над поголів'ям коней. З теплотою згадують колишні учні секретаря ком-
сомольської організації Олексія Комишана. Після закінчення десятирічки 
він пішов до армії, потім здобув військову освіту, служив старшим лейте-
нантом і героїчно загинув при захисті Севастополя. 

У школі на високому рівні було обладнано два навчальних кабінети - 
фізичний і хімічний. Хімічний кабінет був найкращим серед сільських шкіл 
України. Він був обладнаний під керівництвом вчителя хімії Г. П. Біріч за 
рахунок спеціальних асигнувань Міністерства освіти УРСР. З цією метою 
була виділена одна тисяча карбованців. На такому ж рівні вчителем фізи-
ки Є. М. Маслаковим був обладнаний кабінет фізики. З великою зацікав-
леністю учні працювали в двох майстернях: одна - по дереву, друга - по 
металу; кожна з яких була розрахована на 20 місць. У школі працювала 
кухня. Крім того, школа мала господарський двір, де знаходилися хата, 
сарай, свинарник, погріб. Тут же жила сім'я, яка доглядала шкільну худо-
бу. Школа мала Двох коней, трьох корів, п'ятдесят кролів, дві свиноматки. 
У ті часи викладався предмет сільське господарство, через що школа ма-
ла більше двох гектарів 
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землі. Предмет читав і керував господарством агроном з вищою освітою 
М. В. Шабан. Вирощували огородні культури і просо, з якого драли пшоно. 
Всі сільськогосподарські роботи виконували учні, технічні працівники і 
вчителі. Все вирощене використовувалось для обідів учнів і вчителів. Це 
було великою підтримкою під час голодомору в 1933 і в наступні роки. Ді-
ти сироти отримували 3-х разове безкоштовне харчування. 

Перед Великою Вітчизняною війною педагогічний колектив нарахову-
вав більше 20 чоловік: 

Буденний С. В директор школи 
Мокрий В Г. заступник директора 
Свідерський В. Г. вчитель історії 
Маслаков Є. М. вчитель фізики 
Біріч А. П. вчитель хімії 
Смірнова Т. С. вчитель біології 
Ємець Л. вчитель німецької мови, російської мови 
Фесенко С. М., Фесенко вчителі математики 
Коломак П. І. вчитель української мови 
Шабан В. М. викладач предмету сільського господарства
Лікаренко С. вчитель української мови 
Ковальова М. класовод 
Кандиба Н. С. класовод 
Гладкіх вчитель російської мови 
Сліпченко вчитель фізики 
Касьян А. П. вчитель столярної справи і завгосп 
Кам'янецький капельмейстер і зав. бібліотекою 
Піддубовик військкерівник 
Пазименко Г. класовод 

У той час у школі працював А. С. Свідерський. Він 
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згадував про свою працю: «У районі я був першим вчителем, що мав ви-
щу освіту, як історик, тому керував вчителями історії району. До 1934 року 
в школі читалось суспільствознавство. З 1934-35 навчального року стала 
викладатися історія, але вчителі району не були підготовлені до такої змі-
ни. У зв'язку з цим я систематично проводив семінари. 

Районний відділ освіти мене відразу ж призначив у зразкову школу 
завучем і істориком. Але я, дізнавшись про об'єм роботи завуча в зразко-
вій школі, попрохав щоб мене залишили на рік-два лише учителем, щоб 
увійти у курс педагогічних справ. Завідуючий районним відділом освіти 
погодився. Згодом, в 1938 році я став завучем. У 1941 році райком партії і 
завідуючий районним відділом освіти призначили мене директором у селі 
Білці, де школа була практично розвалена. На затвердженні в обкомі пар-
тії сказали: "Ти комуніст, зроби школу передовою". Ще йшли заняття в 
Боромлі. Після екзаменів і випуску я прийшов у Білчанську школу, але 
війна не дала працювати.» 

Боромлянська школа була зразковою. Що це означало? 
Це була експериментально-показова школа, як навчальний зразок 

для шкіл району, особливо для тих вчителів, які закінчували короткотер-
мінові курси. Таких було більше 50% в районі. У зв'язку з цим у Бором-
лянській школі проводилося своєрідне підвищення кваліфікації. Був скла-
дений спеціальний розклад, згідно якого з кожного предмета вчителі ра-
йону приїжджали в школу і відвідували протягом року по 2-3 уроки із свого 
фаху. Потім уроки обговорювали і давали настанови на певний час. Чи-
талися спеціальні лекції. 

Зразкова школа була під контролем обласного відділу народної осві-
ти. Вона комплектувалася кращими вчителями, краще фінансувалася, а 
вчителі одержували 
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заробітну плату на  25% вищу, ніж педагогічні працівники інших шкіл. 
Боромлянська середня школа за відмінні показники у навчанні та ви-

ховній роботі протягом восьми передвоєнних років займала перше місце 
серед шкіл Тростянецького району. В 1940 році школа зайняла перше мі-
сце серед шкіл Сумської області, за що Міністерство освіти УРСР нагоро-
дило її Почесною грамотою. 

У 1937 році школа зробила перший випуск десятого класу. А всього 
до 1941 року було зроблено п'ять випусків. Найкращими випускниками 
були перший і четвертий. Атестат зрілості про середню освіту отримали 
147 учнів. Випускники Боромлянської сільської школи поступали до уні-
верситетів, педагогічних інститутів, різних вищих навчальних закладів. 

Ось деякі з них: 

Веселовський Василь Прокопович - закінчив бронетанкову академію, 
полковник; 

Ришков Сергій Михайлович - підполковник авіації, закінчив Харківсь-
кий авіаційний інститут; 

Сукачов Ілля Фетонович - полковник, начальник Московського Суво-
ровського училища; 

Василенко Андрій Федотович - підполковник, закінчив Ленінградську 
військово-політичну академію; 

Гонтаренко Іван Карпович - підполковник, закінчив Ленінградську вій-
ськово-політичну академію; 

Сукачов Микола Іванович - підполковник-прокурор (військовий), за-
кінчив юридичну академію; 
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Заїкін Микола Іванович - закінчив Харківський інженерно-
транспортний інститут. 

Багато випускників обрали професію педагога. Із них лише в Бором-
лянській середній школі працювали вчителями: 

Дем'яненко Олександра Миколаївна 
Трипільська Анастасія Дмитрівна 
Охріменко Олександра Іванівна 
Кунда Дар'я Іванівна 
Гапон Олексій Антонович 
Яковлева Марія Федорівна 
Петруша Михайло Оврамович 

ВИДАТНІ ЗЕМЛЯКИ 
ПОЕТ-ПІСНЯР СЕРГІЙ ЯКОВИЧ АЛИМОВ 

Відомий поет-пісняр Сергій Якович Алимов - наш земляк. Вивченням 
життя і діяльності сім'ї Алимових займалися Володимир Безсмертний і Я. 
Кривко109. 

Народився С. Я. Алимов 29.03.1892 року в селі Боромлі. Батько його 
був селянином Орловської губернії, а мати - сільська вчителька. Рано по-
мер батько (Сергієві на той час було лише вісім років), на руках у матері 
залишилося четверо малолітніх дітей. Мати майбутнього поета, Віра Іва-
нівна, була жінкою з сильною волею, твердим характером і великим доб-
рим «серцем. Благородній справі виховання і навчання дітей віддала 35 
років свого життя. Селяни весь час приходили до своєї вчительки: хто за 
порадою, хто з горем і радістю. 

Село, поля, ліси. Прості люди. Серед всього цього проходило дитин-
ство поета. Дякуючи турботам матері, дитина, як і два її брати та сестра, 
зростала не по роках Розвинутою. У вісім років Сергій декламував напа-
м'ять 
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вірші Пушкіна, Лермонтова, Жуковського. 
Прохолодні ліси, луки повні квітів, - вся ця прекрасна природа нашого 

села ввійшла в плоть і кров поета. Живучи серед народу, він бачив його 
безмірну нужденність, каторжну працю, що не давала нічого, крім сліз і 
поту. Мати зуміла виховати в ньому ідеї правди і добра. 

Згодом Алимов переїхав до Харкова, де вступив до комерційного 
училища. Але вчитись йому довелось недовго. У 1908 році за участь у 
студентському страйку дирекція виключила його з училища. У цей час 
Алимов вступив до Харківської організації соціал-демократичної робітни-
чої партії. Він брав активну участь у революційних гуртках, писав прокла-
мації, розповсюджував підпільну літературу. Кілька разів царська охранка 
заарештовувала Алимова. У 1910 році його знову було кинуто до Харків-
ської секретної тюрми. 

Жорстоко ставилися до нього охоронці. 14 довгих місяців просидів він 
у одиночній камері. Організм знесилювався. Юнака довели до кровохар-
кання. Але дух його був незламний. Наймолодший серед політичних ув'я-
знених, він був і найвеселіший. Голосно співав революційні пісні. Писав 
на стінах антиурядові написи. Обдарований юнак і в камері шліфує розум, 
пише вірші, удосконалюється в знаннях. "Порадував мене брат Андрій, - 
пише він у листі з в'язниці. - Повідомив, що є книги і що він їх передасть. 
Це для мене найголовніше. Адже книгами тільки й живу". 

Листи до матері йдуть один за другим. З кожного з них видно, що ду-
шевні сили не покидають молодого революціонера. Не забуває він і про 
рідну природу: "Вклоніться віковому лісу, полям, що застигли в чарівному 
сні, ночам з сріблястим сяйвом місяця, кришталевому вбранню дерев - 
всьому тому, чого я позбавлений". 
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Суд відбувся в 1911 році. Вирок - вічне поселення до Сибіру. 
Літня ніч. Біля в'язниці - люди. Більшість з них дуже бідно одягнені. 

Перед ними величезною темною громадою підіймається тюрма. Віра Іва-
нівна і сестра Сергія, Зіна, прибули проводжати його в далекий шлях. 

І ось, нарешті, розчинилася брама і, стримуваний з обох боків кінни-
ми конвоїрами, полився потік ув'язнених. Дзвеніли кайдани. Тоді раптом 
крізь пирхання коней, дзвін кайданів вони почули молодий, веселий го-
лос: 

- Зіно, не плач! Мамо, я повернуся! До побачення! 
Поруч бадьорий, у арештантському одязі пройшов Сергій. І він дійсно 

повернувся. Ніякі кайдани не перешкодили великій жадобі до свободи! 
Але на те, щоб повернутись, було затрачено багато років. 

Його вислали до Канського повіту Єнісейської губернії. Звідси він че-
рез Китай і Японію втік до Австралії і вступив до Австралійського універ-
ситету. 

У липні 1917 року С. Я. Алимов разом з іншими політичними емігран-
тами виїхав з Австралії на Далекий Схід, де пробув до 1926 року. У цей 
час він жив у Маньчжурії, Китаї, Кореї та Японії. Тут і розпочав свою літе-
ратурну діяльність. 

Перебуваючи багато років на Далекому Сході, Алимов добре вивчив 
революційні події громадянської війни і партизанської боротьби в Примо-
р'ї та Сибіру і відобразив їх у своїх віршах-піснях: "По долинам и по взго-
рьям", "Песня о Лазо", "Над лугами-берегами!", "Быль геройская" та ін. 

У1926 році Алимов переїхав до Москви. Тут він і почав друкувати свої 
твори в газетах та журналах. У творчій співдружності з керівником Черво-
нопрапорного ансамблю пісні і танцю Червоної Армії, народним артистом 
Радянського Союзу і композитором О. В. Александровим С. Я. Алимов 
створив ряд чудових 
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популярних масових пісень військово-похідного і ліричного характеру: 
"Россия", "Тульская винтовочка", "Пути-дороги", "Песня о счастье", "Са-
мовары-самопалы", "Вася-Василек", "Хороши весной в саду цветочки", 
"Где орел раскинул крылья", "Бейте с неба самолеты" та ін. Поет і сам 
брав активну участь в ансамблі. У своїй поетичній творчості С. Алимов 
тісно пов'язаний з Радянською Армією і Військово-Морським Флотом. 

Коли почалася Велика Вітчизняна війна, С. Я. Алимов добровільно 
пішов у ряди Радянської Армії, хоч йому в цей час було майже 50 років. 
Він брав активну участь у героїчній обороні Севастополя, бував у військо-
вих моряків Балтики, Баренцового моря, на базах Чорноморського флоту, 
працював у армійських газетах, писав вірші і пісні про радянських воїнів, 
доблесних захисників Соціалістичної Вітчизни, виступав перед воїнами, 
читаючи їм свої вірші. 

Протягом багатьох років С. Я. Алимов працював у творчій співдруж-
ності з відомими композиторами — майстрами радянської масової пісні. 
Це Дунаєвський, Блантер, Новіков, Мокроусов, Лістовий, які поклали на 
музику багато віршів Алимова. 

За бойові заслуги і літературну діяльність він удостоєний орденів 
"Знак Пошани", Червона Зірка та медалями "За оборону Севастополя", 
«За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні" і "За трудову 
доблесть", а також Наркомом оборони двічі нагороджений іменним золо-
тим годинником. 

С. Я. Алимов помер 29 квітня 1948 року у Москві і похований на Но-
водівичому кладовищі, ім'ям поета-пісняра названо комфортабельний па-
сажирський пароплав "Сергей Алимов", який збудований у Будапешті. Йо-
го ім'я присвоєно одній із вулиць села Боромлі. 

А яка ж доля інших синів сільської вчительки? 
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Мало хто із жителів Боромлі знає, що в галерею видатних земляків 
входить і вчений Андрій Якович Алимов. 

Народився А. Я. Алимов у 1893 році. Період його життя до повноліття 
маловідомий. Знаємо, що виїхав до Харкова, став студентом університе-
ту. Ще навчаючись на медичному факультеті, А. Я. Алимов захопився 
ідеями великого І. і. Мечникова про мінливість мікробів, займався вивчен-
ням поширення висипного тифу та заходами боротьби з ним. 

Андрій Якович у студентські роки відчув гостру потребу застосувати 
набуті знання на практиці, взяти безпосередньо участь у боротьбі з інфе-
кційними захворюваннями, і він іде на один з фронтів першої світової вій-
ни у складі працівників бактеріологічної лабораторії, щоб захистити сол-
датів від інфекційних хвороб. 

Медичну освіту А. Я. Алимов закінчив у 1922 році. Очолив бактеріо-
логічну лабораторію, яка відіграла велику роль у боротьбі з інфекційними 
хворобами. 

Після того, як у Москві було організовано Всесоюзний інститут експе-
риментальної медицини імені М. Горького, А. Я. Алимова призначено за-
відуючим лабораторії інфекції та імунітету. Величезна заслуга належить 
нашому земляку у вивченні інфекційних захворювань, які переносили 
кліщі. Цій темі присвятив він свою докторську дисертацію. А. Я. Алимов 
відкрив у Криму марсельську гарячку і під його керівництвом були засто-
совані заходи по боротьбі з нею. Андрій Якович також вивчав дії нервової 
системи під час інфекційних захворювань. Не Раз при обстеженні хвороб і 
заходів боротьби з ними прищеплював собі небезпечні інфекції. 

З 1942 року до закінчення Великої Вітчизняної війни А. Я. Алимов 
спочатку головний епідеміолог Військово-Морського Флоту, а потім Ра-
дянської Армії. З 1946 року 
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по 1948 рік він завідуючий кафедрою епідеміології Військово-морської 
медичної Академії, а потім очолював також кафедру на військовому фа-
культеті Центрального інституту удосконалення лікарів. Серед його учнів 
30 докторів і кандидатів медичних наук110. 

Третій син сільської вчительки став педагогом. Спочатку вчителював 
(уже в радянський час) у Тростянецькій середній школі імені Шевченка, а 
потім став викладачем Ніжинського педагогічного інституту. 

- Всі Алимови були талановитими, - сказав якось про них наш земляк 
академік-лісівник П. С. Погребняк. 

Їх мати проста сільська вчителька Віра Іванівна змалку прищепила 
своїм дітям любов до праці. 

ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ КИРИЧЕНКО 
Василь Дмитрович народився 29 грудня 1918 року в селі Боромлі в 

бідняцькій сім'ї. Його мама була неписьменною, а батько закінчив три 
класи. Син же, завдяки своїй наполегливості, любові до праці і книги став 
генерал-лейтенантом, здобув вчену ступінь доктора технічних наук і 
звання професора. 

Дитинство майбутнього генерала було тяжким, голодним і бідним, 
адже його дитячі роки припали на період громадянської війни, непу, голо-
ду 1933 року. 

У 1926 році він почав навчання в чотирирічній школі імені Б. Д. Грін-
ченка. Завідуючим школи був Г. Г. Ємець. Василь Дмитрович пізніше го-
ворив про своє навчання в початковій школі з великим задоволенням, 
згадуючи з теплотою багатьох її вчителів. Запам'яталася йому молода 
вчителька А. М. Кривцун, яка була і добрим вчителем, і товаришем для 
учнів. Вона змогла зацікавити учнів не лише предметами, а й займалася з 
ними фізичною культурою та художньою самодіяльністю. З любов'ю зга-
дує Василь Дмитрович і директора школи, який мав великі здібності, - до-
бре співав і грав на скрипці. Потім була семирічна 
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школа, яку він закінчив в 1933 році. Пройшли десятки років, але Василь 
Дмитрович пам'ятає багатьох учнів свого класу 1933 року: 

Лозова Ніна 
Ведь Іван 
Миколенко Галина 
Бей Олексій 
Карупа Анастасія 
Яресько Іван 
Шуліна Мотрона 
Бутрим Микола 
Сукачов Олександр 
Храпов Дмитро 
Сівовол Павло 
Бараник Василь Ст. 
Різник Віктор 
Бараник Василь Іванович 
Кириченко Василь 
Полулях Григорій 
Ємець Іван 
Гонтаренко Семен 
Охріменко Петро 
Вербовий Григорій 

У школі навчали не лише предметам, а й столярній справі та плетін-
ню корзин із лози. Школа мала свою земельну ділянку в полі. Шкільну 
польову бригаду очолювала учениця 7-го класу Наталія Уривай, яку за 
добру організацію праці відзначив член Президії Центрального Виконав-
чого Комітету СРСР П. П. Постишев. 

Василь Дмитрович після закінчення семирічки в 1933-1934 роках на-
вчався в Сумському сільськогосподарському училищі. З 1934 по 1937 рік - 
в Сумському ветеринарному технікумі. Далі йде військове навчання. В 
1937 році вступив до Сумського артилерійського училища імені М. В. 
Фрунзе, яке закінчив в 1939 році. З 1939 по 1941 рік працював виклада-
чем у цьому ж училищі. В 1941-42 роках викладає у Пензенському війсь-
ковому училищі. 

З 1942 по 1954 рік він навчається в артилерійській академії і закінчує 
її з золотою медаллю. В ній же працював викладачем, начальником ка-
федри, згодом праця в Ленінграді, а з 1958 по 1986 рік перебуває на по-
саді замісника начальника Київського вищого артилерійського училища 
імені С. М. Кірова. 
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У 1950 році захистив кандидатську дисертацію, в 1975 році - доктор-
ську, в цьому ж році йому було присвоєно звання генерал-лейтенант. В 
1964 році стає професором. Василь Дмитрович написав більше шістдеся-
ти наукових праць, з яких більше сорока було надруковано. Крім того, ним 
створено два підручники і п'ять навчальних посібників. Один із підручників 
виданий в чотирьох томах. 

Протягом тривалого часу йшло жваве листування між учнями школи і 
Василем Дмитровичем. У своїх листах він звертався до молоді: 

- Ніколи не будьте формалістами у навчанні. Більше читайте, пра-
цюйте, заглиблюйтесь у суть справи. Зараз так багато нового і цікавого в 
науці, що формаліст та недоук нікому не потрібні. Кваліфікований робіт-
ник повинен знати математику й фізику, хімію й технологію металів, авто-
матику та електрообладнання і багато іншого. 

- Любіть своїх вчителів. Ніхто вам більше не дасть нового, ніхто не 
забезпечить вас такими знаннями на все життя, як ваш учитель. Вони про 
вас піклуються, вони навчають вас мріяти. Це потрібно цінити, потрібно 
розуміти. 

- Любіть свою Вітчизну. Немає нічого кращого від неї. Я проїхав май-
же всю країну. Вона скрізь прекрасна: і на околиці Сум, і на околиці Києва. 
Будьте готові стати на захист своєї Вітчизни. Адже її захист вимагає від 
людини не тільки знання, не тільки спритності, але й хоробрості і гарячого 
серця, яке віддане нашій Вітчизні. 

У 1981 році генерал-лейтенант відвідав нашу школу, зустрівся з її уч-
нями та викладачами. 

ЛІКАРНЯ В 20-30-і РОКИ 
Після Жовтневої революції в селі відбувається подальший розвиток 

сільської лікарні. В 1921-23 роках 
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вона обслуговує і жителів села Боромлі, і Жигайлівки, а з 1923 року по 
1930 рік стає районною лікарнею. У 1923 році лікарня мала амбулаторію 
та один будинок, який називався лікарнею і так званий інфекційний барак. 
Був ще будинок для квартир медичного персоналу. Всі ці приміщення 
працювали, але не були в доброму стані і потребували ремонту покрівлі, 
підлоги та стін. Вони використовувалися тимчасово. Приміщення стаціо-
нарної лікарні не працювали практично майже рік. Справа в тому, що в 
червні 1922 року в селі був сильний градобій, в результаті якого майже в 
ста рамах скло було вибите. Дістати його в той час було нелегкою спра-
вою, хоча з цього приводу неодноразово зверталися до повітових влас-
тей, та все-таки восени 1923 року це питання було вирішене. 

При лікарні працювала їдальня. Продукти закупляли у населення, а 
картоплю і овочі вирощували самостійно, муку отримували у орендатора 
приватної аптеки Руцького по 12 пудів в місяць в замін сплати ним подат-
ку за підприємницьку діяльність. Їдальня не могла забезпечити всіх хво-
рих, тому частина з них лікувалася амбулаторно. Для опалення викорис-
товувались дрова, які заготовлялися персоналом за допомогою населен-
ня. У ті роки в лікарні не вистачало необхідних медичних ліків і обладнан-
ня111. 

У 1925 році зробили добудову лікарні, що дало можливість стаціона-
рно лікувати 20 чоловік, тобто в ній було 20 ліжок. Відкрили також дитячу 
консультацію, пологовий будинок і державну аптеку. Медичну допомогу 
населенню надавали два лікарі і сім працівників середнього медичного 
персоналу. 

Протягом 30-х років добудовуються нові приміщення лікарні і перед 
війною в ній було уже 40 ліжок та дитяча консультація. Продовжувала ді-
яти аптека. Населення лікувало 2 лікарі і 13 чоловік середнього і молод-
шого ведичного персоналу. 
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ЦЕРКВА В 20-30-і РОКИ 
Відношення більшовиків до церкви було однозначним. Релігія — це 

опіум для народу, а церква, як її провідниця, не мала права на існування. 
Релігія розглядалася як, антинародна ворожа ідеологія. 

Вже на початку 20-х років Н. К. Крупська склала список забороненої 
літератури, куди ввійшла Біблія та всі інші церковні книги, але відразу 
знищити релігію і віру комуністам не вдалося. Процес боротьби проти це-
ркви відбувався поступово і з кожним роком посилювався. Після револю-
ції майже все населення продовжувало вірувати. 

У 20-30-і роки в селі діяли чотири церкви: 

- Хресто-Воздвиженська, яка збереглася і діє в наш час; 
- Троїцька церква знаходилася там, де на сьогодні споруджений ме-

моріал загиблих воїнів в роки Великої Вітчизняної війни. Ця церква 
мала свій філіал - невеличку кам'яну церковку на центральному 
цвинтарі, де проводили покійників та панахиди; 

- у центрі села, на базарній площі, величаво стояв Собор або Велика 
церква, як її називали в народі. Собор мав три вівтарі, кожен з 
яких носив ім'я святого, тому тут храмові свята справлялися тричі 
на рік; 

- на виїзді з Боромлі в місто Тростянець навпроти сучасних чотирипо-
верхових будинків, нинішньої ПМК-145, знаходилася церква свя-
того Миколи, вона називалася Теплою через водяне опалення. 
На її місці тепер пролягає шлях до міста Тростянця. Під час рево-
люції і громадянської війни церкви в селі не були зруйновані. У 20-і 
роки вони продовжували діяти, їх відвідувала велика кількість жи-
телів. 

У 1922 році згідно розпорядження Радянського уряду України між Бо-
ромлянською волосною радою робітничих 
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і селянських депутатів і всіма церквами підписуються договори, згідно 
яких рада передавала церкви в безкоштовне і безстрокове користування 
церковним радам. У свою чергу настоятелі церков зобов'язуються: 

- берегти переданий нам народний здобуток і користуватися виключ-
но за призначенням; 

- користуватися храмами і предметами, які там знаходяться, і давати 
їх для користування єдиновірцям для задоволення релігійних по-
треб; 

- вжити заходи для того, щоб майно не було використано для потреб, 
які б не відповідали релігійній службі; 

- не дозволяти політичних зборів ворожих Радянській владі; 
- у разі здачі майна, повернути його в тому самому вигляді, в якому 

воно було прийнято в користування і зберігання122. 

При цьому проводився опис всього церковного майна. Наприклад, 
згідно такого опису Хресто-Воздвиженська церква мала: 

- готівки в касі - 497600 крб.; 
- на поточному рахунку - 106621 крб.; 
- загальний прибуток церкви за 1920 рік склав - 1426025 крб., а в пе-

ршій половині 1921 року - 3889023 крб. Значна частина цих коштів 
була використана на ремонт храму, утримання хору і сторожки та 
благодійну діяльність; , 

- 6 великих ікон, 10 середніх і 94 малих, 17 лампадок, 26 підсвічників, 
6 хоругв, велика кількість хрестів і різної церковної утварі; 

- меблі та різне церковне вбрання; 
- 6 церковних дзвонів113. 

Все необхідне для проведення служби Божої мали і інші церкви. Так, 
в Соборі було таке майно: 

- престол - 1 
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- жертовник - 2 
- чаша срібна - З 
- ківш - З 
- блюдце - 2 
- Євангеліє - 4 
- дарохранильниця - 2 
- дароносиця - 1 
- хрест срібний на престолі - 2 
- хрест на престолі ст. - 2 
- хрест - 1 
- Покровців - 7 пар 
- риз - 9 
- підризників - 8 
- стихарів діак. - 10 
- стихарів дитячих - 4 
- покривало на престол - 4 
- кадил - З 
- підсвічник срібний - 2 
- підсвічник мідний - З 
- панікадил - 2 
- вінці - 4 
- хрестильний ящик - 1 
- семисвічник - 1 
- підсвічник мідний - 18 
- хоругви метал. - 6 
- хоругви - 4 
- лампади - 16 
- ліхтарі - 2 
- купель - 1 
- канделябр бронзовий - 4 
- трисвічник пасхальний - З 
- дзвони - 6 
- богослужбових книг. - 61 
- килими - 20 
- полотно в сувоях - 25 аршин. 
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- рушників - 15 
- платків серпанкових - 5 сувоїв. 
- парчі - 2 сувої і т. д114. 

У 1921-1923 роках через засуху в Поволжі був великий неврожай і, як 
наслідок, - голод. Голодним допомагала вся країна, в тому числі і церква. 
8 березня 1922 року Всеукраїнським Комітетом була прийнята постанова 
про вилучення з церков цінностей у фонд голодуючим. Це вилучення від-
бувалося не раз. 

19 травня 1922 року із Різдвяно-Богородицької церкви (Собор) було 
вилучено: 

- 1 срібна чаша, 1 срібна чаша з мідною накладкою, 1 тарілка вагою 1 
фунт 71 золотник; 

- 2 срібні підсвічники - вагою 1 фунт 60 золотників; 
- 1 срібний хрест - 1 фунт 20 золотників; 
- 1 срібна лампадка - 52 золотники; 
- срібні прикраси з Євангеліє - 1 фунт 47 золотників; 
- 14 штук срібних риз з ікон - 10 фунт. 90 золотників - і т.д.115. 

16 серпня 1922 року із Хресто-Воздвиженської церкви вилучено цер-
ковних цінностей вагою 16 фунтів срібла. Були вилучені такі речі: 

- хрест срібний - 3; 
- чаша - 2; 
- кадило - 1; 
- прикраси з Євангелія Срібного - 10; 
- риза срібна з ікони - 6; 
- лампада - 2; - і т.д.116. 

У 1918-1922 роках були встановлені точні розміри зборів з населення 
на користь церкви: 

- на виписку бланкових листків для метричних книг на народжених, 
одружених, померлих -34 крб.80 коп.; 

- на церковноприходські школи - 40 коп.; 
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- на поширення православ’я - 90 коп.; 
- на відновлення православ'я на Кавказі - 45 коп.; 
- на користь Сербії, Чорногорії, Буковини - 60 коп.; 
- на покращення умов православних паломників Палестини - 1 крб. 30 

коп.; 
- на користь Ієрусалимської церкви - 50 коп.; 
- особисті внески - по 19 крб. і т. д.117 

Наприкінці двадцятих років в селі примусово Радянська влада почала 
закривати церкви. Першим був закритий Собор в центрі села. У ньому в 
1929 році розмістили машинно-тракторну станцію. Старожили згадують, 
що кожного дня зранку в центрі села постійно було чути гуркіт. Ці звуки 
йшли з середини Собору, де заводили трактори. 

Друга п'ятирічка (1933-1937 рр.) в Радянському Союзі була оголоше-
на п'ятирічкою остаточного знищення релігії. У всіх боромлянських церк-
вах у другій половині 30-х років православна служба була припинена, а 
церкви закриті. Священики переслідувалися, багато з них було репресо-
вано. У період фашистської окупації відновили свою роботу Хресто-
Воздвиженська і Троїцька церкви, де проводилося служіння. 

НАПЕРЕДОДНІ СУВОРИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Після голодомору в 1933 році в селі Боромлі стало менше населення, 
бо багато померло з голоду. Хати пустували, вулиці заросли бур'янами, 
тини були спалені. У ці роки в селі з'явилося багато переселенців росіян, 
їм давали хати тих людей, що померли. 

У тридцяті роки село мало зовсім інший вигляд, ніж тепер. У центрі 
села (де тепер кафе) стояли довгими рядами магазини, де торгували різ-
ними товарами. Частина цих магазинів збереглася і до цього часу (тепер 
у них комісійний магазин,  «Кока-кола» і інші). У 
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двоповерховій будівлі, де тепер контора сільського споживчого товарист-
ва, також була контора кооперації. Далі з того ж боку був магазин "Моно-
польська", в якому торгували горілкою. Ще далі, де тепер пожежне депо, 
ближче до вулиці стояла двоповерхова будівля міліції, в нижньому повер-
сі якої була камера попереднього ув'язнення. Далі, де тепер клуб, був 
двоповерховий будинок, в якому до 1930 року розташовувався райвикон-
ком, а пізніше - гуртожиток ФЗУ. Поряд, справа, була цегляна будівля ди-
тячої консультації. Далі за будинком гуртожитку була будівля клубу на 
400 місць, яка згоріла в роки війни. Пошта була там же, де й тепер. За 
нею, в глиб двору, було приміщення радіовузла на 30 радіоточок. Лікарня 
знаходилася там же, де вона й була до побудови нової. У центрі села, де 
тепер автостанція, була двоповерхова будівля семирічної школи, яка на-
прикінці 30-х років реорганізована в середню. Школа займала чотири бу-
динки. Поряд з одним із цих будинків знаходилась типова аптека. На місці 
теперішньої школи перпендикулярно до шляху був суцільний ряд магази-
нів. Далі на південь була велика базарна площа. Великі базари бували у 
неділю, середу та п'ятницю. На базар приходили продавати продукти 
сільського господарства жителі Боромлі та навколишніх сіл. Практично 
можна було купити все. Продавали не на вагу, а поштучно або на мірку. 
Міркою була череп'яна кришка з горщика. 

На вигоні, де тепер стадіон, на "Миколу", були великі ярмарки, які 
тривали три-чотири дні. На них приїжджали не тільки жителі навколишніх 
сіл, а й населення Харківської області та Росії. На ярмарках можна було 
купити домашню худобу, птицю, зерно та столярні вироби. Тут же влаш-
товувались каруселі, стояли лотки, Де можна було поїсти селянської їжі 
та випити. 

Навколо села, на околицях було багато вітряків, в яких 
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перемелювали зерно на муку та виготовляли   гречані крупи. 
Крім середньої школи, в селі була ще й друга семирічка імені Кірова; 

на вигоні, вбік Жигайлівки, початкова школа імені Лисенка, біля Хресто-
Воздвиженської церкви була початкова школа імені Шевченка та вбік 
Тростянця - початкова школа "13-річчя Жовтня", яку побудували на гро-
мадських засадах жителі села в кінці тридцятих років. 

Центр села від мосту до парового млина був забрукований. У свята 
ввечері щосуботи та щонеділі цей відрізок центру був місцем відпочинку 
молоді. Юнаки та дівчата ходили рядами по кілька чоловік, розвертаю-
чись біля мосту, розмовляли, жартували, співали пісень, грали на гармо-
нії. Це було місце розваги молоді. Біля клубу, який був дерев'яний, на 
майданчику вечорами в святкові та вихідні дні влаштовували танці під га-
рмонь. 

У певні дні тижня в село приїжджала кінопередвижка. Як правило, це 
було раз на тиждень. Кіномеханік привозив з собою і кінофільм, і апара-
туру. Кіно було німим. Електрики в селі не було, тому генератор, який її 
виробляв, крутили вручну по черзі декілька підлітків. 
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РОЗДІЛ IV 

СЕЛО В РОКИ ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

СЕЛО В ПЕРІОД ФАШИСТСЬКОЇ 
ОКУПАЦІЇ 

 неділю 22 червня 1941 року без оголошення війни фашистсь-
ка Німеччина напала на Радянський Союз. О 12 годині дня Ра-
дянський уряд звернувся до населення з повідомленням про 

жахливу подію по радіо. Слово війна ввірвалось в життя  випускників 
школи. Напередодні, 21 червня 1941 року, в школі відбувся випускний бал 
учнів 10 класу. Це був п'ятий випуск школи, як середньої. З надією на 
майбутнє, з радістю вони отримали атестати, зустрічали, по традиції, всім 
класом ранкове сонце, коли вже почала рахувати свої криваві години вій-
на. 22 червня розгорнулися жорстокі бої на всьому західному кордоні від 
Балтійського до Чорного морів. Почалася Велика Вітчизняна війна 
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радянського народу, яка тривала 1418 днів і ночей. Вона вплинула на до-
лю кожної сім'ї.  З кожним днем фашистські війська просувалися все далі і 
далі, захоплюючи сотні сіл і десятки великих і малих міст. На фронти вій-
ни було мобілізовано в діючу армію 1374 жителі. З них повернулося 562 
чоловіки, решта 812 - загинули на війні. Протягом липня-серпня на полях 
колгоспів села був зібраний урожай і достроково виконаний перед держа-
вою план хлібоздачі. Трудівники здавали гроші у фонд оборони країни. 
Так, працівники МТС в перші дні війни внесли у фонд оборони близько 
трьох тисяч карбованців. Коли наблизився фронт, колгоспну худобу і 
сільськогосподарську техніку МТС вивезли у східні райони Радянського 
Союзу. Група учнів разом з учителями зняла біля школи з постаменту 
бюст В. І. Леніна і заховала його на території школи від фашистів. 

З перших тижнів війни сільська лікарня була перетворена у госпіталь 
для поранених червоноармійців. Тут лікувалися ті, кому не потрібна була 
висококваліфікована допомога та складні операції. Перед вторгненням 
німців майже всі поранені були вивезені у східні райони. Сули залишені 
лише ті, хто хворів на тиф і різні інфекційні хвороби. 

Оборону району в 1941 році здійснювали 1-а гвардійська стрілецька 
дивізія (85-й гвардійський, 331-й і 4-й Воронезький стрілецькі, 34-й і 46-й 
гаубичні артилерійські полки, 69-й окремий розвідувальний батальйон) 
21-ї армії і частина сил 227-ї стрілецької дивізії 40-ї армії Південно-
Західного фронту. Під натиском переважаючих сил противника 227-а 
стрілецька дивізія 11 жовтня з території Сумського району відійшла на 
рубіж ст. Гребениківки - північніше ст. Боромлі, а 1-а гвардійська в ніч на 
12 жовтня з території Лебединського району — на рубіж ст. Боромля - 
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м. Тростянець - с. Литовка. 12 і 13 жовтня 1-а гвардійська дивізія вела за-
пеклий бій з противником, який намагався охопити її правий фланг, і на 
ранок 14 жовтня зайняла ст. Боромлю. Цього дня противник великими си-
лами розпочав наступ по всьому фронту 21-ї армії. Головні зусилля він 
зосередив в напрямках: на ст. Боромлю (у стик з 40-ю армією) і на Охтир-
ку. 15 жовтня протягом дня 1-а гвардійська дивізія вела запеклий бій на 
рубежі с. Боромля - м. Тростянець, а в ніч на 16 жовтня залишила тери-
торію району118. 

15 жовтня 1941 року на християнське свято Покрову німецько-
фашистські війська ввійшли в село. Боїв у ці дні, як за Боромлю, так і за 
Тростянець, і за м. Суми зовсім не було. Частини Червоної Армії просто, 
відступаючи на черговий рубіж, залишили ці населені пункти без бою. У 
той рік зима була суворою, і на 15 жовтня земля остаточно замерзла. 

У перші дні окупації від гітлерівців загинули комуністи і радянські ак-
тивісти: Г. І. Задесенець, П. Ф. Липченко, брати М. К. Герман і Г. К. Гер-
ман, Д. Г. Минаєнко, Я. Т. Ніколенко і В. Ф. Новгородський, залишені для 
організації партизанської боротьби. Цій групі активних дій провести не 
вдалося. 

У приміщенні лікарні окупанти розмістили госпіталь для своїх пора-
нених, який в основному обслуговували німецькі лікарі та їхній медичний 
персонал. Цей госпіталь був добре забезпечений необхідними медични-
ми препаратами. Хворих на тиф, бувших червоноармійців, переселили в 
приміщення старого будинку аптеки, де вони і лікувалися. їх обслуговува-
ли наші медичні сестри. Окупаційна влада для їх проживання виділяла 
невелику кількість продуктів, а решту приносило населення. У одному з 
будинків, який знаходився в центрі села, було організовано випікання хлі-
ба для лікарні та німецьких солдатів і  офіцерів,  частина випеченого хлі-
ба 
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продавалася для населення за німецькі марки. Вага хлібини складала два 
кілограми. При продажі хліба обов'язково для порядку чергував вартовий. 

З початком окупації заняття в школі були припинені, але через місяць 
знову були відновлені. Майже всі діти навчалися. Вони вивчали ті ж самі 
предмети в 1941-1942 навчальному році, що і раніше. Виключення стано-
вили лише такі предмети: історія, географія та література. У 1942-1943 
навчальному році школи, в основному, не працювали. На базі середньої 
школи у центрі села першого вересня 1942 року була відкрита агрономіч-
на школа, де навчалися учні старших класів. Тут вивчали хімію, фізику, 
агрономію та інші предмети. Агрошкола працювала до грудня 1942 року. 
Директором школи був С. В. Буденний, який керував хором і струнним ор-
кестром. Під час окупації відбувалися виступи хору і ставилися п'єси. Влі-
тку 1942 року була поставлена п'єса І. Котляревського "Наталка-
Полтавка". 

Німці встановили жорстокий, окупаційний порядок. Було заборонено 
у вечірній час та вночі ходити вулицями. Людей примусили здавати ра-
діоприймачі, велосипеди, патефони. За найменше порушення нещадно 
сікли шомполами свої ж поліцаї. У цей час люди жили надзвичайно тяжко. 
Вони харчувалися лише тим, що вирощували на городах. У центрі час від 
часу діяв стихійний базар. Окупанти примушували всіх працювати на по-
лях колгоспів, які, в основному, зберегли. Деяким жителям, які лояльно 
ставилися до фашистів, виділили по 2 га землі, за що вони повинні були 
здавати велику кількість вирощеного врожаю. Людей заставляли працю-
вати на багатьох роботах безкоштовно, особливо на розчищенні доріг від 
снігу. 

У центрі села у двоповерховій будівлі, де тепер магазин автозапчас-
тин, була розташована польова жандармерія чисельністю біля 70 чоловік, 
більшу 
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половину яких складали жителі села, що добровільно пішли служити по-
ліцаями до німців. Коли село було звільнене Червоною Армією, деякі з 
них за зраду були розстріляні радянськими військами. А двадцять п'ять 
боромлянських поліцаїв у обозі німецьких військ залишили село. У пода-
льшому вони поселилися у багатьох країнах, але в основному в США і 
Канаді. Жоден з них і після розпаду СРСР, боячись кари, не приїхав у се-
ло. 

Під час окупації і боїв за звільнення села згоріло більше тисячі буди-
нків. Були зруйновані господарства всіх колгоспів, два двоповерхових 
приміщення середньої школи, будинок аптеки, приміщення Будинку куль-
тури на чотириста місць, двоповерховий будинок фабрично-заводського 
навчання, будинок жіночої консультації, магазини та інше. У населення 
було забрано понад 1300 корів, 350 свиней. 

Гітлерівці вирішили направити на примусові роботи до Німеччини 500 
жителів, але вдалося відправити, через саботаж населення, не більше 
250 чоловік. Правда, деякі жителі, обмануті агітацією, добровільно пого-
дилися на від'їзд до Німеччини. Таких було більше двадцяти чоловік. 

Доля примусово вивезених до Німеччини склалася по-різному. Знач-
на кількість їх так і не повернулася до рідної домівки. Нижче ми приводи-
мо спогади двох дівчат, які примусово працювали в Німеччині. 

... Катерина Фролівна Гасанова народилася в 1918 році на Орловщи-
ні, де і закінчила два класи початкової школи. У 1933 році з сім'єю пере-
їхала до Боромлі. Тут до війни працювала в колгоспі різноробочою. У 
1942 році зі станції Смородино її та дівчат і жінок з Тростянецького, Вели-
ко-Писарівського, Охтирського районів повезли до Конотопа, а звідти - до 
Польщі. Пройшовши у Польщі медичну комісію, їх відправляли до Німеч-
чини. Спочатку 
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привезли в місто Росток. Там стали працювати на фабриці робітницями, 
плели кошулі. Працювали в денну зміну дванадцять годин, платню одер-
жували щомісяця, жили в жіночому бараку. Там були тільки жінки та дів-
чата з Сумської області. Після Ростоку привезли в місто Малхін, де дове-
лося їм працювати на військовому заводі чорноробочими, позмінно. Жили 
в бараку, пробули там до трьох місяців, а потім перевезли до міста Орне-
леюнд. Там теж працювала на військовому заводі в денну зміну на бор-
машині, в нічну - на пресмашині. Зміни були потижневі, по 12-14 годин. 
Жила в жіночому бараку, умови праці були стерпні, відношення зі сторони 
німців непогане. Протягом двох років праці на заводах в Німеччині була 
шестиденна робоча неділя. Годували весь час тричі на день. Хліба вида-
вали 250 грам, в обід і ввечері - овочеві супи. Щомісяця платили по 5-10 
марок за віком, хто роками старший, тому платили більше. У вихідні дні 
відпочивали. Останні чотири місяці працювала по господарству в одного з 
керівників міста. Після звільнення, а це було 1 травня 1945 року, повер-
нулась в село і до виходу на пенсію працювала різноробочою в колгоспі. 

... Це було 30 жовтня 1942 року. Єлизаветі Лаврентіївні Громовій бу-
ло тоді 16 років. Працювала на току біля комори і її раптово викликали до 
контори колгоспу. Там вона одержала повістку в Німеччину на роботу. 

Наступного дня рано-вранці пішла вона до сільської Ради, взявши з 
собою торбину сухарів і інших харчів. З сільської Ради їх повезли в місто 
Тростянець на станцію Смородино. Загнали в товарні вагони і повезли до 
Німеччини під охороною. Дорога була тяжкою. Вагони були переповнені, 
їхали стоячи. Коли їхала, була лише одна думка, що вже ніколи вона не 
повернеться додому. Прибувши до Німеччини на станцію в місто Ман-
гейм, їх поділили на групи і відправили по місцях роботи. 
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Працювали на різних роботах: на будівництві, на заводах, нянями в 
заможних людей. Єлизавета Лаврентіївна потрапила на завод "Ланц". 
Там вона працювала на токарному станку. Життя в Німеччині було тяж-
ким. Жили вони в дерев'яних бараках, які були в три ряди обнесені колю-
чим дротом. Спали на дерев'яних помостах. Замість матраців лежали мі-
шки, наповнені стружкою. Розпорядок дня був суворий. Працювали без 
вихідних. Кожного дня о сьомій годині ранку під охороною з собаками ве-
ли на завод працювати. Працювали 12 годин. 

Відношення на заводі німецьких керівників до наших людей було жо-
рстоким. За незначні порушення били гумовими палками. Їжа була не-
смачна. На день давали 250 г хліба. Також тричі на день давали кашу, 
якщо цю їжу можна було назвати кашею. Вона була зварена з буряків і 
картоплі. 

За три роки тяжкого життя лише один раз видали спідницю і жакет. 
Після трирічного каторжного життя визволення прийшло 1 квітня 1945 р. 
Групу, де знаходилась Єлизавета Лаврентіївна, відправили на тиждень в 
місто Франкфурт-на-Одері. З цього міста їх перевезли в місто Хемніц, де 
вони разом з солдатами збирали урожай. Після збирання врожаю їх від-
правили додому 26 листопада 1945 року. 

За роки окупації фашисти розстріляли 39 жителів. Крім того, 70 чер-
воноармійців, які потрапили до полону, було розстріляно на залізничній 
станції Боромлі. 

Нові власті намагалися провести мобілізацію в селі до російської ви-
звольної армії (армії Власова). Було викликано 25 хлопців, 15 з яких втек-
ли, а 10 все-таки примусово були відправлені у власівську армію. 

Фашистські загарбники винищували цілі села. Всьому світу відоме 
маленьке білоруське село Хатинь, яке було спалене загарбниками разом 
з його жителями і стало 
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символом варварства. У ході каральних операцій на Сумщині було повні-
стю спалено 21 село. 

Поблизу Боромлі є невеличкий хуторець Чернеччина, в якому напе-
редодні війни було біля 50 дворів, проживало до 200 жителів. Через хуто-
рець проходила єдина вулиця, яку назвали Рівною. Тут була своя почат-
кова школа. Люди працювали в колгоспі "Прогрес". Поблизу протікала річ-
ка Боромля. В її заплаві на соковитих луках паслась худоба. Все більші 
врожаї давали прекрасні землі. 

Та почалася війна. Через хутір після радянських частин пройшли ні-
мецькі підрозділи. Впроваджувався німецький "новий порядок". З жителів, 
хто міг носити зброю, пішов на фронт. Залишилися жінки, діти та старики. 

У лютому 1943 року тут розігралася страшна трагедія. На початку 
лютого 1943 року партизанський загін із Краснопільського району в кіль-
кості 100 чол. ввійшов у село Жигайлівку. Партизани-кіннотники розстрі-
ляли багато місцевих поліцаїв, які прислужували фашистам. Далі їх шлях 
проліг до хуторка Чернеччини, де їх з радістю зустріли жителі і допомогли 
теплим одягом, продуктами та влаштували відпочинок. Після цього пар-
тизанський загін в ніч на 2 лютого 1942 року зробив вдалий рейд до села 
Боромлі, знищивши багато місцевих поліцаїв і німців польової жандарме-
рії, яка розміщалася в центрі села. Незабаром про допомогу партизанам 
жителями Чернеччини хтось доніс до німецької жандармерії в м. Тростя-
нець. 

Вранці 16 лютого 1943 року хутір був оточений 50 есесівцями. Шука-
ли партизанів, але марно. Тоді підпалили кожну хату. Для того, щоб заля-
кати населення, було заарештовано 34 жителі. Це були чоловіки віком від 
16 до 60 років. Під охороною 20 есесівців їх повели до хутора Шевченків 
Гай. На його околиці, біля ставу, зробили зупинку. Тут їх і хотіли 
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розстріляти, але, напевно, боялися партизанів. Після цього заарештова-
них вирішили вести в с. Боромлю. І ось колона по три чоловіки в ряду під 
вартою крокує Червоноармійською вулицею села. Все ближче центр. 
Справа показалася Хресто-Воздвиженська церква. Чотири сміливці зро-
били спробу втекти. Спроба вдалась. Але наздогін їм із дзвіниці вдарив 
кулемет. Один з втікачів був вбитий. 

У другій половині дня колона проходила через центр в напрямку до 
залізничної станції Боромлі. Та незабаром її повернули назад, до центру 
села. Далі шлях проходив вниз по вулиці Базарній, до середньої школи 
імені В. І. Леніна. Зліва, на огорожі лозової фабрики, висіли два партиза-
ни. 

Колона зупинилась на подвір'ї біля фасаду будинку школи (нині це 
корпус № 2 середньої школи). 

Закінчувався короткий зимовий день. За горизонт заходило червоне 
сонце, від сильного морозу рипів під ногами сніг. 

Пролунала команда: «Лягай!» 
30 жителів Чернеччини лягли на сніг під дулами карателів. 
Зійшов блідий місяць, який ще більше підсилив великий мороз. У та-

кому становищі, під вартою, на морозі люди пролежали всю ніч. Серед 
них був і вчитель села Чернеччини, який, знаючи німецьку мову, звернув-
ся до одного з вартових, із розмови стало зрозуміло, що всіх їх мають на-
мір розстріляти. 

- Справи наші кепські, - сказав він односельчанам. 
Почало світати. З Червоноармійської вулиці, в напрямок до центру, 

вирвалося двоє зляканих коней. Почалася стрілянина. З кожною хвили-
ною вона наростала і наближалася до центру. У приречених зажевріла 
надія. Це були передові підрозділи Червоної Армії. Але через годину все 
стихло. 

185 
 



Вже почало підніматися сонце, граючи своїми променями на вітах 
дерев, казково вкритих памороззю. Та приреченим було не до краси при-
роди. Вони були ледве живі, з обмороженими обличчями, руками, ногами. 
Десь о 10 годині ранку 17 лютого 1943 року карателі вирішили закінчувати 
свою справу. Вони піднімали по п'ять чоловік і під вартою заводили за 
школу, де і розстрілювали. 

Черга дійшла і до 16-річного Михайла. Йдучи біля школи, в середину 
подвір'я, він побачив вбитого свого брата. 

Пролунали автоматні черги... Все скінчилося. 
Але - що це? Михайло розкрив очі. Він живий. Зверху його лежали 

два вбитих. Через декілька кроків видно спину німецького солдата, який 
ходить і добиває поранених. 

Знову у Смілика попливло все перед очима, і він знепритомнів. На-
ступила тиша. Раптом здалека чуються голоси рідною мовою: 

- Та він ще живий! 
Смілик відкриває очі. Був вечір. Знову, як і попереднього дня, на мо-

роз заходило сонце. Перед ним стояли два воїни Червоної Армії. Підійш-
ли дві медичних сестри. Допомогли підвестися. Поступово він прийшов у 
себе. 

Червоноармійці були з військової частини, яка 17 лютого 1943 року 
разом з партизанами звільнила село від фашистів. Смілик не був навіть 
поранений. Напевно, це був шок від пережитого. Біля школи знайшли ще 
трьох чоловік, які були поранені, але залишилися живими. Це Іван Су-
мець, Іван Касьяненко та Микола Комлик. 

Наступного дня до села прибули жителі Чернеччини і Жигайлівки, які 
забрали тіла загиблих і поховали в братських могилах цих сіл. М. Ф. Смі-
лик на сьогодні проживає в с. Жигайлівці. Народився він у 1926 році. 
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Після цих трагічних подій і звільнення нашого краю від німецько-
фашистських загарбників за станом здоров'я він не був на фронтах Вели-
кої Вітчизняної війни. Після війни 10 років працював трактористом і водієм 
автомобіля. Разом з дружиною виховав двох дітей. Йому за сімдесят. Да-
вно посивіли скроні. На обличчі не одна зморшка від тяжкого життя і пе-
режитої трагедії. 

ЗВІЛЬНЕННЯ СЕЛА ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ 
ЗАГАРБНИКІВ 

У лютому 1943 року остаточно завершився розгром німецько-
фашистських військ під Сталінградом. Цією визначною перемогою було 
покладено початок корінному перелому у ході Великої Вітчизняної і другої 
світової воєн. Були звільнені від загарбників величезні території. Почало-
ся звільнення і Лівобережної України. 

17 лютого 1943 року частини Червоної Армії разом з партизанами 
звільнили Боромлю від фашистських окупантів. Але це перше звільнення 
не стало остаточним. Ворог підтягнув свіжі сили і 11 березня 1943 року 
знову захопив село. На декілька місяців була відновлена фашистська 
окупація. 

Влітку 1943 року розгорнулася одна з найвеличніших битв другої сві-
тової війни, яка називається в історії Орловсько-Бєлгородська дуга або 
Курська битва. У результаті розгрому фашистських військ на Вогненній 
дузі завершився перелом в ході Великої Вітчизняної війни, і стратегічна 
ініціатива у її веденні перейшла до рук радянського командування. Неза-
баром відновився наступ радянських військ на Лівобережній Україні. З 10 
серпня почалися запеклі десятиденні бої за визволення села Боромлі, в 
яких загинуло майже 560 радянських воїнів. 

Фашисти зайняли тут вигідний рубіж - це західні висоти і околиці се-
ла. На раніше підготовлені позиції, з 
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яких прострілювався кожен метр землі, ворог стягнув сюди великі сили. 
Першу лінію німецької оборони зайняли 166 піхота і 7 танкова дивізії, а з 
району станції Боромлі вогнем важких гармат їх підтримував бронепоїзд. 
З лісу били далекобійні гармати. З повітря наземні частини прикривала 
велика кількість літаків. 

Перед нашими військами були рівні заболочені луки, які на захід пе-
реходили у висоти. На північній околиці Боромлі наступали частини 23-
стрілецької дивізії. Виснажливі бої в центрі і на південній околиці села ве-
ла 161 Червонопрапорна ордена Богдана Хмельницького Станіславська 
стрілецька дивізія, яка пройшла славний бойовий шлях від Ростова до 
Златої Праги, звільнивши сотні населених пунктів від ворога. 32-а воїни її 
отримали високе звання Героя Радянського Союзу. Героєм Радянського 
Союзу став і командир дивізії генерал-майор П. В. Тертичний. 

Наша розповідь про бої за звільнення села базується на свідченнях 
учасників звільнення С. А. Довженка, В. А. Мозгового і багатьох інших, а 
також на підставі книги М. К. Смольного "7000 километров в боях и похо-
дах". 

Це було 9 серпня 1943 року. По дорозі з Жигайлівки мимо Шевченко-
вого Гаю в Боромлю мчав радянський танк. Його командир лейтенант Ку-
знєцов мав завдання: розвідати сили ворога. Незадовго перед цим він 
писав додому: "Дорогий тату! Сьогодні відбулася "зустріч" з гітлерівцями. 
Дали наші танкісти їм жару. Я особисто знищив ворожий танк, протитан-
кову гармату і сотні солдатів і офіцерів. Давили їх, гадів, без всякого жа-
лю". 

... Мчить танк. На великій швидкості проноситься перед вогньовими 
позиціями німців, лейтенант пильно дивиться в оглядову щілину, фіксує 
вогневі точки ворога, скупчення танків, іншої техніки. 

Лейтенант вже завершував виконання бойового 
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завдання. Він висунувся з люка башти. Його русявий чуб виднівся з-під 
шолома танкіста. І в цей час у повітрі просвистів осколок ворожого снаря-
да. Не стало лейтенанта. 

Пізно ввечері 9 серпня частини дивізії вийшли на підступи до Бором-
лі. 

Генерал-майор П. В. Тертичний поставив завдання частинам і нака-
зав на світанку перейти в атаку. 

На північно-східну окраїну Боромлі готувався наступати 575-й полк. 
На позиціях мінометної роти 2-го батальйону чекали сигналу відкриття 
вогню. Командир обслуги сержант Ф. М. Рева стояв біля міномета, пильно 
роздивляючись село, яке потопало в зелені. 

- Що видивляєшся, Федоре Максимовичу? - запитав старший сержант 
Отурбеков. 

- Хату свою, - відповів Рева. 
- Жартуєш, Максимовичу? 
- Навіщо? 
Різні трапляються несподіванки на війні. А тут трапилося таке: бата-

льйон, в якому служив Ф. М. Рева, вийшов прямо на гамазей (нині зерно-
сховище колгоспу "Гігант", що на виході з села Боромлі). Кожен кущик був 
тут йому знайомий, рідний з дитинства. 

Німці встигли закріпитись на височині, що на заході від Боромлі, звід-
ки проглядається і прострілюється вся місцевість на схід. Одержано на-
каз: розвідати розташування ворога, знайти можливість непомітно зайти в 
тил ворога, щоб вибити його з пануючої над місцевістю височини. Спітка-
ла гірка невдача, потрапили на ворожу засаду. Чимало бійців враз були 
підкошені вогнем кулеметів. 

- Як зараз бачу товаришів по зброї, з якими доводилось і відступати, і 
багато раз ділив радість перемог. Ось тут, в ста метрах від моєї хати, на 
нашій Загреблі, вони полягли. З ними і наш командир батальйону. Тоді 
один з бійців з в'язкою гранат, на 
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Лободівці, підірвав німецького "тигра". Довелось окопуватись — згадував 
Рева. 

Як тільки почало розвиднятися, надійшла команда "Вогонь", і артиле-
ристи почали бій. Потім стрілецькі шеренги піднялися в атаку. Услід за 
ними поспішили мінометники. Просуваючись по городах, сержант весь 
час держав напрямок на свою хату. 

Вдень і вночі велась через долину справжня вогнева дуель. Вночі 
теж було все на виду: то тут, то там горіли хати, сараї, підпалені німцями. 
Згоріла на очах у господаря і хата Ф. М. Реви. Всього 200 метрів було до 
неї, а залишити свій бойовий пост не міг. 

А одного разу, 13 серпня, десь за південь, німці великими силами пі-
шли в контратаку, прикриті суцільним артилерійським і мінометним вог-
нем. У власній крові захлинулись атакуючі, вони були повністю розгром-
лені, більше сотні солдат і офіцерів було взято в полон. 

За цей бій, за власну хату, в прямому розумінні, Федору Максимовичу 
командир дивізії приколов на гімнастерку ще одну медаль "За відвагу". 

Долю битви за Боромлю вирішив сміливий маневр 565-го полку ма-
йора О.О. Єрмолаєва. Він наказав одному батальйону наступати з фрон-
ту, а іншим двом — нанести удар по флангу в напрямку південної околиці 
села. Цей маневр був несподіванкою для ворога. Дивізія почала відвойо-
вувати населений пункт і вийшла до річки Боромлі. 

Для того, щоб розвинути наступ, генерал-майор П. В. Тертичний ввів 
до бою на лівому фланзі свій другий ешелон — 569-й полк майора В. Я. 
Нагіна. Його підрозділи дружним натиском форсували річку і відтіснили 
фашистів до залізниці. Тут також перейшли річку й інші полки. 

Частина дивізії, тиснучи ворога, вдень 10 серпня підійшли до рубежу 
Новгородський, Микитівський. Тут 
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на височинах, підготовлених для оборони, ворогу вдалось затримати про-
сування дивізії. 

Багато прикрощів завдав частинам німецький бронепоїзд, який курсу-
вав по залізничній лінії від Новгородського до Вовкового. Його гармати і 
кулемети безперервно обстрілювали бойові порядки підрозділів, які праг-
нули перерізати залізничну лінію. Знищенню бронепоїзда перешкоджало 
те, що він пересувався в глибокій виїмці і був недоступний для обстрілу. 
Командуванню дивізії довелося звернутися за допомогою до авіаторів. 
Тільки після штурму ворожий бронепоїзд залишив поле битви. 

У той же день 565-й полк зумів звільнити хутір Пархомівський. Насту-
паючі справа 237-а і зліва 206-а стрілецькі дивізії не мали змоги просува-
тися. 

Німецько-фашистське командування, прагнучи затримати просування 
Воронезького фронту до Дніпра, неодноразово переходило до контратак, 
а на вигідних позиціях організовувало сильну оборону. Так було на лінії 
40-ї армії на дільниці Боромля - Тростянець. Запеклі бої на цьому рубежі 
не припинялися 5 діб. Ворожа піхота і танки, яких підтримували масивним 
вогнем артилерія і ударами авіація, майже кожного дня контратакували 
наші частини. 

Вранці 11 серпня противник наніс одночасно два удари із районів лісу 
на північ від Новгородського і на південь радгоспу Микитівського у напря-
мку, який сходився до села Боромлі. 

До двох піхотних батальйонів німців, яких підтримували 20 танків, 
рушили на лівофланговий 569-й полк. Воїни мужньо зустріли натиск. Пе-
ршими вступили в бій артилеристи полкової батареї капітана В. С. Зака-
ряна. По його команді батареї 76-мм гармат були зняті з закритих вогньо-
вих позицій і встановлені їх на пряму ціль. Швидше за всіх виконала наказ 
обслуга 

191 



комсомольця сержанта М. М. Зубкова (заряджаючим 3. Є. Міщенко, зам-
ковий Є. П. Щербак, снарядний І. М. Собенко). Він же першим розпочав 
вогонь. Декількома пострілами артилеристи підбили танк, але інші продо-
вжували повзти, прикриваючи собою піхоту. 

На допомогу прийшли обслуги 2-ї батареї 413-го окремого винищува-
льно-протитанкового дивізіону лейтенанта Є. Г. Котовича. Першими пост-
рілами гармата сержанта В. О. Кулигіна підбила ворожу машину. Друга 
загорілася від снарядів, які були пущені обслугою сержанта І. С. Яценка. 
Але танки, які уціліли, продовжували наступати. На великій швидкості во-
ни увірвалися на вогньову позицію. Незламну стійкість проявив тяжкопо-
ранений командир взводу молодший сержант лейтенант П. І. Сабодаж. 
Коли одна із машин опинилася від нього в двадцяти метрах, він зібрав 
останні сили і жбурнув під гусінь протитанкову гранату. Артилеристи, в 
тому числі рядові В. С. Вечірній, С. П. Наумов, А. В. Смирнов, і. І. Суржен-
ков, боролися хоробро із ворогом. Але сили були не рівні. На батареї в 
живих залишилося тільки троє воїнів. 

Ось що писав у той час командир батареї Є. Г. Котович батькові за-
гиблого бійця В. Вечірнього С. І. Вечірньому: "Наша батарея вела жорсто-
кі бої в с. Боромлі на висоті 180 метрів. На наші гармати йшло 14"тигрів", і 
ми вступили з ними в гарматну дуель. Ваш син Василь знаходився на во-
гньових позиціях, де був і я. Ми підбили кілька танків противника і знищи-
ли багато піхоти. Прямими попаданнями танків було знищено кілька на-
ших гармат і виведено з ладу їх розрахунки. Уцілілі гармати ще вели бій з 
"тиграми". Коли й ці гармати були розбиті, був тяжко поранений і ваш Ва-
ся. Командир взводу лейтенант Сабодаж теж. був поранений, але встав 
перед "тигром" на весь зріст і, вмираючи, кинув під танк гранату. Танк 
устиг підім'яти гусеницями героя, але й сам, підбитий, зупинився. Нас за-
лишилося п'ятеро 
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з усієї батареї, в тому числі поранений Вася. Танки стали розстрілювати 
нас в притул, утюжили гусеницями. Вася не покинув вогньову позицію. 
Поки в нього билося серце, він хоробро відстрілювався. Воїн чесно вико-
нав свій обов'язок перед Батьківщиною. 

Так загинули мої кращі бойові товариші: лейтенант Сабодаж, сержант 
Яценко, Веселов, Жагулін, рядові Василь Вечірній, Наумов, Смирнов". 

Противнику вдалося просунутися до флангу полку, але тут він на-
штовхнувся на автоматно-кулеметний вогонь бійців 3-го батальйону. 
Комбат майор Г. М. Абдуханян і його замісник з політичної частини стар-
ший лейтенант А. Л. Вістряков кинулись до передніх окопів. Бій був тяж-
кий. їм самим довелося з автоматами в руках відбивати ворожий наступ. 

Серед воїнів виділився могутнім зростом командир взводу лейтенант 
С. П. Красноусов. У вогняній сутичці він зіткнувся з п'ятьма фашистами, 
трьох убив. Але закінчились набої. Тоді командир взводу схопив автомат 
за дуло і вдарив ним по касці четвертого. З п'ятим розправились бійці, які 
прийшли на допомогу. За подвиги в боях під Боромлею лейтенант Степан 
Петрович Красноусов був нагороджений орденом Червоного Прапора. 

У цій битві велику мужність проявив телефоніст роти зв'язку 569-го 
полку комсомолець єфрейтор С. М. Безбородов. Під ворожим вогнем, по 
поритій окопами височині, воїн пересувався перебіжками чи по-
пластунськи біля проводів, відшукуючи і ремонтуючи пошкоджений ка-
бель. За день ним було ліквідовано більше десяти обривів. Його героїчні 
вчинки були високо оцінені командуванням. Через деякий час на грудях 
цього бійця поряд із медаллю "За відвагу" засяяв орден Червоної Зірки. 

У центрі бойової позиції дивізії контратаки противника відбивали під-
розділи 565-го полку. На 9-у роту лейтенанта 

193 



М. І. Чернаткіна наступав майже батальйон німців при підтримці шести 
танків. Поєдинок з броньованими машинами вели обслуги батареї стар-
шого лейтенанта А. П. Пєшкова. Першими пострілами було підбито дві 
ворожі машини, інші повернули. 

Перегрупувавши свої сили, фашисти знову кинулись у контратаку. На 
цей раз піхоту підтримувало десять танків. Артилеристи змогли знищити 
чотири танки, але інші увірвалися на позиції роти. 

Приклад мужності і витримки показав своїм підлеглим командир роти 
лейтенант М. І. Чєрнаткін. У той час, коли ворожі танки на великій швид-
кості наближалися до його окопу, тяжкопоранений офіцер, зібравши 
останні сили, кинув гранату. Одна з німецьких машин зупинилася, інші по-
чали відходити. Втративши п'ять танків і не один десяток солдатів, ворог 
відступив. 

На правому фланзі дивізії напади противника відбивав 575-й полк. 
Вранці з боку східного узлісся, обігнувши населений пункт Новгородське, 
німецькі шеренги під прикриттям артилерійського вогню пішли на його по-
зиції - прямо на правофланговий 2-й батальйон. Командир батальйону 
капітан М. Л. Бережко, оцінивши сили противника, швидко розвернув роти 
в напрямку атакуючих шеренг німців. Сильний вогонь із різних видів гар-
мат примусив їх залягти. 

Висота, яку треба було взяти підрозділу Шнецвеса, мала велике 
стратегічне значення. Підступи до неї прострілювались противником, а на 
шляху був водний рубіж. Розвідка проведена сержантом Коваленком, да-
ла цінні дані. Командир підрозділу ще раз продумав хід бою. Бійці крадь-
кома підійшли до річки і рішуче форсували її. 

Наступ розпочався на світанку. Офіцер Смирнов зі своїми бійцями 
став обходити противника справа, а інші атакували його в лоб. 

Коли до окопів залишилось 20 метрів, почулося 
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російське "ура". Бійці навально кинулися на ворога. Такої сутички не па-
м'ятають навіть бувалі солдати. Першими увірвалися до окопів ворога 
бійці Лебедєва. Старший сержант Дубинський, інтенсивно ведучи вогонь з 
свого автомата, знищив багато німців і захопив у полон трьох офіцерів. У 
перших рядах наших бійців героїчно бились з фашистами орденоносець 
комсорг Сагибеков і комсомолець Щебьонкін. Вони знищили немало фрі-
ців. 

Сержант Прижановський, який безстрашно кинувся у гущу німців, 
знищив 12 гітлерівців і одного захопив у полон, 70 гітлерівців убив з тан-
кового кулемета лейтенант Сергеєв. Висока бойова готовність бійців і ко-
мандирів вирішила успіх операції на нашу користь. Висота була взята. 
Противник втратив близько 200 чоловік. Швидким маневром наші підроз-
діли оволоділи кількома населеними пунктами. Виключну стійкість і відва-
гу в цих наступальних боях виявив Смагін і його воїни-богатирі. Підрозді-
лу було наказано вибити противника з важливого рубежу. Німці, зосере-
дивши на вузькій ділянці велику кількість мінометів і артилерії, відкрили 
по наших наступаючих порядках такий смертоносний вогонь, що, здава-
лось, немає сили, яка б розтрощила ворога. Однак смагінці не здригну-
лись. Наслідуючи приклад свого командира, вони ринулись вперед, і, про-
кладаючи шлях свинцем і гранатами, увірвались до німецьких траншей. 

Ворог хотів будь-якою ціною повернути втрачені позиції. Він кидав у 
контратаки все нові і нові сили. Смагінці підпускали фріців на близьку від-
стань і відкривали шквальний рушнично-кулеметний вогонь. Минали хви-
лини, ряди гітлерівців ріділи і панічно тікали. Ворог повторив контратаку. 
На цей раз німці пішли вперед в супроводі танків. Коли вони підійшли до 
позиції батальйону, здавалось, ще б хвилина - і ворог прорветься в тил. 
Допомогла артилерія. Командир полку 
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перекинув на правий фланг дві гармати під командуванням лейтенанта М 
А. Ломінашвілі. Але ще не встигли вони вступити в бій, як одну з них було 
підбито. Артилеристи змінили бойову позицію. 

Та німці лізли знову і знову. 
"Провчимо гадів, щоб не лізли!" - почули бійці голос свого командира 

Смамна. 
І знову гітлерівці, несучи важкі втрати, відкотились назад. 
За короткий час смагінці відбили 9 атак. Вони не пропустили ворога, 

а, обезкровивши його, самі ринулись вперед. 
У цих боях командира важко поранило, але мужній офіцер продовжу-

вав керувати боєм. 
До прицілу однієї гармати припав наводчик єфрейтор М. В. Скляр Хоч 

ворог вів вогонь із усіх гармат, він пильно почав цілитися. До ворожих 
машин залишилося не більше двохсот метрів, коли пролунав постріл. 
Один із танків загорівся, інші відійшли. За ними йшла піхота. Повторний 
ворожий напад було відбито. За цей подвиг Микола Васильович Скляр 
був нагороджений орденом Червоного Прапора. 

У цих боях виявила мужність і медична сестра стрілецького полку Ра-
їса Дракіна. В одному з жорстоких боїв за Боромлю наші бійці відбили кі-
лька ворожих атак. Разом з воїнами-автоматниками лейтенанта Чехихіна 
діяла і Раїса Дракіна. 

Надаючи допомогу пораненим, вона переносила їх у безпечне місце, 
а потім знову поверталась на передову і під вогнем ворога продовжувала 
свою справу. Багато поранених врятувала відважна дівчина. Був випадок, 
коли ворожий снаряд розірвався в трьох метрах від неї. Вибухова хвиля 
збила її з ніг і контузила, осколки в багатьох місцях продірявили шинель. 
Раїсу засипало землею, але вона знайшла в собі сили, щоб знову 
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надавати допомогу пораненим воїнам. За мужність у боях медичній сестрі 
одній із перших у дивізії був вручений орден Вітчизняної війни. 

Між тим противник ввів у бій інші ешелони. Йому вдалося вийти на 
фланг дивізії. За дозволом командира корпусу частини почали відходити 
на лівий берег річки Боромлі. 

Над полем бою з'явилися ворожі бомбардувальники. Колони, які від-
ходили, зазнали бомбових ударів, але шкоди вони принесли мало: їм 
вдалось розосередитись. Але німецькі стерв'ятники знищили міст через 
річку. 

За відбудову мосту взялися військові саперної роти капітана В. С. 
Черепанова. Лунали вибухи, хвилями підіймалась земля, але сапери ста-
рший сержант М. П. Москвин, єфрейтори В. І. Смирнов і М. В. Черняков 
працювали, не втрачаючи спокою. Міст був відновлений. 

У другій половині дня дивізія організовано відійшла за річку і зайняла 
оборону на її східному березі від північної околиці села Боромлі до Вов-
кового. П'ять діб дивізія стояла на смерть на цьому рубежі, відбиваючи 
шалені атаки ворога. 

У боях за звільнення села брало участь багато боромлян. Разом зі 
своїми товаришами В. А. Мозговий ставив мінні поля на танконебезпеч-
них напрямках, мінував можливі напрямки наступу ворога. Робити це до-
водилося лежачи, так як підняти голову через обстріл було неможливо. 
Володимир Андрійович безпосередньо діяв у східній та північно-східній 
частині села (територія нинішнього колгоспу "Маяк"). У ці дні йому пощас-
тило протягом двох годин зустрічатися зі своєю мамою, братом, сестрою. 
Після звільнення села В. А. Мозговий воював на різних фронтах до закін-
чення війни, був розвідником. За виконання завдань він нагороджений 
командуванням орденами Вітчизняної війни та Червоної Зірки, багатьма 
медалями. 
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Після закінчення війни Володимир Андрійович протягом багатьох ро-
ків працював на ниві народної освіти в школах району, а також у нашому 
селі, виховуючи підростаюче покоління. 

Своє рідне село звільняв і старшина С. А. Довженко. Йому добре бу-
ла відома кожна стежинка, вулиця. Це дозволило швидко вибрати вигідну 
позицію для обладнання переправи через річку Боромлю. Двадцять п'ять 
хвилин вистачило підрозділу старшини С. А. Довженка для виконання за-
вдання. Один з танків підрозділу потрапив у смугу, яка раніше була про-
стріляна німцями. Він ще й застряв у трясовині. Не думаючи про небезпе-
ку, Степан Андрійович кинувся на допомогу екіпажу. Ворог, помітивши, що 
до першого танку підійшов другий і витягує його з трясовини, відкрив ша-
лений вогонь. У цей час, по-пластунськи підповзши до танка, старшина 
Довженко вже зачіпав трос. Не встиг ворог влучити в ціль. Підрозділ зно-
ву знаходився у повному бойовому складі. 

За подвиги під час визволення Боромлі багато воїнів Радянської Ар-
мії одержали бойові нагороди. Серед них був і старшина Довженко. На 
його грудях засяяла медаль "За відвагу". 

Мужність і героїзм у боях при звільненні села проявили кулеметники, 
якими командував Василь Андрійович Литвин. Він постійно ділиться спо-
гадами про ті жорстокі бої з учнями школи. 

У боях за рідне село брав участь Андрій Степанович Таценко. Його 
шлях до звільнення рідної домівки проходив через жорстокі битви війни, в 
тому числі і Курську дугу. Під час боїв Андрій Степанович побачив своїх 
сусідів і рідних. Це були короткі зустрічі в перервах між боями. Потім нові 
запеклі бої на території України, в одному з яких він загинув у січні 1944 
року. 

Село Боромлю звільняв і Микола Захарович Сівовол. 
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Йому довелося разом з братом і батьком служити в одній батареї. їх 
так і звали — Сівовол старший, середній і менший, тобто Микола Захаро-
вич. Батарея на озброєнні мала потужні 203 - міліметрові гармати. Кожна 
з них мала таку велику вагу, що тракторами перевозили окремо ствол і 
лафет. Перше бойове хрещення Микола Захарович пройшов у найбіль-
шій танковій битві часів другої світової війни, біля знаменитої Прохорівки 
на Курській дузі. Потім після Прохорівки служив радистом, корегуючи ар-
тилерійський вогонь. Під час боїв за звільнення села Микола Захарович 
корегував артилерійський вогонь, перебуваючи на дзвіниці Хресто-
Воздвиженської церкви. 

19 серпня 1943 року село було повністю звільнене від фашистських 
окупантів. У цей день робітник лозомеблевої фабрики Я. Т. Рєпкін, який 
жив по сусідству зі школою, відкопав закопаний бюст В. І. Леніна і приніс 
командиру 161-ї дивізії генерал-майору В. П. Тертичному. Той поцікавив-
ся історією бюста і повернув його школі. 

У боях за визволення села взяли участь такі військові підрозділи: 
- четверта інженерно-саперна рота другого танкового корпусу 40-ї 

Армії; 
- 565, 569 і 575 полки 161 стрілецької дивізії; 
- 413-й окремий протитанковий дивізіон; 
- окремі військові підрозділи 132, 206 і 237 стрілецьких дивізій. , 
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ПОДВИГИ ЗЕМЛЯКІВ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ СКРИНЬКО 

Василь Григорович Скринько народився у 1912 році в с. Боромлі. Пі-
сля закінчення неповної середньої школи він працював у колгоспі. У 1934 
році був призваний до лав Червоної Армії. Коли розпочалась Велика Віт-
чизняна війна, навчався на курсах підготовки командирів автобронетан-
кових війську Казані. 

Вже другий рік лютувала війна. Сіяла смерть, палила землю... Фрон-
тові дороги. Скільки їх? і всіма ними потрібно йти до однієї мети — пере-
моги. У той грізний час вона була ще далеко. Але вірили в неї. Вірив і 
старший лейтенант Скринька, і його танкісти, і всі ті, хто встав на битву за 
Батьківщину... 

За лісом яскраво-червоні спалахи і гуркіт бою. Танковий батальйон з 
ходу прорвав оборону фашистів і вклинився на декілька кілометрів. Але 
німці швидко отямились і затиснули танки в кліщі. Командир корпусу Бє-
лов викликав до себе старшого лейтенанта Скриньку і наказав йти на ви-
ручку. 

Колону з одинадцяти танків веде командирська машина. "Тридцять-
четвірки" йдуть тихо, з виключеними фарами. Танк командира роти Скри-
ньки першим зупинився на березі річки. "Форсувати, не відкриваючи вог-
ню!" - передано наказ по машинах. 

Клекоче вода, набігаючи на розпечену броню. А гусениці вже місять 
протилежний берег. Ніч розривають 
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постріли гармат. Розбризкуючи вогонь, танки мчать вперед. Гуркотіння і 
брязкіт сталевих машин підіймають німців на ноги. Для багатьох з них оця 
весняна задумлива ніч стала фатальною... Бризнув гарячий свинець на 
"тридцятьчетвірці", що йшла зліва танка старшого лейтенанта. Вибух 
стрясонув повітря. Машина зупинилась на місці. На цей раз назавжди. 
Через хвилину запалав смолоскипом ще один танк. Та навальна атака 
зробила своє діло. Рота Скриньки розірвала мертве кільце і приєдналась 
до батальйону капітана Аверіна. 

Короткі хвилини перепочинку після бою. Стомлені танкісти вилізають 
з машин. 

- Думаю, що німці не пробачать нам такої зухвалості, — розгортаючи 
карту, говорить Аверін. - Незабаром з'являться "тигри". 

- Мої хлопці вже зустрічались з ними, зуміють почастувати "гостинця-
ми", — відповів старший лейтенант. 

Аверін говорив, наче в воду, як кажуть, дивився. Фашистські танки не 
примусили себе довго чекати. Бій розгорівся з новою силою. Хоробро бо-
ронились радянські танкісти. Втративши декілька машин, німці повернули 
назад. 

Скринька вишикував роту. Власне від неї залишилась тільки полови-
на. Подякував бійцям за відвагу і дозволив відпочивати. 

Нічна тиша обгортала землю. Небо ясно засіяли зорі. У зелених ша-
тах несміливо подав голос соловей. Заспівав і прислухався. Ніч мовчала, 
і тоді весняний чарівник щедро розсипав радісну пісню. 

"Йому нема діла до війни", - подумав старший лейтенант. 

“... Солов'ї, солов'ї, не тривожте солдат, 
Хай солдати хоч трохи посплять...” 

Забриніла в серці пісня... Хай солдати посплять... 
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Скільки їх залишилось спати назавжди, щоб була весняна ніч, щоб 
співали солов'ї, щоб було життя. Ми відплатимо за вас... Стигли в душі 
слова клятви. 

- Товаришу командире, - почувся з темряви знайомий голос водія 
другого танку. — Неподалік на дорозі фашистська колона. 

Рішення з'явилось відразу: "Атакувати!". 
- Ти що, Скринько? - підвівся назустріч капітан Аверін. - У тебе ж 

усього п'ять машин. 
Але, зустрівшись з вогниками очей танкістів, замовк. 
- Дій! 
Шквальний вогонь танкових гармат зупинив колону. Німці аж ніяк не 

сподівались на атаку радянських танкістів. Мерехтливі постаті нанизують-
ся на кулеметні черги, і скошені вогнем, падають. Злітає вгору жовто-
червоне шмаття від машин. Раптом Скринька помітив, як поблизу розвер-
тається важкий "тигр". 

- Всади йому в бік, Миколо, пару гаряченьких, - дає команду Скринька 
своєму стрільцю. 

...і знов бої. Скільки їх було на рахунку Василя Григоровича Скриньки 
і його бойових друзів. Багатьох з тих, з ким починав війну, втратив на 
фронтових дорогах, з новими здружився у походах. ... Йшов 1945 рік. 

Радянські війська швидко наближались до лігва фашистського звіра. 
Ворог запекло огризався, створював міцну оборону в будь-якому придат-
ному для цього місці. Не обминула доля і невелике місто Бенздень, у са-
мому центрі Сілезії, на березі річки Варта. 

Річка, біля якої зробили привал танкісти Скриньки, навіть після лютих 
січневих морозів не замерзла. І згадалися Василеві Григоровичу річки рі-
дної Тростянеччини, по кризі яких хоч поїзд взимку пускай - витримають. 
У бінокль тим часом продовжував 
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обдивлятися протилежний берег. Міст (капітан це чудово знав) замінова-
ний. Проти дороги, що веде до нього, розташувалася батарея протитан-
кових гармат. Вона зустріне ураганним вогнем кожного солдата, кожний 
танк, що з'являється на відкритій місцевості. А здійснювати прорив треба і 
доручено це батальйонові Скриньки. 

А якщо зробити так? Відомо, що німці - народ пунктуальний. Обіда-
ють і відпочивають завжди по годиннику. От і вдарити у цей час. 

По команді Скриньки батальйон відкрив вогонь по мосту. Одночасно 
три "тридцятьчетвірки" на максимальній швидкості помчались до ворожих 
позицій, ввірвалися в розташування батареї. І ось вони вже в місті. Спра-
вдилися передбачення комбата: захоплені зненацька, німці навіть не 
встигли добігти від бліндажів до гармат, зробити хоча б один постріл. 
Прямим попаданням було знищено пост мінерів, що чергував біля елект-
рорубильника. 

- Вперед! - вигукнув Василь Григорович, і командирська машина пер-
шою помчалася до Бендзеля. Могутньою лавиною покотився слідом ба-
тальйон. 

За годину все було скінчено. Фашисти в паніці тікали, залишаючи 
техніку і озброєння. З'їхались на центральному майдані танки. Прибули 
командири бригади, корпусу. Всі радісно посміхалися, наперебій тиснули 
руки і поздоровляли танкістів. До гурту під'їхав "Вілліс". З нього скочив 
командуючий 4-ю гвардійською танковою армією генерал-лейтенант Ле-
люшенко. 

- Де тут герой? 
Скринька ніяково виступив уперед. Хотів було вимовити: ніякий він не 

герой, просто виконував наказ. Але не встиг. 
- Молодець! Одне слово - молодець. Діяв, як і належить гвардійцям, - 

схвильовано сказав командарм. Обняв і міцно поцілував Василя Григоро-
вича. - Завжди так воюй! 
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Пролунала команда: 
- По машинах! 
Танкісти поспішали. Попереду лежала дорога на Берлін. 
Але ще не раз фашисти намагалися перерізати шлях. Біля невелико-

го села Тешвау, зайнявши кругову оборону, танкісти Скриньки два дні ве-
ли бій з переважаючими у кілька разів силами ворога. 22 "тигри" назав-
жди залишилися на полі бою. 

За мужність і відвагу, проявлені в боях з ворогом за переправу через 
річку Варта, 10 квітня 1945 року командиру танкового батальйону 61-ї 
гвардійської Червонопрапорної Свердловсько-Львівської танкової брига-
ди 10-го гвардійського Уральсько-Львівського корпусу 4-ї танкової армії 
гвардії капітану Василю Григоровичу Скриньці було присвоєно звання Ге-
роя Радянського Союзу. 

У боях за Віслу і Одер Василь Григорович був тяжко поранений. Піс-
ля виходу з госпіталю В. Г. Скринька в кінці 1945 року повернувся у рідну 
Боромлю. До останніх днів свого життя він брав активну участь у військо-
во-патріотичному вихованні молоді. Помер герой 10-го листопада 1984 
року. 

У пам'яті односельчан Василь Григорович залишився простою, чуй-
ною людиною. Про нього часто згадують люди. Його подвиги незабуті. У 
сільському краєзнавчому музеї йому присвячена спеціальна експозиція. 
Одна з вулиць села носить його ім'я. На приміщенні загальноосвітньої 
школи, де навчався герой, відкрита меморіальна дошка на його честь. 

КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНІНА 
ВАСИЛЬ ПРОКОПОВИЧ 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ 
Василь Прокопович Веселовський народився в селі Боромлі в селян-

ській сім'ї в 1920 році. Тут закінчив 
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семирічну школу. У другій половині тридцятих років здобув середню осві-
ту. Він вчився добре і користувався авторитетом, як серед учнів, так і вчи-
телів. Це дало можливість закінчити перед війною Сумське артилерійське 
училище. 

Василь Веселовський зустрів війну у званні лейтенанта-артилериста і 
пройшов її всю від першого до останнього дня. Своєю хоробрістю і при-
кладом він запалював на подвиги солдатів і офіцерів. 

У десятках великих і малих боїв брав він участь. 
Майстром вогню, відмінним артилеристом знали гвардійці лейтенан-

та Василя Веселовського. Він виріс на благодатній українській землі, він 
бачив рідну землю в мирні дні: весняним цвітом квітли сади, шуміли то-
полі, на полях чулися мелодійні пісні України, де б він не був, він пам'ятав 
чистенькі біленькі хатини, веселих дівчат, мудрих стариків із посивілими, 
донизу опущеними вусами. 

Він бачив Україну у вогні пожеж. Він бачив спалені села облиті бен-
зином, палаючі тіла літніх людей, жінок і дітей. Попіл і бездиханні тіла - 
все, що залишилося. 

Ось опис лише одного бою. 
Штаб передав короткий наказ: "За будь-яку ціну утримати взятий ру-

біж!" Саме будь-якою ціною, бо на одну батарею Веселовського йшло бі-
льше двадцяти німецьких танків... Треба було загинути в нерівному бою 
або чудом вистояти проти озвірілого натиску сталевих хижаків. 

Веселовський дочекався наближення танків і наказав викотити всі га-
рмати на пряме попадання і вщент розстрілювати ворога... Стояти до 
останнього, стояти на смерть, — так наказав він всім воїнам. Біля першої 
гармати стояв сам Веселовський, і по його вихідних даних для вогню про-
лунав перший постріл із гармати, яка стояла на полі, біля низькорослих 
кущів. 
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Перший танк запалав... Німці зосередили весь вогонь на гармату Ве-
селовського. Але з лівого флангу знову пролунав постріл, другий — і зно-
ву спалахнув ворожий танк. Бій продовжувався декілька годин. Веселов-
ський залишився біля гармати. Він був поранений, але не зрушив з місця. 
Атака німців, завдяки його стійкості, була зірвана. На полі битви залиши-
лося чотири підбитих ворожих танки і одна самохідна гармата. 

За цей подвиг Василь Веселовський був нагороджений орденом Ле-
ніна. 

Василь Прокопович закінчив війну в 25 років у званні підполковника. 
Поряд з орденом Леніна він був нагороджений орденом Вітчизняної війни 
першого ступеня, двома орденами Червоного Прапора та багатьма меда-
лями. З Веселовським зустрічався відомий поет П. Г. Тичина. У період 
війни вийшла невелика книжка його віршів. Тичина, зокрема, писав: 

Он, как никто, воюет ловко, 
О нем сказать одно могу: 
Там, где воюет Веселовский, 
Совсем невесело врагу. 

Після закінчення війни він закінчує з золотою медаллю військову ака-
демію імені М. В. Фрунзе, продовжує службу у військах, отримує звання 
полковника, деякий час працює викладачем у Сумському артилерійсько-
му училищі. Після демобілізації обирається секретарем парткому Держ-
плану України, проводить велику військово-патріотичну роботу. 

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ УЧАСНИКІВ 
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

В НАШОМУ СЕЛІ 
За участь у боях Великої Вітчизняної війни майже 600 односельчан 

було нагороджено за бойові подвиги орденами   і   медалями  СРСР.   
Уродженець  села 

207 



В. Г. Скринька був відзначений найвищою урядовою нагородою — йому 
було присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням Золотої 
Зірки і ордена Леніна. Бойовий офіцер-артилерист В. П. Веселовський 
був нагороджений орденом Леніна і орденом Вітчизняної війни І ступеня. 

Свято бережуть пам'ять про учасників Великої Вітчизняної війни жи-
телі села. Ветерани — бажані гості на всіх урочистостях. Кожного року 9 
Травня відзначається всім населенням як День Перемоги. Святкується 
також день звільнення села від німецько-фашистських загарбників. 

Особливо широко цей день відзначався в 50-у річницю звільнення 
села. Учасники війни часті і бажані гості на виховних заходах школи. 

На території сільської Ради з метою увіковічення пам'яті тих, хто за-
гинув під час війни, захищаючи свободу і незалежність Батьківщини, спо-
руджено пам'ятники і меморіал. 

У 1958 році було відкрито пам'ятник на території середньої школи. 
Його назва "Воїн з прапором", автор пам'ятника - Клейн, вартість -7180 
крб. Він зроблений із металу, бетону і цегли. Тут же розташовано 10 
братських могил, де написані прізвища 136 воїнів, які загинули під час 
війни. 

У 1958 році на Кіровському цвинтарі біля братської могили радянсь-
ких воїнів відкрито пам'ятник "Шана героям". Його автори - Клейн і Ряб-
цев, вартість —. 7980 крб. 

У 1959 році відкрито пам'ятник "Воїн з каскою" на братській могилі, 
біля контори колгоспу "Маяк". Його автори - Клейн і Рябцев, вартість 6117 
крб. На 8 меморіальних дошках - 50 прізвищ воїнів, які загинули під час 
війни. 

У 1961 році на станції Боромля відкрито пам'ятник 
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"Воїн з прапором". Його автори - Клейн і Рябцев, вартість - 7239 крб. 
Зроблений із заліза, бетону і цегли. На 8 меморіальних дошках 62 прі-
звища похованих воїнів. 

У 1965 році відкрито пам'ятник "Скорботна мати з суворовцем" на 
центральному цвинтарі. Його автор - Клейн, вартість - 8850 крб. Він зроб-
лений із заліза і цегли. На 11 меморіальних плитах прізвища 84 воїнів, які 
загинули в роки війни. 

У 1972 році на території невеличкого хуторка Мозгове відкрито пам'я-
тник радянським воїнам - "Воїн з автоматом і вінком". Його автори — 
Клейн і Рябцев. Пам'ятник зроблений із заліза, бетону і цегли. На 9 мемо-
ріальних дошках 73 прізвища воїнів, які загинули під час війни. 

У 1973 році в центрі села побудовано меморіал "Скорботна мати". 
Автори - Сай і Івченко, вартість - 15000 крб. Зроблений із заліза, бетону і 
цегли. На 73 меморіальних дошках написані 536 прізвищ воїнів-
односельчан, які загинули під час війни. З правого боку меморіалу, на 
стелі, слова: “Товаришу! Не проходь мимо, вклонись героям, односельча-
нам, які віддали своє життя, за твоє щастя!” 

Відкриття меморіалу відбулося урочисто. 
У 1975 році в селі Первомайське був відкритий пам'ятник "Солдат з 

каскою". Автори — Клейн і Рябцев, вартість 1722 крб. Зроблений із заліза, 
бетону, і цегли. На меморіальній плиті 19 прізвищ воїнів. 

На території сільської Ради, крім пам'ятників, відкрито і обеліски. 
У 1969 році в селі Вовкове на братській могилі воїнів був відкритий 

обеліск. Його автори - інженери Тростянецького райсільгоспуправління, 
вартість - 1290 крб. Зроблений із заліза, цементу і цегли. На меморіальній 
дошці 40 прізвищ солдат. 
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У 1974 році на братській могилі радянських воїнів в селі Пархомівці 
відкрито обеліск. Його автор - А. М. Гонтаренко, вартість — 250 крб. 
Зроблений із заліза, бетону, цегли. Тут поховано 8 чоловік. 

На цвинтарі села Новгородське на братській могилі, де поховано 
близько 70 чоловік, встановлено в 1974 році обеліск, вартістю 325 крб., де 
написані такі слова: “Вічна слава воїнам-героям, які загинули в боях з ні-
мецькими загарбниками, за свободу і незалежність нашої Батьківщини!” 

При звільненні села Боромлі біля дороги, що веде на станцію, відбу-
вся жорстокий повітряний бій. Один з радянських літаків був збитий, і 
весь екіпаж загинув. У 1987 році на місці загибелі літака був встановлений 
обеліск, а тіла 4-х членів екіпажу перевезені і урочисто поховані на цент-
ральному цвинтарі міста Сум. 

У 1988 році відбулося перепоховання воїнів, які загинули у роки війни 
і останки яких були знайдені у місцях боїв за визволення нашого села. 
Чотирьох з них поховали в окремій братській могилі на центральному 
цвинтарі села. Активну роль у пошуках прізвищ воїнів, які загинули під час 
війни, відіграли слідопити і, зокрема, учасник Великої Вітчизняної війни, 
інвалід першої групи В. О. Котляров. 

На території Червоноармійського цвинтаря в братській могилі похо-
вано два льотчики. 

У Боромлянському краєзнавчому музеї про участь наших односель-
чан у війні зібрані цінні експонати, створена "Книга пам'яті". 

Ми часто згадуємо подвиги односельчан під час Великої Вітчизняної 
війни і вшановуємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Відомий 
поет Володимир Висоцький присвятив їм ці прекрасні рядки: 

На братских могилах не ставят крестов, 
210 



И вдовы на них не рыдают - 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И вечный огонь зажигают. 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы - 
Все судьбы в единую слиты. 
А в вечном огне — видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. 
У братских могил нет заплаканных вдов - 
Сюда ходят люди покрепче, 
На братских могилах не ставят крестов... 
Но разве от этого легче?! 
 

211



РОЗДІЛ V 

СЕЛО В РОКИ ВІДБУДОВИ 
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
І "ХРУЩОВСЬКОЇ ВІДЛИГИ" 

(1943-1964 рр.) 

ВІДБУДОВА І ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОЛГОСПІВ 
(1943-1964 рр.) 

РОЗВИТОК КОЛГОСПІВ У ПЕРШІ 
ПІСЛЯВОЄННІ РОКИ 

рік став переломним у ході Великої Вітчизняної вій-
ни. Стратегічна ініціатива у веденні війни перейшла 
до рук радянського командування. У результаті роз-

грому німецько-фашистських загарбників на Курській дузі після жорстоких 
десятиденних кровопролитних боїв було звільнено і село Боромлю. 

Поступово відновили свою діяльність три сільські Ради: Червоноар-
мійська, Кіровська, Боромлянська. Діяльність цих Рад продовжувалася до 
1954 року. У серпні 1954 року Президія Верховної Ради Української РСР 
постановила об'єднати три сільські Ради в одну - 
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Боромлянську. У 1943 році відновилася діяльність партійних і радянських 
органів Тростянецького району, до складу якого входила Боромля. У 
1964-1965 рр. Тростянецький район був ліквідований, і Боромля на цей 
час увійшла до складу Охтирського району. 

На території трьох Боромлянських сільських Рад у серпні 1943 року 
працювало 12 колгоспів. На середину 50-х років, в результаті їх укрупнен-
ня, стало 6. У 1961 році відбулося останнє об'єднання колгоспів і в селі 
створили їх тільки два - "Маяк" і "Гігант". 

Становище села після звільнення було дуже тяжким. Цілі вулиці були 
зруйновані, особливо багато руйнувань було в центрі. Техніки майже не 
було ніякої. Основна частина чоловіків продовжувала воювати на фронті. 
Більшість робіт виконували вручну. Врожаї були низькими. Оплата праці 
колгоспників була мізерною. Люди жили за рахунок того, що вирощували 
на присадибних ділянках. Хліба косили косами, в'язали в снопи і потім 
обмолочували. Але, незважаючи на такі обставини, колгоспники зібрали 
сільськогосподарські культури на всіх площах, які були засіяні ще в часи 
німецької окупації. Так, в колгоспі "Червона Армія" було зібрано урожай 
на 20 га пшениці, 50 га ярої пшениці, 167 га ячменю, 96 га жита, 80 га со-
няшнику. Озима пшениця дала добрий на той час урожай — 15 ц з гекта-
ра. 

У травні 1945 року Німеччина була розгромлена, завершилась Вели-
ка Вітчизняна війна. Декілька сотень чоловік повернулися після демобілі-
зації в село. 

Повернувшись з лав Радянської Армії, пішов працювати у рідний кол-
госп "Шлях Леніна" і солдат Михайло Бараник. Став рядовим колгоспни-
ком, та невдовзі, побачивши його енергійність і організаторські здібності, 
односельчани обрали його головою артілі. 

Нелегкі то були роки. За час фашистської окупації 
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господарство було вщент зруйноване. Не вистачало коней, реманенту, за 
трактори та комбайни і говорити не доводилося. Запрягали і корів, і себе. 
Та була віра в майбутнє, яка додавала сил і колгоспникам, і їх молодому 
голові. Піднімалися з руїн тваринницькі ферми, зростали врожаї, заліко-
вувалися рани. 

Прийшов час голові колгоспу подумати і про освіту. Успішно закінчив 
Михайло Дмитрович Полтавську школу керівних кадрів колгоспів (була в 
той час така сільськогосподарська "академія", де недавні фронтовики на-
биралися премудрості догляду за землею). Одержав диплом агронома. 

І знову рідне село, знову він відзначений довірою земляків - обраний 
головою колгоспу, тепер уже імені Червоної Армії. Вже сама ця назва го-
ворила Михайлу Дмитровичу дуже багато. З "Червоною Армією" пов'язані 
у нього незгладимі, радісні і гіркі спогади, добра частина його життя. 

Він був призваний на службу у 1939 році. Війна застала молодого 
бійця на кордоні з боярською Румунією в корпусному артилерійському 
полку, який згодом увійшов до складу резерву Головного командування. 
Це ж означало, що полк перекидали завжди туди, де було найважче, де 
йшли найжорстокіші бої. Та ніде і ніколи не втрачав солдат віри у перемо-
гу, у правоту боротьби. 

Ця віра допомагала йому і його бойовим товаришам вистояти, дода-
ла сил проміряти кроками землю від Пруту до Сталінграда, а далі знову 
на Захід: Курська дуга, визволення Бєлгорода, Харкова, Кіровограда, 
Одеси, Кишинева. Як співається у пісні, довелося прокрокувати з боями 
пів Європи: Краків, Берлін. А вже після переможного 9 травня - визволяти 
Прагу. Скільки річок довелося форсувати за довгі 1418 днів війни, зі скіль-
кома друзями розлучився навіки у великих містах і маленьких селах, на 
безіменних висотах?! На все життя 
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залишилися в його серці і пам'яті ці нескінченні дороги. 
Бойовий шлях солдата відзначений високими нагородами Батьківщи-

ни: орденом Вітчизняної війни, двома орденами Червоної Зірки, багатьма 
медалями. 

Після укрупнення трьох колгоспів Михайло Дмитрович працював го-
ловним агрономом, довгий час був секретарем партійної організації119. 

На порядку денному постало питання відбудови народного господар-
ства. Відбудовувати господарство села було дуже важко. Адже головну 
увагу держава звертала на розбудову важкої промисловості. У 1944 році 
держава виділила колгоспам Боромлі посівний матеріал і майже 100 ко-
ней. 

Після закінчення війни радянське керівництво повернулося до реалі-
зації довоєнного плану: після завершення будівництва соціалізму в перс-
пективі почати перехід до комунізму. Командно-адміністративна система 
в управлінні залишалася без змін. У перші повоєнні роки широко застосо-
вували методи масової мобілізації робочої сили, головним чином з сіль-
ської місцевості, для розчищення зруйнованих міст та відбудови фабрик і 
заводів. 

Відбудова народного господарства здійснювалася через перекачу-
вання коштів з сільського господарства у промисловість. 

Ціни на промислову продукцію завищувалися, у той час як державні 
заготівельні ціни на продукцію села були символічними і навіть не покри-
вали витрат на її виробництво. Так вирощування картоплі коштувало гос-
подарствам 40 крб. за центнер, а держава сплачувала їм лише 3 крб. У 
1952 році заготівельні ціни за центнер жита відповідали вартості 0,9 кг цу-
кру або 0,5 кг олії. За таких умов колгоспи не мали коштів навіть на ви-
плату трудоднів. У роки четвертої п'ятирічки (1946-1950 рр.) в середньому 
у країні майже 40% колгоспів на трудодень 
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нараховували до 60 коп., 12% - до 1 крб., 26% — взагалі не видавали 
грошей на трудодні. На початку 50-х років колгоспник отримував вчетверо 
менше, ніж робітник чи службовець. Сувора паспортна система, коли па-
спорт видавали селянам лише за згодою місцевої влади, перетворювала 
колгоспників у рабів комуністичної командно-адміністративної системи. 

Відбувався планомірний наступ на особисті присадибні господарства 
колгоспників. Кожне селянське подвір'я вимушене було платити податок 
за землю, постачати державі визначену кількість м'яса, молока, яєць та 
інших продуктів. Часом доходило до абсурду: держава обкладала подат-
ком кожне плодове дерево, незалежно від того, родило воно чи ні. З ве-
ресня 1946 року розпочалася компанія обмеження розмірів присадибних 
ділянок, городів. 

Для того, щоб продемонструвати "трудовий ентузіазм" селянства, 
партійні керівники областей та районів створювали окремим колгоспни-
кам, ланкам сприятливі умови для встановлення "рекордів врожайності". 
Постійним стали окозамилювання, приписки у звітах про виконання пла-
нів. Гучно відрапортовувати у центр про дострокове виконання планів 
вважалось ознакою ділового стилю керівників села. 

Продуктів харчування у країні катастрофічно не вистачало. З весни 
1946 року партійні функціонери розпочали "битву за врожай", встановлю-
ючи "на око" норми хлібозаготівель. Однак через літню посуху врожай-
ність зернових виявилась значно нижчою, ніж передбачалося, особливо в 
Україні, Молдавії, деяких областях Центральної Росії. Хлібозаготівельні 
кампанії проводили під гаслом: "Боротьба за хліб - це боротьба за соціа-
лізм". Колгоспників під страхом покарань змушували працювати протягом 
усього світлового дня з 
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обов'язковим виконанням норм. Вони були практично позбавлені можли-
вості працювати на присадибних ділянках. 

Випробуваним методом примусу колгоспників були жорстокі репресії. 
Наприклад, за вказівкою прокурора УРСР було розпочато боротьбу із 
розбазарюванням зерна, під цим малися на увазі роздавання зерна селя-
нам за трудодні. Основним видом злочинів в Україні стали господарські, 
пов'язані з невиконанням розпоряджень властей. Коли у селян до решти 
вигребли зерно та корми для худоби, настав голод, який узимку 1946-47 
рр. охопив майже всю Україну (крім західних областей). Близько мільйона 
жителів лише України померло в голодну зиму 1946-1947 рр. У той же час 
СРСР у 1946 р. безплатно доставив 1,7 млн. т зерна країнам-сателітам у 
Східній Європі120. 

У нашому селі також розпочався голод. Особливо постраждали ті 
люди, які під час війни вимушені були переїхати з міст в наше село. У ба-
гатьох з них не було своїх будинків, постійного місця проживання, ніякого 
запасу продуктів. Неврожай був великим, але податків навіть ніхто не 
зменшував. Кожний двір змушений був обов'язково здавати встановлену 
кількість молока, м'яса, яєць, свинячі шкури, навіть шерсть з кіз. Частину 
того, що вирощували на продаж, потрібно було продати на базарі, щоб 
хоч частково сплатити податки. Хто їх не платив, у того забирали корову 
чи козу. Через цю політику протистояти голоду було дуже важко. Звичай-
но, голод у 1947 році в нашому селі не був таким, як у 1933 році. Але пух-
ли старі і малі, а деякі взагалі померли. Жителі, які мали будь-який одяг, 
їздили в Західну Україну, щоб міняти його на продукти. Такі поїздки були 
важкими, вимагали багато здоров'я і сили, дехто з них так і не повернувся 
додому. 

У 1947 році держава провела конфіскаційну грошову 
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реформу, яка "з'їла" заощадження населення, Того ж року було скасовано 
карткову систему розподілу продуктів харчування. У наступні роки з ме-
тою пропаганди відбувалося деяке зниження цін. 

Були скасовані скромні виплати фронтовикам за бойові нагороди. 
Примусовою практикою післявоєнних років, аж до 1958 року, були 

примусово-добровільні передплати облігацій державних позик на суму не 
менше місячної заробітної плати. Але про це преса писала піднесено, як 
про добровільне надання грошей населенням державі на відбудову гос-
подарства. Ось тільки два приклади. 

Вчора радіо передало урядове повідомлення про випуск другої дер-
жавної позики відбудови й розвитку народного господарства СРСР. Ця 
звістка швидко облетіла всіх колгоспників артілі ім. Червоної Армії Черво-
ноармійської сільради. 

Колгоспники і колгоспниці зібралися на мітинг, присвячений випуску 
нової позики. 

- Ми знаємо, — заявили колгоспники, - що кошти, які ми позичаємо 
державі, підуть на відбудову нашої країни, на заліковування ран, нанесе-
них війною, на поліпшення добробуту і життєвого рівня населення. 

Після мітингу колгоспники почали передплачувати нову позику і вно-
сити гроші готівкою. 

Герой Радянського Союзу В. Г. Скринька, колгоспник Федір Дячко пе-
редплатили позику на 1000 карбованців кожний і зразу ж гроші внесли го-
тівкою. Колгоспник Василь Шинкарьов передплатив позику на 600 карбо-
ванців і вніс готівкою 500. Бригадир першої рільничої бригади Павло Яре-
сько, колгоспник Василь Лобуренко, бригадир четвертої рільничої бригади 
Юхим Сич передплатили позику на 500 карбованців кожний і внесли го-
тівкою по 300 крб. Таку суму вніс готівкою колгоспник Іван Колісник, який 
передплатив позику на 700 крб. 
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За першу годину колгоспники позичили державі 10000 крб. Перед-
плата тривала121. 

Як тільки радіо принесло звістку про випуск другої державної позики 
відбудови й розвитку народного господарства СРСР, робітники і службов-
ці Боромлянської МТС зібрались на мітинг, на якому виступив завідуючий 
МТС Сергій Калашник. Він говорив: 

- Ми позичаємо гроші державі, щоб швидше відбудувати наші фабри-
ки, заводи, міста і села, щоб піднести наше сільське господарство. Своєю 
передплатою на позику ми допоможемо швидше залікувати рани, завдані 
війною, зробимо нашу любиму Батьківщину ще багатшою. 

Потім виступили коваль Миколенко, старший механік МТС Михайло 
Гриценко, службовка Зіна Касенкова. Вони з задоволенням віддали свої 
заощадження державі. 

Тут же всі робітники і службовці передплатили нову позику на 15.700 
крб.122 

Та, незважаючи на всі прикрості долі, люди працювали в колгоспах. 
Особливо напруженою була весна 1947 року. Колгоспники, не дивлячись 
на голод, недоїдання, вимушені були якнайшвидше провести сільськогос-
подарські роботи. Іншого виходу не було. 

Колгоспники колгоспу ім. Сталіна Червоноармійської сільської Ради 
підготувалися до весняної посівної кампанії 1947 року. 

Борючись за високий урожай зернових і технічних культур, колгосп-
ники своїми коровами, колгоспними бичками та санками вивезли на поле 
65 тонн гною, а також завезли 12 ц мінеральних добрив. 

Кожна ланка збирала місцеві добрива. Найкраще організували збір 
місцевих добрив ланки Марії Федорки та Параски Довоні, які зібрали 18 ц 
курячого посліду і 11 ц попелу. 

Ремонтна бригада закінчила ремонт сільськогосподарського 
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 інвентарю. Були відремонтовані 18 плугів, 2 сівалки, 18 ключів борін та 
інший реманент. 

Своєю наполегливою працею на ремонті відзначилися коваль Яків 
Якович Кунда, який виконав своє виробниче завдання на 150 відсотків і 
демобілізований воїн-слюсар Іван Петрович Романіка, який виконував 
денні норми на 160 відсотків. 

Весь посівний матеріал повністю засипаний, перечищений і доведе-
ний до посівних кондицій123. 

На повний хід розгорнулась підготовка до весни в колгоспі "Шлях Ле-
ніна" Боромлянської сільської Ради. 

Тут вже повністю закінчили ремонт сільськогосподарського інвента-
рю. Ремонтна бригада зібрала з утилю 1 сівалку, зробила 1 культиватор і 
5 борін. 

Посівний матеріал засипаний і очищений, доведений до посівної кон-
диції. 

Борючись за високий урожай, ланкові приступили до вивозки на поле 
гною та збору місцевих добрив. Вже вивезено на поле 150 тонн гною, зі-
брано 6 тонн попелу і 3 тонни курячого посліду. 

Агроном колгоспу Шульга провів з ланковими заняття по вивченню 
агротехніки по вирощуванню технічних і зернових культур124. 

Колгоспники колгоспу ім. Сталіна Червоноармійської сільради, ланко-
ві першої бригади М. Калькова і третьої бригади П. Бутрим взяли зобов'я-
зання виростити по 500 ц цукрових буряків з гектара. 

Ланкова городньої бригади Кириченко, виступаючи на зборах, зобо-
в'язалась зібрати з кожного гектара по 300 ц картоплі, а городня бригада 
А. М. Романіки зобов'язалася боротися за високий врожай овочів: огірків, 
помідорів, тощо. 

У цілому по колгоспу загальні збори колгоспників ухвалили в 1947 
році виростити з кожного гектара по 18 
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центнерів зернових, 250 центнерів цукрових буряків, 180 центнерів карто-
плі, 20 центнерів проса і 13 центнерів соняшнику. 

Щоб досягти такого врожаю, колгоспники вирішили зразково підготу-
ватися до весни, високоякісно відремонтувати машини та інвентар, вико-
нати план вивезення гною, посіяти в стислі строки і за всіма вимогами аг-
ротехніки125. 

З великим напруженням, але вчасно пройшла посівна 1947 року. 
Успішно закінчивши сіяти ранні зернові культури, колгоспи ім. Сталіна 

Червоноармійської сільради та ім. Литвинова Боромлянської сільради 
розпочали сіяти просо. Посіяно по 10 га в кожному колгоспі, колгоспники 
колгоспу ім. Литвинова зобов'язалися закінчити сіяти просо на площі 43 га 
до 28 квітня. 

Колгоспники боромлянської артілі ім. Литвинова наполегливо боро-
лися за виконання клятви, даної у листі товаришу Сталіну, - завоювати 
високий урожай, постачати якнайбільше продовольства для населення і 
сировини для промисловості. 

Слово колгоспників не розходилося з ділом. Артіль вчасно посіяла 
ранні зернові і цукрові буряки. 

Міжнародне свято Перше травня колгоспники зустрічали ще однією 
перемогою на весняній сівбі. Артіль посіяла проса 35 га з плану 43. 

Зразки роботи по весняній сівбі показали, що сівач Павло Юрченко, 
стерновий Михайло Баглик, погонич коней Михайло Симбірський засіяли 
по 4,8-5,4 га замість 3,5 за нормою. 

Трактористи, де бригадиром Іван Шалашенко, Федір Ізотов і Панте-
леймон Радіонов засівали щодня по 18 гектарів цукрових буряків при но-
рмі 15. Всього вони в цьому колгоспі засіяли" 132 га, виорали 26 га, заку-
льтивували 388 га, заборонували 428 га. 
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Колгоспники боролися за одержання у цьому році довоєнного вро-
жаю126. 

У період весняної сівби стінгазета "Колгоспник" колгоспу ім. Литвино-
ва відігравала важливу роль у боротьбі за стислі строки сівби, за якість 
польових робіт. 

На її сторінках систематично розповідалося про кращих колгоспників, 
які показували приклад хорошої роботи на весняній сівбі, їх досвід. Разом 
з тим стінгазета критикувала тих, хто погано працював, підтягувала їх до 
рівня передових. 

У кожному номері газета вміщувала Дошку пошани, на яку заноси-
лись імена передовиків колгоспної праці. Кожному колгоспнику були відо-
мі імена передовиків весняної сівби трактористів Ізотова і Радіонова, при-
чіплювачів Лободіна і Гоменюка, сівачів Безпалька і Трипільського, колго-
спників Пазименка, Кобушка, Липченка і Романцова, які виконували півто-
ри норми щодня. 

Коли вийшов у світ Указ Президії Верховної Ради СРСР від 29 берез-
ня 1947 року про подальший розвиток сільського господарства, через 
стінну газету було повідомлено колгоспникам про цей історичний доку-
мент, а члени редколегії С. Буденний та інші роз'яснили колгоспникам цей 
важливий документ у полі. Це викликало нову хвилю соціалістичного зма-
гання. Колгоспники і колгоспниці переглянули свої зобов'язання, взяли 
нові, підвищені. Так, комсомольсько-молодіжна ланка Анастасії Климової 
зобов'язалась виростити з гектара по 500 центнерів буряків, ланкова 
Олександра Клочок - по 400 ц, колгоспник Петро Котляров - по 25 ц ози-
мої пшениці з гектара. 

Стінна газета "Колгоспник" користувалася серед членів колгоспу ав-
торитетом і пошаною. Вони любили свою газету, бо вона мобілізовувала 
колгоспників, 
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правильно націлювала їх на виконання рішень партії про піднесення сіль-
ського господарства, на завоювання високого врожаю зернових культур і 
цукрових буряків. 

Колгосп ім. Литвинова в числі перших закінчив сівбу ранніх зернових, 
цукрових буряків, сівбу проса. Йшла наполеглива робота за підняття па-
рів. На 4 травня у колгоспі вже було виорано понад 40 гектарів127. 

Техніки не вистачало, тому багато робіт по вирощенню врожаю самих 
різних культур проводилися вручну. Особливо багато клопоту в ті роки 
завдавав довгоносик, який міг знищити цілі поля цукрових буряків. Тут 
колгоспникам допомагала і держава: при допомозі літаків організовували 
оброблення плантацій отрутохімікатами. У травні 1947 року в колгоспі 
«Червона Армія» було оброблено 60 га, у колгоспі ім.. Калініна - 37 га. Та 
цього не було досить. Всі плантації обкопували захисними траншеями - 
ловушками. Збирали довгоносика вручну, на цю роботу виходили і колго-
спники, і школярі. Добрі збирачі доводили денний виробіток до 1,5 кіло-
грама шкідників. 

Багато простих трудівників працювали самовіддано, вболівали за до-
ручену справу. Ось що писала ланкова колгоспу ім. Кірова 19 червня 1947 
року в районній газеті "Ленінська правда": "Ланковою колгоспу ім. Кірова я 
вже працюю 13 років. Люблю працювати на колгоспних ланах, і яка гор-
дість і радість охоплює, коли бачиш наслідки своєї праці. 

Ще задовго до початку весняної сівби я взяла зобов'язання добитися 
500 центнерів цукрових буряків з гектара на площі 4,5 га. 

Перед виходом в поле я попросила правління колгоспу, щоб мені ви-
ділили ділянку під посів буряків. Зразу ж почала готувати ґрунт до сівби. 
На поле вивезла 50 тонн перегною, заготовила місцеві добрива, площу 
угноїла.  Коли почалась сівба,  голова колгоспу 
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Писаревський розпорядивсь поділити площу, закріплену за моєю ланкою 
на три частини. Так одним безглуздим розпорядженням була знецінена 
кропітка праця всієї ланки ще на початку сівби цукрових буряків. 

Правління артілі, зокрема Писаревський, не проявляє турботи про 
завоювання високого врожаю. Замість того, щоб допомогти ланкам, він 
стає їм на перешкоді, у колгоспі панує зрівнялівка в оплаті праці, що дає 
можливість ледарям ховатися за спину чесних і трудолюбивих колгоспни-
ків, не проводиться засідання правління колгоспу. 

Внаслідок такого керівництва вся робота в колгоспі пущена самопли-
вом. Досить сказати, що досі колгосп не приступив до сінозбирання". 

Збирати врожай не вистачало техніки, тому в цей час основну роботу 
робили вручну. Успішне закінчення сільськогосподарського року дало мо-
жливість ліквідувати голод. У багатьох колгоспах виростили майже стопу-
дові врожаї зернових та 200-220 ц буряків з гектара, а ланка Ганни Бей з 
колгоспу «Червона Армія» на площі 4,70 га виростила цукрових по 350 ц. 

У 1947 році колгосп ім. Сталіна домігся значних успіхів у підвищенні 
врожайності. По 20,7 ц озимої пшениці з гектара на площі 43 га зібрали 
бригади Сергія Буденного та Івана Задесенця. Вони були удостоєні висо-
кої трудової нагороди - ордена Трудового Червоного Прапора. Такою ж 
нагородою відзначено голову колгоспу Івана Андрійовича Калашника. 

Голова колгоспу І. А. Калашник з нагоди трудової перемоги в район-
ній газеті писав: 

"Партія, Радянський уряд високо оцінили працю хліборобів. Ми від 
щирого серця дякуємо партії, урядові і великому Сталіну за ту високу 
честь, проявлену до нас, трудівників землі. У відповідь на нагороду не 
пошкодуємо сил і праці, будемо невтомно трудитися, щоб в цьому 
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році виростити ще вищий урожай всіх культур. 
Обговорюючи лист хліборобів Радянської України до товариша Ста-

ліна, колгоспники дали клятву виростити на кожному гектарі стопудові 
урожаї всіх культур на площі 833 га, зібрати по 250 ц цукрових буряків з га 
на площі 87 гектарів і по 120 ц картоплі з га на площі 25 гектарів. 

Висока нагорода зобов'язує нас боротись за повне здійснення своєї 
обіцянки. Всі наші колгоспники добре знають, що перемога сама не при-
ходить, її завойовують впертою працею. З цього ми і почали, готуючись 
до весняної сівби.» 

- Взяв зобов'язання - виконай! — під таким лозунгом працювали кол-
госпники напередодні виходу в поле. 20 ланок боролися за високий уро-
жай зернових і цукрових буряків. Вони вивезли на поля 745 тонн гною. 
Складений виробничий план колгоспу і робочі плани у бригадах. Сівбу 
ранніх ярих проведено за 7 робочих днів, а всю сівбу - за 14 робочих днів. 

Понад чотириста центнерів насіння очищено і було доведено до посі-
вної кондиції. Яру пшеницю і гречку сіяли тільки сортовим насінням. На 
польових роботах, крім тракторів, працювали 19 коней і 16 волів, було ви-
користано також 58 корів колгоспників. 

До весняної сівби готувалися всі колгоспники: ковалі, теслярі, тва-
ринники. Ковалі Яків Кунда та Іван Романіка, теслярі Сергій Товстенко, 
Андрій Різник і Степан Дараган добре відремонтували інвентар, додатко-
во зробили 15 дерев'яних борін, 6 нових возів і 6 ручних розпашників. До 
початку виходу в поле колгоспне господарство поповнилося ще кількома 
новими возами. Було заплановано зробити їх не менше 20. 

Конюх Анатолій Тесленко і воловик Михайло Міщенко дбайливо до-
глядали робочу худобу, готували її до весняних польових робіт, щоб коні і 
воли були міцні та ситі, добре працювали в полі. 
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Спільними силами колгоспники готувалися до весни, дружною колго-
спною сім'єю боролися за здійснення свого зобов'язання. У всіх була одна 
мета - прославити нашу соціалістичну країну високими врожаями, дати 
рідній Батьківщині більше хліба, цукрових буряків, картоплі та інших про-
дуктів. 

Минулий рік приніс славу трудівникам нашого колгоспу. У цьому році 
було зроблено все, щоб цю славу помножити своєю невтомною працею 
на колгоспних полях, успішно здійснити основне завдання — «виконати 
п'ятирічку за чотири роки". 

У 1948 році колгоспники продовжували боротьбу за підвищення вро-
жайності, і в цьому році не вистачало техніки. Багато хліба косили вручну: 
при денній нормі на одного косаря 0,60 га, деякі косарі виконували по 
0,80-0,90 га, і навіть по 1,20 га за день. За ними йшли колгоспниці, які в'я-
зали снопи і складали їх у копи. За день нав'язувала кожна по 400-500 
снопів. 

У неділю, 25 липня, сотні підвід і десятки автомашин потягнулися 
шляхами до державних приймальних пунктів. Це колгоспники всього ра-
йону, прагнучи достроково виконати першу заповідь перед державою, ор-
ганізували червоні валки з хлібом державі. 

У цей день колгоспники району вивезли на приймальні пункти 891 
тонну зерна - вдвічі більше, ніж у звичайний день. Успішно працювала 
транспортна бригада колгоспу "Шлях Леніна", яка завезла державі 565 
центнерів хліба. У цей день колгоспники колгоспу ім. Сталіна здали дер-
жаві 411ц хліба, ім. Сталінської Конституції - 330, ім. Орджонікідзе - 359, 
ім. Литвинова - 290 центнерів хліба.128 

Колгоспники всіх бригад і ланок колгоспу ім. Червоної Армії, відпові-
даючи на заклик партії і уряду, брали на себе нові соціалістичні зобов'я-
зання по досягненню високого врожаю в 1949 році. 
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Взяли конкретні зобов'язання всі чотири польові бригади колгоспу. 
Так, бригади орденоносців - комуністів Івана Задесенця і Сергія Буденно-
го зобов'язалися всі зібрати по 380 ц цукрових буряків, по 22 ц озимої 
пшениці з гектара на всій площі посівів, у бригадах розгорнулась бороть-
ба за заготівлю місцевих добрив. Вони запланували вивезти на поле 225 
тонн перегною, 50 ц пташиного посліду і 75 ц попелу. Такі ж зобов'язання 
взяли на себе бригади комуніста Василя Петренка і Павла Сумця. 

Ще вищі зобов'язання взяли ланки колгоспу. У всенародне змагання 
за високий урожай включились 20 ланок, які вели боротьбу за одержання 
в наступному році по 300-500 ц цукрових буряків, 20-22 ц озимої пшениці, 
за стопудові урожаї жита, проса та інших культур. Це ланки Наташі Ков-
тун, Євдокії Брюховецької, Марії Масаликіної, Мотрі Рєзнік, Насті Фесун. 

Колгоспники боролися за такі показники урожайності зернових і техні-
чних культур з кожного гектара: по 400 ц цукрових буряків з площі 90 га, 
озимої пшениці і жита по 20 ц з площі 200 га, ярої пшениці по 18 ц з площі 
120 га, проса по 22 ц на масиві 35 га, картоплі по 200 ц з гектара. 

Беручи такі зобов'язання, колгоспники підрахували свої резерви й 
можливості, а головне, що забезпечило виконання взятих зобов'язань - це 
ентузіазм і самовіддана праця членів колгоспу, які на основі передової 
агрономічної науки і культури землеробства досягли високих сталих вро-
жаїв.129 

Значних успіхів у розвитку громадського тваринництва досягли тва-
ринники колгоспу ім. Сталіна. Планове завдання 1949 року по збільшенню 
поголів'я свиней, коней і овець було перевиконане. Так, наприклад, на кі-
нець року планувалося мати 150 голів свиней, а було 218. Тільки з першо-
го опоросу було одержано 102 
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поросят, з другого - 95 поросят від 9 свиноматок. Перевиконаний і план 
розвитку вівчарства - при завданні 130 стало 160 овець і кіз. 

Збільшення поголів'я колгоспної худоби вимагало розширення і ре-
монту тваринницьких приміщень. За це міцно взявся завідуючий свино-
фермою Семен Гузенко. Під його керівництвом було споруджено новий 
свинарник на 120 голів. Був проведений ремонт конюшні корівника, вівча-
рні теслярською бригадою з 9 колгоспників, яку очолив досвідчений тес-
ляр Петро Лобуренко. 

Старанною працею на фермах, добрим доглядом за тваринами осо-
бливо відзначилися доярки Надія Солоха та Настя Лікаренко, старший 
конюх Анатолій Тесленко, старший свинар Олексій Кирпа. 

Поряд з успіхами в розвитку тваринництва не можна залишити поза 
увагою й серйозних недоліків. Правління колгоспу не піклувалося про збі-
льшення поголів'я корів - при річному плані 190, в наявності було тільки 
145 корів. 

12 ланок колгоспу "Ленінська правда" боролися в 1949 році за одер-
жання високих урожаїв зернових і цукрових буряків. 

Старанно і наполегливо працювали вони зимою, щоб підготувати ве-
сні гідну зустріч. Ланкові навчались в агротехнічному гуртку, за ланками 
закріплено площі посіву зернових і цукрових буряків, на закріплених діля-
нках проводилося снігозатримання. 

У колгоспі повністю був відремонтований сільськогосподарський ін-
вентар. Посилено йшов процес вивезення гною і перегною, заготовлено 
чимало попелу і пташиного посліду. На поле вивезено 1006 тонн гною і 
105 тонн перегною. 

Особливо старанно заготовляли добрива ланки Євдокії Вербової і 
Анастасії Леженіної, які боролися за 
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350-400 центнерів цукрових буряків з гектара. Ланка Євдокії Вербової за-
готовила 25 центнерів попелу і 13 центнерів пташиного посліду, а ланка 
Анастасії Леженіної - 19 центнерів попелу і 14 центнерів пташиного послі-
ду. 

У червні 1949 року районна газета "Ленінська правда" відмічала ста-
ранну роботу конюха Олексія Симона з колгоспу ім. Орджонікідзе. 

“На посаді конюха цей скромний трудівник працював з 1929 року - з 
часу заснування колгоспу. Олексій Васильович доглядав 23 коней. Всі во-
ни знаходилися в доброму стані. 

Любить коней Олексій Васильович. Далеко до сходу сонця він готує 
коней до роботи: годує, чистить, напуває, підганяє збрую. Відправляючи 
коней на польові роботи, Симон ніколи не забуває сказати напутнє слово: 
"Коней шануйте. Не переганяйте в роботі, давайте відпочити, і вони зроб-
лять більше користі..." 

Колгосп ім. Сталіна мав велике парникове господарство. У парниках 
рясно зеленіла розсада ранньої капусти, редиски, цибулі, помідорів, пер-
цю. Сіяли огірки, проводилася пікіровка розсади. 

Садово-городня бригада, в складі якої 22 літніх колгоспники і колгос-
пниці, дружно працювала, щоб виростити високий урожай овочів. Бригада 
взяла зобов'язання виростити в 1949 році 250 ц капусти, 200 ц помідорів, 
180 ц моркви і 180 ц картоплі з кожного гектара і достроково виконати 
план поставки овочів державі. Крім овочів, за бригадою закріплено 6,5 га 
саду, 2 га ягідників, 4 га баштанів і 2 га кукурудзи. Ланки Н. В. Кириченко і 
Н. К. Мельник змагалися між собою за повне здійснення своїх зобов'я-
зань. 

У повоєнні роки в колгоспах були створені будівельні бригади, які до-
помагали колгоспникам споруджували будинки. У кожному колгоспі було 
налагоджено виробництво 
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гончарного посуду. Так, у 1948 році колгоспні майстри колгоспу ім. Ор-
джонікідзе Степан Лавриненко і Федір Ворона виготовили різного посуду 
ємкістю 3600 л. Колгосп реалізував через споживчу кооперацію гончарних 
виробів на п'ять тисяч карбованців. 

ПІДНЕСЕННЯ КОЛГОСПНОГО 
ВИРОБНИЦТВА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 

50-х РОКІВ 
У першій половині 50-х років колгоспне виробництво продовжувало 

поступально розвиватися. Держава все більше і більше приділяла увагу 
селу. Після укрупнення колгоспів, в селі їх стало шість: ім. Червоної Армії, 
"Шлях Леніна", ім. Сталіна, ім. Кірова, ім. Калініна, ім. Орджонікідзе. Най-
краще йшли справи в колгоспах імені Червоної Армії та імені Сталіна. У 
значній мірі це залежало від кадрів. Заслуженим авторитетом користува-
вся голова колгоспу імені Червоної армії Володимир Балдовський. Тут 
ритмічно були організовані всі роботи протягом сільськогосподарського 
року. 

Колгоспники колгоспу ім. Червоної Армії добре підготувалися до зу-
стрічі весни 1951 року. Уже на 2 березня в колгоспі було закінчено ремонт 
сільськогосподарського інвентарю. Підготовлено 35 кінних плугів, 77 залі-
зних і 71 дерев'яних борін, 18 кремарів, 8 сівалок, 10 котків і 6 маркерів. 
Добре попрацювали колгоспники над підготовкою посівного зерна. 700 ц 
насіння очищеного, доведено до посівних кондицій і засипано в комори. 
Його повністю вистачило на всю площу посіву. Велике значення в боро-
тьбі за врожай мали міндобрива. Колгосп їх завіз 380 ц понад план. Заве-
зення міндобрив продовжувалося. 

Велику увагу правління приділяло плануванню робіт. На період вес-
няної сівби, прополки і збирання зернових, були складені виробничі і ро-
бочі плани. За цими планами 
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4 рільничі бригади разом з тракторною бригадою Сахна провели закриття 
вологи за 2 робочі дні. Для цього було використано 4 трактори, 20 пар во-
лів, 16 коней та 30 пар корів колгоспників. 

Правління колгоспу на чолі з В. С. Балдовським потурбувалось, щоб 
тягло колгоспу було повністю забезпечено добротною збруєю. Крім наяв-
ної в колгоспі збруї, ще закуплено 16 комплектів. Щоб забезпечити себе 
транспортними засобами, колгосп закупив 13 нових ходків, 10 одиниць 
упряжі, 20 нових возів. 

Для боротьби із шкідниками сільськогосподарських культур колгосп 
повністю забезпечив себе отрутохімікатами. 

На загальних зборах колгоспників були підведені підсумки соціалісти-
чного змагання в підготовці до весняної сівби. Першість завоювала 1-а 
рільнича бригада, де бригадиром був Є. І. Кириченко, яка уже вивезла 
350 тонн гною, закінчила всі підготовчі роботи до сівби. 

У всіх бригадах два рази проведені збори, де пророблено постанови 
Ради Міністрів Української РСР і ЦК КП(б) України "Про заходи по забез-
печенню високого врожаю цукрових буряків у 1951 році", "Про заходи по 
вирощуванню високих урожаїв чумизи в колгоспах і радгоспах Української 
РСР в 1951 році" та "Про заходи по вирощуванню високих урожаїв куку-
рудзи у колгоспах і радгоспах Української РСР у 1951 році". 

Всі бригади, ланки, колгоспники були охоплені соціалістичними зма-
ганнями за краще проведення сільськогосподарських робіт. Повністю 
укомплектовані, згідно робочих планів, бригади і ланки. Для обслугову-
вання тракторної бригади виділено 15 колгоспників. 

Колгоспники наполегливо вчилися вирощувати високі врожаї. Систе-
матично проходили заняття 3-х річних колгоспних курсів. Допомагали 
оволодівати передовими 
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методами вирощування високих урожаїв також нові наукові сільськогос-
подарські фільми. Так, колгоспники подивилися фільм - "Як добитися ви-
сокого врожаю чумизи" та "Досвід М. X. Савченко по високих удоях моло-
ка". 

Все колгоспне тягло: 29 коней, 46 волів та 26 молодих бичків підгото-
влені до весняної сівби. Для них було встановлено годівлю за спеціаль-
ними раціонами. 

Велику організуючу і мобілізуючу роль в підготовці до весни відігра-
вала стінна газета "За сталінський урожай", яка систематично висвітлю-
вала хід підготовки колгоспу до сівби, розповідала про успіхи кращих і га-
ньбила відстаючих. 

1951 рік для колгоспників колгоспу ім. Червоної Армії був роком нових 
перемог. Виконуючи зобов'язання, дані в листі до товариша Сталіна, кол-
госп добився значного піднесення в розвитку громадського продуктивного 
тваринництва, збільшення урожайності зернових та технічних культур на 
всій площі посіву. На площі 300 га зібрали в середньому по 16,5 ц озимої 
пшениці з гектара, а бригада, якою керував Піскун, - по 22 ц з га на площі 
33 гектара. 

Вирощено високий урожай цукрових буряків. Від цієї культури колгосп 
одержав біля півмільйона карбованців прибутку, в той час як у 1950 році 
загальний прибуток становив 416 тисяч карбованців. Буряківничі ланки 
Таїси Сич, Поліни Ведь, Наталії Гриненко виростили по 300 ц цукрових 
буряків з гектара. 

Високий урожай зібрали насіння багаторічних трав, заклавши цим мі-
цну основу травопільної сівозміни. Насіння еспарцету одержали по 14,3 ц 
з га, конюшини - по 1,2 ц на площі 110 га. Прибуток від багаторічних трав 
становить 158 тисяч карбованців. Крім цього, колгосп виростив добрий 
урожай насіння тимофіївки. 

Поряд з піднесенням урожайності зернових та 
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технічних культур чималих успіхів досягнуто в розвитку громадського тва-
ринництва. Трирічний план розвитку на 1 січня 1952 року по великій рога-
тій худобі виконано на 107 відсотків, по вівцях - на 101, по свинях на 123 
відсотки. Прибуток від тваринництва склав 65 тисяч карбованців. 

Сумлінна праця колгоспників принесла чудові плоди. Загальний при-
буток досяг 900 тисяч карбованців. 

Високий прибуток дозволив розгорнути будівництво колгоспних 
ферм. У 1951 році було збудовано два літніх табори для худоби, два те-
лятники на 140 голів, пташник на 500 одиниць, вільшаник на 200 бджоло-
сімей, критий тік, який в зимовий період використовувався для зберігання 
фуражу, капітально відремонтовано конюшню на 100 голів. Збудовано 
два нових та відбудовано старий ставок, два колодязі, чим забезпечена 
потреба у воді для тваринництва. 

Ідучи шляхом поліпшення умов праці тваринників, на фермах встано-
вили автонапувалки для великої рогатої худоби, зробили підвісну дорогу 
на свинофермі, ввели механічне доїння корів. На свинофермі встановили 
кормозапарник, корморізку, коренемийки, кукурудзодробилки, встановле-
но двигун, який буде рухати всі агрегати, що механізували трудомісткі 
процеси роботи на тваринницьких фермах. Крім того, електрифіковано 
колгоспний двір та ферми, а також освітлили частину хат колгоспників. 

Разом з ростом загальних прибутків колгоспу зростав добробут кол-
госпників. Вони отримали на трудодні вдосталь хліба, овочів, фруктів. Сі-
м'я коваля М. Гомзика, що складається з двох чоловік, одержала на тру-
додні 120 пудів хліба і 3627 карбованців. Ланкова Наталія Гриненко осо-
бисто виробила 500 трудоднів і одержала 30 пудів хліба, 14 пудів цукру і 
1600 карбованців лише за вирощений цукровий буряк, не 
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рахуючи цукру, хліба та інших продуктів, нарахованих за трудодні. Таким 
чином, на кожний трудодень вона одержала грішми по 3 крб. 25 копійок. 
Бригадир Д. П. Ведь зі своєю дружиною одержали на трудодні 55 пудів 
хліба, 13 пудів цукру, 1747 карбованців. 

Досягнуті успіхи в минулому сільськогосподарському році — це лише 
перші кроки до піднесення колгоспного господарства. 

Більш високі зобов'язання колгоспники брали на 1952 рік. Ланка Таїси 
Сич зобов'язалась у 1952 році виростити по 500 ц цукрових буряків на ко-
жному гектарі, по 3,5 ц насіння багаторічних трав, 200 ц картоплі, 20 ц со-
няшнику з гектара. 

Побудували телятник на 60 голів, механічний цех, де встановили се-
паратори для перегонки молока, в мийному цеху мився посуд механічного 
доїння, підігрівалася вода для поїння телят. 

У 1952 році планували збудувати свинарник на 100 голів, вівчарню на 
500 овець, пташник на 100 штук птиці, а також дитячі ясла. Здійснити 
план будівельних робіт можна було при умові, якщо буде власний будіве-
льний матеріал. У зв'язку з цим вирішили збудувати цегельно-черепичний 
завод, а також теслярну та слюсарну майстерні. 

Щоб забезпечити зберігання овочів і фруктів, у 1952 році планувало-
ся збудувати овочесховище на 300 тонн. 

14 вересня 1952 року в м. Тростянці проходила районна сільськогос-
подарська виставка. У ній брали участь всі колгоспи району, Півненківсь-
кий цукрокомбінат, Півненківська і Боромлянська МТС, Тростянецький до-
слідний лісгосп, Червоно-Тростянецька дослідна лісова станція. 

Був на виставці і колгосп імені Червоної Армії, який добився в 1952 
році значних успіхів. Валовий збір зерна всіх зернових культур зріс за 
останні два роки більше як 
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на 1400 центнерів, у 1951 році було одержано з кожного із 150 гектарів по 
200 центнерів цукрових буряків. Тільки одного насіння конюшини колгосп 
зібрав у цьому році майже у два рази більше, ніж у 1951 році. 

Збільшилось поголів'я громадської худоби. Наприклад, у порівнянні з 
1950 роком поголів'я великої рогатої худоби збільшилось на 92 голови, 
свиней - на 193 голови, овець - на 199 голів, коней - у два рази. 

Влітку 1953 року 65 працівників тваринництва: завідуючі фермами, 
доярки, телятниці, зоответпрацівники з колгоспів району здійснили екску-
рсію в колгосп ім. Червоної Армії для вивчення передового досвіду тва-
ринників. 

Екскурсанти побували у літньому таборі утримання худоби, ознайо-
милися з механізацією на фермах, зокрема, з електродоїнням, автонапу-
ванням, механізованою подачею, кормоприготуванням та іншими проце-
сами роботи. 

Після огляду тваринницьких приміщень екскурсанти підвели підсумки 
проведеної екскурсії. Досвідом своєї роботи поділились доярка колгоспу 
ім. Червоної Армії К. Яресько та голова колгоспу В. Балдовський. 

Значну роль у виробничих успіхах колгоспу ім. Червоної Армії відігра-
вала продумана масово-політична робота. Колгоспники з увагою слухали 
виступи агітаторів-комуністів: голови колгоспу В. Балдовського, бригади-
рів М. Стрибуля, В. Ємця, бо вбачали в них перших трудівників, які не ра-
хуються з часом, всі свої сили вкладають в зміцнення колгоспного госпо-
дарства. Колгоспники поважали агітатора, завідуючого школою В. Кутаса, 
бо він з колгоспними хліборобами жив одним життям. 

Партійна організація ставила своїм завданням масово-політичну ро-
боту як можна тісніше пов'язувати з життям колгоспу, всі засоби політич-
ної агітації, якими вона 
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користувалася, спрямовувати на успішне вирішення господарських за-
вдань. 

З цією метою був обладнаний пересувний агітпункт в місця найбіль-
шого зосередження колгоспників і механізаторів.  Польовий агітпункт, 
яким керував завідуючий колгоспним клубом Доценко, здалеку привертав 
увагу. Тут була встановлена газетна вітрина, дошка показників, на видно-
му місці вивішено план роботи агітпункту, на столі розкладені книги, жур-
нали, газети. Вся наочна агітація говорила про дієвість і цілеспрямова-
ність в змаганні. Про дієвість політичної агітації свідчили, зокрема, лозун-
ги, які закликали колгоспників дорожити кожною годиною на жнивах, в 
єдиному   комплексі,   в   тісній   співдружності   з механізаторами прово-
дити весь комплекс збиральних робіт, боротись з втратами врожаю. 

Надійним помічником партійної організації в розгортанні соціалістич-
ного змагання була стінгазета, свіжий номер якої завжди можна бачити на 
вітрині польового агітпункту. 

Ось один день жнив у колгоспі. Уже вранці на видних місцях, на газе-
тній вітрині агітпункту висять листівки - "блискавки" з зобов'язаннями хлі-
боробів на день. Комбайнер Кунда і бригада, що обслуговує його комбайн 
"С-6", зобов'язуються за день скосити 25 га. Комбайнер І. Лобода на са-
мохідному комбайні "С-4" дає слово скосити в цей день 15 га. Кормодобу-
вна бригада під керівництвом комсомольця Г. Липченка зобов'язалася за-
скиртувати в цей день 300 ц соломи за комбайном. Взяли зобов'язання 
шофер І. Сахно і вантажники С. Романіка, М. Яресько, М. Кунда, В. Лобу-
ренко. 

Крім того, що зобов'язання написані в листівках, агітатори, кожен на 
своїй ділянці, широко про них розповідали колгоспникам. 
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- Ну, хлопці, — звертається голова колгоспу В. Балдовський, до підлі-

тків, які працюють на волокушах, — сьогодні доведеться добре попрацю-
вати. Комбайнер Кунда дав слово сьогодні скосити 25 гектарів. Він викли-
кає вас на змагання - всю солому після його комбайна за день скласти в 
скирту. 

- Не підведемо, за нами діло не стане, - впевнено відповіли скирту-
вальники. 

І так всі колгоспники і механізатори з початку трудового дня боролися 
за конкретні зобов'язання, знали, за що борються інші бригади і групи. 
Змагання, таким чином, тісно зв'язувало всіх хліборобів однією метою - 
добитись загального успіху на жнивах. 

Змаганню надавалася широка гласність через стіннівки, дошки пока-
зників, через агітаторів. Уже в обідню перерву колгоспники дізналися, що 
комбайновий агрегат Кунди за півдня виконав більш половини свого ден-
ного зобов'язання, що шофер І. Сахно стахановськими рейсами на виве-
зенні хліба перекрив взяті ним зобов'язання. Колгоспники тоді ж дізнава-
лись і про відсталі ділянки на збиранні, про окремих бракоробів. Стіннівка 
"Червоний тік" повідомила, що возії зерна, з-під комбайна, І. Сумець і і. 
Бутрим розсилали зерно дорогою від самого комбайна до току, чим по-
рушили своє зобов'язання "зберегти до кожної зернини урожай". 

Ввечері були підведені підсумки змагання за день. Вони показали, що 
завдання, яке стояло перед колгоспом і тракторною бригадою, у цей день 
виконано з перевищенням. Намічаючи план робіт на наступний день, пар-
тійна організація разом з правлінням колгоспу одноразово визначали 
план і форми масово-політичної роботи в полі на кожній ділянці роботи. 

Із задоволенням колгоспники зустрічали новий 1955 рік. Правління 
колгоспу ім. Червоної Армії влаштувало 
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новорічну ялинку для дітей колгоспників. Ялинка встановлена в колгосп-
ному клубі, дбайливо оздоблена прикрасами. 

У переддень Нового року в клубі відбулись збори колгоспників, на 
яких підвели радісні підсумки господарського року. Потім силами праців-
ників колгоспного клубу був показаний новорічний концерт художньої са-
модіяльності. 

1 січня в клубі відбувся дитячий ранок. Для дітей навколо ялинки бу-
ли влаштовані веселі ігри, розваги. 200 дітей колгоспників одержали но-
ворічні подарунки. Успішно працював у першій половині 50-х років кол-
госп ім. Сталіна. Його господарство з року в рік ставало міцнішим, завжди 
виконувався план здачі сільськогосподарської продукції державі. 

Значні прибутки давала садово-городня бригада колгоспу ім. Сталіна 
від овочівництва, садівництва, ягідників. У 1953 році було вирощено з ко-
жного гектара по 200 центнерів огірків, по 110 ц помідорів, по 90 ц ранньої 
капусти і багато іншої городини. 

Державний план овочепоставок колгосп виконав на 123,7 відсотки, в 
тому числі огірків здано більш як у півтора рази. 

Від городництва колгосп одержав 31000 карбованців доходу, а від 
саду і ягідників — 20000. 

Садово-городня бригада по-діловому взялась за перетворення в 
життя постанов партії і уряду, щоб у наступному році круто піднести уро-
жайність овочів. Вона зобов'язалась виростити на кожному гектарі по 200 
ц пізньої і по 150 ц ранньої капусти, по 225 ц огірків, по 200 ц помідор, по 
100 ц цибулі, по 180 ц моркви. 

Про результативність роботи колгоспів у 1950-55 рр. 
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можна судити з таких даних, приведених у таблицях: 

1. Наявність колгоспників і працездатних членів колгоспу 

Назва колгоспів Всього колгоспників Всього працездатні 
Шлях Леніна 902 44 
Кірова 482 307 
Червона Армія 620 311 
Орджонікідзе 610 318 
Калініна 624 434 
Сталіна 373 227 

2. Засоби виробництва і наявність поголів'я худоби 

Автомобілі Назва колгос-
пів ЗІС 5, ЗІС 

150 
ГАЗ 51, само-

скид 

Робочих ко-
ней 

Робочих во-
лів 

Шлях Леніна  3 64 39 
Кірова  3 40 26 
Червона Армія  4 82 47 
Орджонікідзе  3 68 29 
Калініна 1 2 62 13 
Сталіна  5 35 14 

3. Грошовий прибуток в карбованцях (I частина) 

1950 1951 1952 1953 1954 1955   
всього Тва-

ринни-
цтво 

% 
приб

. 

Ріль-
ництво 

Шлях 
Леніна 

309982 520633 398243 454576 503810 606649 202388 33,3 363592 

Кірова 169174 419782 519543 418263 562206 397317 176779 44,7 186429 
Червона 
Армія 

395681 805126 1020166 884010 100013
4 

852224 353610 41,4 451995 

Орджоні-
кідзе 

176304 418513 612280 545930 416762 577997 297443 51,4 258321 

Калініна 182890 411485 469856 420384 400470 628224 262056 41,7 341506 
Сталіна 152297 548690 570072 500411 583473 584701 226034 38,6 341998 
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3. Грошовий прибуток в карбованцях (II частина) 

Назва колгоспів % прибутку
Шлях Леніна 59,9 
Кірова 46,9 
Червона Армія 53 
Орджонікідзе 44,6 
Калініна 54,3 
Сталіна 58,4 

4. Видано на трудодні 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 Назва колгос-
пів гроші хліб гроші хліб гроші хліб гроші хліб гроші хліб гроші хліб 
Шлях Леніна 0,58 0,835 1,3 0,700 0,16 1,2 0,50 1,3 0,5 0,700 0,81 2,230
Кірова 0,57 1,5 1,75 1,0 1,37 1,7 0,82 1,6 0,57 0,500 0,60 1,500
Червона Армія 1,0 1,0 2,0 0,900 2,35 1,1 1,3 1,0 1,65 0,750 1,10 1,500
Орджонікідзе 0,15 0,700 1,0 1,0 1,14 1,0 0,75 1,1 0,40 0,600 0,75 1,900
Калініна 0,21 0,770 1,0 1,5 0,86 1,4 0,8 1,2 0,75 0,810 1,20 1,700
Сталіна 0,45 0,870 2,2 0,970 2,0 1,5 1,0 1,5 1,26 0,930 1,35 1,970

5. Врожайність зернових із кукурудзою в центнерах 

Назва колгоспів 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Шлях Леніна 9,8 9,7 10,6 8,5 9,5 16,2 
Кірова 10,7 10,2 14,3 12,4 9,2 16,15 
Червона Армія 11,1 8,7 11 10 12,2 17 
Орджонікідзе 8,8 8,7 9,6 8,7 7,4 15,5 
Калініна 8,3 8,5 8,7 8,5 9,7 15,9 
Сталіна 9,4 8,7 9,7 9,3 9,9 14,5 
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6. Врожайність цукрових буряків у центнерах 

Назва колгоспів 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Шлях Леніна 120 176,5 129 106 103,6 98,3 

Кірова 110 177,3 156 132 130,7 49,3 

Червона Армія 160 229,7 203 145 176 76,7 

Орджонікідзе 99 165.1 158 116 60,5 55,5 

Калініна 90 166 132 100 75 41 

Сталіна 12 198 05 11 98,3 52 
 

7. Удій на одну фуражну корову в кг 

Назва колгоспів 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Шлях Леніна 1000 1292 863 519,5 726,9 945 

Кірова 1196 993 640 512,2 694 792 

Червона Армія 1088 1155 1066 899 988,4 1196,2 

Орджонікідзе 1160 1099 1015 81 70 1151,4 

Калініна 1004 932 808 602 894,4 1053 

Сталіна 1557 1328 915 1099 1187,2 1055  

РОЗВИТОК КОЛГОСПІВ ПІСЛЯ 
XX З'ЇЗДУ КПРС 

Певний час після XX з'їзду КПРС, у результаті вжитих заходів, сільсь-
ке господарство республіки розвивалося досить успішно. Це було наслід-
ком зміцнення матеріальної бази колгоспів, деякого розширення сфери 
товарно-грошових відносин. Заготівлі сільськогосподарської продукції, що 
на практиці мало відрізнятися від фактичних конфіскацій, змінювалися 
закупівлями. За 1952-1958 рр. закупівельні ціни зросли майже втричі, у 
тому числі на зернові культури в 7 разів, на продукцію тваринництва - у 
5,5 разів. Забезпечений 
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у результаті цих заходів приріст сільськогосподарської продукції був до-
сить значний і у 1954-1959 рр. становив понад 7% щорічно. Урожайність 
зернових в Україні за 1950-1961 рр. зросла з 10,2 ц до 19,9 ц з гектара, 
відповідно збільшився і валовий сбір врожаїв зернових культур. 

Однак такі наслідки і перспективи дальшого розвитку сільського гос-
подарства були оцінені неправильно. У травні 1957 р. М. Хрущов висунув 
утопічне завдання: "Найближчими роками наздогнати Сполучені Штати 
Америки по виробництву м'яса на душу населення". Кинуті М. Хрущовим 
гасла "за небагато років", "у короткий строк" керівництвом республіки бу-
ли сприйняті як можливість "вже в 1958 р. випередити Америку по вироб-
ництву молока і м'яса на душу населення". 

Провал намірів "догнати і перегнати у 1958 р. не збентежив керівниц-
тво України. Навпаки воно ще з більшим завзяттям продовжувало попу-
ляризувати ідеї Хрущова."Як важливий крок в досягненні достатку сільсь-
когосподарської продукції було оголошено семирічний план 1959-1965 рр. 
План передбачав приріст обсягу валової сільськогосподарської продукції 
на 70%. 

На XX з'їзді Компартії України, який відбувся на початку 1959 р. пер-
ший секретар ЦК М. Підгорний проголосив: "Завдання семирічки в галузі 
сільського господарства ми зможемо виконати за 5 років, а багато колгос-
пів і навіть районів — за ще коротші строки!» Методи виконання проголо-
шувалися традиційні: "Треба лише по-більшовицькому взятися за цю 
справу і як слід використати всі наявні резерви і можливості, що є в кол-
госпному і радгоспному виробництві". Та на ділі ці гасла виявилися тільки 
побажаннями130. 

У такій обстановці вище партійне керівництво поступово втрачало 
відчуття реальності, збивалося на необґрунтовані оцінки становища краї-
ни і перспектив її поступу. Саме цим, значною мірою, пояснюється 
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оголошення XXII з'їздом КПРС, який відбувся у 1961 р., курсу на розгор-
нуте будівництво в СРСР комуністичного суспільства. Створення матері-
ально-технічної бази комунізму планувалося здійснити протягом 20 років. 
Проголошувався "найважливіший" принцип КПРС: "Все в ім'я людини, все 
для блага людини!" Ці привабливі заяви в дійсності не мали ні економіч-
ного, ні соціально-політичного обґрунтування, носили популістський хара-
ктер. Народу пропонували чергову утопію, котру, згідно з традиціями ра-
дянської системи, маси негайно і з великим ентузіазмом та енергією мали 
перетворювати вжиття. 

Програма партії рясніла конкретними цифрами. У галузі промислово-
сті протягом 20 років планувалося збільшити виробництво продукції не 
менш, ніж у шість разів і «залишити далеко позаду нинішній загальний 
обсяг промислового виробництва США". 

Не менш "дзвінкими" були викладки в галузі сільського господарства. 
Йшлося про те, що зростання продукції сільського господарства повинно 
випереджати зростаючий попит на неї. Передбачалося, що Радянський 
Союз у першому десятиріччі пережене Сполучені Штати Америки по ви-
робництву основних сільськогосподарських продуктів на душу населен-
ня131. 

У той час народ в основному вірив в комуністичну перспективу, в те, 
що нарешті Радянський Союз дожене і пережене Америку, та кому не хо-
тілося пожити при комунізмі. Народ охопило певне трудове піднесення, 
почався рух за комуністичну працю. Надзвичайно образно суспільну ат-
мосферу другої половини 50-х років відобразив Олександр Билинка у 
своєму вірші "Колгоспні заспівки": 

Гей, Америко! Держися! 
Ми виходимо на старт. 
Зробим все, за що взялися, 
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Бо у нас радянський гарт. 
Буде в нас найбільше м'яса 
І яєць, і молока. 
Вся країна піднялася 
На ці заклики Це-Ка. 
Ми бажаєм жити вічно 
В мирі й дружбі з усіма, 
До змагань економічних 
Перешкод від нас нема. 
Стали сильними тепер ми 
І зростаєм день у день, 
На поля колгоспні й ферми 
Працювати молодь йде. 
Комунізм побудувати - 
В нас усіх одна мета. 
Розквітають, як на свято 
Наші села і міста. 
Ми будуємо заводи, 
Засіваєм цілину, 
З нами йдуть усі народи, 
Що сказали: "Геть війну!" 
Ми вперед невпинним кроком 
До нових висот йдемо,  
ще пройде кілька років - 
Й ваші США обженемо. 
Нашу волю - міць залізну 
Не зламати ворогам, 
Хай зорі комунізму 
Шлях вперед осяють нам. 

Районна партійна організація проводила велику роботу по здійснен-
ню заклику - наздогнати Сполучені Штати Америки по виробництву проду-
ктів тваринництва надушу населення. За десять місяців у колгоспах райо-
ну надоєно по 1827 кілограмів молока на фуражну корову, що становить 
171,6 центнера на 100 гектарів сільськогосподарських 
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 угідь. Район по виробництву молока займав третє місце в області. 
За цей час колгоспи виробили 29,1 центнера м'яса на 100 гектарів 

сільськогосподарських угідь збільшилося проти минулого року виробниц-
тво яєць, вовни. 

Постійно підводилися підсумки соціалістичного змагання між колгос-
пами району по надоях молока під гаслом: "Наздоженемо Америку!" На-
приклад, в газеті "Ленінська правда" за 5 вересня 1958 року були надру-
ковані результати соціалістичного змагання колгоспів району по надоях 
молока з 1 січня по 1 вересня 1958 року. 

Назва колгоспів Надоєно молока на 
фур. корову з поч. 

року (кг) 

Вироблено молока на 
100 га с-г угідь в ц 

Надоєно молока на 
фур. корову за сер-

пень (кг) 
ім. Сталіна 1635 161,2 264 
ім. Калініна 1593 153,8 272 
Шлях Леніна 1485 150,6 234 
Ім. Орджонікідзе 1427 127,9 254 
ім. Червоної Армії 1424 155,7 263 
ім. Кірова 1335 136,2 239 

В атмосфері загальної ейфорії відбувся грудневий 1959 року Пленум 
ЦК КПРС, який обговорив корінні питання дальшого розвитку сільського 
господарства. У 1959 році, як зазначається в постанові Пленуму, в країні 
виробництво молока перевищить більш як на 5 мільйонів тонн валове ви-
робництво його в США, по виробництву ж масла надушу населення уже в 
1959 році наша країна перегнала Америку. Заклик партії - в найближчі ро-
ки догнати США по виробництву м'яса, молока і масла на душу населення 
- здавалося перетворюється в життя. З 1959 року партія організувала бо-
ротьбу за виконання семирічки. Що ж являла Боромля на початок семирі-
чки 
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і які її чекали перспективи? Це було велике село з шістьма укрупненими 
колгоспами, які обробляли майже третю частину всієї землі в районі. На 
полях колгоспів працювало 52 трактори, 18 зернових комбайнів і багато 
іншої сільськогосподарської техніки. У той час у пошані були величні пла-
ни і грандіозні перетворення. Районні партійні керівники висловлювали 
думку про те, що необхідно об'єднати всі боромлянські колгоспи в один. 
Це було б справжнє агромісто. За цим колгоспом було б закріплено 15450 
гектарів землі, в тому числі 10000 орної. А для такого об'єднання було ба-
гато умов. Село розташоване в самому центрі оброблюваної землі. Зви-
чайно, об'єднання залежало від дальшого економічного і організаційного 
зміцнення існуючих тоді колгоспів. Але ці плани залишилися лише поба-
жаннями і не були здійснені. 

Якщо колгоспи села брали перший рубіж семирічки, успішно викону-
вали свої соціалістичні зобов'язання на 1959 рік, то доходи від їх госпо-
дарств зростали майже у два рази в порівнянні з 1958 роком, а загальний 
прибуток минулого року становив 9,5 мільйонів карбованців. Звичайно, 
нічого не було дивного в тому, коли в найближчі роки боромлянські колго-
спи мали б загальний прибуток в кілька десятків мільйонів карбованців. 
Оце вже реальна основа не тільки для широкого будівництва добротних 
тваринницьких приміщень в колгоспах, а й для генеральної перебудови 
села, спорудження шкіл і громадських приміщень. Отже, шлях до достат-
ку, до нового піднесення - в успішному виконанні зобов'язань на 1959 рік. 
А зобов'язання ці цілком реальні. Колгоспники, наприклад, колгоспу ім. 
Червоної Армії вирішили в 1959 році зібрати з кожного гектара по 20 цен-
тнерів озимої пшениці, по 30 центнерів у зерні і 420 центнерів і зеленій 
масі кукурудзи, по 225 центнерів цукрових буряків, 120 ц овочів, одержати 
на 100 гектарів 
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сільськогосподарських угідь по 295,2 ц молока, 48,5 ц м'яса, 5670 штук 
яєць на 100 гектарів зернових. 

А ось як планували колгоспники ім. Орджонікідзе свою семирічку: у 
1965 році мати урожай зернових не менше, як 22-23 центнери з гектара, 
по 230 центнерів цукрових буряків. Поголів'я великої рогатої худоби пови-
нно зрости більше, ніж у два рази: корів буде 700 голів проти 266 у 1958 
році. Якщо в 1958 році було одержано 4811 центнерів молока, то на кі-
нець семирічки його буде 15570 центнерів або у три з лишком рази біль-
ше. На 100 гектарів землі колгосп повинен мати вже 580 ц молока і 143 ц 
м'яса. Такий же стрибок вперед за семиріччя намічається і по інших кол-
госпах села. 

Великі перспективи були в семирічці для будівництва міжколгоспного 
цегельного заводу, заводу покрівельних матеріалів, які забезпечують по-
треби села в будівельних матеріалах. 

Були споруджені найнеобхідніші приміщення громадського користу-
вання - пожежне депо на два виїзди, в кожному колгоспі - баня. У 1958 
році розпочалося, а в 1960 році закінчилося будівництво сільської пекарні, 
яка випікала за добу 6 тонн хліба і інших виробів. Планувалося спорудити 
цехи з переробки полуниць і виробництва гречаної крупи. Споруджувався 
сільський Будинок культури на 350 місць. У 1959 році було встановлено 
міжколгоспну електростанцію на 120 кіловат, яка обслуговувала п'ять кол-
госпів.        . 

Перший рік дав добрі результати. Справи в колгоспах нашого села 
йшли непогано. У колгоспі ім. Кірова одержали урожай зернових в серед-
ньому по 20 центнерів з гектара. Непоганий врожай вирощено в колгоспах 
і цукрових буряків та кукурудзи. За станом на 20 грудня в колгоспі ім. Ка-
лініна надоєно було молока на кожну фуражну корову по 2276 кілограмів. 
Дояр цього колгоспу Рожко одержав від кожної корови по 2500 кілограмів 
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молока при річному зобов'язанні 2450. Добре працювали також доярки Н. 
Буденна, К. Сорокіна, Дуда та інші. 

Згадуючи про свою працю, доярка колгоспу ім. Сталіна в 1959 році В. 
Комлик говорила: "Дояркою я працюю три роки. У різних умовах доводи-
лося доглядати корів, але здебільшого доярки нашого колгоспу мали в 
своїх групах 10 і зрідка 12 корів. Хто міг погодитися з тим, що одна доярка 
може доглядати удвічі більше корів? Ця необхідність, викликана самим 
життям, з'явилася у цьому році і в нашому колгоспі. У зв'язку з різким збі-
льшенням поголів'я корів, за рахунок купівлі їх у колгоспників, правлінню 
колгоспу довелося значно більше закріпити корів за кожною дояркою. 

Тепер за мною було закріплено 19 корів, яких я успішно доглядаю. 
Спочатку всіх корів я доїла вручну, а півмісяця тому на нашій фермі поча-
ла працювати доїльна установка. Механічне доїння корів буде запрова-
джене і на інших фермах, а всього в колгоспі доїтимуть корів, трьома аг-
регатами. 

На 20 червня я надоїла по 1395 кілограмів молока на фуражну коро-
ву. Є всі можливості, і я в цьому не сумніваюсь, що своє річне зобов'язан-
ня 3000 кілограмів молока на корову за рік — виконаю з честю. Буду пра-
цювати так, щоб семирічку виконати за п'ять років". 

Заслуженою повагою серед трудівників колгоспу ім. Сталіна користу-
вався один з найстаріших колгоспників Яків Якович Кунда. Довгі роки цей 
колгоспник працював у колгоспній кузні, з-під його рук виходили колись 
лемеші для плугів. Довгі роки золоті руки Якова Яковича виробляли й ре-
монтували колгоспний інвентар. Скромний, чесний трудівник, він завжди 
був прикладом у роботі, житті. 

У 1959 році значна увага в колгоспах стала приділятися вирощуван-
ню кукурудзи. У колгоспі ім. Калініна вона зайняла площу понад 300 га, 
що складало одну шосту частину всієї орної землі. 
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У колгоспах побудовано багато виробничих приміщень. Так, в колгос-
пах ім. Орджонікідзе, ім. Кірова, "40-річчя КП України" споруджені типові 
шлакобетонні свинарники, корівники, а в колгоспі "Червона Армія" - хоро-
ше зерносховище. Цей колгосп повністю електрифіковано. Засвітились 
лампочки Ілліча і в багатьох хатах трудівників колгоспу "40-річчя КП Укра-
їни". 

За останні роки зріс добробут колгоспників, краще оплачувався тру-
додень, деякі види робіт в колгоспному виробництві переведено на гро-
шову оплату. В 1960 році всі колгоспи запровадили у себе грошову опла-
ту всіх робіт. Доярка з колгоспу ім. Орджонікідзе Віра Тупаленко на виро-
блені трудодні одержала 1500 кілограмів хліба і 2777 карбованців. 

Багато колгоспників будували свої хати, перекривали дахи залізом, 
шифером, черепицею. В 1959 році колгоспники збудували собі 75 нових 
будинків, 56 будинків перекрили залізом. Сільська Рада допомагала за-
будовникам лісоматеріалом, займалася благоустроєм села. За 10 остан-
ніх років тільки нових колодязів побудували 100, посадили 12 тисяч деко-
ративних та фруктових дерев, відкрили дитячий садок. Всі колгоспи за-
ймалися вирощуванням полуниць. Кожен з них мав по 1-3 га ягідників. 
Навесні 1958 року з Київської і Чернігівської областей були завезені нові 
цінні сорти полуниць. Значну роль у їх вирощуванні в колгоспі ім. Сталіна 
відіграв досвідчений садовод і городник М. М. Романіка. Він не лише сам 
займався цією справою, а й давав кваліфіковані поради жителям, які час-
то зверталися до нього. 1,5 га полуниць в 1956 році дали врожай 36 ц. Від 
їх реалізації колгосп отримав 30000 крб. чистого доходу. Особливо добрі 
результати давав сорт «Коралка». У 1959 році в селі планувалося відкри-
ти пункт по прийманню і переробці полуниць, але це не було зроблено. 

У другій половині 50-х років колгосп «40-річчя КП України» займався 
вирощуванням водоплавної птиці. У 
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1959 році він мав гусей 860 голів, качок 750, а в 1960 році кількість гусей 
була доведена до трьох тисяч. Колгосп займав постійно перше місце в 
районі по виробництву яєць. 

У 1956 році було створено міжколгоспну раду по будівництву. До 
складу ради ввійшли голови правлінь колгоспів ім. Кірова, ім. Червоної 
Армії та ім. Орджонікідзе. Головою ради було обрано голову колгоспу 
"Шлях Леніна" Міняйла. 

Нова будівельна організація почала свою діяльність. В її розпоря-
дженні були дві вантажних автомашини, два транспортери, каменедроби-
лка, шлакобетонний верстат, пилорама, пересувна електростанція, сто-
лярні верстати та інші машини і інструменти. 

Наприкінці 1956 року було завершено будівництво міжколгоспного це-
гельного заводу. З кожним роком збільшувалося виробництво цегли, по-
стійно перевиконувався план. За кожну зміну в період сезону виробляло-
ся 6500 штук цегли, а щомісячне виробництво досягло 90000 штук. 

Наприкінці 50-х років на Україні великого поширення набув досвід 
механізаторів тракторної бригади Героя Соціалістичної Праці Гіталова, які 
першими запровадили комплексну механізацію вирощування просапних 
культур. Згадуючи ці роки, бригадир тракторної бригади колгоспу ім. 40-
річчя КП України М. Шаповал писав у 1958 році в районній газеті "Ленін-
ська правда": "Механізатори колгоспу наслідували цінне починання гіта-
ловців. Всі площі кукурудзи, а їх було понад 200 гектарів, обробляли ви-
ключно механізмами, укомплектувавши для цього окремі агрегати. Колго-
спники відчули велику допомогу, бо за весь період догляду за рослинами 
жоден з них нічого не робив у ручну на плантації. Це дозволило зеконо-
мити і трудодні, і робочу силу в напружений період сільськогосподарських 
робіт. Вирішили ще більше 
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механізувати виробничі процеси у рільництві. Всі 220 гектарів кукурудзи 
будемо сіяти і обробляти самостійно. Головне при цьому - правильно по-
сіяти, щоб у кожному гнізді було не більше 2-3 рослин. Ми повністю гара-
нтовані у високоякісній сівбі. Цю роботу сьомий рік буде виконувати до-
свідчений машиніст-сівач Федір Гнатович Кунда. 

Для обробітку посівів і сходів кукурудзи у нас в достатній кількості бо-
рін, шлейф, сівалок, культиваторів для суцільного і міжрядного обробітку 
ґрунту. Вся ця техніка вчасно відремонтована. У підготовці до сівби куку-
рудзи дорожили кожною годиною, кожним днем. Ми вважали кукурудзу не 
пізньою культурою, а ранньою, яку треба сіяти в ті ж самі строки, що й 
ранні зернові. 

При наявності кондиційного насіння кращих сортів кукурудзи у нас є 
можливості мати не менше 30 центнерів зерна, 300 центнерів зеленої ма-
си кукурудзи разом з початками з кожного гектара. За такі показники бу-
дуть змагатися механізатори нашого колгоспу в першому році семирічки". 

Весною 1960 року цінну ініціативу виявило правління і партійна орга-
нізація колгоспу ім. Калініна, запровадивши безприв'язне утримання корів 
і доїння їх методом "ялинки", в результаті чого різко зменшились затрати 
на виробництво молока, підвищилась продуктивність праці. Тоді О. М. 
Мельник, М. С. Іванющенко, комсомолка Катерина Ткаченко доглядали по 
30 корів кожна. 

Бюро райкому КП України схвалило цінну ініціативу калінінських тва-
ринників, які першими в районі запровадили безприв'язне утримання ко-
рів і доїння їх методом "ялинки". 

Самовіддано трудилася переважна більшість трудівників колгоспу 
імені Сталіна. Вони зобов'язались працювати так, щоб на кінець семиріч-
ки колгосп 
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виробляв по 136 центнерів м'яса на 100 га угідь, по 582 центнери молока, 
по 18 тис. яєць, виростив зернових по 25 центнерів на кожному гектарі, 
цукрових буряків - по 25 центнерів, картоплі і овочів — по 160 центнерів. 

Успішно закінчували 1960 рік трудівники колгоспу 40-річчя КП Украї-
ни. По 270 центнерів буряків на площі 30 гектарів виростила ланка Євдокії 
Боговіс. А ланка Бутрим вирощувала цукрові буряки на площі 53 гектара, 
кожна колгоспниця обробляла 3,5 гектара. 

Механізатори тракторної бригади, де бригадиром комуніст М. П. Ко-
валенко, багато зусиль доклали на вирощуванні "королеви полів". На 100-
гектарній площі вони зібрали по 34 центнери гібридного насіння з гектара, 
що дозволило реалізувати державі 800 центнерів насіння. 

Більш ніж по 2200 кілограмів молока на фуражну корову надоїли доя-
рки Віра Боговіс і Марія Білоус. А колгоспний "Чиж" Федір Петрович Ме-
льник відгодував 315 свиней. 

По 18 поросят на свиноматку одержала свинарка Ганна Доценко. Те-
лятниці Катерина Сумець і Меланія Никоденко доглядали по 120 телят. 

Прізвище досвідченої пташниці Мотрони Семенівни Лобуренко відо-
ме не тільки в колгоспі. її досвід вивчали і впроваджували у виробництво 
інші колгоспи району, області. 

Був у колгоспі і послідовник Олексія Рожка бригадир тракторної бри-
гади комуніст М. П. Шаповал. Організувавши безприв'язне утримання мо-
лодняка великої рогатої худоби, механізатори добились середньодобово-
го приросту на кожну голову по 730-750 грамів. 

Серед комсомольців України в 1961 році розгорнувся рух - "Станемо 
врівень з героями!". Суть його полягала 
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в тому, щоб кожний комсомолець села рівнявся на знаменитих майстрів 
своєї справи: Євгенію Долинюк, Марію Савченко і багатьох інших героїв, - 
і прагнули досягти високих показників. 

На всіх ділянках колгоспного господарства працювали комсомольці і 
молодь колгоспу ім. Сталіна. Разом з усіма колгоспниками вони викону-
вали покладені на них завдання. У колгоспі відбулися комсомольські збо-
ри. 

- Якими ділами зможемо відповісти на чудовий почин кращих комсо-
мольців республіки? - таке питання стояло в центрі уваги зборів. Секре-
тар партійної організації М. Д. Бараник розповів про участь комсомольців 
колгоспу у виробництві, про змагання на честь XXII з'їзду партії. 

На сцену клубу піднялася чорнява дівчина. Невелика вона на зріст, а 
діла в неї хороші. Це краща доярка колгоспу, комсомолка Марія Попова. 
Ще з дитинства Марія полюбила корів. її мати 25 років працювала дояр-
кою і весь свій багатий досвід передала дочці. Марія за чотири місяці на-
доїла по 817 кілограмів молока на фуражну корову. Але й це не межа. Ве-
сною 1961 року дівчина побувала в школі передового досвіду М. X. Сав-
ченко, побачила багато повчального для себе. 

Пташниця Марія Мельник була учасницею лютневого Пленуму ЦК 
ЛКСМУ. На птахофермі, де вона працювала, була висока несучість курей, 
план продажу яєць державі перевиконувався. 

У грудні 1959 року секретар Тростянецького райкому КП України П. Т. 
Холодов, виступаючи на Пленумі райкому, говорив: "У дні роботи Плену-
му ЦК КПРС, який обговорював важливі питання дальшого розвитку сіль-
ського господарства, ще раз задумувався над тим, Що я, як комуніст, по-
винен зробити, де найбільше принесу користі в боротьбі за дострокове 
виконання величних накреслень семирічного плану? 

За час роботи в Тростянецькому райкомі КП України 
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переконався, що відставання окремих колгоспів або тупцювання їх на мі-
сці переважно пояснюється тим, що очолюють їх недосвідчені  керівники,  
які слабо розуміються в економіці, неспроможні по-справжньому організу-
вати людей на розв'язання поставлених завдань. Зміцненню колгоспів ке-
рівними кадрами багато приділено уваги і на нинішньому Пленумі ЦК 
КПРС. Ознайомившись з його матеріалами, вирішив, що моє місце на пе-
редньому краї боротьби за перетворення в життя рішень Комуністичної 
партії по крутому піднесенню сільського господарства. Я вирішив піти на 
постійну роботу в колгосп. Докладу всіх зусиль і знань, щоб успішно спра-
витися з дорученою роботою". 

З 1960 року Петро Тимофійович зв'язав свою долю з Боромлею, пе-
рейшовши працювати в колгосп. 

У 1961 році в селі було створено два колгоспи: "Маяк" і "Гігант". За 
колгоспом "Маяк" було закріплено 8141 га сільськогосподарських угідь, в 
тому числі 4870 га орної землі. За колгоспом "Гігант" - 8336 га сільського-
сподарських угідь, в тому числі 4886 га орної землі. Протягом майже два-
надцяти років (до 1972 року) головою колгоспу "Маяк" був П. Т. Холодов. 
У ці роки почалося поступове піднесення сільськогосподарського вироб-
ництва, колгосп перетворився в один із передових в районі і області. До 
бойових нагород Петра Тимофійовича додалися трудові: два ордени Тру-
дового Червоного прапора і орден Жовтневої революції. З 1972 року П. Т. 
Холодов працював в Сумському обкомі КЛ України, головою виконкому 
Кролевецької районної Ради депутатів трудящих та генеральним дирек-
тором Сумського обласного    об'єднання молочної промисловості. Він 
залишив пам'ять серед жителів села. Вже на середину 60-х років колгосп 
"Маяк" досяг значних результатів. Про це говорять такі дані: 
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Виробництво сільськогосподарської продукції в 1963-65 рр.* 

Зернові всього В т. ч. озим. 
пшен. 

Ячмінь Цукр. бур. Соняшник рік 

п у в п у в п у в п у в п у в 
1963 3155 14.6 4141 546 10,6  576 364 4,3   159 603 65 3912 132 10,7  141 
1964 3052 17,2 5254 550 12,4 686 251 17.1  949 730 144 10497 254 14.2 363 
1964 2332 19,9 4573 1066 21,3  2276 252 21,9 551 644 204 13168 241 13,5 326 

*Умовні скорочення: п. — площа (га), у. — урожайність (ц/га), в. — 
валовий збір (т.) 

2. Розвиток тваринництва 

Поголів'я, гол Середньодоб. прир.Роки 
ВРХ свиней ВРХ свиней 

Удій на 1 фур. кор., кг

1963 2499 1480 247 210 1407 
1964 2633 2131 373 135 1492 
19б5 2821 2703 300 154 2137 

Технічне оснащення, кількість працюючих та рентабельність 

Рівень рентабельності 
в т. ч. 

Роки Кількість 
тракторів 

К-сть 
комб. 

зернових 

К-сть ав-
томобілів 

Число 
працю-
ючих 

всього 
Росл. тварин. 

1963 35 7 20 956 1,4 86 4 -28.6 
1964 42 8 20 949 43 158 -0,01 
1965 36 5 22 978 45 88 7,5 

У 1961 році на посаду голови колгоспу "Гігант" був обраний О. І. Кур-
маз. Він народився в 1923 році в селі Боромлі в сім'ї колгоспника, закінчив 
середню школу, в годину суворих випробувань весь час був на фронті 
зв'язківцем від першого до останнього днів війни, Учасник штурму Берлі-
на. Його хоробрість, відвага відзначені орденами Великої Вітчизняної вій-
ни II і III 
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степенів, орденом Червоної Зірки та багатьма медалями. 
З 1948 року Олександр Іванович працював у колгоспах села. Він за-

кінчив Маловисторопський технікум та Полтавський сільськогосподарсь-
кий інститут. 

Протягом двадцяти років Олександр Іванович був головою колгоспу 
"Гігант" і зумів досягти добрих результатів у сільськогосподарському ви-
робництві. Його робота відзначена медалями та орденом Жовтневої ре-
волюції. Він був учасником ВДНГ, де нагороджений бронзовою медаллю. 

На середину 60-х років колгосп мав такі результати в організації праці 
і наслідків виробництва: 

Матеріально-технічне забезпечення, 
сільськогосподарські угіддя, рентабельність 

та оплата праці в колгоспі "Гігант" (1964-1965 рр.) 
 1964 1965 
Кількість працюючих 911 889 
Фонд оплати праці 317371 584563 
Сер. місячна оплата 1 працівника 29 55 
Оплата 1 люд. дня 2.4 2,39 
Чистий прибуток 886000 989000 
Рентабельність 45,3 45 
Наявність техніки: тракторів 32 32 
автомашин 20 21 
зернових комбайнів 6 5 
Кількість землі всього: 8350 8350 
в т. ч. с/угідь 6496 6449 
з них ріллі 4985 4954 
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Виробництво сільськогосподарської продукції в колгоспі "Гігант" (1964-
1965 рр.) 

Види продукції 1965 1964 
Виробництво: зерна 50977 48831 

цукрових буряків 105290 107004 
соняшнику 2322 1754 
молока 12586 18476 
м'яса 59 60 
шерсті 25,9 30 

Продаж: зерна, ц. 16303 19443 
цукрових буряків 105290 105263 
соняшнику 546 1503 
молока 10119 15154 
м'яса 530 440 
шерсті 25,9 30,31 

Урожайність: зернових 16,8 19,8 
цукрових буряків 135,5 150,1 

соняшнику 13,5 11,2 
Продуктивність худоби 
удій на фур. корову 

1316 1859 

сер. доб. прир. ВРХ   
свиней   
настриг шерсті 2,0 2,13 

Поголів'я:   ВХР всього 2403 2516 
в т. ч. корів 969 995 
свиней 1080 1799 

в т. ч. осн. свином. 238 186 
овець 1420 1474 
коней 226 239 

МАШИННО-ТРАКТОРНА СТАНЦІЯ 
ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ МТС 

Після звільнення села від німецько-фашистських загарбників відно-
вила свою роботу Боромлянська МТС. Вона розмістилася на новому по-
двір'ї (нинішня територія ПМК-145). Перед фашистською окупацією МТС 
мала 75 тракторів. 8 гусеничних тракторів "Челябінців" забрали до Черво-
ної Армії в артилерію, 
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решту евакуювали своїм ходом у Воронізьку область. Вже в серпні 1943 
року держава виділила для села 5 тракторів та сівалки. У грудні 1943 року 
до МТС залізницею повернулась техніка з евакуації. У цей же час тут від-
криваються курси механізаторів. У 1946 році у МТС було 15 тракторів, 4 
комбайни і 11 молотарок. 

Практично кожного року МТС одержувала від держави все нову і нову 
техніку. Так, в 1949 році було отримано три цукрозбиральних комбайни і 
п'ять нових тракторів У-2. В 1952 році МТС отримала вісім самохідних 
комбайнів С-4, чотири "Сталінець - 6", шість тракторів ХТЗ-7, три трактори 
ДТ-54, дванадцять зернових сівалок та один бензовоз-132. Оснащення 
технікою продовжувалося і в наступні роки. Це було зв'язано з тим, що 
МТС виконувала головні сільськогосподарські роботи в колгоспах Бором-
лянської зони.  В 50-60-і роки в Тростянецькому районі було всього дві 
машинно-тракторні станції: Боромлянська і Півненківська. 

Механізатори в ці роки працювали з ентузіазмом, брали підвищені 
зобов'язання, йшло постійне змагання між двома машинно-тракторними 
станціями. 

Напередодні весняної сівби 1947 року колективи двох машинно-
тракторних станцій уклали між собою договір на соціалістичне змагання. 
Ось результати їхньої роботи з використання тракторного парку на весня-
них роботах. 

Види польових робіт Півненківська МТС Боромлянська МТС
Вироблено на один умовний15-сильний трактор (га) 45,4 47,1 
Піднято весняної оранки (в % до плану) 34,9 35,6 
Культивація зябу (в % до плану) 31,4 28,3 
Посіяно всіх ярих (в % до плану) 27,1 30.8 

Ці дані взяті на 15 квітня 1947 року, тобто на час весняно-польових 
робіт. 
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На цей же час тракторні бригади виробили на один умовний 15-
сильний трактор гектар133. 

Півненківська МТС Боромлянська МТС 
Бригадири вироблено га Бригадири вироблено га 
Пух 69 Кравченко 85,5 
Кашеваров 62 Шалашенко 66,3 
Проценко 55,3 Чугай 56,5 
Овчарєнко 54,4 Сахно 55,2 
Падалка 53,1 Логоша 58,7 
Конєв 48 Солоха 44,3 
Сміян 46,3 Кабан 43,2 
Ворона 36,8 Білик 39,5 
Давидов 36,7 Бутрим 34,5 
Жабко 33,4 Бугай 31,4 
Могилевський 21,3   
Лучанінов 29,9   
Далека 28,9   

По Боромлянській МТС найбільше виробила на трактор бригада т. 
Кравченка - 85,5 га, зекономила пального 746 кг. 

БРИГАДА ВАСИЛЯ КРАВЧЕНКА 
Бригадир першої тракторної бригади МТС В. Кравченко, підсумовую-

чи результати роботи бригади в 1947 році і готуючись до праці в 1948 ро-
ці, написав в районну газету "Ленінська правда" лист з такою назвою 
"Щоб не червоніти перед колгоспниками". "У минулому році, - писав В. 
Кравченко, - тракторна бригада № 1 Боромлянської МТС в колгоспах, які 
обслуговувала, Добилась значних успіхів у вирощуванні врожаю. Колгос-
пи "Ленінська правда", "Шлях Леніна" та імені 14-річчя Жовтня одержали 
добрий урожай. На кожний 
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15-сильний трактор вироблено по 1041 га м'якої оранки при завданні 650 
га. Всі польові роботи: оранка, культивація, боронування, глибока оранка, 
лущіння стерні, осіння сівба виконані повністю і в установлений строк. 

Механізатори першої бригади взяли зобов'язання допомогти колгос-
пам виростити в середньому по 120 пудів зернових з гектара. Борючись 
за ці показники, восени минулого року бригада провела сівбу озимих на 
високому агротехнічному рівні, посіяла 450 га озимини при плані 350. 

Вивчаючи лист Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У до всіх механізаторів 
республіки, ми прийшли до висновку, що в нашій тракторній бригаді ще є 
багато недоробок. Адже можливості для успішної роботи не вивчені. Ми 
можемо працювати так, як працюють Герої Соціалістичної Праці Гіталов, 
Шульга та інші знатні трактористи країни. 

Вступаючи у весняну сівбу третього року післявоєнної сталінської п'я-
тирічки, ми ставимо своїм завданням, щоб машини працювали при пов-
ному навантаженні, у дві зміни. Всі чотири трактори в бригаді забезпечені 
заправочним інвентарем, виділені причіплювачі, призначені колгоспники 
для підвозу пального і води, обладнані тракторні вагончики. Будуть випу-
скатися бойові   листки,   є   дошка   показників,   де   буде висвітлюватись 
хід соціалістичного змагання трактористів за кожний день. Механізатори 
нашої бригади змагаються за високий виробіток на трактор. Тракторист 
Борис Сукачов дав слово виробити своєю машиною 700 га умовної оран-
ки, Петро Сумець, Михайло Дараган і Олександр Вовк - по 650 гектарів 
кожний. 

- Працюватимемо в цьому році так, щоб не червоніти перед колгосп-
никами, — заявили механізатори. 

З честю виконаємо слово, дане великому Сталіну"134. 
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Весною напередодні виходу в поле бригадир тракторної бригади Ва-
силь Іванович Кравченко зібрав трактористів і сказав: 

- Машини відремонтовані добре. Це ви самі знаєте, бо ваші ж руки їх 
ремонтували. Такими тракторами можна не тільки виконати річний план, 
доведений МТС бригаді, а й набагато перевиконати його. Я підрахував, 
що ми можемо виробити по 1000 гектарів. Як ви думаєте? 

- Ми теж такої думки, - відповіли всі гуртом. - Позмагаємось за тисячу. 
Відтоді і почалось змагання за тисячу гектарів виробітку у бригаді на 

кожний 15-сильний трактор. Боротьбу за високий виробіток розпочали 
трактористи, заправники, обліковці. Це Борис Сукачов, Петро Сумець, 
Андрій Кирпа, Михайло Бей, Дмитро Євдокимов, Олексій Левченко, Борис 
і Василь Гонтаренки, Галя Князєва, Антон Полулях. Такий склад бригади 
Василя Кравченка. Це дружний, працьовитий колектив, молодий віком, 
але з багаторічним досвідом роботи. 

Бригада обслуговувала три колгоспи - "Ленінська правда", "Шлях Ле-
ніна" та імені 14-річчя Жовтня. Вдень і вночі гуділи мотори машин на по-
лях цих артілей. Йшла боротьба за високий урожай, за високий виробіток 
на трактор. Бригада Василя Кравченка була найпередовіша в Боромлян-
ській МТС. 

Сумлінно працювала бригада на осінній сівбі. Взяти, наприклад, трак-
ториста Бориса Сукачова. При нормі 14 га він засівав по 17-18 га за зміну. 
Цих успіхів бригада досягла не тільки самовідданою працею. Головне в 
роботі - дбайливий догляд за тракторами, ліквідація простоїв машин. За-
правка тракторів пальним і водою проводилася тільки в борозні. Були 
скорочені простої до мінімуму при 
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здачі трактора зміною зміні. Розроблення правильних маршрутів машин 
ліквідували зайві переїзди. Всі трактористи знали свої денні завдання, яку 
б то роботу вони не виконували. А після кожної зміни знали, що зроблено 
кожним трактористом за зміну. Про виробіток тракториста завжди турбу-
валася обліковець Галя Князева. 

15 вересня бригада Василя Кравченка з честю виконала своє зобо-
в'язання. На кожний 15-сильний трактор виробили по 1.018 гектарів і зе-
кономили понад 5.230 кілограмів пального. 

Ще більшого виробітку досягли трактористи Борис Сукачов і його на-
парник Петро Сумець, які виробили на трактор 1.274 гектари умовної 
оранки та зекономили 2.169 кг пального135. 

Машинно-тракторна станція у ці роки досягала весь час великих успі-
хів. її директором протягом тривалого часу був П. Я. Левченко, який кори-
стувався великим авторитетом серед механізаторів. 

ПОЧИН АНДРІЯ ЧОРНОГО 
20 червня 1948 року комбайнер Андрій Чорний звернувся до всіх ме-

ханізаторів з листом. «Лічені дні залишились до початку збирання колос-
кових, - писав А. Чорний, — на вирішальному етапі битви за врожай на 
передові позиції повинні стати комбайнери. Колгоспники в тісній співдру-
жності з трактористами виростили добрий урожай. Тепер його треба зі-
брати, як вимагає XIX Пленум ЦК КП(б)У, швидко і без втрат, до єдиного 
колоска, до єдиної зернини. 

М. С. Хрущов на Пленумі ЦК КП(б)У сказав, що роботу комбайнера 
треба вимірювати не тільки гектарами, а й кількістю намолоченого хліба. 
Я прийняв цю вказівку до неухильного виконання. 

Старанно зваживши свої можливості, я прийшов до 
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висновку, що на збиранні врожаю можна зробити значно більше, ніж ви-
магається встановленими виробничими нормами і планом комбайнового 
збирання, а головне, не допускати втрат і зібрати більше зерна. 

Цього року я зобов'язався зібрати своїм комбайном "Сталінець" 350 
гектарів зернових і намолотити не менше 7.000 ц хліба за 20 робочих 
днів. 

Комбайн я відремонтував ще до 5 червня. Тепер з своїм помічником 
вісімнадцятирічним сином, комсомольцем Віталієм ще раз переглянув 
кожну гаєчку, кожен гвинтик. Щоб не допустити втрат зерна при збиранні, 
ми зробили ряд запобіжних пристосувань. Над соломотрясом встановили 
допоміжний пікер, що дасть змогу зберегти зерно від втрат в солому. Щоб 
не дати змоги перехилятися і падати на землю колоскам під час косовиці 
великого травостою хлібів, наростили вітровий щит мотовила. 

Але цього не досить. Головне в роботі комбайнера - забезпечити чіт-
ку роботу кожної деталі машини при будь-яких умовах. Адже досить вийти 
з ладу будь-якій деталі, як будуть допущені втрати. 

Сталін учить нас: "Збирання - справа сезонна, і воно не любить жда-
ти. Зібрав вчасно - виграв, спізнився в збиранні - програв". Обов'язково 
виграти — таке завдання я поставив перед собою і викликав на соціаліс-
тичне змагання комбайнера Боромлянської МТС Касьяненка. 

Товариші комбайнери і машиністи! Закликаю Вас широко розгорнути 
соціалістичне змагання за вчасне і без втрат збирання врожаю. Допомо-
жемо колгоспникам з честю виконати свої зобов'язання, дані товаришу 
Сталіну»136. 

Цей виклик А. Чорного підхопив комбайнер Боромлянської МТС В. 
Касьяненко. «У газеті "Ленінська правда" за 20 червня  прочитав лист 
комбайнера МТС 
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Андрія Чорного, - писав В. Касьяненко, - в якому він викликав мене на со-
ціалістичне змагання - швидко і без втрат зібрати новий урожай. Цей ви-
клик я з радістю приймаю і готуючись до збирання врожаю, я ще 20 трав-
ня закінчив ремонт свого комбайна "Сталінець". Я, як і А. Чорний, зробив 
ряд запобіжних пристосувань, щоб не допустити втрат зерна в полову і 
солому. Так, щоб зрізані стебла не перекидало через хедер, я наростив 
вітровий щит, зробив дерев'яний зерновловлювач. Непридатні і слабі де-
талі в комбайні замінив новими. 

Комбайн буде водити трактор НАТІ. Трактористи Дячко і Тютюнник 
добре відремонтували і перевірили свою машину, готові хоч і зараз в по-
ле. Пальне та воду возитиме один колгоспник. 

У минулому році я своїм комбайном зібрав 407 га і намолотив 5383 
центнера зерна. Пам'ятаючи слова М. С. Хрущова на XIX Пленумі ЦК 
КП(б)У про те, що роботу треба вимірювати не тільки гектарами, а, голо-
вне, кількістю намолоченого хліба, я взяв підвищені зобов'язання. У цьо-
му році за 20 робочих днів скошу 400 га і намолочу 8000 ц зерна. 

Збирання врожаю я буду проводити в колгоспах ім. Будьонного, ім. 
Леніна та "Комунар". Виділені площі посівів вже прийняв, зараз буду пи-
льно слідкувати за вистиганням, щоб не прогаяти жодної години. 

Я, мій помічник Павло Назаренко і всі, хто працює коло агрегату, по-
клялися виконати з честю слово, дане Великому Сталіну. Урожай збере-
мо вчасно і без втрат!»137 Василь Касьяненко почав працювати в МТС 18-
річним юнаком ще в 1938 році після закінчення курсів трактористів. У піс-
лявоєнний час він знову працював в машинно-тракторній станції, із року в 
рік досягав високих результатів праці. 

Які ж були результати? 
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Станом на 5 серпня 1948 року Боромлянська машинно-тракторна 
станція повністю виконала своє зобов'язання і зібрала врожай озимини на 
площі 1007 га, намолотивши 10433 ц зерна. Найвищого виробітку домігся 
комбайнер Андрій Чорний. Працюючи зі своїм помічником, сином Віталі-
єм, він щодня скошував по 26-31 га при нормі 9 га. Чорний скосив 331 га 
озимини і намолотив 3295 ц зерна. 

Комбайнер Василь Касьяненко, змагаючись з Андрієм Чорним, ско-
сив 296 га хлібів і намолотив 3495 ц зерна. Щодня він збирав по 19-20 га 
при нормі 9 га. 

Комбайнер Михайло Калініченко з сином Андрієм скосив 240 га і на-
молотив 2641 ц зерна. Його виробіток - 15-17 га за день при завданні 8. 
140 га скосив комбайнер Дмитро Кунда і намолотив 1000 ц хліба. 

Дуже добре працювала тракторна бригада Антона Полуляха. Річний 
план бригада виконала на 118 відсотків. На кожний 15-сильний трактор 
вироблено 804 га при плані 675. 

Борючись за високий урожай наступного року, механізатори доклали 
зусиль на завершення плану зяблевої оранки в колгоспах, які вони обслу-
говували. Бригада повністю закінчила підняття глибокого зябу на площі 
170 га в артілях імені 14-річчя Жовтня, "Шлях Леніна", "Ленінська правда", 
успішно проводила звичайну оранку. 

Тракторист Михайло Дараган на тракторі виорював за зміну по 6-6,2 
гектара зябу при нормі 5,8. Так працював його напарник Борис Гонтарен-
ко. Виконували норми виробітку трактористи Михайло Бей, Олексій Лев-
ченко, Іван Сумець, Василь Гонтаренко та Іван Миколенко. 

Цих успіхів механізатори досягли завдяки безперебійній роботі ма-
шин, які працювали на полях вдень і вночі, щоб з честю виконати зобов'я-
зання перед Батьківщиною138. 
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МТС У 50-і РОКИ 
У 50 роках МТС значно збільшила об'єми робіт в колгоспах. Зросла 

якість обробітку землі, а разом з цим і врожайність. Авторитет станції по-
стійно зростав. Тут було багато механізаторів, які мали високу кваліфіка-
цію і самовіддано працювали. Доброю славою користувався тракторист 
Микола Демченко. 

- Це майстер своєї справи, - говорили про нього і керівники станції, і 
товариші по роботі. 

Трактор У-2, на якому працював Демченко, не мав простоїв на 
польових роботах. Особливо вдячні трактористу трудівники артілі імені 
Будьонного, колгоспу імені Леніна, на полях яких Демченко працював.   . 

Артіль одержала в 1950 році добрий урожай зернових і технічних 
культур. Зокрема цукрових буряків - по 200 ц з гектара на площі 124 га. І в 
цьому велика заслуга Миколи Демченка. 

Під час польових робіт Демченко старанно доглядав за машиною. У 
результаті цього під час роботи не було простоїв із-за технічних непола-
док. 

У 1950 році Демченко виконав понад дві річних норми, а його напар-
ник Іван Демченко виробив на трактор 382 гектари139. 

Більше 60 років відпрацював в МТС Григорій Максимович Лобода. Це 
був свого роду майстер "золоті руки". Ще до першої світової війни він са-
мостійно склав мотоцикл, якого в селі на той час ні в кого не було. У ма-
шинно-тракторній станції він працював, так би мовити, на ювелірних ро-
ботах: заливці шатунів, ремонті радіаторів. За десятки років роботи він не 
допускав жодного разу браку. 

У 1951 році всій країні було відоме ім'я Івана Бунєєва - Героя Соціа-
лістичної Праці, бригадира тракторної бригади Малоросійської МТС Крас-
нодарського краю. Тракторна бригада Сергія Мельника застосувала у 
своїй 

266 



роботі надбання І. Бунєєва. Готуючись до весняної сівби, організатори 
особливу увагу звернули на добру підготовку тракторного парку до робо-
ти. Кожний тракторист ремонтував свою машину. А при виїзді в поле ко-
жен з них взяв трактори і сільськогосподарські машини на соціалістичне 
збереження. 

Тракторна бригада обслуговувала один з найбільших колгоспів райо-
ну — імені Сталіна. Виїжджаючи в колгосп, бригада взяла зобов'язання 
виробити на кожний 15-сильний трактор по 900 га умовної оранки, зеко-
номити 10 відсотків пального, тобто кожний 15 день працювати на зеко-
номленому пальному, у кращі агротехнічні строки і високоякісно провести 
всі весняно-польові роботи. 

Весняна сівба показала, що свої зобов'язання трактористи з честю 
виконують. Старанно доглядаючи машини та причіпний інвентар, запро-
вадивши погодинний графік, механізатори не мали простоїв у роботі. Сів-
ба ранніх зернових була проведена за 6 робочих днів, у кращі агротехніч-
ні строки посіяні цукрові буряки, пізні культури і кукурудза, виконаний план 
оранки квітневих парів, чого не було в попередні роки. 

План весняно-польових робіт виконали на 153 відсотки. Кожний трак-
торист перевиконав норми виробітку, що дозволило скоротити строки сів-
би. 

Тракторист Олександр Бей на сівбі ярої пшениці і вівса трактором ви-
конав змінні завдання на 130 відсотків. Анатолій Кунда на культивації тра-
ктором перевиконав норми на 15-20, а на глибокій оранці – на 2,5 - З га 
щозміни. За час весняної сівби Кунда виробив своїм трактором 297 га 
умовної оранки та зекономив 90 кг пального при добрій якості проведених 
робіт. Таких показників домігся і його напарник Петро Тютюнник. Добре 
працювали також трактористи В. Товстенко, О. Солоха, І. Рябко, В. Пет-
ренко, І. Конельський. 

Тракторна бригада працювала у співдружності з 
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рільничою. Причіплювачами і обслуговуючими сівалок у бригаді працю-
вали колгоспники, які добре знали свою справу. 

У роботі тракторної бригади при високопродуктивному використанні 
машин багато залежало від справності причіпного інвентарю. Якщо, на-
приклад, тупий леміш плуга, то це знижувало якість робіт, збільшувало 
тяговий опір плуга, більше витрачалося пального. Тому весь час стежили, 
щоб леміш або лапа культиватора завжди були гострими. 

Правління колгоспу імені Сталіна за хорошу роботу на весняній сівбі 
преміювало трактористів О. Бея, А. Кунду, а також причіплювачів В. Феді-
рку, О. Лобуренка і Ф. Романіку140. 

Механізатори Боромлянської МТС палким схваленням зустріли про-
ект Директив XX з'їзду КПРС по шостому п'ятирічному плану розвитку на-
родного господарства СРСР на 1956-1960 роки. Агітатори проводили се-
ред робітників станції бесіди, читання цього історичного документа. 

Опублікування директив колектив МТС зустрів успіхами і в труді. Пе-
ршість у соціалістичному змаганні на честь партійних з'їздів завоювала 
тракторна бригада № 1 Кравченка, яка у співдружбі з колгоспниками пер-
шої та другої рільничих бригад в артілі імені Молотова в минулому році 
виростила найвищий у районі урожай зернових культур та цукрових буря-
ків. Вони першими в МТС закінчили ремонт машинно-тракторного парку, 
після чого механізатори бригади вивозили добрива, подрібнювали корми 
в колгоспі. 

Приклад високопродуктивної роботи показували механізатори на ре-
монті. План ремонту тракторних моторів машинно-тракторна станція ви-
конала на 115 відсотків. Особливо добре працювали на ремонті трактор-
них моторів помічник бригадира тракторної 
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бригади Г. Ф. Кирпа, тракторист О. М. Швецов. 
Завдяки самовідданій праці механізатори МТС набагато перевикона-

ли план ремонту комбайнових моторів. Замість 11 моторів відремонтува-
ли 20. На дільниці по ремонту комбайнових моторів проявили свою майс-
терність комбайнери Касьяненко, Муха, Довженко, Яресько, токар Заде-
сенець, коваль Кириченко, зварник Лобода, які виконували не менше, як 
по 2-3 змінних норми. 

Весь колектив МТС наполегливо трудився, щоб до дня відкриття XX 
з'їзду КПРС завершити ремонт усього машинно-тракторного парку141. 

У 1956 році при Боромлянській МТС було організовано добровільну 
пожежну команду з 16 чоловік. За пожежною командою було закріплено 2 
бензовози для підвезення води, обладнано спеціальне приміщення. По-
жежна команда надавала допомогу колгоспам у налагодженні протипо-
жежної охорони. 

Обов'язки начальника пожежної команди виконував завідуючий гос-
подарством МТС Лук'яніхін, сигнальника - завідуючий майстернею М. 
Гриценко, зв'язківця - нормувальник майстерні К. Романіка. 

У кінці квітня 1956 року почала виходити друкована газета "Механіза-
тор" - орган партійної, профспілкової та комсомольської організації Боро-
млянської МТС. У передовій редколегія визначила напрямок і завдання 
газети. Далі передова закликала механізаторів до широкої участі в роботі 
газети. 

Бойовий характер мав номер багатотиражки за 11 червня. На першій 
сторінці під спільним заголовком "У найближчі роки наздоженемо Америку 
по виробництву м'яса, молока і масла на душу населення!" друкувалися 
матеріали, в яких говорилося про величезні можливості в підвищенні 
продуктивності громадського тваринництва. Газета закликала механіза-
торів докласти всіх зусиль, щоб виконати поставлене Рідною Комуністич-
ною партією історичне завдання142. 
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31 березня 1958 року Верховна Рада СРСР прийняла "Закон про по-
дальший розвиток колгоспного ладу і реорганізацію машинно-тракторних 
станцій". Відповідно закону колгоспи повинні були викупити в них техніку. 
Колгоспи Боромлянської МТС викупили 75 тракторів, 14 автомобілів та 
багато іншої техніки. Економічно-слабкі господарства мали можливість 
розрахуватись за техніку протягом 2-5 років. 

На базі МТС була створена Боромлянська ремонтно-технічна стан-
ція. Головним напрямком її роботи було обслуговування колгоспів: ре-
монт тракторів, комбайнів і іншої сільськогосподарської техніки, забезпе-
чення колгоспів новою технікою, запчастинами, нафтопродуктами, добри-
вами, отрутохімікатами та організація прокату техніки, яка була відсутня у 
колгоспах. У 1960 році ремонтно-технічна станція була перетворена в лу-
комеліоративну станцію.  У зону її обслуговування входило 137 колгоспів, 
розташованих в Тростянецькому, Охтирському, Лебединському, Сумсь-
кому та Краснопільському районах. Станція мала потужний тракторний 
парк, скрепери, екскаватори, автомашини та чимало іншої спеціальної 
техніки. У першій половині 60 років всі виробничі завдання виконувались 
в строк при високій якості робіт. На 120-130%   виконували   свої   завдан-
ня   трактористи В. П. Губченко, М. Ф. Буденний, І. М. Мозговий. 

Механізатори станції продовжували надавати всебічну допомогу кол-
госпам у ремонті тракторів і сільськогосподарських машин, проводили 
осушення луків і пасовищ, вводили у сільське господарство нові землі. 

ПІДПРИЄМСТВА 
АРТІЛЬ "ТРУДОВИЙ ШЛЯХ" 

У 1943 році відновила свою роботу артіль "Трудовий шлях" Сумської 
облпромспілки. Виробництво 
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розміщалося в п'яти цехах. Виробляли столи, шафи, стільці, господарські 
корзини, дитячі ліжечка. Головною сировиною була лоза, яка вирощува-
лася на плантаціях артілі. її самостійно обробляли, з неї ж виготовляли 
вироби. Колектив артілі в 40-50-х роках під керівництвом директора Ми-
коли Васильовича Гончарова не жалів ні сил, ні часу для того, щоб за-
служити у споживача авторитет і повагу, дати замовникові доброякісні 
красиві меблі. Продукція розходилася не тільки в нашому районі, а і в бі-
льшості областей України. Промартіль постійно перевиконувала план. Ба-
гато робітників виконували свої завдання на 140-180 відсотків. Так пра-
цювали майстер лозомеблевого цеху - Григорій Федорка, майстер столя-
рного цеху - Федір Оладко та визнаний умілець лозоплетіння - Яків Рєп-
кін. У 1949 році одинадцять кращих робітників було занесено на Дошку 
пошани артілі. В артілі працювало 270 чоловік. Для підвозу матеріалів і 
вивозу готової продукції на станцію Боромлю використовували 8 коней. У 
цей час з'явився перший вантажний автомобіль марки "Форд". У 1950-
1955-х роках у середньому за рік виготовлялося 6 тис. штук стільців, 30 
тис. господарських корзин та 1 тис. дитячих ліжечок. Певну увагу керівни-
цтво звертало на відпочинок працівників. У 1951 році за 7 тис. 200 крб. 
був куплений духовий оркестр. Його керівником був учитель середньої 
школи Іван Васильович Жмурко, а грали в ньому 10 робітників артілі. 

У 50-х - на початку 60-х років поступово розширювалася матеріальна 
база виробництва. З'явилися деревообробні сучасні станки. Необхідна 
була електроенергія. З цією метою був встановлений локомотив, який її 
виробляв для потреб артілі. Роботу цієї електростанції забезпечували ви-
сококваліфіковані майстри Микола Іванович Гордієнко і Федір Іванович 
Піюков. З'являється своя лісопилка. З кожним роком 
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підприємство нарощує своє виробництво продукції і покращує її якість. 

БОРОМЛЯНСЬКЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ 
ІНКУБАЦІЙНЕ ПТАХІВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

(50-90-і роки) 
У 1951 році в селі став працювати окремий цех Тростянецької інкуба-

торно-птахівничої станції. Вже в перший сезон станція надала колгоспам 
імені Сталіна, імені Кірова та іншим 60 тисяч курчат. 

У 1957 році на пайові внески колгоспів імені Кірова та "Червоної Ар-
мії" в одному з будинків у центрі села була створена окрема Боромлянсь-
ка інкубаторна станція. Протягом 1969-1971 років на окраїні Боромлі були 
споруджені нові приміщення, де з 1972 року і розмістилося підприємство. 
З 1988 року його очолила Валентина Михайлівна Овчаренко. За останні 
роки значно змінилася матеріальна база: побудовані нові приміщення, 
гаражі, введена сучасна технологія виробництва. В 1995 році завдяки 
старанням директора в одному з цехів почалося виробництво олії. 

Колектив підприємства складає 20 робітників, серед них декілька чо-
ловік мають стаж роботи по 20-35 років і користуються заслуженим авто-
ритетом. Серед них слюсар-електрик Олексій Олександрович Саєнко, бу-
хгалтер Катерина Кирилівна Саєнко, касир Людмила Опанасівна Тютюн, 
бригадир Анастасія Андріївна Герман. 

Колектив підприємства, навіть в цей нелегкий час, постійно виконує 
виробничі завдання, задовольняє потреби боромлян і жителів району у 
придбанні молодняка птиці. 
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ЗМІНИ В ПОБУТІ НАСЕЛЕННЯ 
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х – ПЕРШІЙ 

ПОЛОВИНІ 50-х РОКІВ 
У післявоєнний час поступово відбудовувалося господарство села. 

З'явилося багато нових будинків, колгоспних ферм, різних інших будівель. 
У другій половині 50-х років жителями були збудовані перші цегляні буди-
нки. У ті часи ніякої вишуканої архітектури при їх зведенні не було. У дру-
гій половині 40-х - на початку 50-х років головним джерелом освітлення 
будинків і організацій була лампа, заправлена гасом. У другій половині 
40-х років у Боромлянській МТС починає працювати електростанція, яка 
виробляє електричний струм для потреб машинно-тракторної станції. У 
цей час споруджується перша електрична лінія від МТС до середньої 
школи і лікарні. Струм подавався ввечері до 24-ої години. 

У 50-х роках кожен колгосп будує свої власні невеличкі електростан-
ції. Наприклад, в 1956 році колгосп ім. Червоної Армії збудував на свої 
кошти колгоспну електростанцію, яка виробляла струм для тваринницької 
ферми. До неї було підключено 36 будинків колгоспників.143 

Починаючи з 1959 року, почалося будівництво загальносільської еле-
ктропідстанції, яке завершилося в 1962 році. Проводилися одночасно 
електролінії по селу. В 1962 році сільські електролінії були приєднані до 
державної енергетичної системи. Повністю електрифікація села завер-
шилася в 1970 році до сторіччя з дня народження В. і. Леніна. 

До 1941 року існував телефонний зв'язок між Тростянцем і Боромлею 
однією з'єднувальною лінією. Був також зв'язок до Кіровської та Червоно-
армійської сільських Рад. Під час війни все це було зруйновано. 

Після війни в Боромлянському відділенні зв'язку був 
273 



встановлений комутатор на 20 номерів, який з'єднував Боромлю з район-
ним центром і Жигайлівською сільською Радою. По селу пройшла перша 
телефонна лінія до сільських Рад, МТС та дорожнього відділу. У 1962 ро-
ці була встановлена перша АТС на 20 номерів, а в 1964 році встановлю-
ється більш потужна АТС на 80 номерів. До війни працював радіовузол 
потужністю 30 Вт, який вів трансляцію радіопередач по центру села. Під 
час окупації все це було знищено. 

У 1948 році за ініціативою заступника директора по політчастині Бо-
ромлянської МТС Єфрема Микитовича Назаренка була закуплена радіо-
апаратура потужністю 100 Вт і змонтована спеціалістами з Харкова у гур-
тожитку. По селу пройшли перші радіолінії. Протягом 1948-1949-х років 
радіо з'явилося в  110 будинках жителів.144 У 1950 році радіовузол МТС 
був переданий в Боромлянське  відділення зв'язку.   Радіофікація продо-
вжувалася і в наступні роки за ініціативою жителів. З ініціативи комсомо-
льської організації і колгоспної молоді восени  1950 року проходила ра-
діофікація селянських хат колгоспу "Шлях Леніна". У суворі зимові морози 
юнаки і дівчата копали ями, заготовляли стовпи, натягували дріт. Встано-
влювали радіоточки в хатах колгоспників.  Заговорили репродуктори в ха-
тах комсомолки-колгоспниці М. Сущої, доярки Г. Петруші, в бригадирів 
рільничих бригад В. Гонтаренка, Я. Коваля, у хаті бригадира передової 
тракторної бригади А. Полуляха і інших. Всього було встановлено 17 ра-
діоточок. Радіофіковано було також контору колгоспу і приміщення викон-
кому Кіровської сільської Ради. 

На початку 50-х років радіотрансляції починались о 8 год. 30 хв. і 
йшли до обіду, а відновлювалися ввечері о 18 год. Наприкінці 50-х років 
встановлюється більш потужний радіовузол на 500 Вт, але й ця потуж-
ність не задовольняла таке велике село. Тому в 1963 році 
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відбувається переобладнання радіовузла на потужність 2000 Вт. У 1965 
році завершується повна радіофікація села. 

Значну роль у розвитку телефонного і радіозв'язку відіграв старший 
електромеханік Микола Григорович Мельник. Все його життя було пов'я-
зане з рідним селом, де він народився, закінчив школу, а потім після за-
кінчення Харківського електротехнікуму повернувся в 1950 році в рідне 
село і протягом 44 років займався в'язком і радіо. До своєї роботи він від-
носився надзвичайно добросовісно. У 1956 році в червоному куточку Бо-
ромлянської МТС був встановлений перший у селі телевізор "Рекорд-
55"'145. Деякі жителі також встановили вдома телевізори. Телевізори при-
ймали передачі Харківського центру. Звичайно, якість зображення була 
лише на достатньому, як кажуть, рівні. У 1962 році за 6 км від села буду-
ється технічний вузол республіканського магістрального зв'язку і телеба-
чення. Встановлюється для передач телепрограм трубчата щогла із сталі 
висотою 67,5 метрів і вагою 42 тонни. Центр почав роботу в 1963 році. У 
цей рік і в наступні роки десятки учнів і молодих людей на велосипедах 
їздили до телебашти і з цікавістю дивилися телетрансляції футбольних 
матчів з участю київського «Динамо». З цією метою працівники технічного 
вузла просто ставили телевізор на підвіконні, так як в середину примі-
щення вхід для сторонніх був заборонений. 

У перші роки після звільнення села сюди один-два рази на тиждень 
приїжджали кінопередвижки зі своїми маленькими електростанціями. Во-
ни показували кінофільм у різних приміщеннях. Бажаючих подивитися кі-
нофільми було багато. У 1949 році в МТС у приміщенні колишньої коню-
шні був відкритий невеличкий кінотеатр із стаціонарною кіноустановкою, 
яка використовувала струм від електростанції, що працювала тут. Кінофі-
льми 
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показували до 24-ї години. І все ж задовольнити всіх бажаючих було не-
можливо. Саме приміщення було невеличким, холодним і з земляною 
підлогою. 

У 1953 році був відкритий новий кінотеатр на 80 місць з невеличкою 
стаціонарною апаратурою і з своєю електростанцією. Він розміщався на 
другому поверсі приміщення нинішньої сільської Ради. 

Із спорудженням в 1961 році сільського Будинку культури там і була 
встановлена потужна кіноустановка, яка давала можливість показувати 
широкоекранні фільми. На початку 60-х років споруджуються нові колгос-
пні клуби-супутники. Зал Будинку культури був майже завжди заповнений. 
Демонструвалися такі кінофільми, як "Цирк", "Без вини винні","Свинарка і 
пастух", "Сміливі люди", "Справа була в Пенькові", "Війна і мир" та інші. 

У 1960 році на базі Будинку культури почав працювати дитячий кіно-
театр "Чайка". Його роботою керувала вчителька середньої школи Парас-
ковія Семенівна Горошко. Всі роботи в цьому кінотеатрі виконували учні. 
Діти були контролерами і кіномеханіками. Перед демонстрацією кінофі-
льмів читалися лекції, проводилися зустрічі з кіноакторами і режисерами. 
На базі кінотеатру "Чайка" проводилися районні і обласні семінари. Його 
робота була відома в республіці. Члени театру неодноразово нагороджу-
валися грамотами, цінними подарунками і путівками в Артек. 

Післявоєнна історія кіно в селі тісно пов'язана з життям і діяльністю 
Миколи Петровича Юрченка. Цій справі він віддав майже сорок років, по-
чавши працювати кіномеханіком в 1949 році. На селі його знає кожен: від 
школяра до сивого дідуся. Він надзвичайно добросовісно відносився до 
своєї професії. Його ентузіазм сприяв тому, що жителі постійно дивилися 
цікаві фільми, які тільки починали своє життя на екранах міст. 
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За сумлінну працю Микола Петрович десятки разів нагороджувався 
грамотами. Він нагороджений значками: "Відмінник кінематографії СРСР" 
та значком "Відмінник соціалістичного змагання України". У 1967 році йо-
му було вручено орден "Знак Пошани". У 1982 році він визнаний кращим 
за професією в обласному змаганні. 

Односельчани неодноразово обирали М. П. Юрченка депутатом 
сільської Ради. Він був головою постійної комісії по торгівлі і громадсько-
му харчуванню. 

Клопотів, не секрет, тут вистачало. Бо, на жаль, чималенько ще не-
доліків у цих сферах обслуговування. Були вони і в Боромлі. Отож і дово-
дилося частенько проводити рейди-перевірки і в магазинах сільського 
споживчого товариства, і в місцевій їдальні, і в інших точках торгівлі та 
харчування. 

Зібрав якось у 1975 році Микола Петрович членів постійної комісії, 
яку очолював, і сказав: 

- Поїдемо в село Новгородське. Треба перевірити роботу чайної. 
Адже чути скарги, що не все гаразд там з обслуговуванням жителів. 

Поїхали. Ретельною перевіркою було встановлено, що недоліків у 
роботі цієї чайної дійсно чималенько. Це і культура обслуговування, і роз-
пиття спиртного, і інше. Особливу ж увагу члени комісії звернули на робо-
ту шкільного буфету. Його ремонт затягувався, молоко та інші продукти 
для учнів майже не надходили. Результати перевірки у Новгородському 
стали предметом обговорення на виконкомі сільської Ради депутатів тру-
дящих. Справи пішли на краще. 

Це лише одна маленька сторіночка з депутатських буднів М. П. Юр-
ченка. А скільки різних питань, великих і менш значущих, доводилося ви-
рішувати майже щодня, як говорять, в робочій обстановці. А іноді ж дово-
дилося бувати і в сім'ях, де траплялися якісь непорозуміння, поговорити, 
когось переконати, комусь підказати, і якщо 
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там побував Микола Петрович, то в тій сім'ї обов'язково наставав мир і 
злагода. Бо знав депутат, де яке слово сказати, вмів ключик до кожного 
характеру підібрати. Микола Петрович був активістом сільської Ради у 
повному розумінні слова. Який би захід не проходив: сесія, виконком чи 
сходка, — своє слово обов'язково говорив депутат Юрченко. і не просто 
говорив, а вносив конкретну пропозицію, міркував разом з сільськими ак-
тивістами, як ліквідувати ті чи інші прикрощі. 

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ СЕЛА, 
ПОЛІТШКОЛИ ТА ЛЕКЦІЙНА 

ПРОПАГАНДА 
У повоєнні роки продовжувала існувати попередня радянська систе-

ма. У зв'язку з перемогою у Великій Вітчизняній війні авторитет Й. В. Ста-
ліна і партії надзвичайно зріс. Сталінське керівництво продовжувало на-
полегливу працю по її зміцненню, не допускаючи найменшого вільнодум-
ства.  Практично всі люди отримували інформацію лише з радянських га-
зет і радіо. Віра людей в Сталіна ще більше зросла. Партія приймала мі-
ри, щоб керувати всім суспільним життям. До партії залучалися і прийма-
лися кращі представники інтелігенції та колгоспників. Важливим напрям-
ком ідеологічної роботи була організація політичного навчання широкого 
загалу людей, і перш за все комуністів і комсомольців. У всіх організаціях 
села, колгоспах були створені політичні школи, де вели заняття керівники 
або найбільш підготовлені вчителі. На заняттях в політшколах вивчали 
розділи короткого курсу ВКП(б), марксистсько-ленінську теорію, історію 
партії, твори В. І. Леніна і Й. В. Сталіна. Кожний слухач повинен був у кінці 
навчального року здати екзамен. Завідуючий Червоноармійською почат-
ковою школою Василь Григорович Кутас розповідав у районній газеті "Ле-
нінська правда" за 11 вересня 1949 року про 
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те, як він проводив політшколу: "У минулому навчальному році я працю-
вав пропагандистом політшколи, в якій навчалося 13 комуністів з колгос-
пів Червоноармійської сільради. Більшість слухачів добре засвоїли про-
грамний матеріал і на підсумковому занятті виявили міцні знання. 

Щоб досягти високої успішності в політшколі, мені, як пропагандисту, 
довелося докласти чимало зусиль. Кожне заняття проходило у нас у фо-
рмі розгорнутої бесіди, шляхом запитань і відповідей повторювався прой-
дений матеріал, потім я розповідав зміст нової теми, яка теж закріплюва-
лася питаннями і відповідями. 

До занять я готувався дуже старанно. На заняттях широко користува-
вся наочними посібниками, різноманітними картами, схемами (наприклад, 
по будівництву ВКП(б), державному устрою СРСР та ін.), історичними ка-
ртинами і т. д. 

Будуючи, в основному, кожну свою бесіду на матеріалі підручника 
політграмоти, я використовував і інші джерела: Короткий курс історії 
ВКП(б), підручник історії СРСР, твори класиків української та російської 
літератури, газети, журнали. 

Навчання комуністів у політшколі сприяло значному зростанню їх 
ідейно-політичного рівня і одночасно впливало на виробничу діяльність. 
Колишній бригадир колгоспу ім. Сталіна Задесенець згодом був висуну-
тий на посаду голови колгоспу, рядовий колгоспник Ємець став завідую-
чим клубом. , 

У цьому році в гуртку вивчатимуться біографії В. І. Леніна та Й. В. 
Сталіна. До початку занять я вже підготувався. Є література, наочні посі-
бники, закінчую складання плану занять. Особливу увагу зверну в цьому 
році на те, щоб навчити кожного комуніста правильно самостійно працю-
вати над книгою, привчатиму регулярно читати вдома художню літерату-
ру та інше. 
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Це допоможе досягти ще кращих успіхів у політичному навчанні комуніс-
тів». 

У 1948 році створюється сільське відділення товариства поширення 
політичних і наукових знань, куди входять вчителі, спеціалісти колгоспів і 
організацій. 

Для колгоспників боромлянських артілей регулярно, у визначені дні, 
читалися лекторії і доповіді на політичні, сільськогосподарські і науково-
популярні теми. 

У своїй повсякденній роботі лектори керувалися чітко складеним 
планом. В останніх числах кожного місяця сільський лекторій складав 
план роботи на наступний місяць. План обговорювався на нараді. У ре-
зультаті цього кожний лектор добре готувався до виступу і йшов читати 
лекцію чи доповідь добре підготовленим. 

Готуючись до 10-річчя возз'єднання українського народу в єдиній 
Українській Радянській державі, сільський лекторій значно розширив свою 
роботу. Було вирішено прочитати колгоспникам ряд лекцій і доповідей, 
присвячених всенародному святу. 

Пройшло перших 5 днів жовтня 1949 року, і не було такого вечора, 
щоб для колгоспників не було прочитано лекції або доповіді, присвячених 
цьому святу. За ці дні для трудівників села прочитано шість лекцій і допо-
відей на такі теми: "Буржуазні українські націоналісти - підлі вороги украї-
нського народу", "Російський народ - вірний друг українського народу і 
всіх народів СРСР", "Квітуча Україна - невід'ємна складова частина вели-
кого Радянського Союзу", "СРСР - оплот в боротьбі за мир в усьому світі" 
та інші. 

На високому ідейно-політичному рівні читали лекції члени сільського 
лекторію Просяников, Жмурко, Лобода. Вони старанно готували виступи і 
їх із захопленням слухали колгоспники. 

Члени сільського лекторію докладали зусиль, щоб ще ширше нести в 
маси більшовицьке слово, 
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мобілізовували колгоспників на повне завершення сільськогосподарських 
робіт і гідну зустріч радісних свят: 32 річницю Великої Жовтневої соціаліс-
тичної революції та 10-річчя возз'єднання українського народу в єдиній 
Українській Радянській державі146. 

Багато політичних занять і лекцій було присвячено 70-ій річниці з дня 
народження Й. В. Сталіна. 20 грудня 1949 року Президія Верховної Ради 
СРСР прийняла Указ, в якому говорилося: "У зв'язку з сімдесятиріччям з 
дня народження товариша Й. В. Сталіна і, враховуючи його виняткові за-
слуги в справі зміцнення й розвитку Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік, будівництві комунізму в нашій країні, організації розгрому ні-
мецько-фашистських загарбників і японських імперіалістів, а також у 
справі відбудови й дальшого піднесення народного господарства СРСР у 
післявоєнний період, нагородити товариша Йосифа Віссаріоновича Ста-
ліна орденом Леніна". 

У 1950 році сільський лекторій налічував 15 чоловік. До лекторської 
групи входили вчителі та спеціалісти села, які виступали перед колгосп-
никами з лекціями і доповідями на різні теми. 

Робота лекторської групи завжди планувалася. Тексти лекцій обгово-
рювалися на нараді, і лише, коли лекція була добре підготовлена, лекто-
ру дозволялося виступити перед аудиторією. Трудівники колгоспного се-
ла з великою цікавістю і увагою слухали лекції. 

У 1950 році лекторська група прочитала колгоспникам 71 лекцію на 
різні теми. Лектори користувалися у слухачів великою повагою. Лектора, 
вчителя середньої школи ім. Леніна І. В. Жмурка, який з початку року про-
читав 16 лекцій, завжди запрошували виступати з лекціями колгоспники 
артілі ім. Червоної Армії, неодноразово виносили йому подяки. 

І це не випадково. Зміст добре прочитаної лекції 
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швидко поширювався серед колгоспників, і число слухачів з кожним ра-
зом збільшувалося. 

Зі змістовними високоідейними лекціями виступали перед колгоспни-
ками Т. М. Лобода, М. М. Просяников, В. Ю. Гребенюк, О. А. Гапон, які чи-
тали їх доступною, зрозумілою мовою. 

Для населення прочитані такі лекції: "Образ товариша Сталіна в ху-
дожній літературі", "Новобудови комунізму", "М. Горький про Америку", 
"Матеріалістичне вчення І. Павлова", "Письменники світу в боротьбі за 
мир", "США - країна паразитичного і умираючого капіталізму", «Вчення В. 
І. Леніна про агресивність американського імперіалізму», "Чи є життя на 
інших планетах", "Хвороба - рак та боротьба з ним"148. 

Ішли роки. Кожне досягнення радянського народу пов'язувалося з 
ім'ям Сталіна. Здавалося, що так буде завжди. Та підійшло 5 березня 
1953 року, і в кожну сім'ю радіо принесло страшну звістку: "Помер Сталін!" 
Значна більшість населення сприйняла її як своє горе. У кожній організа-
ції і колгоспі відбулися траурні мітинги. 

Звістка про смерть Великого вождя глибокою скорботою потрясла 
серця трудівників артілі, яка носила ім'я Сталіна. З сумом на обличчях 
прийшли колгоспники на траурний мітинг. 

Виступив 67-річний столяр колгоспу Дем'ян Матвійович Ведь. 
- Важко повірити, - говорив він, — що з нами нема того, хто майже 

шість десятків років свого життя віддав справі служіння народові. Сталін 
привів колгоспне селянство до заможного і радісного життя. Тяжка втрата 
вимагає від нас ще тісніше згуртувати свої ряди навколо Центрального 
Комітету Комуністичної партії і Радянського Уряду. 

Ланкова Анастасія Фесенко в своєму виступі закликала всіх колгосп-
ників ще краще працювати, щоб 
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збільшити врожайність зернових та технічних культур. "Це буде, - говори-
ла вона, - наш вклад у велику справу будівництва комунізму, шлях, до 
якого геніально освітив великий Сталін". 

Колгоспники прийняли текст листа на ім'я ЦК КПРС і Ради міністрів 
СРСР, в якому вони висловлювали свою глибоку відданість справі Леніна 
- Сталіна149. 

У центрі села відбувся багатотисячний траурний мітинг, на якому ви-
ступили представники сільської Ради, колгоспів і організацій села. Багато 
людей плакали. 

Пройде декілька років, відбудеться XX з'їзд КПРС і почнеться розвін-
чування Хрущовим культу особи Сталіна. Цю боротьбу очолив тодішній 
Перший секретар ЦК КПРС М. С. Хрущов. У 1956 році, в одну з ночей, у 
всіх організаціях і школах села будуть зняті за наказом партійних органів 
портрети Великого вождя. Це була історія, яка через декілька років знову 
повторилася, але вже як фарс. У жовтні 1964 року, в одну із ночей, після 
відставки М. С. Хрущова будуть знімати портрети вже борця проти сталі-
нізму. 

Після смерті Сталіна першим великим ударом по сталінізму буде бо-
ротьба проти його "правої руки" Л. П. Берії. І знову все це буде підтрима-
но простими людьми! Тоді все робилося лише за вказівками! 

27 грудня 1953 року робітники, інженерно-технічні працівники і служ-
бовці Боромлянської МТС з величезним задоволенням зустріли повідом-
лення про винесення Спеціальним судом Верховного суду СРСР вироку і 
його виконання над ворогом радянського народу Берією і його спільника-
ми. 

На загальних зборах, які відбулися в МТС, слово взяв М. Є. Ярмис-
тий. Він сказав: 

- Підлі вороги радянського народу одержали по заслузі. Агенту імпе-
ріалізму Берії та його спільникам не вдалося підірвати нездоланну могут-
ність Радянської 
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Батьківщини, підірвати єдність народів великого Радянського Союзу. Зра-
дники Батьківщини понесли заслужену кару. 

Ремонтники машинно-тракторної станції ще ширше розгорнули зма-
гання у підготовці до весни. Вони дали слово відремонтувати три тракто-
ри понад план у четвертому кварталі. Робітники МТС Задесенець, Руда-
ков виконали змінні завдання на ремонті на 150-200 відсотків150. 

Слово "ворог" продовжувало бути в лексиконі простого народу. У 50-х 
роках декілька десятків жителів повернулися в село після їх реабілітації із 
сталінських таборів. Політичне навчання і пропаганда перебудовувались 
відповідно до нових вимог Першого секретаря ЦК КПРС М. С. Хрущова. У 
селі продовжували працювати політшколи, читатися лекції. 

У 1958 році Сумське обласне відділення товариства для поширення 
політичних і наукових знань випустило брошуру голови боромлянського 
відділення М. М. Просяникова "Наш досвід лекційної пропаганди". Автор 
стисло, але змістовно розповідав про те, як з року в рік удосконалювала-
ся робота групи, зростала майстерність лекторів, зміцнювались їх зв'язки 
з трудівниками села. У цій невеликій за розміром брошурі було багато 
цінних порад щодо підбору тематики, підготовки і проведення лекцій, під-
вищення їх якості. 

Боромлянська сільська група членів Товариства налічувала в своєму 
складі 46 лекторів. 

Серед них - вчителі, лікарі, спеціалісти сільського господарства, го-
лови передових колгоспів, новатори виробництва. 

В одному з розділів брошури автор висвітлив питання розширення 
тематики. Він писав, що група присвятила 40-й річниці Великого Жовтня і 
сорокаріччю Радянської України великий цикл лекцій. Вони читалися в 
сільських 
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та колгоспних клубах у доступній формі для різних категорій слухачів і 
скрізь сприймалися з великою цікавістю. 

За останній час лектори групи прочитали цикл лекцій на природничо-
наукові і науково-атеїстичні, сільськогосподарські та педагогічні теми. 
Спеціальний цикл лекцій був організований для молоді. 

Докладно зупинився М. Просяников і на висвітленні питання бороть-
би за якість лекцій. "У цій справі, - вказував автор, - значну роль відіграли 
створені в групі секції: суспільно-політична, сільськогосподарська, приро-
дничо-наукова і науково-атеїстична, педагогічна та медична". Тексти лек-
цій, як правило, обговорювалися відповідно секцією, спеціалістами або 
бюро групи. Автор наводить у брошурі приклад обговорення природничо-
науковою і науково-атеїстичною секціями лекції О. А. Гапона на тему: 
"Штучні супутники Землі і їх значення для науки". 

Члени групи у своїх лекціях часто використовували виступи живих 
свідків минулого с. Боромлі. Побудовані таким чином лекції робили знач-
ний вплив на слухачів, допомагали краще і глибше усвідомити величезні 
зміни, які відбулися за роки Радянської влади під керівництвом Комуніс-
тичної партії. 

Зробити досвід передовиків виробництва надбанням усіх колгоспни-
ків і механізаторів села — таке було прагнення членів боромлянської гру-
пи товариства. З цією метою вони допомагали новаторам у підготовці ле-
кцій і бесід, готували матеріали для плакатів і брошур про передові мето-
ди роботи. 

Групи членів товариства працювали в тісній співдружності з клубними 
працівниками. Разом з ними вони проводили тематичні вечори і вечори 
запитань та відповідей, організовували зустрічі молоді з учасниками гро-
мадянської і Вітчизняної війн з передовиками виробництва. Почали прак-
тикувати цикл лекцій-концертів. 
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Робота сільської групи не обмежувалася вузьким колом аудиторії, а 
виходила за межі клубів: у поле, в бригади, на ферми. Поряд з лекціями 
члени товариства часто проводили групові та індивідуальні бесіди. 

У листопаді 1961 року за активну участь у лекційній пропаганді, успі-
хи в комуністичному вихованні трудящих Президія Верховної Ради Украї-
нської РСР нагородила Почесною грамотою керівника Боромлянської ле-
кторської групи, завідуючого учбовою частиною середньої школи ім. Лені-
на Михайла Михайловича Просяникова. 

СІЛЬСЬКІ МІТИНГИ НА ПІДТРИМКУ 
ЗОВНІШНЬОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ ПАРТІЇ 
У радянський час, зокрема, в 40-50-і роки, комуністи надавали вели-

кого значення проведенню різних мітингів на підтримку зовнішньої і внут-
рішньої політики партії. Сценарії мітингів продумувалися, виступаючі го-
тувалися. Таким чином формувалася суспільна думка про всенародну 
підтримку програми і практики діяльності Радянського уряду. 

Просторе подвір'я боромлянського колгоспу ім. Орджонікідзе запов-
нили колгоспники. Вони зібрались на мітинг, присвячений рішенню Пле-
нуму Радянського Комітету захисту миру про проведення збирання підпи-
сів під Відозвою Постійного комітету Всесвітнього конгресу прихильників 
миру про заборону атомної зброї. 

Виступаючи на мітингу, стахановка колгоспних ланів комсомолка Га-
ля Різник говорила: "Минула війна принесла нам розорення. Самовідда-
ною працею ми відбудували своє колгоспне господарство. Ми прагнемо 
далі працювати, не покладаючи рук, вирощувати на колгоспних полях ви-
сокі врожаї, щоб ще більше зміцнити могутність нашої Батьківщини. Іншої 
думки у нас не було. 
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Намагання імперіалістів розв'язати нову війну потерплять поразку. 
Ми одностайно підписуємось під Стокгольмською Відозвою про заборону 
атомної зброї. Підписуючись під Стокгольмською Відозвою, ми примно-
жимо свою працю, зберемо урожай у стислі строки і без втрат, достроково 
розрахуємось з державою по хлібоздачі". 

Потім виступив колгоспник Олексій Кириченко, який заявив від імені 
присутніх, що ставлячи свої підписи під Відозвою, ми вимагаємо заборони 
атомної зброї і заявляємо: "Не бути війні!" Збирання хлібів ми проведемо 
за 8 робочих днів, виконуватимемо денні норми виробітку не менше, ніж 
на 200 відсотків". 

Після мітингу колгоспники одностайно підписалися під Стокгольмсь-
кою Відозвою про заборону атомної зброї151. 

З великим політичним і виробничим піднесенням проходив збір під-
писів під Зверненням Всесвітньої Ради Миру в колгоспі імені Сталіна. 

На зборах після доповіді "Радянський народу боротьбі за збереження 
і зміцнення миру" 66-річний колгоспник Микола Михайлович Романіка, ви-
словлюючи думку присутніх, заявив: 

- Ми ставимо свої підписи під Зверненням тому, що хочемо миру. Ми 
люди мирної праці і працюємо, не покладаючи рук, для того, щоб своїм 
трудом підносити міць нашого колгоспу і могутність своєї Батьківщини. 
Патріотичні були виступи бригадирів рільничих бригад Ф. Буденного, І. 
Бея, колгоспника В. Федорко. 

Після зборів колгоспники зобов'язались ще краще працювати на кол-
госпних полях. Свої підписи під Зверненням вони скріплювали стаханов-
ською працею. Ланки Марії Пшеничної, Ганни Усенко, Марфи Кирпи і кол-
госпниці Марія Сукачова, Анастасія Яресько та інші набагато перевикону-
вали норми виробітку на копанні буряків. 
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Між рільничими бригадами, ланками і колгоспниками розгорнулось 
змагання за те, щоб до 1 жовтня завершити всі осінні сільськогосподарсь-
кі роботи152. 

2 квітня після робочого дня в колгоспі ім. Кірова відбувся багатолюд-
ний мітинг протесту проти злодіянь американських імперіалістів, які за-
стосовували бактеріологічну зброю в Кореї і в Північно-Східному Китаї. 

59-річний колгоспник Андрій Остапович Колісник заявив: 
- З почуттям глибокого обурення ми дізнались про звірячі злочини 

американських агресорів в Кореї і в Китаї. У лютій злобі свого безсилля 
американські злочинці застосували проти героїчного корейського народу 
бактеріологічну зброю. Волелюбні народи світу цього ніколи їм не про-
стять. Злочинці заслуговують суворої кари. 

Гнівом і обуренням були пройняті виступи колгоспниці Ольги Бондар, 
ланкової Оксани Омельченко, голови колгоспу Івана Калашника та ін. 

У 40-50-і роки відбувалося багато разів постійне зниження цін на про-
довольчі і промислові товари. Механізм цього зниження був ще невідомий 
народу, тому ці дії сприймалися широкою громадськістю як сталінське 
піклування про громадян. 

3 почуттям великої любові і гордості за Соціалістичну Батьківщину зі-
бралися механізатори Боромлянської МТС після трудового дня на мітинг 
3 березня 1951 року, присвячений постанові Ради Міністрів СРСР і Цент-
рального Комітету ВКП(б) "Про нове зниження державних роздрібних цін 
на продовольчі і промислові товари". 

Виступив заступник директора МТС по політчастині Є. Назаренко. Він 
говорив. "У той час, як у капіталістичних країнах з кожним днем життя 
трудящих погіршується, ціни на товари широкого споживання ростуть, мі-
льйони 
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трудящих страждають від злиднів і голоду, в нашій країні рік у рік підви-
щується життєвий рівень народу. Піклуючись про добробут нашого наро-
ду Радянський уряд провів четверте зниження цін на товари масового 
споживання. Сердечне спасибі нашій більшовицькій партії, Радянському 
уряду і Великому Сталіну!" 

Потім виступили завідуючий нафтоскладом М. Ярмистий, старший 
механік МТС І. Гриценко. У своїх промовах вони щиро дякували рідному 
Сталіну за батьківське піклування про них, простих людей. 

Механізатори Боромлянської МТС у відповідь на постанову партії і 
уряду взяли зобов'язання до 15 березня повністю закінчити ремонт трак-
торів і сільськогосподарського інвентарю, достроково і на високому агро-
технічному рівні провести весняну сівбу154. 

З почуттям великої радості і гордості за свою могутню рідну Батьків-
щину колгоспники артілі ім. Червоної Армії зустріли постанову Ради Мініс-
трів СРСР і ЦК ВКП(б) про нове зниження цін на товари масового спожи-
вання. 

Понад 250 колгоспників прибули на збори 7 березня 1951 року. 
- Нове, четверте зниження цін в післявоєнний період у нашій країні - 

це новий прояв піклування партії і уряду про добробут радянського наро-
ду, це також визначає могутність нашої соціалістичної країни, - говорив 
голова колгоспу Балдовський. - Адже в країнах американського агресив-
ного блоку, - продовжував він, - навпаки, ціни на товари масового спожи-
вання весь нас підвищуються, життєвий рівень трудящих день у день па-
дає. 

- Спасибі більшовицькій партії і рідному Сталіну за піклування про 
свій народ, - говорив 64-річний колгоспник, бригадир городньої бригади 
Яків Кузьмич Кобушко. - Ми не пошкодуємо сил, щоб зробити свою Бать-
ківщину ще могутнішою на радість всім друзям і на страх ворогам. 
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Колгоспники одностайно, тут же на зборах, вирішили взяти нові під-
вищені зобов'язання по досягненню високих урожаїв у 1951 році. Ось ті 
показники, за які колгосп боровся: одержати по 20 ц зернових на всій 
площі, озимої пшениці по 24 ц, чумизи по 30 ц, цукрових буряків по 300 ц 
на площі 150 га. Тваринники колгоспу боролися за 2300 літрів молока від 
кожної фуражної корови, за одержання 15 поросят приплоду від кожної 
свиноматки. Уже в цей рік колгосп повинен механізувати трудомісткі ро-
боти на фермах - приготовлення кормів, встановлення автопоїлок, тощо. 
У 1951 році в колгоспі був встановлений телефон і 25 відсотків колгосп-
них хат радіофіковано. 

Колгоспники боролися, щоб укрупнений колгосп ім. Червоної Армії в 
1951 році став мільйонером. 

Використовуючи резерви великого колективного багатогалузевого го-
сподарства, колгоспники своє зобов'язання виконали155. 

ВИБОРИ ДО РАД РІЗНИХ РІВНІВ 
У другій половині 40-х - першій половині 60-х років продовжувала дія-

ти Сталінська Конституція, згідно її статей кожен громадянин мав великі 
права. Це відносилося і до виборів. Кожен мав право брати участь у них і 
висувати самостійно будь-яких кандидатів. У дійсності справи з виборами 
виглядали зовсім по-іншому. Всі кандидати в депутати місцевих Рад ви-
сувалися під контролем партійних і державних органів, не говорячи вже 
про кандидати в депутати до Верховних Рад республіки і Союзу. Канди-
дат, як правило, був один у бюлетені для таємного голосування. Люди 
бачили, що вплинути на радянську систему виборів було просто немож-
ливо. Майже всі 100 відсотків виборців голосували на виборах, і кожний 
висунутий кандидат практично 
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отримував всі голоси. Певна частина людей голосували так тому, що бо-
ялися переслідувань. Більша частина населення просто була під впливом 
радянської пропаганди. Виходило так, що на виборах не було вибору. Та 
все це пропагувалося для людей, як найвищий прояв демократії. Про це, 
особливо перед виборами, писали газети і постійно розповідало радіо. 
Ось лише декілька прикладів, як проходили вибори в другій половині 40-
50-х роках у нашому селі. 

На загальні збори 5 січня 1946 року, працівників Боромлянської МТС, 
присвячені обговоренню висунутих кандидатів в депутати Верховної Ради 
СРСР, зібралися 75 чоловік. Під бурхливі оплески присутні обрали до по-
чесної президії зборів членів Політбюро ЦК ВКП(б), а почесним головою 
зборів батька і вчителя, товариша Сталіна. 

Збори затвердили порядок денний про висунення кандидатів у депу-
тати Верховної Ради СРСР та про обрання представників на районні пе-
редвиборні збори. 

Перше слово взяв Калашник. "Я вношу пропозицію, - говорив він, - 
висунути кандидатом у депутати Верховної Ради СРСР по нашому Лебе-
динському виборчому округу товариша Сталіна Йосифа Віссаріоновича". 
Пропозицію Калашника присутні зустріли бурхливими оплесками. 

І. М. Банька підтримав пропозицію Калашника. Потім він говорив, що 
колектив залізничників ст. Смородино висунув кандидатом у депутати до 
Ради Союзу М. О. Луніна. Банька розповів біографію знатного машиніста. 

У своєму виступі Гриценко підтримав працівників Лебединської МТС 
про висунення кандидатом у депутати до Ради національностей Верхов-
ної Ради СРСР Якова Митрофановича Шульгу. Зачитавши його біогра-
фію, 
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Гриценко розповів про виробничі успіхи Шульги. "Висуваючи кандидатів у 
депутати Верховної Ради СРСР, - говорив Гриценко, - ми віддамо свої го-
лоси за першого кандидата у депутати товариша Сталіна Йосифа Вісса-
ріоновича, за кандидатів у депутати до Верховної Ради СРСР товаришів: 
Луніна Миколу Олександровича і Шульгу Якова Митрофановича. Немає 
сумніву, що мою пропозицію дружно підтримає весь колектив працівників 
МТС. Ми беремо на себе зобов'язання: до дня виборів повністю закінчити 
ремонт тракторів і сільськогосподарських машин. 10 лютого ми з гордістю 
віддамо свої голоси за кращих синів нашої Батьківщини, за батька і вчи-
теля, товариша Сталіна". 

Виступаючі бригадири тракторних бригад Яценко, Радіонов, Сахно, 
Бугай. Бутрим гаряче підтримали висунутих кандидатів. 

У своїй резолюції загальні збори прохали товариша Сталіна дати 
згоду балотуватися по нашому виборчому округу, просили Луніна і Шуль-
гу дати згоду балотуватися по Лебединському та Сумському виборчому 
округах166. 

29 січня 1946 року у великому приміщенні Боромлянської школи ім. 
Леніна зібралися 600 виборців. Вони прийшли сюди зустрітись зі своїм 
кандидатом у депутати. 

Мітинг відкрив голова виконкому Боромлянської сільської Ради депу-
татів трудящих Коваль. 

Виступив голова колгоспу "Ленінська правда" М. Ніколенко. Він гово-
рив про Луніна як вірного сина радянського народу, про його славні діла. 
Один за одним виступали промовці: голова колгоспу ім. Кірова Соляник, 
колгоспний коваль Симбірський, директор середньої школи ім. Леніна Ар-
тюшенко, парторг Боромлянської МТС Мешков, голова сільського спожи-
вчого товариства Виноградов, колгоспник колгоспу "Ленінська правда" 
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Коваль. Всі вони простими зрозумілими словами говорили про свого кан-
дидата у депутати Миколу Олександровича Луніна як про знатну людину 
країни. 

Закликали 10 лютого віддати свої голоси за нього. 
Перед виборцями виступив Лунін, тепло зустрінутий всіма присутні-

ми. Він подякував виборцям за довір'я, яке вони йому виявили і обіцяв це 
довір'я цілком виправдати, а також працювати, не шкодуючи сил, на ко-
ристь улюбленої Батьківщини. 

Вітати мітинг, присвячений зустрічі кандидата з виборцями, прийшли 
учні та учителі школи ім. Леніна. 

Голова колгоспу ім. Кірова Соляник зачитав присутнім рапорт про ви-
конання колгоспом зобов'язань перед державою та про закінчення ремон-
ту сільськогосподарського реманенту. 

Одностайним схваленням присутні на мітингу ухвалили надіслати 
привітального листа вождю народів товаришу Сталіну. 

Після мітингу учнями школи ім. Леніна був влаштований концерт, у 
програмі якого були пісні та вірші про вождя і вчителя Великого Сталіна, 
про Сталінську Конституцію, про народ157. Учителі та спеціалісти колгос-
пів призначалися агітаторами. У січні 1946 року їх було 37. Про свою ро-
боту агітатором серед виборців вчитель школи І. В. Жмурко так писав у 
районній газеті "Ленінська правда": "Агітатором я працюю у провулку ім. 
Литвинова виборчої дільниці № 165. 15 виборців відвідують гурток, в яко-
му я вивчаю з ними закон про вибори. 

Заняття проводжу так, щоб зацікавити відвідувачів. Крім закону про 
вибори, вивчаю доповідь Сталіна про проект Конституції СРСР, промову 
товариша Сталіна на передвиборних зборах виборців Сталінського вибо-
рчого округу м. Москви. Наприкінці занять коротко розповідаю про життя в 
Радянському Союзі та про події в Європі. 
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За планом намічено вивчити з виборцями Конституцію СРСР, доповіді 
Молотова та Хрущова. 

Веду облік проведеної роботи. У зошиті записую відвідування вибор-
цями занять, тематику вивченого матеріалу, запитання виборців, їхні про-
позиції. Виборці уважно ставляться до занять, активну участь беруть у 
бесідах. Одного разу відвідувачі гуртка виявили бажання прослухати бе-
сіди на різні наукові теми. Це я взяв до уваги, і на наступних заняттях во-
ни прослухали лекції: "Про життя на землі", "Будова Всесвіту". 

Через рік, 9 лютого 1947 року, відбулися вибори до Верховної Ради 
УРСР. Вони також були проведені під контролем партійних органів. Про 
них писали лише в піднесеному тоні. 

Учениця 10 класу середньої школи Любов Романіка так писала про 
них у районній газеті. "У цьому році мені випадає велика честь - вперше 
брати участь у виборах до Верховної Ради Української РСР. Готуючись 
до знаменної дати - 9 лютого - я уважно вивчаю закон про вибори і Ста-
лінську Конституцію. 

Як учениця середньої школи, я з честю виконую свій обов'язок перед 
державою: наполегливо опановую знаннями, вчусь тільки на відмінно. У 
радісний день виборів я прийду до виборчої урни, щоб виконати свій по-
чесний обов'язок громадянина, - віддати голос за кандидатів блоку кому-
ністів і безпартійних"158. 

На березень 1950 року були призначені чергові вибори до Верховної 
Ради СРСР. Були створені агітпункти, вулиці села поділені на десятихат-
ки, де працювали 76 агітаторів. Для них постійно проводились наради. 
Агітатори провели 247 бесід із жителями. Члени лекторської групи прочи-
тали 11 лекцій. Часто з лекціями перед виборцями у сільському клубі ви-
ступав вчитель 
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М. А. Міщенко на теми: "Радянська виборча система - найдемократичніша 
в світі", "Вибори в СРСР і капіталістичних країнах", "Що дала Радянська 
влада трудящим?" 

Районна газета "Ленінська правда" 23 лютого 1950 року надрукувала 
статтю учениці 10 класу середньої школи Галини Феденко під назвою 
"Голосуватиму за щасливу юність", в якій вона висловила такі думки: 
"Щасливо і радісно під сонцем Сталінської Конституції живе молодь нашої 
Соціалістичної Батьківщини. Більшовицька партія, Радянський уряд від-
крили нам широкий і світлий шлях до навчання і праці. 

Це стало можливим тільки в нашій країні, де за радянську молодь 
піклуються Комуністична партія, Великий вождь і вчитель, товариш Ста-
лін, які ведуть країну до світлих висот комунізму. 

Хіба до Жовтневої революції молодь селян-бідняків могла мріяти про 
освіту? Ні! А тепер я вчусь у середній школі. І в цьому році закінчую її, 
здобуду середню освіту. Це буде важлива подія в моєму житті. 

Але найважливіше і найрадісніше для мене те, що мені минуло 18 
років. Я стала повноправною громадянкою своєї Батьківщини і вперше в 
своєму житті братиму участь у виборах до Верховної Ради СРСР. 

Центральний Комітет ВКП(б) закликав всіх виборців у день виборів до 
Верховної Ради СРСР голосувати за кандидатів блоку комуністів і безпа-
ртійних. 12 березня я з радістю віддам свій голос за Великого Сталіна, 
який забезпечив нам щасливу юність, за кандидатів блоку комуністів і 
безпартійних. До цього закликаю всіх виборців - у день виборів, всім, як 
один, віддати свої голоси за кращих з кращих людей нашої Соціалістичної 
Вітчизни". 

Сам день виборів 12 березня 1950 року був перетворений у свято. 
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Рано прокинулось село. З усіх кінців його вулицями до виборчих ді-
льниць поспішали колгоспники. 

Ще задовго до початку голосування на виборчу дільницю № 193 при-
йшло багато виборців. У всіх був святковий вигляд. Рівно о 6 годині ранку 
голова дільничної виборчої комісії Іван Петрович Бей, поздоровивши при-
сутніх з всенародним святом, запросив їх у приміщення для голосування. 
Ось першим одержав бюлетені 70-річний колгоспник артілі ім. Червоної 
Армії Кирило Андрійович Сич. Опускаючи бюлетені в урну, він сказав: 

- Я голосую за кандидатів блоку комуністів і безпартійних, за кращих 
синів і дочок нашої славної Батьківщини, за рідного і улюбленого Сталіна. 

Один за одним підходили виборці до урни і виконували свій почесний 
обов'язок. Серед них Герой Радянського Союзу В. Г. Скринька, 62-річний 
колгоспник, бригадир городньої бригади колгоспу ім. Червоної Армії Яків 
Кузьмич Кобушко. 

Організовано пройшло голосування. До 15 години дня проголосували 
всі виборці. 

З великим політичним піднесенням почався день виборів у Верховну 
Раду СРСР на виборчій дільниці № 192. Першим віддав свій голос літній 
колгоспник артілі ім. Литвинова тесляр Юхим Єгорович Миколенко. За 
ним бюлетені опустив у виборчу урну тесляр Андрій Безпалько. Організо-
вано з музикою і піснями прийшли на виборчу дільницю колгоспники ріль-
ничої бригади Івана Безпалька з артілі ім. Орджонікідзе. 

З думками про великого Сталіна, про свою улюблену Батьківщину го-
лосували виборці 191 виборчої дільниці. Тут голосували колгоспники ар-
тілей: "Ленінська правда", ім. Кірова, "Шлях Леніна". 

Активно пройшло голосування у всіх виборчих дільницях Боромлян-
ської, Кіровської і 
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Червоноармійської сільрад. Голосуючи за кандидатів у депутати Верхов-
ної Ради СРСР А. П. Кондратенка, Я. М. Шульгу виборці демонстрували 
свою єдність і згуртованість навколо більшовицької партії і Великого Ста-
ліна.159 

Про ці вибори житель села Іван Галушка написав невеликий вірш, в 
якому є такі рядки: 

Настав ясний, великий день 
Святкуй! Москва, Одеса, Київ, Таллінн! 
Держу я вперше бюлетень - 
А в нім написано: - Великий Сталін160. 

На цих виборах до Верховної Ради СРСР також були обрані всі кан-
дидати при участі майже всіх виборців. 

НАРОДНА ОСВІТА В СЕЛІ В 1943-1964 
РОКАХ 

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА 
Після жорстоких боїв у серпні 1943 року у деякій мірі були зруйновані 

і школи. Наприкінці серпня і у вересні 1943 року громадськістю села була 
проведена значна робота з метою підготовки приміщень шкіл для навчан-
ня дітей. При скруті того часу, коли ще йшла Велика Вітчизняна війна, ко-
ли всього не вистачало, за надзвичайно короткий строк протягом одного 
місяця школи були підготовлені до занять. Повністю відновили свою ро-
боту середня, дві 8-річних та початкова школи. У молодших класах занят-
тя розпочалися 21 вересня 1943 року, а в 5-10 класах - 1 жовтня 1943 ро-
ку. Поступово сформувався педагогічний і технічний штати шкіл. Протя-
гом 1943-1964 років на території села нових шкіл не споруджували. Лише 
в середній школі в 1962 році був побудований навчальний корпус на чо-
тири класи. При середній і 8-річній школах з 1943 року по 1957 рік працю-
вали свої бухгалтерії. 
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У другій половині 40-х і 50-х роках кількість учнів на території села 
була великою - біля  1300 чоловік, у середній школі в 1951 році навчалося 
813 учнів, у цей же час у Кіровській 7-річній школі - 348 учнів. Класи були 
переповнені. У середній школі в 1951 році був всього 21 клас. Середня 
наповненість складала більше 36 учнів, а були такі класи, де було по 43 
учні. Через нестачу навчальних приміщень доводилося працювати в дві і 
навіть у три зміни. Всі школи мали пічне опалення і до середини 50-х ро-
ків у них було відсутнє електричне освітлення. Кожен клас, як правило, 
займався в одному приміщенні. Були лише обладнані кабінети фізики і 
хімії. У другій половині 50-х років у середній школі були обладнані майс-
терні по дереву і металу, а на початку 60-х років - клас професійного на-
вчання з тракторної справи. На початку 60-х років одним із перших в об-
ласті був відкритий кабінет технічних засобів навчання, в якому проводи-
лись уроки для учнів всіх класів за спеціальним розкладом. 

Щорічно педагогічний колектив, учні, батьки та колгоспи села прово-
дили значну роботу по підготовці шкіл до нового навчального року: заго-
товляли паливо на зиму (дрова, торф, вугілля) та проводили ремонт у 
школах. У червні 1947 року у всіх школах пройшли недільники. Для Кіров-
ської 7-річної школи колгоспники за 1 день завези 15 тонн торфу161. 

Практикувалися і капітальні ремонти. Влітку 1949 року був проведе-
ний капітальний ремонт шкільного приміщення середньої школи. Держава 
на ремонт виділила майже 200 тис. крб. Крім того, в цій роботі значну 
роль відіграли колгоспи. У 1953 році була капітально відремонтована по-
чаткова школа імені Т. Г. Шевченка. 

У другій половині 50-х років шкільні кабінети все більше і більше за-
безпечувалися необхідним 
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обладнанням. У 1957 році на обладнання кабінетів середньої школи кол-
госп імені Орджонікідзе виділив 5 тис. крб.. імені Сталіна - 5 тис. крб. і 
сільська Рада - 4.800 крб.162 

У 1951 році була проведена радіофікація Кіровської 7-річки і. серед-
ньої школи. У 1956 році середня і семирічна школи імені Лисенка були 
об'єднані в одну. У середині 50-х років у селі в основному було заверше-
но перехід на обов'язкове семирічне навчання, почався поступовий пере-
хід до обов'язкової середньої освіти. 

У повоєнні роки на базі середньої школи створюється вечірня, а зго-
дом - заочна школа, в яких здобували освіту жителі села, які не мали мо-
жливості вчитися в роки війни, або змушені були рано розпочати трудову 
діяльність. Вечірня школа працювала за чітким розкладом. Тут навчалася 
сільська молодь, здобуваючи і семирічну, і середню освіту. Заняття від-
бувалися 5 днів на тиждень по чотири уроки щодня. Вечірня форма на-
вчання давала більш-менш міцні знання для її випускників. Значна їх час-
тина закінчувала навчання на "добре" і "відмінно" і вступала до середніх 
спеціальних і вищих навчальних закладів. У 1964 році випускник вечірньої 
школи Анатолій Ніколенко був нагороджений срібною медаллю. Після 
цього він здобув вищу юридичну освіту і працював юристом. 

Після закінчення війни на території села продовжувалася робота по 
ліквідації неписьменності. Можна вважати, що повністю неписьменність у 
селі була ліквідована в 1960 році, коли дві останні жінки були навчені чи-
тати і писати. 

ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 
Всі школи села були в основному забезпечені необхідними педагогіч-

ними кадрами. Вчителі початкової ланка мали, як правило, середню спе-
ціальну освіту. Декілька вчителів 
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навчалися заочно у вищих навчальних закладах. 
У 1951 році в середній школі працювали 34 вчителі та 13 технічних 

працівників. У другій половині 40-х - на початку 60-х років вчителями пра-
цювали і ті, хто під час Великої Вітчизняної війни був на фронті. Серед 
них Степан Андрійович Довженко, Олексій Антонович Гапон, Микола Ти-
хонович Артюшенко, Іван Денисович Семененко, Іван Павлович Перетя-
тько, Іван Костянтинович Дичко, Микола Артемович Сукачов. У той час у 
школі склався згуртований педагогічний колектив, який на високому рівні 
зумів організувати навчально-виховний процес. 

На високому рівні викладали біологію Олена Антипівна Ковальчук і 
Лідія Іванівна Головня. Читання іноземної мови забезпечували Іван Кос-
тянтинович Дичко і Надія Іванівна Дичко. Предмети фізико-математичного 
циклу вели Олексій Антонович Гапон, Євдокія Іванівна Хмелівцова, Іван 
Якович Башлай, Євдокія Іванівна Таран, Настя Семенівна Кандиба. 

Вчитель математики Іван Якович Башлай був провідним математи-
ком району. Він старанно готувався до кожного уроку, щоб провести його 
в самій зрозумілій і доступній формі для учнів, закріпити здобуті знання. 
Кожен урок був унаочнений. Особлива увага зверталася на розвиток в 
учнів просторових уявлень, на усний розрахунок та вміння робити мате-
матичні перетворення. На заняттях математичного гуртка головна увага 
була зосереджена на практичному використанні логарифмічної лінійки та 
роботі на місцевості. 

Олександра Миколаївна Дем'яненко з цікавістю викладала історію. 
Значна увага зверталася на історію СРСР та закономірності історичного 
процесу. Вона вела історичний гурток, а також готувала екскурсоводів 
для Ленінської кімнати, яка була відкрита в школі в 1960 році. Навчатися 
в цій кімнаті 
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мав право клас учнів, який досяг високих показників у навчанні і суспіль-
но-корисній праці. 

Завуч школи Михайло Михайлович Просяников майстерно викладав 
українську мову і літературу, постійно займався вивченням історії рідного 
краю. 

Фізичне виховання і фізичну підготовку для юнаків проводив Степан 
Андрійович Довженко. Він не мав вищої педагогічної освіти, але зміг по-
ставити справу фізичного виховання на високий рівень. Шкільні спортивні 
команди постійно займали призові місця в районі і області. Особливі успі-
хи були з легкої атлетики і лижних гонок. Для кожного учня було великою 
честю стати членом збірної команди школи. 

Вчитель Іван Васильович Жмурко, глибоко знаючи свій предмет, ці-
каво викладав географію, успішно працював географічний гурток, випус-
калася стінгазета "Глобус" та один раз на рік - журнал "Юний географ". 
Був обладнаний географічний майданчик, створені численні макети і гео-
графічні картосхеми. Систематично організовувалися велоекскурсії до 
міст Суми, Тростянця, Охтирки, Полтави. 

Педагогічний колектив середньої школи з 1944 року по 1967 рік очо-
лював Микола Тихонович Артюшенко за виключенням періоду з 1946 року 
по 1949 рік, коли він був директором Груньської середньої школи. У хара-
ктеристиці районного відділу освіти відзначалося, що він, проявляючи ма-
ксимум енергії і ініціативи, зумів організувати весь педагогічний колектив 
на покращення навчально-виховного процесу, добре налагодив методич-
ну роботу в школі, постійно працював над підвищенням ідейно-
політичного та фахового рівня. Він старанно готувався до уроків, робив їх 
цікавими і зрозумілими для учнів, користувався повагою серед вчителів, 
учнів та населення. У 1944 році за відмінну роботу школи він 
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був нагороджений МО УРСР значком "Відмінник народної освіти», а в 
1966 році відзначений орденом "Знак Пошани". 

У 1958 році МО УРСР нагородило Анастасію Семенівну Кандибу зна-
чком "Відмінник народної освіти", а вчителів: Івана Васильовича Жмурка і 
Тетяну Михайлівну Лободу - грамотами. 

У сталінські часи інтелігенція перебувала під контролем партійних ор-
ганів. Влада відносилася до вчителів і з пошаною, і з великою вимогливіс-
тю. У 40-50-х роках, як і в повоєнні часи, кожному вчителю при вступі на 
роботу необхідно було заповнити особовий листок по обліку кадрів, який 
включав 38 питань. Серед них були питання і про заняття батьків до Жов-
тневої революції, і питання, чи були вагання у проведенні лінії партії, чи 
служив у старій армії. Влада про кожного все хотіла знати. 

На підприємствах і установах була встановлена сувора дисципліна. 
Законодавство передбачало кримінальну відповідальність навіть за запі-
знення на роботу. Це стосувалося і педагогічних працівників. Наприклад, 
11 лютого 1944 року в Кіровській семирічній школі був виданий наказ № 
13, в якому зазначалося, що старша піонервожата повинна була з'явитися 
на роботу о 8.20 хв., але запізнилася на 55 хвилин без поважних причин. 
У зв'язку з цим вирішили передати справу в народний суд. 

У грудні 1959 року після широкого обговорення в Радянському Союзі 
був прийнятий закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям і про пода-
льший розвиток системи народної освіти СРСР". Відповідний закон в 
Україні був прийнятий у квітні 1958 року. У цих документах передбачала-
ся структурна перебудова загальноосвітньої школи: введення восьмиріч-
ного всеобучу, перетворення 10-річних середніх шкіл у 11-річні, створення 
матеріальної бази для оволодіння учнями шкіл однією з 
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масових професій. Стратегічним напрямком у роботі школи було визна-
чено політехнізацію, зміцнення зв'язку школи з виробництвом. Ці питання, 
до речі, в деякій мірі ставились ще на початку 50-х років. У 1959 році в 
школах почало вводитися виробниче навчання, частина занять проводи-
лася на підприємствах і в колгоспах. Поширення набув досвід створення 
учнівських виробничих бригад різного профілю. 

Звичайно, більшовицька партія, як і в довоєнні роки, прагнула пере-
творити школи в знаряддя збереження і посилення своєї влади над учнів-
ською молоддю і суспільством. Це завдання виконувалося через піонер-
ську і комсомольську організації. Виховання відданості Сталіну, більшови-
зму оголошувалося найважливішим, найвищим покликом школи. 

Це накладало значний відбиток на роботу школи. Але педагогічний 
колектив жив повноцінним творчим життям, віддаючи себе повністю спра-
ві виховання підростаючого покоління. 

ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

Професія вчителя вимагає постійної роботи над собою. Вчитель за-
лишається вчителем до того часу, поки він сам вчиться і працює над під-
вищенням свого фахового рівня. Справі підвищення кваліфікації в школі 
сприяла систематична робота методичних об'єднань, семінарів, педагогі-
чних рад, виробничих нарад. 

Але, звичайно, найголовніше - це робота кожного вчителя над собою. 
Кожна людина є людиною свого часу, ще нікому не вдалося його обігнати. 
Праця педагогів по Удосконаленню навчально-виховного процесу відби-
вала історичні особливості того часу. Вчителі займалися не лише педаго-
гічними проблемами, а й політико-виховною Роботою серед населення. 
Партія розглядала їх, як своїх 
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ідеологічних бійців. Інколи за агітаційно-масову роботу з людьми питали 
більше, ніж, безпосередньо, за професійну. У квітні 1949 року в середній 
школі був виданий наказ, який закріплював вчителів за конкретними кол-
госпами і бригадами в справі проведення агітаційної роботи. Необхідно 
було систематично виступати з бесідами і лекціями, випускати стінгазети і 
бойові листки, малювати лозунги до завдань дня. Все це обов'язково кон-
тролювалось. 

На першому плані підвищення кваліфікації було обов'язковим ви-
вчення праць Й. В. Сталіна і партійних документів. Стратегічні напрямки 
навчально-виховного процесу визначалися партією. 50-і і початок 60-х ро-
ків пройшли під знаком політехнізації. На кожне партійне рішення, яке 
стосувалося школи, необхідно було розробити і виконувати спеціальні за-
ходи. 

У 1953 році на виконання рішень вересневого Пленуму ЦК КПРС бу-
ли розроблені такі заходи: 

- не допустити відсіву з школи жодного учня; 
- виростити в кожному класі учнів-відмінників та домогтися рішучого 

поліпшення якості знань і успішності учнів; 
- опанувати спосіб виготовлення торфоперегнійних горщиків і виро-

щування в них овочевої розсади; 
- виготовити для колгоспів нашого села 15000 торфоперегнійних гор-

щиків; 
- протягом зими вивчити квадратно-гніздовий спосіб посадки картоплі, 

кукурудзи та овочів і посадити навесні цим способом у колгоспі 
імені Орджонікідзе 3 га овочевих культур; 

- взяти шефство над телятами в колгоспі ім. Орджонікідзе; 
- допомагати колгоспу імені Сталіна у вирощуванні фруктового саду; 
- протягом літніх канікул силами учнів виробити в 
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      колгоспах понад 3000 трудоднів; 
- дати для колгоспників 5 концертів художньої самодіяльності; 
- кожного місяця читати для колгоспників села по 8 лекцій; 
- посадити біля школи 100 фруктових дерев; 
- роботу на пришкільній дослідній ділянці організувати і проводити 

так, щоб дослідна ділянка стала справжньою творчою лабораторі-
єю; 

- організувати гурток по вивченню трактора; 
- організувати гурток по вивченню комбайна. 
Кожного року в школі організовувались педагогічні виставки. У 1950 

році педагогічна виставка була організована з таких розділів: 
- зошити з математики, фізики, хімії природознавства, географії, істо-

рії; 
- унаочнення з математики, фізики, хімії, природознавства, географії, 

історії; 
- зошити з української, російської, німецької мов і літератур; 
- унаочнення з української, російської і німецької мов і літератур; 
- преса школи (газети, журнали); 
- малювання і креслення в школі; 
- робота гуртків. 
Проведення таких виставок з кожним роком удосконалювалося, вво-

дилися нові напрямки, відзначалися окремі вчителі і учні. 30 березня 1956 
року відбулася педагогічна виставка, в якій взяли участь всі класи, вчите-
лі та гуртки школи. У наказі по школі було оголошено подяку за підготов-
лені експонати 24 учням. Серед них: 

- Михайло Лисенко, учень 10 класу, за виготовлений детекторний ра-
діоприймач; 

- Анатолій  Бондаренко, учень  10  класу,  за 
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      виготовлення детекторного радіоприймача і створення портрета 
Т. Г. Шевченка; 

- Микола Бей, учень 10 класу, за виготовлення радіоприймача; 
- Микола Гордієнко, учень 4 класу, за виготовлення шпаківні; 
- Віра Бараник, Таїсія Коваль, учениці 10 класу, за вишивки. 
На педагогічних радах розглядалися такі питання: 
- виховання більшовицької волі і характеру; 
- вивчення праць Сталіна з питань мовознавства; 
- дотримання єдиного орфографічного режиму; 
- стан викладання предметів; 
- стан дисципліни в школі; 
- організація повторення і підготовка до перевідних і випускних екза-

менів; 
- методика проведення уроків, які мають мету перевірки знань учнів. 
У школі видавалися класні і стінні газети. Щомісяця випускалася доб-

ре оформлена загальношкільна газета "Зміна". У другій половині 50-х ро-
ків випускається рукописний журнал з досвіду роботи педагогів "Учитель". 
Редактором журналу був Іван Васильович Жмурко, членами редколегії - 
Михайло Михайлович Просяников, Іван Якович Башлай, Євдокія Іванівна 
Таран, Олексій Антонович Гапон, Микола Артемович Сукачов. У березне-
вому випуску журналу за 1954 рік були поміщені матеріали про виконання 
постанов партії і уряду з питань освіти, десятирічну роботу в школі військ-
керівника С. А. Довженка, виготовлення унаочнень з математики, екскур-
сію на тваринницьку ферму колгоспу «Червона Армія», з досвіду прове-
дення новорічного маскараду в школі, опис досвіду роботи вчителя мате-
матики І. Я. Башлая. 

До визначних дат у школі виходила художньо 
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оформлена фотогазета, видавалася сатирична газета "Перець". 
У 50-х роках важливе значення надавалося проведенню виробничих 

нарад, на яких розглядалися питання навчання і виховання учнів. Вони 
відбувалися кожної чверті. Наприклад, у лютому 1958 року на нараді було 
розглянуто питання про підготовку учнів 10-х класів до екзаменів на атес-
тат зрілості. До неї старанно готувалися. 12 вчителів відвідали по 4-5 уро-
ків з основних предметів, вивчали роботу вчителів і успішність учнів, по-
вторення пройденого матеріалу, ведення зошитів, словників, читання уч-
нями художніх творів. На підставі вивчення цих питань на виробничій на-
раді пройшла принципова предметна розмова, були намічені конкретні 
завдання з допущених недоліків. 

На січневій педагогічній конференції 1960 року за ініціативою вчите-
лів Боромлянської середньої школи було прийнято звернення до всіх вчи-
телів Тростянеччини про створення передового педагогічного досвіду, в 
якому говорилося: "Рішення XXI з'їзду КПРС, Закон про наближення шко-
ли до життя поставили перед радянськими вчителями відповідальні за-
вдання по перебудові навчання в школі, поєднанню його з життям, удо-
сконаленню всієї системи народної освіти в країні. 

В обстановці небувалого політичного і трудового піднесення, викли-
каного рішенням XXI з'їзду КПРС, радянські вчителі прагнуть внести свій 
гідний вклад до загальнонародної справи виконання семирічного плану. 

Ми, група вчителів Тростянецького району, розуміючи велике значен-
ня освіти і виховання підростаючого покоління в період переходу від соці-
алізму до комунізму, відповідаючи на заклик вчителів м. Сум, вирішили 
створити школу передового педагогічного досвіду і беремо на себе такі 
зобов'язання: 
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- кожний урок проводити на високому ідейно-теоретичному і методич-
ному рівні, наполегливо підвищувати ефективність уроків, підтри-
мувати тісний зв'язок навчання з життям, з виробництвом, 3 прак-
тикою комуністичного будівництва; 

- готувати високоосвічених людей, які добре знають основи наук, зді-
бні до фізичної праці, добитися повної успішності учнів, виховувати 
в них активність, ініціативу і навики самостійної роботи; 

- зробити свої уроки відкритими для відвідування учителями, допома-
гати молодим педагогам оволодівати майстерністю своєї справи; 

- творчо втілювати в життя вказівки партії про комуністичне виховання 
підростаючого покоління, активно виховувати в дітях риси нової 
людини — будівника комунізму, розвивати бажання молоді бути 
корисною своїй Батьківщині; 

- наполегливо підвищувати свій ідейно-теоретичний рівень і педагогі-
чну майстерність; 

- брати активну участь у громадсько-корисній роботі, систематично 
виступати перед населенням з лекціями, доповідями та бесідами 
на політичні, науково-популярні та педагогічні теми. 

Беручи ці соціалістичні зобов'язання, закликаємо передових учителів 
Тростянецького району включитися в рух по організації шкіл передового 
педагогічного досвіду". 

Поступово педагогічний колектив школи виробив почерк своєї робо-
ти, отримував визнання в районі і області. 

Школа неодноразово контролювалася районним та обласним відді-
лами освіти. У лютому 1956 року школа протягом двох тижнів перевіряла-
ся комісією в складі 9 чоловік, яку очолював інспектор Міністерства освіти 
Віктор Григорович Стіоса. На педагогічній раді з 
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підсумків перевірки школи В. Г. Стіоса прочитав довідку протягом двох 
годин. Виступали і інші перевіряючі. 

У грудні 1957 року школа знову перевірялась комісією, яку очолював 
інспектор Міністерства освіти Шатківський. Особливу увагу комісія звер-
нула на викладання української мови і літератури, історії і географії, ма-
тематики і фізики, біології і хімії. Була проаналізована робота шкільної бі-
бліотеки. Члени комісії відвідали 87 уроків у 27 учителів. 

Перевірка навчально-виховного процесу в школі різними комісіями 
протягом багатьох років в основному підтвердила високий рівень навчан-
ня та виховання учнів. 

НАВЧАННЯ 
У післявоєнний час школа працювала за системою десятирічки: 1-4 

класи були початковими, 5-7 - середніми і 8-10 - старшими. Тоді свідоцтво 
про неповну загальну середню освіту вручалося після закінчення 7 класів, 
а атестат зрілості - після закінчення 10 класів Наприкінці 50-х років відбу-
вався перехід на неповну восьмирічну освіту. На початку 60-х років була 
введена 11-річна система навчання при початку навчання в школі з 7 ро-
ків. Учень, який закінчував 11 класів, мав вік 18 років. 

Зміни в структурі класів і тривалості навчання були пов'язані з вве-
денням в практику політехнічного навчання, наближення її до виробницт-
ва. У грудні1961 року у двох 9-х класах почалася підготовка електромон-
терів. У наступні роки у розклад старших класів було введено виробниче 
навчання, для якого відводилось два дні на тиждень: один день - на ви-
вчення теорії сільськогосподарської техніки і агрономії в школі. Другий - 
на трудову практику в колгоспах. Заняття в школі проводились за систе-
мою 6-денки Рік починався традиційно - 1 вересня. 
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Одним з найголовніших напрямків у навчанні було збереження кон-
тингенту учнів та боротьба за їх високі знання. У ті часи вчителі дуже ба-
гато працювали індивідуально з учнями без ніякої оплати. Була ціла сис-
тема позаурочних занять. Знання повністю відповідали виставленим оцін-
кам, так як ніхто не вимагав високих відсотків успішності. У 1946 році ус-
пішність становила 80%, у 1951 році в окремих четвертях з 762 учнів не 
встигало 95, у 1954 році — із 683 - 101 учень, у 1964 році з 500 учнів у 
школі було 16 відмінників. 

Перевідні і випускні екзамени проводились принципово. Учні, як пра-
вило, показували високі знання. У 1951 році учні 10-го класу успішно на-
писали екзаменаційний твір з української літератури. До речі, Міністерст-
во освіти в тому році винесло на екзамен три такі теми: "Образ більшови-
ків у романі О. Гончара "Прапороносці", "Заклик до революційної бороть-
би проти панства та царизму в поезії Т. Г. Шевченка", "Правда - Сталін! З 
ним поборемо війну (А. Малишко)". 

У 1944 році за значні успіхи у навчанні, праці та поведінці в СРСР бу-
ли введені золоті і срібні медалі. Перша срібна медаль в історії школи бу-
ла вручена випускниці 1946 року Вікторії Верхогляд. Протягом наступних 
років жодному учню медаль не вручалась. У 1953 році срібною медаллю 
був нагороджений випускник 10 класу Віктор Бурлюк. За період 1953 р. по 
1965 р. 7 учнів були нагороджені золотими медалями і 12 - срібними. 

У зв'язку з такою ситуацією значна частина населення села вважає, 
що першим медалістом школи був Віктор Бурлюк. 25 червня 1953 року 
педагогічна рада прийняла таке рішення. "Порушити клопотання перед 
обласним відділом народної освіти про нагородження учня Віктора Бур-
люка срібною медаллю за відмінну успішність і зразкову поведінку". 
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Учень В. Бурлюк протягом 8, 9, 10-го класів навчався на «відмінно» і 
відзначався зразковою поведінкою та організаторськими здібностями. 

У 1951-52 навчальному році був головою учнівського комітету і ста-
ранно виконував всі покладені на нього обов'язки. 

За сумлінну роботу головою учнівського комітету учень Віктор Бурлюк 
одержав подяки від дирекції школи. За активну участь у культурно-
масовій та громадській роботі заохочувався. 

В. Бурлюк користувався заслуженим авторитетом як серед товари-
шів, так і серед учителів. Маючи нахил до математичних дисциплін, фізи-
ки, історії, учень завжди допомагав своїм товаришам у піднесенні їхніх 
знань і успішності. 

Батьки учня Бурлюка докладали всі можливі зусилля для виховання 
свого сина. Вони добре відносились до школи, завжди радились з дирек-
цією, вчителями в питаннях виховання сина. 

Після закінчення школи В. Бурлюк закінчив Ризьке військове авіацій-
но-технічне училище, навчався в Ризькому вищому військово-
інженерному училищі. У 1964 році закінчив Ризький політехнічний інсти-
тут. Всі ці навчальні заклади він закінчив на "відмінно" з червоним дипло-
мом. Деякий час служив в армії, з 1979 року і до 1987 року був виклада-
чем Ризького вищого воєнно-інженерного училища. Він є висококласним 
спеціалістом в галузі радіообладнання. Це його робота і захоплення на 
все життя. Він здобув звання "Заслужений радист СРСР", був учасником 
всесоюзних виставок, має два державних свідоцтва на винаходи для вій-
ськових цілей в галузі авіаційного радіообладнання. 

Звичайно, така робота і захоплення мають і користь для сім'ї. Віктор 
Петрович вважав, що з його знаннями і досвідом якось соромно йти до 
магазину і 
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купляти там телевізор. Тому він сам зробив телевізор, який вийшов не гі-
ршим, ніж телевізори зарубіжних фірм. 

На сьогодні Віктор Петрович разом з сином і дружиною проживають в 
столиці Латвії Ризі, часто приїздить в рідне село. 

Міцні знання давали можливість випускникам різних років успішно 
продовжувати навчання у вищих та середніх навчальних закладах і здо-
бувати різні професії. З випуску 1948 року 18 юнаків і дівчат вступили до 
вищих та середніх навчальних закладів. Серед них: Віктор Кутас, Іван До-
вженко, які стали студентами Харківського інституту залізничного транс-
порту, а Володимир Бараник здав на "відмінно" екзамени в Харківський 
медичний інститут163. 

За період 1944-1957 рр. середня школа імені В. І. Леніна випустила 
760 учнів, з яких 20 стали інженерами, 50 - лікарями, фельдшерами, 62 - 
вчителями. Понад 300 випускників здобули ту чи іншу професію. 

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 
Колектив середньої школи у другій половині 50-х років і в першій по-

ловині 60-х років, крім навчання, постійно надавав великого значення 
трудовому вихованню, благоустрою території, проведенню ремонтних ро-
біт у школі, посильній допомозі колгоспам села. Поступово традицією у 
школі стало садіння алей випускниками школи. У 1957 році два випускних 
класи посадили алеї з лип та беріз. Тисячі декоративних і фруктових де-
рев прикрасили територію села і колгоспів. Щорічно школярі здавали ме-
талолом і макулатуру. 

У ті роки учні постійно на колгоспних плантаціях збирали довгоноси-
ків. Інколи на поля виходило до 250 дітей, які за день збирали до 20 кг 
цього шкідника. Багато учнів протягом літа працювало в колгоспах. У 1954 
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році учень школи Володимир Калашник влітку доглядав коней у колгоспі 
Орджонікідзе і досяг добрих результатів. Він не лише заробив певні кош-
ти, а й став учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки. 

Значну допомогу надали вчителі і учні в 1955 році колгоспам під час 
весняної сівби, збиранні урожаю кукурудзи, картоплі та інших культур. 
Тільки за копання картоплі в колгоспах імені Сталіна, імені Калініна та 
імені Орджонікідзе школа одержала майже 3100 карбованців і понад 11 
тонн картоплі, яка була реалізована. За ці кошти був придбаний духовий 
оркестр164. Щорічно для колгоспів виготовляли торфоперегнійні горщики. 
У 1955 році їх було виготовлено 16 тисяч. Влітку 1956 року учні обробля-
ли 25 га соняшнику, 150 га кукурудзи, 5 га цукрових буряків у колгоспі іме-
ні Сталіна. Переважна більшість випускників 1956 року стала працювати в 
колгоспах, деякі з них поїхали на цілину, а учні 10-Б класу на заклик партії 
вирішили всі працювати у вугільній промисловості165. 

У 1956 році були обладнані майстерні по дереву і металу на 20 робо-
чих місць кожна. Значна увага приділялася проведенню практичних сіль-
ськогосподарських робіт. Був свій трактор та різні сільськогосподарські 
машини166. 

Протягом 50-х років Комуністичною партією неодноразово зверта-
лась увага на покращення трудового виховання. Переломними в даному 
плані стали рішення XXI з'їзду КПРС та Постанова "Про зміцнення зв'язку 
школи з життям і подальший розвиток системи народної освіти СРСР», в 
яких зазначалось, що поряд з навчанням головним завданням школи є 
підготовка учнів до життя, до суспільно корисної праці. У зв'язку з цими 
рішеннями в школі стали приділяти значно більше уваги трудовому вихо-
ванню. 

У 1958 році була створена учнівська виробнича бригада, яка склада-
лася з 117 учнів. Члени бригади в 
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цьому році посадили 200 га кукурудзи, 30 га соняшнику, зібрали по 50 ц 
гібридної кукурудзи на площі 25 га, посадили і обробили 6 га полуниць. 

У серпні 1958 року на районній конференції вчителів всіх привертав 
увагу фотомонтаж, на якому десятки фотографій розповідали про різно-
манітність шкільного життя Боромлянської середньої школи: суспільно 
корисну працю, навчання, роботу гуртків та відпочинок учнів.167 

У грудні 1959 року за справи учнівської виробничої бригади було що 
звітувати на районному зльоті її голові Ользі Швед. За цей рік при допо-
мозі учнів була збудована шкільна теплиця. У колгоспі "Червона Армія" на 
25 га учні виростили по 34 ц гібридної кукурудзи сорту Буковинський-1. 
Весною в ґрунт  було внесено 725 тонн перегною. 

Ольга Швед закінчила трудовий рапорт таким віршем: 

В юнім серці немає тривоги, 
Кличуть кожного далі ясні, 
Перед нами широкі дороги 
Розлились, мов річки навесні. 
Наша юність, мов повінь бурхлива, 
Серце прагне нових перемог, 
Ми тобі, Батьківщино любима, 
Свої сили й знання несемо. 

За успіхи в праці виробничій бригаді було подаровано електричну 
швейну машинку. 

У другій половині 50-х років існувала невелика шкільна кролеферма, 
з якої щорічно здавали по 100-200 кролів. Весною 1960 року на районно-
му зльоті юних кролівників було поставлено завдання виростити 26 тисяч 
кролів. Юні боромлянські кролівники взяли на себе серйозне зобов'язання 
- виростити і здати в рахунок колгоспу імені Сталіна 3 тисячі кролів. До 
цієї справи колектив віднісся з повною відповідальністю. Був побудований 
за допомогою колгоспу імені Сталіна та колективу промартілі "Трудовий 
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шлях" своєрідний комплекс по вирощуванню кролів, який включав типо-
вий крільчатник розміром 6 м х 30 м, критий шифером для утримання 
кролів у зимовий період. Була відведена спеціальна територія, розміром 
50x50 м, огороджена сіткою. На вулиці влітку було встановлено десятки 
"багатоповерхових кліток". Для вирощування кролів застосовувався так 
званий траншейний спосіб, коли вони вирощувались у вольєрах на свіжо-
му повітрі. Осіння кількість кролів досягла 1200 штук. 

1960 рік приніс вагомі результати роботи учнівської виробничої бри-
гади. За нею було закріплено 30 га землі, коней - 4, плугів - 2, борін - 3, 
культиваторів - 1, возів - 1, сіялок - 1, тракторів - 1. Вирощено і здано 
державі кролів - 810 штук на суму 6733 крб. 

Зібрано врожай і здано колгоспу 
Назва культур Площа в га Урожай з га, ц Разом урожай, ц
Овес на зерно 4 15 60 
Однорічні трави на сіно 2 27 54 
Кукурудза на зерно 4 20 80 
Кукурудза на корм 2 200 400 
Кукурудза на силос 6 —  
в т. ч. зеленої маси  180 10808 
Зерна  40 240 
Цукровий буряк 1,5 200 300 

Крім того, учнівська виробнича бригада допомагала У вирощуванні 
гібридної кукурудзи на площі 11 га та виконувала різні сільськогосподар-
ські роботи. Учні виконали роботи обсягом на 1120 трудоднів. 

У 1961 році на пришкільній ділянці була запроваджена така, як у кол-
госпі, польова десятипільна та огородня восьмипільна сівозміни. 
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Юннати виростили такий урожай: 

Польова десятипільна сівозміна 
Назва культури Урожай культур в переводі на га, ц 
Кукурудза 70 
Озиме жито 28 
Озима пшениця 32 
Яра пшениця 25 
Цукровий буряк 500 
Багаторічні трави 600 (зеленої маси) 
Цукровий буряк 500 
Гречка 15 
Гарбузи (зайнятий пар) 20 штук 

Юннати проводили досліди: 
Олександра Сумець - "Вплив різних мінеральних солей на урожай цу-

крових буряків". Одержала високий урожай цукрових буряків - 500 ц з га; 
Неоніла Білик - "Вплив строків посіву гречки на урожай". Одержала 

урожай гречки 15 ц з га; 
Людмила Калашник - "Вплив густоти на урожай кукурудзи". Одержала 

урожай кукурудзи 70 ц з га. 
Ніна Калашник - "Вплив додаткового запилення 
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на урожай озимої пшениці". Одержала урожай при додатковому запиленні 
32 ц з га. 

У теплиці юннати вирощували цибулю, огірки, салат, шпинат, розсаду 
капусти і помідорів. 

Юннат Лідія Струтинська проводила дослід "Розмноження картоплі 
паростками". 

У 1961 році і в наступних роках велика шкільна кролеферма через 
захворюваність кролів і великий падіж практично припинила свою роботу. 
Робота шкільної виробничої бригади продовжувалась. Для щорічного під-
ведення підсумків її роботи кожної осені проводилось свято урожаю. 

ГУРТКОВА РОБОТА 
Педагогічний колектив займався не лише навчальними заняттями. У 

позаучбовий час протягом другої половини 40-х - першої половини 60-х 
років щорічно працювало 15-20 гуртків за інтересами. У 1949 році були 
такі гуртки, якими керували вчителі: 

- історичний - О. М. Довженко; 
- гурток юннатів - Т. Ф. Ніконова; 
- хімічний - П. В. Мовчан; 
- фізичний - О. А. Гапон; 
- математичний - В. Г. Ведь; 
- математичний - Н. С. Кандиба; 
- літературний - В. Ф. Блєднова; 
- літературного читання - Л. А. Веселовська; 
- літературного читання - Т. М. Лобода; 
- керівник драматичного гуртка учнів 8-10 класів - М. М. Просяников; 
- керівник драматичного гуртка учнів 5-7 класів - О. К. Шереверя; 
- керівник драматичного гуртка учнів 6-х класів - П. С. Горошко; 
- географічний - І. В. Жмурко; 
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- керівник співочих гуртків - С. А. Довженко; 
- керівник співочих гуртків - М. М. Просяников. 
У наступні роки деякі з гуртків припиняли свою роботу, але виникали 

й нові. У 1949 році за ініціативою учня Володимира Касьяна був створе-
ний струнний оркестр у складі 6 учнів. У 1951 році була оголошена подяка 
учителю Марії Семенівні Фальковій за добру роботу балетного гуртка. У 
1956 році за відмінну роботу танцювального гуртка була відзначена вчи-
тель Валентина Федорівна Гнітіна. Постійно перед населенням виступали 
з виставами драматичні гуртки, якими керували М. М. Просяников і В. Ф. 
Блєднова. За участь у художній самодіяльності учням і вчителям оголо-
шувалися подяки. У 1955-56 навчальному році за особливу участь у ху-
дожній самодіяльності учень 9-Б класу Микола Кривич був нагороджений 
грошовою премією у сумі 100 крб. У 1955 році почав працювати духовий 
оркестр, постійним керівником якого протягом 20 років був вчитель І. В. 
Жмурко. 

З великим ентузіазмом працювала керівник художньої самодіяльності 
Євгенія Карпівна Просяникова. Шкільний хор, яким вона керувала, налі-
чував більше 100 учнів 5-10 класів. Вона вела ще декілька художніх гурт-
ків. Діти виступали і в школі, і серед жителів села. У 1958 році учні під ке-
рівництвом Є. К. Просяникової виступили з 15 концертами для населення. 

Протягом ряду років викладачі фізики Є. І. Таран і О. А. Гапон щоріч-
но влаштовували вечори "цікавої фізики". Проводилися вони так. Спершу 
вчителі домовлялися про тематику вечора, складали примірний його 
план. Перший пункт плану - вступне слово, з яким міг виступити вчитель 
або учень 9 чи 10 класу. Визначався список літератури, яку необхідно бу-
ло використати, передбачалися фізичні досліди, експериментальні задачі, 
фізичні парадокси, цікаві запитання і розповіді. 
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Вечори пробуджували в учнів зацікавленість до вивчення фізики і техніки. 
Підготовка вечора займала півтора-два місяці. За цей час учні корис-

тувалися різною додатковою літературою, зокрема журналами "Фізика в 
школі", "Юний технік", "Знание - сила", "Техника молодежи", Наука і жит-
тя". 

Під час підготовки до вечора були випадки, що учні знаходили більш 
вдалу форму проведення досліду, цікавішу задачу, загадку, ніж ті, які на-
мічалися в плані. 

У програму вечора включали показ діафільму, що відповідав його ме-
ті. Ось зміст одного з вечорів: спершу - доповідь на тему: "Від Ціолковсь-
кого - до наших днів", потім - демонстрування польоту ракети, наведення 
прикладів використання реактивного руху тваринами (медуза), у техніці 
(водяні турбіни, водяні двигуни, реактивні літаки), потім запитання. На-
приклад, відомо, що для посилення тяги в печах встановлюють високі 
труби. Як же створюється тяга в топці паровоза? На вечорі визначали пе-
реможця. Ним був той учень, який найбільше давав вірних відповідей. 

Вечір тривав дві години. Крім вечорів цікавої фізики, організовували 
вечори запитань і відповідей. Днів за десять перед таким вечором у кори-
дорі школи вивішували бюлетень, де були написані всі запитання і задачі, 
на які треба дати відповідь. 

Вечір відкривав один з керівників фізичного або фізико-технічного гу-
ртка, а саме ведення вечора здійснював один з учнів. Заздалегідь обира-
лося журі. Ведучий зачитував з бюлетеня запитання або задачу, бажаючі 
відповідати, піднімали руки. За правильну відповідь зараховувалося очко, 
за неповну - пів очка, за невірну - нуль. 

У кінці вечора визначався переможець. 
З цікавістю проводилися також хімічні вечори, як у школі, так і для на-

селення. Тут також були виступи 
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досвідченого вчителя Тамари Федорівни Никонової, виступи учнів, хімічні 
досліди. 

Вечори закінчувалися постановкою п'єси, у якій грали самі учні. 
У 50-х роках добре була організована позакласна робота з фізичного 

виховання. З 578 учнів 5-10 класів нею було охоплено біля 500 дітей. У 
1952-53 навчальному році фізкультурний колектив включав у себе 335 
учнів, до складу ДТСААФ входило 220 учнів. Працювали такі спортивні 
секції: 

- легкоатлетична - 72 учні; 
- волейбольна - 48 учнів; 
- баскетбольна - 20 учнів; 
- гімнастична - 15 учнів; 
- стрілецька - 21 учень; 
- лижна - 17 учнів. 
Протягом першого півріччя цього року було проведено два змагання з 

легкої атлетики, 3 - з волейболу, 2 - з стрільби, 1 - з лиж. Учні взяли 
участь у районних та обласних легкоатлетичних змаганнях. Стрілецька і 
лижна команди зайняли перші місця в районі. Кращими класами з фізку-
льтурної роботи були визнані: 10, 9-А, Б і 7-А класи. Щорічно проводились 
шкільні спартакіади. Вони, як правило, відбувалися у вихідні дні, і, крім 
учасників, збирали багато глядачів, як учнів, так і жителів села. 

19 січня 1958 року відбулися лижні змагання, в яких взяли участь 148 
чоловік, 89 юнаків і дівчат склали норми значка ГПО, підтвердили другий 
спортивний розряд З юнаки, третій — 7, юнацький спортивний розряд - 5. 

Найкращих результатів добились учні 9-10 класів Іван Ткаченко і Вік-
тор Мироненко, які 10-кілометрову дистанцію пройшли за 41 хв. За 42-47 
хвилин цю відстань пройшли молоді лижники: В'ячеслав Наріжний, Ми-
хайло Бараник, Віктор Лобуренко і Михайло Трипільський. 

Серед дівчат на дистанції в 3 км першість завоювала 
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учениця 10 класу Єфросинія Нестеренко. її результат - 14 хв. 35 секунд. 
Таким чином, вона перекрила на 2 хв. 40 сек. свій попередній показник. 

У ті роки вчителями фізичної культури були Степан Андрійович Дов-
женко і Олександр Миколайович Залетулін. 

СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ 
У післявоєнний час сільська лікарня розміщалася в тих же будинках, 

що і до війни. Таких приміщень було п'ять. По боромлянському їх назива-
ли відділеннями. 

У 40-50 роки лікарня була розрахована на 30 ліжок, а з 1960 року їх 
стало 50. Постійно в ці роки зміцнювалася матеріальна база, упорядкову-
валися корпуси, палати, кабінети лікарів. В 1958 році почав працювати 
рентгенівський кабінет від маленької електростанції при самій лікарні. 
Значну роботу в обладнанні рентгенівського кабінету провів В. І. Яресько, 
а потім забезпечував його добру роботу. У подальшому він закінчив ме-
дичний інститут, став працювати хірургом в Тростянецькій районній лікар-
ні, де працює і сьогодні. Він провів тисячі операцій, десяткам людей вря-
тував життя, став відомою людиною в районі. 

У 50-х роках фельдшером працював Митрофан Омелянович Мико-
ленко. Його стаж в сільській лікарні - більше 40 років. Це був чуйний і вмі-
лий фельдшер. 

Вдень і вночі він поспішав на допомогу хворій людині. Великий досвід 
і відмінне знання справи забезпечили йому визнання серед односельчан. 

У 1956 році до Боромлі приїхала Алла Семенівна Бурих і відразу за-
рекомендувала себе знаючим лікарем. 

Скоро серед жителів поширилася чутка: "Хороший зубний лікар!" Ба-
гато пацієнтів були щиро вдячні їй. А дехто був прямо в захопленні: "При-
йшов я на прийом до Алли Семенівни. Вона розмовляє зі мною про щось 
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стороннє. Не встиг щось відчути, як все було закінчено". 
Лікуючи людей, Алла Семенівна побачила, що багатьом жителям по-

трібне протезування зубів. З її ініціативи придбано було обладнання зу-
бопротезної лабораторії. Добре працював зубний технік Микола Степано-
вич Панасюра. За цей час було оздоровлено кілька тисяч чоловік. 

Зубний кабінет Боромлянської лікарні обслуговував села Боромлян-
ської сільської Ради, а також Жигайлівку і Криничне. Приїжджали хворі з 
Краснопільського і Лебединського районів. 

У 1958 році лікарем-хірургом був призначений Іван Юхимович Єре-
щенко. Як і люди його покоління, він пройшов сувору школу життя. У роки 
Великої Вітчизняної війни був у діючій армії: і на медичних посадах, і на 
передовій. За бойові заслуги був нагороджений орденом Вітчизняної вій-
ни II ступеня і багатьма медалями. У 1960 році він став головним лікарем і 
працював на цій посаді більше 30-и років. Вся його робота була направ-
лена на зміцнення матеріальної бази, піднесення ефективності лікування, 
він був, як кажуть, на бойовому посту вдень і вночі. 

На початку 60-х років населення обслуговувало 4 лікарі, 22 працівни-
ки середнього медичного персоналу і 15 молодшого. У той час лікарня 
була добре оснащена, тут приймали роди, а не їздили, як зараз в район. 
Родильне відділення обслуговувало не тільки Боромлю, а й навколишні 
села. Щорічно приймали 180-200 родів. Односельчани добре знають і з 
повагою відносяться до роботи акушерок Марії Василівни Стрибуль і Ган-
ни Антонівни Билинки. 

Було також туберкульозне відділення на 20 ліжок, хірургічне - на 10 
ліжок, терапевтичне - на 15 ліжок. До районної лікарні везли лише із сер-
йозними захворюваннями. Майже всі хворі лікувалися на місці. 
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І. Ю. Єрещенко сам робив хірургічні операції. Зокрема, оперував виразку 
шлунку. 

З медичних працівників схвальні відгуки серед населення мали Марія 
Мусіївна Сумцова та Ганна Григорівна Коваленко. 

Свою діяльність у медицині починала тут і Раїса Іванівна Ткаченко, 
яка згодом здобула вищу освіту і вже протягом десятків років працює лі-
карем-дерматологом у районній лікарні. Вона є єдиним спеціалістом тако-
го напрямку в районі. її вміння підійти до людини, допомогти їй у скрутну 
хвилину, а то й просто порадити, забезпечили їй визнання серед тисяч 
людей. Раїса Іванівна не лише лікує, вона вміє підібрати найкращі слова і 
виступити з цікавою лекцією, як для дорослих, так і для учнів. 

Працівники лікарні надавали медичну допомогу не лише на стаціона-
рі, а й постійно відвідували хворих вдома, вели роз'яснювальну роботу на 
підприємствах і організаціях. У 40-50-х роках медичні працівники до хво-
рих добиралися пішком, у кращому випадку лікаря довозила так звана лі-
нійка, запряжена конем. Лише на початку 60-х років з'явився автомобіль-
полуторка, а в 1965 р. — легковий автомобіль швидкої допомоги. 

КУЛЬТУРА 

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ 
Після вигнання фашистів з території села в ньому поступово віднов-

лювалося життя. Почали працювати колгоспи і організації. Час був дуже 
важкий. Але не тільки працею жили люди. Поступово відновлювалося 
культурне життя. Перш за все, постало питання: де розташувати сільсь-
кий клуб? Справа в тому, що в селі відновили роботу невеличкі клуби 
майже в кожному колгоспі. Вони розміщувалися в звичайних селянських 
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хатах і могли зібрати до 100 чоловік кожний. Загальносільського клубу не 
було, так як Будинок культури на 400 місць був повністю зруйнований під 
час війни. 

Спочатку сільський клуб знаходився в одному з приміщень школи, а 
згодом перебрався на другий поверх приміщення нинішньої сільської Ра-
ди. Там же, на другому поверсі, була і сільська бібліотека. У 1949 році її 
фонд налічував 1213 книг. 

Незважаючи на скруту того часу, сільський Будинок культури постійно 
зміцнював свою матеріальну базу. Лише в 1951 році було придбано 100 
стільців, 6 столів, 4 етажерки для книжок, завісу для сцени, акордеон, де-
корації, більярд, радіоприймач, 8 струнних інструментів, силами активу 
клубу збудовано кінобудку. 

У 50-х роках Боромлянський сільський клуб був улюбленим місцем 
культурного відпочинку колгоспників, робітників МТС, інтелігенції. Щове-
чора до клубу сходилося чимало людей послухати радіо, почитати свіжі 
газети, журнали або послухати акордеон, піаніно, читання вголос якогось 
художнього твору. До послуг любителів ігри: більярд, шахи, доміно. 

Кожний бажаючий мав можливість спробувати свої сили в одному з 
гуртків художньої самодіяльності. Таких гуртків при клубі було сім: драма-
тичний, хоровий, музичний, літературний, спортивний, шашечно-шаховий, 
танцювальний. У кожному з них брали участь 7-15 чоловік. Активними 
учасниками гуртків художньої самодіяльності були: колгоспниця артілі ім. 
Орджонікідзе Клавдія Тупаленко, робітники Ангеліна Тесленко, Клавдія 
Довженко, Катерина Котлярова, Борис Кобушко. Драматичний гурток під-
готував у 1952 році до постановки на сцені сільського клубу п'єсу "Ланко-
ва". Був проведений літературний вечір за книгою Г. Ніколаєвої "Жатва". 

324 



Драматичним гуртком керував вчитель Михайло Михайлович Прося-
ников, а хоровим і музичним - вчитель Іван Васильович Жмурко. 

У 1953 році аматори сільського клубу були відзначені за участь у ра-
йонному огляді художньої самодіяльності. у програмі їх виступу були пісні 
радянських композиторів, музичні номери, колгоспні частушки, художні 
читання. Приємне враження залишилося від виконання українських танців 
Флорою Фалько і Марією Сумець. Добре виконували частушки Клавдія 
Довженко і Клавдія Дубовик. 

Поступово традицією стало проведення сільських фестивалів худож-
ньої самодіяльності, перший з яких відбувся в жовтні 1956 року. Ось як він 
проходив: звучав Державний Гімн Радянського Союзу і підіймався черво-
ний прапор. Самодіяльність виступала із своєрідної естради, яка розмі-
щалася на сцені, зробленої шляхом з'єднання автомобілів. Присутніми 
були тисячі людей. Все це відбувалося на сільському стадіоні. 

Першим виступив хор середньої школи ім. Леніна. Потім на сцені де-
монстрували своє вміння окремі виконавці. Учень 10 класу В. Левченко 
прочитав вірш "Разные дороги" і виконав пісню "Спят курганы темные". Із 
задоволенням слухали присутні пісні, які виконав жіночий хоровий колек-
тив - "За горою у колодца", "Под окном черемуха колышется". Уривок з 
поеми В. Маяковського "Володимир Ілліч Ленін" прочитав А. Миколенко. 

На фестивалі було виконано багато хорових і сольних номерів, тан-
ців, виступав духовий оркестр школи ім. Леніна. 

Поступово утверджувалася ще одна традиція - це проведення зустрі-
чей різних поколінь. У червні 1958 року відбувся тематичний вечір, при-
свячений 40-річчю Комуністичної партії України. 
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У клубі зібралися представники трьох поколінь. Ті що боролися за 
Радянську владу, відстоювали її в громадянській війні, будували перші 
колгоспи, захищали рідний край від навали фашизму в період Великої Ві-
тчизняної війни, ті, що трудилися на полях колгоспів, на підприємствах і в 
установах. 

Третє покоління - це юні піонери. Вони прийшли привітати своїх бать-
ків та старших братів і послухати про їх героїчні діла. 

Зі спогадами про громадянську і Велику Вітчизняну війни виступили 
голова сільради Е. М. Назаренко та учитель середньої школи І. К. Дичко. 

Клуб та бібліотека до вечора оформили плакат "Комуністична партія 
України - бойовий загін КПРС!", книжкові виставки - "Славне сорокаріччя!", 
"Слава Ленінському комсомолу!" 

На закінчення відбувся концерт168. 
У листопаді 1961 року було відкрито Боромлянський Будинок культу-

ри. Він споруджувався декілька років на кошти колгоспів. Найбільший 
вклад в його будівництво внесли колгоспи ім. Сталіна та ім. Кірова. У Бу-
динку культури був просторий зал на 350 місць, фойє та кімнати для за-
нять гуртків художньої самодіяльності. 

Першим директором Будинку культури був Борис Семенович Бритов. 
Почав діяти вперше після війни сільський самодіяльний хор. Були ство-
рені різні художні колективи. Готувалися великі концерти до святкових 
дат, під час яких виконувалися пісні про Батьківщину, про Леніна та Кому-
ністичну партію, про грізні роки Великої Вітчизняної війни, а також народні 
пісні. 

Наприкінці 40-х років у селі була започаткована добра традиція, на-
зивалася вона "Боромлянська виводка". Молодь села, а також люди се-
реднього віку, збиралися групами і в супроводі баяна чи гармошки ходили 
і співали пісень від містка через р. Боромлю до повороту на 
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Жигайлівку. У той час цей відрізок шляху був вимощений бруківкою. Ав-
томобільна дорога через село з асфальтовим покриттям пройде в 1962 
році. Людей збиралося багато. Звучали переважно народні пісні. Не об-
ходилося і без бійок. Ця традиція продовжувалася до 1961 року, до часу 
відкриття Будинку культури. 

Ще одна добра традиція виникла в той час. У прекрасному старовин-
ному парку, де росли столітні дерева, у вихідні й святкові дні вечорами 
грав духовий оркестр, і під його мелодії розважалася і танцювала молодь. 
Ця традиція була з 1956 по 1965 рік. Цей парк знаходився на території 
нинішньої ПМК-145. 

У другій половині 40-х - на початку 60-х років у більшості колгоспів 
були футбольні команди, а в Боромлянській МТС їх було дві. У 1957 році 
правління колгоспу ім. Орджонікідзе за ініціативою голови Григорія Сте-
пановича Підвезька виділило ділянку для стадіону, закупило інвентар та 
футбольну форму вартістю 3 тисячі карбованців. Благоустрій стадіону 
своїми руками виконала молодь. Спортивну честь рідної артілі успішно 
захищали Володимир Жалнін, Петро Котляров, Анатолій Заєць, Іван Пет-
ренко, Володимир Піддубовик, Василь Савостян. 

Ще про одну традицію тих років хотілося б зазначити. Протягом літа-
осені в центрі села на спортивному майданчику школи збиралося багато 
молоді для гри в волейбол. Грали на висадку, зранку і, як правило, до 
обіду. Тут було багато вболівальників і школярів, які з цікавістю спостері-
гали за грою дорослих. 

СІЛЬСЬКІ ПОЕТИ 
Парадоксом другої половини 40-х - початку 60-х років була віра прос-

тих людей у краще майбутнє, у створення комунізму. Цьому не могли за-
вадити ні тяжкі рани війни, ні голод, ні сталінські репресії. Слову Радянсь-
кої влади 
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і партії вірили. Наші сільські поети-початківці тих років відображали дух 
часу. Звичайно, сьогодні інші часи, але історію як, і життя, можна прожити 
лише один раз. Захоплювався поезією у ті часи Олександр Васильович 
Билинка. У 1958-1959 роках районна газета "Ленінська правда" надруку-
вала такі його вірші: 

Відгриміли бойові походи 

Відгриміли бойові походи, 
Зацвіла відроджена земля. 
Знов гудками кличуть нас заводи 
І шумлять врожаями поля. 
Над полями дзвінко пісня лине, 
Все від неї наче ожива. 
Це співає плем'я соколине, 
Це щаслива молодість співа. 

Мимоволі згадую я нині 
Тих, що в бій, на смерть хоробро йшли — 
За свободу й щастя Батьківщини, 
Юність без вагання віддали. 
Сорок третій... Мимо мін і згарищ, 
Йшли полки на захід, на Берлін, 
Йшов зі мною поруч мій товариш 
З-під Уфи, Микола Головін. 

Разом ми ділили всі незгоди, 
І раділи виграним боям. 
На привалах разом з рідним взводом 
Ми пісні співали під баян. 
Коли ж тяжко нам ставало дуже, 
Коли смуток в серце заповзав, 
Ти завжди втішав мене, мій друже, 
Я ж тобі чим міг допомагав. 

- Вмієте ви, хлопці, німців бити, 
Хоч вам тільки по сімнадцять літ. 
Можна вже і в комсомол вступити, - 
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На привалі мовив замполіт 
І одного ранку, після бою, 
Ще в нас піт солоний не обсох, 
У штабній палатці під вербою 
В комсомол приймали нас обох169. 

За партію я голос віддаю 

Щоб мирний труд і щастя вічно 
Вітчизну славили мою, 
Щоб семирічки план величний 
Наблизив день комуністичний 
За партію я голос віддаю170. 

Вчитель української мови і літератури Микола Петрович Романіка, 
сам, з великим натхненням писав поетичні рядки і навчав цьому учнів. 

Рідній партії 

В степах України розлогих, великих 
Ми пісню складаєм тобі, сонцелика. 
Ясну і крилату, до неба що лине, 
За волю незламну, за мужність орлину. 

За те, що невтомно щодень, щогодини 
По-батьківськи дбаєш про нас без упину. 
Ведеш у майбутнє, де щастя висоти, 
Ніхто нас з тобою не зможе збороти! 

У відповідь ми на твоє піклування 
У праці помножимо наше зростання. 
Прикрасимо край наш рясними садами, 
Шумітиме золотом хліб над полями. 

Життя наше повне, як веснами ріки, 
Бо партія з нами — ми з нею навіки!171 

На шлях 

Такий ясний, не змеркне що в віках, 
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До сонця в нашого народу шлях. 
37 років тим шляхом він іде — 
По ньому партія його веде. 
Це шлях дерзань великих і творінь 
І гордий пісні літ у далечінь 
Це дружби шлях з народами всіма, 
Міцніше дружби сили ще нема. 

Ця дружба — смерть підступним ворогам, 
Що думають затьмарить щастя нам. 
Це — росту шлях, це — радість поколінь 
З других шляхів лишається лиш тінь. 
І кожний день багатствами сповна, 
Встає ще більш могутньо даль ясна, 
Такий у нашого народу шлях, 
Повитий славою, безсмертний у віках172. 

Вперше голосую 

Я з хвилюванням підходжу до урни, 
Стримую спів, що в душі нароста, 
Мов на параді військовім, під сурми, 
Крок свій чеканю, людина проста173. 

Я опускаю бюлетень 

За рідну партію, народ, 
За нашу Армію і Флот, 
За комунізму світлий день 
Я опускаю бюлетень174. 

Вчитель Олександр Шереверя також займався поетичною творчістю. 
Ось деякі з його віршів. 

Москва 

Любов сердець до тебе хутко лине, 
Чуття найкращі, мрії і слова 
Ти славне місто — серце Батьківщини, 
Столиця рідна, зоряна Москва. 

330 



Твоє ім'я провідною зорею 
Нам світить шлях до ще ясніших днів. 
Тебе ми славим дружною сім'єю — 
Вітчизни вірних дочок і синів. 

Країна Рад — Союз Республік братніх 
Сьогодні шле привіт тобі палкий. 
Москва! — був клич бійцям на подвиг ратний, 
Москва! — є клич на подвиг трудовий. 
Тебе вітає плем'я соколине 
Віками древня, та в віках нова. 
Ти славне місто — серце Батьківщини, 
Побідоносна Сталінська Москва. 

Першотравень 

Шахти, села й міста, і колгоспні лани 
З півдня, півночі, заходу й сходу — 
Вся Вітчизна моя у цей радісний день 
Шле привіт переможцю-народу. 
І колони ідуть, торжествує земля 
Під знаменом свободи і праці 
Гімн народу — грими! Прапори хай цвітуть 
В шумі радісних хвиль демонстрацій! 

Лийся ж, лийся вино, пісне, линь голосніш! 
О, життя повне щастя, чудове. 
А на завтра ізнов піде кожний на штурм, 
На фронти трудові відбудови. 
На просторах ланів і під гуркіт станків 
Хай же пісня труда не змовкає! 
Своїх дочок й синів батько Сталін з Кремля 
З Першотравнем сьогодні вітає. 

Весна 

- Весна! Весна! — співає все навколо; 
На поле йде колгоспний трудівник, 
Щоб вчасно у цей день засіять рідне поле, 
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Що буде годувать людину цілий рік. 
Вітає ранок, тиша урочиста, 
І неба синь сміється до землі. 
На полі лине пісня тракториста, 
Стукочуть зрання в кузні ковалі. 

Зерно добірне на посів в безтарках 
Везуть на поле валкою підвід. 
Димок завис на полі — то кухарки 
Смачний готують сівачам обід. 
І лине спів юнацький аж до рання 
Під спів мотора з краю і у край. 
Кується міць в пориві соцзмагання 
У боротьбі за сталінський врожай. 

На поле йдуть дівчата чорноброві, 
Їх ланкова стріча в ранковій млі. 
З натхненням повним щастя і любові, 
Герой труда радянської землі. 

На патріотичну тему писав вірші Іван Галушка. Ось лише один з цих 
віршів. 

Сьогодні святкова моя Батьківщина 

Святкова сьогодні моя Батьківщина, 
Зима навкруги, та на серці весна. 
Кругом прапори розцвіли, мов калина, 
І краю немає веселим пісням. 
Святкує сьогодні моя Батьківщина, 
Підходять до урни колгоспник, солдат. 
І в кожного мрія і воля єдина — 
За партію й рідного Сталіна голос віддать. 

Передовій колгоспниці 50-х років була присвячена пісня, слова якої 
написав вчитель Б. А. Сахно, а музику - І. В. Жмурко. 
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Пісня про Т. К. Сукачову 

Ясне сонце лиш проснулось, 
Вітер з поля повіва, 
Поспішає на роботу 
Енергійна ланкова  (2 рази) 
Про Тетяну Сукачову 
Склали пісню ми нову - 
Гордість нашого колгоспу, 
Славну нашу ланкову.   (2 рази) 

Двадцять років ланковою 
І завжди перед веде — 
Скромна жінка-трудівниця, 
Мати аж п'яти дітей. (2 рази) 
І дітей своїх кохала, 
І ростила буряки. 
Горя й радості зазнала, 
Як усі наші жінки. (2 рази) 

Рано-вранці сонце світить, 
Вітер з поля повіва, 
На роботу поспішає, 
Наша славна ланкова. (2 рази) 

Свої сили в поезії пробувала учениця середньої школи і Клара Ларі-
на, яка в подальшому стала кореспондентом. Наводимо одну з її байок. 

Зазнайка . 

Раз на городі між рідні, 
Хвалився Соняшник без краю: 
— Позаздрить можете мені 
 Бо я над сонцем владу маю. 
В годину сонячну ясну, 
Творю своєю головою, 
Я чудеса. Як поверну, 
Куди захочу, — вслід за мною 
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І Сонце рушило довкола. 
А ще не бачили ніколи, 
Як Сонце йде в зворотній хід? 
То я наказа дав: "Негайно 
Іти із заходу на схід!" 
Бува й таке: (коли потреба) 
Спиню його посеред неба... 
Для того ми цю склали байку, 
Що в нас в житті ще є зазнайки. 

ДРУЖИННИКИ НА СТОРОЖІ 
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

Село Боромля, як відомо, найбільше у районі. Під час вихідних днів і 
свят у селі були часті випадки пияцтва, а їх наслідком бійки. Мали місце 
крадіжки. Звичайно, одному дільничному уповноваженому міліції важко 
було забезпечувати порядок у селі. 

Після опублікування Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про 
участь трудящих в охороні громадського порядку" територіальна партор-
ганізація разом з парторганізаціями колгоспів створили в 1960 році на-
родну дружину. До складу дружини входили 104 чоловіки. Це працівники 
сільської Ради, споживчого товариства, середньої школи ім. Леніна, про-
мартілі та трудівники п'яти місцевих колгоспів. Більшість членів дружини - 
комуністи. їх 64 чоловіки, 21 – дружинник - комсомолець. 

Дружинники промислової артілі "Трудовий шлях", лукомеліоративної 
станції, середньої школи та деяких інших сільських організацій об'єднали-
ся під керівництвом одного штабу. Начальником штабу дружини був за-
ступник голови сільської ради О. В. Билинка. У кожному колгоспі були 
створені окремі загони народних дружинників на чолі з командирами за-
гонів - секретарями парторганізацій. Кожний командир загону був членом 
штабу дружини. 
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Чергували дружинники в святкові, передвихідні та вихідні дні в центрі 
села, у сільській Раді та клубі. Був складений графік чергувань. Велися 
зошити обліку роботи і результатів чергувань. 

Запроваджувалися різні форми боротьби з порушниками громадсько-
го порядку. Однією з цих форм було притягнення порушників до суду гро-
мадськості. 

Дружинники слідкували за порядком в клубі, щоб відвідувачі не луза-
ли насіння, не курили. Виявляли самогонників, справи яких заслухувалися 
на засіданні сільвиконкому. 

Дружинники випускали свою сатиричну газету "Осу". У ній піддавали-
ся різкій критиці антигромадські вчинки. 

Стінгазета виходила двічі на місяць. Активну участь у її випуску бра-
ли вчителі середньої школи М. А. Сукачов та І. М. Мухін. Крім того, у клубі 
виходила "світлова" газета, а в стінгазетах колгоспів були "Куточки сати-
ри"175. 

ТОРГІВЛЯ 
Під час окупації і боїв за звільнення села магазини зазнали значних 

руйнувань. Декілька з них було повністю зруйновано. Вже наприкінці сер-
пня 1943 року Боромлянське споживче товариство почало працювати. Ді-
яло в цей рік 7 магазинів і один заготівельний ларьок. У 1946 році був 
збудований сільмаг, на будівництво якого витрачено 20 тис. крб. На поча-
тку 50-х років відкрилося ще 4 магазини. 

Приємно було зайти в Боромлянську крамницю № 1 в 1949 році. 
Скрізь зразкова чистота. Різноманітні, першої необхідності товари любов-
но були розставлені на видному місці. На кожному товарі була етикетка, 
на якій чітко написано, скільки він коштує. Продавець до покупців ставив-
ся ввічливо, без затримки відпускав товар. 

Все це - наслідок доброго ставлення до своїх 
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обов'язків завідуючого магазином Олександра Билинки. Цей скромний 
трудівник віддавав роботі все своє уміння, всю енергію. Як тільки хлібо-
роби навколишніх колгоспів приступали до польових робіт, О. В. Билинка 
організовував продаж товарів широкого вжитку безпосередньо в полі. За 
весняний період він продавав товарів колгоспникам в полі на суму понад 
10 тис. карбованців176. 

У 1951 році в центрі села був збудований новий сільський магазин, в 
ньому були відділи: готового одягу, мануфактури, взуття, галантереї і 
парфумерії, культурних і господарчих товарів. 

З 1950 до 1965 року в селі працювала своя пекарня, де вручну щодо-
би випікали 700-800 хлібин. Якість хліба була високою. Муку кіньми вози-
ли з Тростянця. 

У 1957-1963 роках в селі працював ситроцех. Штат його був невели-
кий, всього два чоловіки: майстер і робітник миття посуду. Цукор і есенцію 
завозили з м. Тростянця, пробки - з Києва. Майстром працював Василь 
Макарович Гапон. Щоденно виготовляли 20-40 ящиків напоїв. Заробітну 
плату виплачували від виробітку: за один ящик - 1 крб. Собівартість однієї 
пляшки становила 88 коп. У магазині ж продавали за ціною одну пляшку - 
1 крб. Ситроцех був прибутковим. 

У 1962 році до Боромлянського споживчого товариства приєднують 
магазини Жигайлівської, а в 1964 році - Гребениківської сільських Рад. 

Боромлянське споживче товариство налічувало 23 магазини і 2 заго-
тівельних кіоски. Його головою працював Павло Антонович Кривонос. 

У 1950 році в споживчому товаристві працювало 179 чоловік, в 1960 
році - 201. їх середня заробітна плата у відповідні роки становила 40 і 65 
крб. У другій половині 40-х і протягом всіх 50-х років основна частина то-
варів завозилася кіньми. Лише в 1962 році в з'явився перший 
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автомобіль. Та головну роль продовжували виконувати коні, їх було 7. 
Протягом двох післявоєнних десятиліть у центрі села працювала чайна, 
яку постійно відвідувало багато жителів. Тут часто зупинялися проїжджі, 
так як її страви були популярними. 

У 1964 році вперше в центрі села було збудоване сучасне кафе з за-
лом на 100 місць. Його їдальня мала новітнє технологічне обладнання. 
Були всі необхідні за технологією приміщення. 

У центрі села в післявоєнний час відбувалися великі базари в середу, 
п'ятницю, суботу та неділю. Населення торгувало в основному тим, що 
можна було виростити на городах і в домашньому господарстві, У 50-і ро-
ки продавалось дуже багато виробів із глини місцевих гончарів. У середи-
ні 50-х років тут були збудовані дерев'яні приміщення кіоски. Це нинішня 
територія шкільного стадіону. На ці базари приїжджали машини з товара-
ми з Тростянця, Сум, Харкова. 

НАШІ СЛАВЕТНІ ЗЕМЛЯКИ 

ЮХИМ ФЕДОРОВИЧ БЕЙ – 
ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ ДЕРЖАВИ 

Юхим Федорович народився 14 червня 1923 року в селі Боромлі. 
Батьки - потомственні хлібороби, чесно й багато працювали. Повагу 

до праці прищепили й своєму синові. 
Перед війною, в 1941 році закінчив десятирічку і зразу ж одягнув фо-

рму. Він бере до рук гвинтівку і їде на фронт. Не дуже довго тривало його 
фронтове життя: навесні 1942 року був тяжко поранений і довго після того 
лікувався в госпіталях. Повернувся в рідні краї інвалідом. 

Працював секретарем сільвиконкому, рахівником у машинно-
тракторній станції, завідував клубом. Згодом вступив до Харківської дво-
річної юридичної школи і в 
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1948 році її закінчив. З того часу присвятив життя правосуддю. Працював 
народним суддею в Глинському, Недригайлівському, Тростянецькому ра-
йонах. Поєднував роботу з заочним навчанням у Харківському юридич-
ному інституті, який закінчив у 1955 році. 

У квітні 1963 року Юхима Федоровича обрали головою Охтирського 
районного народного суду. Відповідальність збільшилася: адже дово-
диться відповідати вже не лише за свою судову дільницю. 

Крім організаційної роботи, Ю. Ф. Бей багато працював над розгля-
дом судових справ. Під його головуванням розглянуто близько третини 
всіх кримінальних справ і адмінматеріалів. 

Юхим Федорович непохитно суворий до небезпечних злочинців, ре-
цидивістів. Злодії і грабіжники, насильники й злісні порушники громадсь-
кого порядку не знаходили у нього пощади. А якщо людина оступилася, 
вчинила невелику провинність і є можливість виправити її без ізоляції від 
суспільства - до такого ставлення було інакше. 

Ось приклад. Учень, останнього курсу Охтирського технікуму механі-
зації та електрифікації сільського господарства Володимир Сікун напився 
і вчинив хуліганство, побив двох громадян. Таких дій теж прощати не мо-
жна. Як голова суду, Юхим Федорович ретельно з'ясував суть справи, об-
ставини і причини злочину, зважив думку колективу технікуму, комсомо-
льської організації, які взялися перевиховати учня. Врахував і те, що сам 
підсудний щиро покаявся й запевнив, що ніколи більше не вчинить нічого 
подібного. Вирок був такий: один рік позбавлення волі умовно з переда-
чею підсудного на виправлення й перевиховання комсомольській органі-
зації технікуму. Суддя й після цього цікавився поведінкою дев'ятнадцяти-
річного Володимира, який успішно закінчив навчальний заклад і працював 
за спеціальністю. 
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Багато сил забирали цивільні справи. Якщо в справі кримінальній всі 
матеріали вивчає слідчий, їх перевіряє прокурор, і вже після того вони 
надходять у суд, то в цивільній справі все це робить сам суддя. Іноді гро-
мадянин принесе тільки позовну заяву, не вказавши навіть яких свідків 
слід викликати на судове засідання. Доводилося судді все це самому з'я-
совувати. При тому потрібно і правильно розглянути справу і строку не 
порушити. 

Багато справ у юриста. Одному працівникові потрібна допомога, ін-
шого слід проконтролювати. А там дзвонять з якогось підприємства чи ор-
ганізації, щоб лекцію прочитав. На все знаходив час Юхим Федорович. 

Якщо хто хотів використати суд, щоб незаконно урвати, — це йому не 
вдавалося. 

Якщо ж хто ущемляв законні інтереси громадянина, суд ставав зав-
жди на його стороні. Так було, наприклад, зі справою робітника з Чупахів-
ського цукрокомбінату. Після більш як двадцятирічної праці він пішов на 
відпочинок, йому призначили пенсію, а потім працівникам відділу соцза-
безпечення здалося, що в робітника не вистачає потрібного стажу. За-
мість того, щоб розібратися, в разі потреби допомогти зібрати необхідні 
документи, там одразу ж оформили позовну заяву про утримання ніби не-
законно одержуваної пенсії. Чимало довелося попрацювати судді, щоб 
довести, що стажу в робітника цілком достатньо, пенсію він одержує за-
конно. 

Завдяки постійній увазі й сумлінності при розгляді справ, високій 
культурі судочинства жодний вирок Ю. Ф. Бея не був скасований облас-
ним судом. 

До нього звертаються постійно люди з різними запитаннями, просять 
порад. Всіх вислухає, розбереться, знайде потрібне слово. 
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Юхим Федорович нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизня-
ної війни, кількома медалями. 

21 вересня 1970 року Указом Президії Верховної Ради України Бею 
Юхиму Федоровичу було присвоєно звання "Заслужений юрист". Це 
звання він отримав першим у нашій області. 

ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ СРСР 
СТЕПАН ІВАНОВИЧ ГРИЦЕНКО 

Степан Іванович народився в селі Боромлі в 1930 році в простій се-
лянській сім'ї. У 1937 році почав навчатися в Боромлянській середній 
школі, 10 класів закінчив у 1948 році. З дитинства юнак любив техніку і 
особливо автомобілі. Ще в юнацькі роки в нього зародилась мрія здобути 
спеціальність, яка була б пов'язана з автомобільною технікою. Тому пи-
тання, яке стоїть перед багатьма випускниками, - куди піти, перед ним не 
стояло. Він успішно склав вступні екзамени до Харківського автодорож-
нього інституту, який закінчив у 1953 році за спеціальністю інженера-
механіка. При розподілі він вибрав місто Жодіно в Білорусії. У той час там 
був завод, який виготовляв дорожні машини і меліоративну техніку. 

У 1958 році, згідно постанови Уряду СРСР, на базі цього заводу 
створюється білоруський автомобільний гігант, перед яким стояло за-
вдання випуску автомобілів-самоскидів небаченої на той час вантажопід-
йомності. 

Усе трудове життя Степана Івановича було пов'язане з "БєлавтоМА-
Зом". Трудову діяльність почав на посаді інженера, а закінчив заступни-
ком генерального директора з якості. Поряд з іншими інженерами і спеці-
алістами вніс свій особистий вклад у розробку нової техніки. У 90-х роках 
завод став випускати небачені в світі автомобілі-самоскиди вантажопід-
йомністю 280 тонн. Це вантаж чотирьох залізничних вагонів. Ці 
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самоскиди успішно працюють на транспортуванні вугілля, яке добуваєть-
ся відкритим способом в кар'єрах. Самоскиди зарекомендували себе най-
кращим чином в десятках країн світу, куди вони експортуються. їх з охо-
тою купують всі високорозвинені країни світу. 

За свою самовіддану працю Степан Іванович нагороджувався меда-
лями, орденом Трудового Червоного Прапора, Почесною грамотою ЦК 
КПРС, РМ СРСР і ВЦРПС, а в 1968 році він став лауреатом Державної 
премії СРСР. 

Дружина Степана Івановича також закінчила Боромлянську середню 
школу і тривалий час працювала в одній із шкіл м. Жодіно вчителем ро-
сійської мови і літератури. Вона нагороджена почесним знаком "Відмінник 
освіти СРСР". Подружжя виховало двох дітей, які, до речі, мають по дві 
вищі освіти. Син, Олександр Степанович, у званні підполковника служить 
в міліції м. Мінська. Донька, Ірина Степанівна, - в структурі Організації 
Об'єднаних Націй в Австрії в м. Відні. 

Степан Іванович в 1993 році вийшов на пенсію. 
Про нього розповідається в книзі, присвяченій "БєлавтоМАЗу"177. 

КАНДИДАТ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК 
ІВАН ПЕТРОВИЧ ВЕДЬ 

Іван Петрович народився в 1937 році в сім'ї колгоспників, добре на-
вчався, потім успішно закінчив лісогосподарський факультет Харківського 
сільськогосподарського інституту за спеціальністю інженера лісового гос-
подарства. Після закінчення аспірантури в 1970 році захистив кандидат-
ську дисертацію і здобув ступінь кандидата географічних наук. Тривалий 
час працював науковим співробітником Кримської гірсько-лісової станції, 
а з 1977 року працює доцентом географічного факультету Сімферополь-
ського Університету. Вже більше 20 років читає лекції для 
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студентів. Іван Петрович має більше 50 наукових праць, які опубліковані в 
різних наукових журналах. Останнім часом підготовлений "Кліматичний 
атлас Криму" та монографія "Клімат Сімферополя". 

ПОЛКОВНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ 
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ЖУК 

Володимир Іванович закінчив школу в 1957 році і пов'язав свою долю 
з Збройними Силами СРСР, у яких прослужив 31 рік. Почав строкову 
службу рядовим солдатом, потім закінчив Пушкінське радіотехнічне учи-
лище військ протиповітряної оборони країни, командну Академію проти-
повітряної оборони імені маршала Г. К. Жукова. У військах працював на 
різних командних і штабних посадах. Був начальником штабу дивізії у 
званні полковника. Вісім років прослужив у Головному оперативному 
управлінні Генерального Штабу Міністерства Оборони СРСР. 

Працюючи в Генеральному Штабі, успішно виконував спеціальні за-
вдання в таких країнах, як В'єтнам, Куба, Кампучія, Угорщина, Чехосло-
ваччина, Польща. Нагороджений 9-а державними нагородами. 

Володимир Іванович ще в шкільні роки з легкої руки Степана Андрі-
йовича Довженка, як сам він згадує, активно займався спортом. У 32 роки 
він став майстром спорту СРСР з важкої атлетики. У 1974 році став при-
зером першості Росії і Збройних Сил СРСР. Сьогодні Володимир Іванович 
на заслуженому відпочинку, проживає в м. Дніпропетровську. Він з глибо-
кою повагою згадує школу, вчителів, які його вчили: М. Т. Артюшенка, О. 
А. Гапона, І. К. Дичка, І. В. Жмурка, І. П. Перетятька, Є. і. Герман, В. Ф. 
Блєднову. 

МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОЗЛОВ 
Микола Олександрович народився в с. Боромлі в 
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передвоєнному 1939 році. Потім тяжкі роки фашистської окупації. Нарешті 
звільнення села та тяжкі повоєнні часи, у голодному 1947 році пішов на-
вчатися в перший клас Боромлянської середньої школи. По праву гор-
диться Микола Олександрович тим, що народився і виріс він саме у цьо-
му співучому селі, про яке нині знають на Сумщині і за її межами. Саме 
тут у нього народилася велика любов до пісні, з якою, як він запевняє, не 
розлучиться до останніх днів свого життя. 

- У церковному хорі, - розповідає Микола Олександрович, - свого часу 
співала моя бабуся. Вона й повела мене до цього колективу, де мені дуже 
сподобалося. Були там люди з чудовими голосами. Тож мені і захотілося 
співати у цьому хорі. І все було гаразд. Та ось настав час приймати мене 
в піонери, і тут виникла така ситуація: у школі вивели мене і сказали: 
"Якщо ти не кинеш співати у церковному хорі, в піонери тебе не прийме-
мо". Самі розумієте, що значило почути такі слова в ті часи. Так ось ходи-
ти до церкви я таки перестав, а любити пісню - ні. І тут, крім своєї бабусі, 
я ще хочу добре слово сказати про боромлянського священика Григорія 
Васильовича Дудка, який навчив мене нотній грамоті, грати на мандоліні і 
співати. Ото з його легкої руки я й поєднав своє подальше життя з піснею 
і музикою. У школі грав у духовому оркестрі, яким керував Іван Васильо-
вич Жмурко, в технічному училищі, в якому я навчався, - теж. Не розлуча-
вся з цим і в армії... 

Після закінчення школи Микола потрапив до Сумського технічного 
училища і, не роздумуючи, прийшов до Палацу культури машинобудівно-
го заводу імені М. В. Фрунзе, який вже тоді славився на Сумщині прекрас-
ною художньою самодіяльністю. Не міг уже Микола жити без художньої 
самодіяльності, без музики і пісні. Без того, в що вкладає своє серце і ду-
шу, ось уже чотири десятиліття...178 
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... Та обставини склалися так, що йому хотілося більше співати, а ба-
гато часу доводилося витрачати на гру в оркестрі. Саме тому він потра-
пив до камерного оркестру, одночасно навідуючись і до вокального коле-
ктиву, яким тривалий час керувала С. Ф. Мотова. У Палаці культури 
фрунзенців відбувся ювілейний концерт добре відомого в акціонерному 
товаристві "Сумське машинобудівне НВО імені М. В. Фрунзе" соліста на-
родного вокального колективу М. О. Козлова. 

Солісту Миколі Козлову чи не найбільш притаманне почуття народної 
пісні, простої, і разом з тим, майстерної манери виконання. 

Мабуть, все оте йде від отчого дому. Адже і мати його, Наталія Сергі-
ївна, і батько, Олександр Миколайович, любили пісню і вміли співати. 
Прищепили вони палку любов до пісні і своєму синові... І приємно тепер 
йому відчувати, що все своє свідоме життя поєднав з піснею, що нею й 
сьогодні він чарує тисячі мешканців обласного центру. А голос у нього 
своєрідний, прекрасний, який, ніби переливається з басу в баритон і на-
впаки. Як засвідчують фахівці, на такі голоси, як в М. О. Козлова, природа 
не дуже щедра... 

Микола Олександрович - співак, як кажуть, з діда-прадіда. Та час вже 
сказати, що він був і невтомним, старанним, завзятим робітником добре 
відомого в Україні і за її межами "Сумського машинобудівного НВО імені 
М. В. Фрунзе". На цьому підприємстві він пропрацював тридцять сім років. 
Працював котельником у заготівельному цеху № 18 з бажанням, сумлін-
ністю і з душею. Різні йому замовлення доводилося виконувати. Та найбі-
льше - обладнання до газоперекачувальних агрегатів. Десятки разів за 
сумлінну працю він відзначався адміністрацією, робітники обирали його 
депутатом Сумської міської ради народних депутатів в 1990-1994 роках. 
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Та краще його відзначали за участь у художній самодіяльності. Його 
слухають, затамувавши подих, і завжди нагороджують шквалом оплесків. 
Декілька років тому відбулася зустріч випускників 1957 року випуску. З 
великим натхненням Микола Олександрович виконував українські народні 
пісні. Він буквально зачарував присутніх. 

Микола Олександрович в 1983 році нагороджений почесним знаком 
Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок "За досягнення в са-
модіяльному мистецтві". Він лауреат республіканських конкурсів. А в 1987 
році нагороджується медаллю лауреата Всесоюзного фестивалю народ-
ної творчості. Його творчі досягнення, як кажуть в народі, не тільки дар 
Божий, а й велика праця, адже Микола Олександрович не закінчив жод-
ного музичного закладу. 

У 1995 році Микола Олександрович залишив підприємство і пішов на 
пенсію, але співати не покинув. Тепер він знову, як колись в дитинстві, 
йде до церкви. У його посвідченні є такі слова: "Архієпископ Сумський і 
Охтирський засвідчує, що Козлов Микола Олександрович, "випробуван-
ням совісті, в неділю двадцять шостого після П'ятидесятниці, четвертого 
грудня 1995 року посвячений в сан диякона". В останній час він працює 
протодияконом Сумського Спасо-Преображенського Кафедрального со-
бору. 

ВІРА І ЦЕРКВА 
(1943- 1997 рр.) 

Лихоліття Великої Вітчизняної війни, великі людські втрати привели 
до збільшення числа віруючих у селі в повоєнний час. У деякій мірі дер-
жава зменшила надзвичайну ворожість у відношенні до віри, хоча попе-
редня політика продовжувалася. Християнство було єдиною ідеологією, 
яка не підпорядковувалась партійній 
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пропаганді. 
Великі втрати у війні близьких і рідних привели до деяких змін у сві-

домості людей у післявоєнний час, адже церква обіцяла вічність, яка ку-
пується не за гроші, а вірою перед Богом і іі за які кошти будь-яка людина 
у світі, навіть мільярдер, не додадуть до свого життя жодної хвилини. Та-
ку дорогу ціну воно має. Бути віруючим - це одне, здійснювати заповіді 
Ісуса Христа - зовсім інше. Сьогодні дуже мало людей, які цим могли б 
похвалитися. 

Після війни продовжували діяти два духовних храми - Хресто-
Воздвиженська і Троїцька церкви. Перша не зазнала великих руйнувань 
під час війни. Троїцька церква була частково зруйнована і відбудована 
населенням. У другій половині 40-60-х років кількість людей, які відвіду-
вали церкви, була великою. На визначні релігійні свята до кожного храму 
збиралося більше тисячі чоловік. 

Під тиском органів Радянської влади, що видавалося, як прохання 
жителів, у 1970 році була припинена служба в Троїцькій церкві, яка протя-
гом 1971-72-х років була розібрана для господарських потреб. На її місці в 
1973 році був споруджений центральний меморіал жителям села, які не 
повернулися з фронтів Великої Вітчизняної війни. 

За останні півстоліття змінилося декілька священиків. У 1978 році 
протоієреєм став Іоан (в миру Іван Григорович Радько). Він народився у 
1928 році в сім'ї колгоспників у селі Радьковка Сумського району. Закінчив 
п'ять класів та Горлівське фабрично-заводське училище за професією за-
бійник шахти і штукатур. Працював у колгоспі, а потім наладчиком станків 
на Сумському рафінадному заводі. Іван Григорович народився у глибоко 
віруючій сім'ї і сам був віруючим. У 1970 році він став паламарем Сумсь-
кого Кафедрального собору. Він сам осягнув священне 
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писання, не маючи ніякої теологічної освіти. 
Протягом двадцяти років служби  в Хресто-Воздвиженській церкві 

зроблено дуже багато для впорядкування храму, проведення його ремон-
ту. А в 1995 році його стараннями при допомозі колгоспів, організацій і, 
перш за все, ПМК-145, був збудований і відкритий добротний будинок для 
хрещення дітей. На відкриття цього будинку прибув архієпископ Сумський 
і Охтирський Варфоломій. Така високопоставлена церковна особа була в 
Боромлі вперше за двадцяте століття. До протоієрея Іоана можна віднес-
ти слова святителя-затворника Феофана: "Якщо спаде тобі на думку 
щось добре, поспішай виконати це: знай, що то твій Ангел-хранитель 
промовляє до тебе в совісті твоїй, і Бог готовий допомогти тобі в цьому". 

Вважалося, що людей віруючих в селі дуже багато, але вони не хо-
дять до церкви і не здійснюють обряди, боячись переслідувань властей. 
Приведемо деякі дані про відвідування церковних свят в Хресто-
Воздвиженському храмі. У 1984 році під час триденних пасхальних свят 
церкву відвідало 672 чоловіки, грошовий дохід від продажу предметів 
культу та тарілочний збір склав 1077 крб. На святкування Воздвиження в 
цьому ж році церкву відвідало 288 чоловік, а грошові збори склали 705 
карбованців. У 1985 році протягом трьох днів на свято Трійці храм відві-
дало 40 чоловік, було продано предметів культу на 534 карбованці. 

З виникненням незалежної України відношення до релігії змінилося. 
Тепер кожен може в дійсності сповідувати або не сповідувати будь-яку 
релігію, але виходить своєрідний парадокс. Церкву відвідувати в 90-х ро-
ках стало менше людей. Навіть на свято Пасхи кількість їх не перевищує 
150-200 чоловік. 

У радянські часи фактично переслідувались ті люди, 
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які хрестили дітей. Але, незважаючи на це, все-таки більшість людей до-
тримувались цього звичаю, причому в значній мірі неофіційно. 1998 році 
за офіційними даними було охрещено 25 дітей, у 1990 - 19 дітей. Тепер 
же ніяких табу не існує, але кількість не зростає. У 1989 році було охре-
щено 18 дітей, обряд церковного вінчання здійснило лише 4 пари. У той 
же час багато людей говіють (знімають гріхи) - 462 чоловіки за 1996 рік. 
Велика кількість людей поминає померлих рідних - 3365 чол. Останніми 
роками в селі змінився обряд поховання. Майже відійшов звичай ховати з 
духовим оркестром. У 1996 році за церковним каноном було поховано 83 
чоловіки. Офіційні ціни на ці обряди невисокі: 

- хрещення - 10 гривень; 
- поховання - 10 гривень; 
- весілля - 15 гривень; 
- зняття гріхів - 50 копійок; 
- поминання - 10 копійок. 

Це при тому, що заробітна плата священика всього 10 гривень на мі-
сяць. 

Напевно, головна причина зменшення кількості відвідування церкви і 
зменшення кількості віруючих полягає в тому, що розірваний ланцюжок 
духовного зв'язку поколінь у попередні роки. Як і будь-яка справа, так і 
віра повинна виховуватись в сім'ї з дитинства. 

Хресто-Воздвиженська церква в останні роки добре відремонтована 
та відповідно оснащена предметами культу. У ній є шість культових 
предметів, які віднесені до пам'ятників історії і культури: 

№ 
п/п 

Автор, назва твору, 
школа 

Дата, 
століття 

Виготовлення Розмір в мм,вага в г для-
дорогоцінних металів 

1 Книга "ТРИДІОН" Киє-
во-Печерська друкарня 

1761 р. папір,   печатка, шкі-
ра, витискання 

32x20x9 
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№ 
п/п 

Автор, назва твору, школа Дата, 
століт. 

Виготовлення Розмір в мм,вага в г 
длядорогоцінних мета-

лів 
2 Ікона "БОГОМАТЕРЬ С 

МЛАДЕНЦЕМ". Академічна 
1 п. 19 
ст. 

дерево, левкас, тем-
пера 

75x53 

3 Ікона "БОГОМАТЕРЬ С 
МЛАДЕНЦЕМ" 

18 ст. дерево, левкас,  тем-
пера,  позолота 

53x45 

4 Псалтир. Києво-Печерська 
друкарня 

1841 папір, печатка 34x21x8 

5 Вишитий Хрест к. 19 ст. оксамит, золота і  
срібна нитка 

40x40 

6 Чаша причащання к. 18 ст. срібло,  позолота,  
мідь,  гравіювання 

В. 30.Д.11,5 Д-16,5 

Для діяльності церкви необхідні значні кошти. Тим більше, що ніяких 
коштів держава не виділяє. Храм заробляє їх самостійно. Протягом 60-80-
х років щорічний доход церкви становив 20-27 тис. крб. У 90-і роки кіль-
кість доходів через складну економічну ситуацію в державі зменшилась. 
Уявлення про доходи та витрату їх дають такі дані: 

Доходи і витрати В 1990 р. в 
крб. 

В 1996 р. у грив-
нях 

Загальний залишок грошових засобів 24986-47 23358 
Всього поступило грошей за звітний рік 37073-31 7721 
в тому числі: виконання обрядів 6989 2372 
Добровільне пожертвування 2299-88 634 
продаж релігійної літератури 27784-44 4691 
Всього витрачено грошових коштів за звітний рік 35935-38 7892 
на утримання служителів культу 4005 249 
обслуговуючого персоналу 2238-50 57 
на ремонт і утримання приміщення 10027-10 4673 
на придбання предметів культу і релігійної літератури 12023-75 1782 

Відраховано: 

релігійним центрам 5150 670 
інші грошові витрати 2371-03 960 
загальний залишок грошових коштів на кінець звітного 
року 

26124-41 62 

У банку 25008-15 9 
У касі 1116-26 — 
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У кожному селі є релігійне річне свято на честь церкви — храм. У селі 
Боромлі цим святом є 27 вересня щорічно. Це день релігійного свята — 
Воздвиження Хреста Господнього, але фактично його майже не святку-
ють. 
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РОЗДІЛ VI 

СЕЛО В БРЕЖНЄВСЬКУ ЕПОХУ І 
РОКИ ГОРБАЧОВСЬКИХ РЕФОРМ 

(1965-1990 рр.) 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК СЕЛА 

ове керівництво СРСР на чолі з Л. І. Брежнєвим, прийшовши 
до влади, зробило, з його точки зору, все для того, щоб змінити 
ситуацію. Вже в середині 60-х років було видно, що програма 

будівництва комунізму, яка була розрахована на двадцять років, не буде 
виконана. Красивим виходом із цієї ситуації була розробка теорії так зва-
ного розвинутого соціалізму, з обґрунтуванням якої Л. І. Брежнєв висту-
пив у 1967 році. Після смерті Л. І. Брежнєва роки його правління стали на-
зивати застійними. У 1985 році країну очолив М. С. Горбачов. Він став до 
керма влади, будучи палким прихильником ленінізму і будівництва гуман-
ного соціалізму, а свою реформаторську діяльність завершив розвалом 
Союзу РСР, відходом від марксизму і соціалізму. 

Вся трагедія російської і радянської історії полягала 
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в надзвичайній ролі її перших осіб — царів, генеральних секретарів, пре-
зидентів. Суспільство не змогло виробити дійсно демократичних засад дії 
законів і влади, тому закони розвитку підганялися завжди під лідера. 

Але як там не було, а життя розвивалося. Приходили нові покоління, 
формувалися інші цінності. Обличчя села за цю чверть століття надзви-
чайно змінилося, зріс добробут людей. У середині 60-х років над будин-
ками піднялося більше сотні телевізійних антен, жителі у власному корис-
туванні мали 140 мотоциклів, більше тисячі велосипедів, тисячу радіо-
приймачів. З'явилися перші приватні легкові автомобілі і побутові холоди-
льники. 

У 1967 році вся країна широко відмічала 50-річчя Великого Жовтня. 
Жителі села з великим трудовим піднесенням відзначили це свято. Біль-
шість людей вірила в краще майбутнє. Під час Жовтневих свят відбувся 
великий мітинг, який був присвячений відкриттю у центрі села пам'ятника 
В. І. Леніну. У зв'язку з цим та згідно рекомендації райкому партії бюст 
Леніна біля школи був демонтований. Це пояснювалося тією обставиною, 
що в одному селі не може бути двох пам'ятників одній визначній історич-
ній особі. Зрозуміли такі пояснення в той час жителі неоднозначно. У 1984 
році демонтований бюст Леніна був встановлений в сільському краєзнав-
чому музеї. 

Другою надзвичайно важливою подією у ті роки була підготовка і свя-
ткування у всіх колективах 100-річчя з дня народження В. І. Леніна. 

До тридцятиріччя визволення села від німецько-фашистських загарб-
ників у 1973 році в центрі села був відкритий меморіал пам'яті загиблим 
під час Великої Вітчизняної війни. 

У середині 60-х років був розроблений генеральний план будівництва 
в селі. Він був розрахований на декілька 
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десятків років. Будувати різні споруди мали лише за новими проектами, в 
тому числі і особисті будинки. Щороку споруджувалося до 100 будинків. 
Протягом 1965-1970-х рр. було збудовано майже 400 нових осель, а за 
весь період брежнєвської епохи більше 800. Певну допомогу забудовни-
кам надавала сільська Рада. У 1968 році людям було виділено 50000 
штук цегли, 1200 листів шиферу, 100 кубометрів лісоматеріалу179. 

У 1980 році на території сільської Ради проживало 7000 жителів. У 
наступні роки їх кількість поступово зменшувалася. У 1990 році кількість 
жителів становила 5825 чоловік. У цей рік народилося 68 дітей, а помер-
ло 122 жителя. 

У 1980 році в користуванні жителів села було 135 власних легкових 
автомобілів, 890 мотоциклів, 950 холодильників, 1600 телевізорів. Пра-
цював сільський Будинок побуту, який надавав 9 видів послуг. Через село 
здійснювалося 107 автобусних рейсів за добу, жителі передплачували 
понад 5000 примірників газеті журналів, книжковий фонд бібліотеки склав 
40000 одиниць. На ощадних книжках було більше 8000000 крб.180 

Велику роль у благоустрої села відігравала сільська Рада і її депута-
ти, кількість яких була 75 чоловік. Всі вулиці були закріплені за організаці-
ями села. У 1980 році 50 садибам було присвоєно звання "Двір зразково-
го порядку". 

Протягом чверті віку виконком Боромлянської сільської Ради народ-
них депутатів трудящих очолював О. В. Билинка. Він народився у 1926 
році в сім'ї службовця, пройшов нелегку дорогу життя. У 1943 році був 
призваний 17-літнім юнаком долав Армії. Довелося воювати і визволяти 
від фашистів Латвію. В одному з боїв був тяжко поранений. Вже в госпіта-
лі за мужність і героїзм командир корпусу генерал-майор Казаков вручив 
йому орден Вітчизняної війни І ступеня. Додому 
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повернувся інвалідом. Працював на різних роботах і заочно навчався. За-
кінчив і технікум, і Харківський бібліотечний інститут. 

У 1964 році Олександр Васильович був обраний головою виконкому 
сільської Ради. Пропрацював на цій посаді майже 25 років до виходу на 
пенсію. Він неодноразово обирався депутатом районної і чотири рази об-
ласної Ради народних депутатів. 

Олександр Васильович багато працював сам і цього вимагав від під-
леглих. Він умів гуртувати навколо себе людей, керівників, депутатів і ви-
рішувати самі складні питання життя села. Принципом його роботи було 
те, що всі питання життя села - це його питання, і якщо ініціатором у їх 
вирішенні не буде голова, то вони залишаться не вирішеними. 

За свою працю в органах влади він був відзначений високими урядо-
вими нагородами, серед яких ордени Трудового Червоного Прапора і 
Дружби народів. 

Олександр Васильович охоче брав участь у літературних диспутах, 
був і є на сьогодні учасником хору ветеранів війни та праці, активно пра-
цює головою територіальної Ради ветеранів. Він автор багатьох віршів, 
деякі з них покладені на музику. Популярною серед односельчан є його 
"Пісня про Боромлю": 

 
Над Боромлею світанки голубі 
І поля розкинулись без краю. 
Рідний дім, я низько кланяюсь тобі 
І всього найкращого бажаю. 
        Приспів: 
І про тих, хто поліг у кривавім бою, 
Наша пам'ять не згине, повік не зав'яне, 
Славлять чесним трудом Батьківщину свою 
Рідні люди мої, земляки, боромляни. 
 
Над селом моїм сторіччя пронеслись, 
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А воно росте і молодіє. 
Ми навіки з ним зріднились і зрослись, 
З ним всі наші радощі й надії. 
            Приспів: 
Твердо віримо ми, що у нашім краю  
Час великого щастя людського настане, 
Прославляйте ж трудом Україну свою 
Рідні люди мої, земляки, боромляни. 
 
У віках живи, твори і розквітай, 
Мій народ, село трудолюбиве, 
Боромлянський рідний український край, 
Ми тебе навіки полюбили. 
              Приспів: 
Ми бажаєм тобі твердо іти у віки, 
Твоїм жителям — щастя хай нормою стане, 
З днем народження вас, трударі-земляки, 
Односельці мої, дорогі боромляни. 

КОЛГОСП "МАЯК" 

ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ВИРОБНИЦТВА 
ТА СТАНОВЛЕННЯ КОЛГОСПУ 

Сільськогосподарське виробництво в другій половині 60-80-х років в 
цілому розвивалося по висхідній лінії. Радянський уряд і Комуністична 
партія протягом цього періоду неодноразово глибоко аналізували стан 
речей на селі і проводили значні реформи. Особливо значну роль відігра-
ли рішення березневого (1966 р.) Пленуму ЦК КПРС та прийняття у 80-х 
роках Продовольчої програми. Зрушення були відчутні, але кардинальних 
змін не відбулося. Намічені реформи в значній мірі не були виконані. Та, 
незважаючи на це, колгоспи країни, а разом з ними і колгоспи нашого се-
ла, зробили відчутні «роки вперед. 
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До 1972 р. колгоспом "Маяк" продовжував керувати Петро Тимофійо-
вич Холодов. У жовтні 1966 року за заслуги у зміцненні економіки колгос-
пу, розвитку всіх його галузей уряд нагородив Петра Тимофійовича орде-
ном Трудового Червоного Прапора. 

У цей же час у сало прийшла ще одна приємна для голови колгоспу 
звістка: його відшукала ще одна нагорода, цього разу бойова - медаль "За 
відвагу". 

То було в 1945 році. Війська Першого Українського фронту гнали ні-
мецьких загарбників на захід, щоб добити ворога у власному лігві. Коман-
диром однієї з гармат протитанкового дивізіону був Петро Тимофійович 
Холодов. У завершальних боях на території Німеччини він проявив осо-
бисту мужність і відвагу. За це й представило командування відважного 
бійця до нагороди. 

Через 21 рік медаль знайшла героя. 
У людському суспільстві здавна успіх справи вирішувало економічне 

обґрунтування тих чи інших змін. Не виключенням став і колгосп "Маяк". 
Протягом десятків років економічну службу очолює Марія Микитівна Пет-
ренко. До 1971 року вона була одна, потім до економічної служби ввійдуть 
ще дві помічниці. Це Лідія Сергіївна Жерьобкіна і Надія Миколаївна Опара 
- спеціалісти найвищої кваліфікації. 

Протягом всього часу існування колгоспу "Маяк" всі економічні аналі-
зи, зміни в організації виробництва і оплати праці, введення нових форм в 
організації виробництва пов'язані з самовідданою роботою М. М. Петрен-
ко, яка не лише розробляла і економічно обґрунтовувала всі зміни, а й 
сама виступала організатором їх введення в колгоспне життя. Як умілий 
організатор і як фахівець найвищої кваліфікації за високі економічні пока-
зники розвитку господарства вона була нагороджена орденами "Знак По-
шани" і Трудового Червоного Прапора. 
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На початку 60-х років колгосп складався з рільничих і тракторних бри-
гад. У другій половині 60-х років була проведена реорганізація і на базі 
цих бригад були створені три виробничі підрозділи і три тракторні брига-
ди. У кожному виробничому підрозділі стало по одній тракторній бригаді, 
по дві молочнотоварні ферми і одній вівцефермі та свинофермі. У сере-
дині 70-х років всі свиноферми були об'єднані в одну. 

У 1965 році замість нарахування заробітної плати по трудоднях і на-
туральної оплати була введена грошова система, згідно якої нарахування 
йшли по розрядах і тарифікації. Люди стали отримувати гроші. Разом з 
цим поступово вводився внутрігосподарський розрахунок. Наприкінці 70-х 
років стали впроваджувати чекову систему взаєморозрахунків між вироб-
ничими підрозділами. 

Протягом 80-х років прижилася нова форма організації праці на осно-
ві колективного підряду. Механізатори працювали на кінцевий результат. 
їм щомісячно виплачувався аванс, в залежності від складності і об'єму 
виконаних робіт. Застосовувався коефіцієнт трудової участі. Кожного року 
економічна служба проводила зустрічі у виробничих підрозділах по підсу-
мках праці. Така система була впроваджена в усіх підрозділах і на фер-
мах. Це сприяло збільшенню виробництва продукції та підвищенню від-
повідальності людей. Вже в ті роки виручені кошти за вироблену продук-
цію становили більше мільйона карбованців. 

У ті часи підсумки проводили щорічно та за кожну п'ятирічку. Перед 
нами звіти правління за 1961, 1962, 1963, 1964 і 1965 роки. Цифри розпо-
відають про пройдений колгоспом шлях за кожний рік. Головна оцінка ді-
яльності - це прибуток. У 1961 році він становив 754 тисячі карбованців, 
тобто більше 11 тисяч карбованців на кожні 100 га сільськогосподарських 
угідь. Через п'ять 
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років, за 1965 рік, до колгоспної каси надійшло майже 1 мільйон 300 тисяч 
карбованців. У розрахунку на 100 га угідь вийде по 19 тисяч карбованців. 
За п'ять років у розвиток господарства вкладено більше 1 мільйона кош-
тів, а це новобудови, різноманітні машини, підвищення врожайності ниви. 

Землю живлять добрива. Якщо в 1961 році їх вносили безсистемно, 
не враховуючи особливостей ґрунтів, то в 1965 році їх стали вносити нау-
ково обґрунтовано і значно більше. Крім того, стали систематично вноси-
ти мінеральні добрива. Лише в 1965 році їх використали 877 тонн. За п'я-
тирічку гектар землі став багатшим на зерно майже вдвічі. Застосовува-
лися і інші резерви підвищення врожайності. На полях з'явилися нові сор-
ти: пшениці "Миронівська-808", просо "Харківське-25", сорт жита "Корот-
костебловий". 

Громадське стадо поповнилося високопродуктивними породами ко-
рів, свиней та інших тварин. Раціональне використання кормів та запро-
вадження передових методів дало можливість отримати в 1965 році 561 
тисячу карбованців прибутку в тваринництві. 

Щорічно збільшувалися основні фонди колгоспу. Це давало можли-
вість швидко вести будівництво та виділяти кошти на придбання машин. У 
1965 році автотракторний парк налічував 29 автомобілів, 26 комбайнів рі-
зних марок і 67 тракторів. Така кількість техніки дала можливість механі-
зувати переважну більшість робіт в рільництві. У значній мірі техніка ви-
користовувалась і при вирощуванні цукрових буряків. 

Іншою стала праця тваринників. На місці похилених приміщень виро-
сли цегляні новобудови. У кожній колгоспній фермі встановили доїльні 
установки, автонапувалки, транспортери для очищення гною. 

У середині 60-х років була завершена електрифікація колгоспу. У де-
сятки разів зросло споживання 
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електроенергії. Звичними стали електродвигуни на фермах, у ремонтних 
майстернях, господарських приміщеннях. 

У народі кажуть: «Не місце прикрашає людину, а людина — місце». 
На таких людей, як кажуть, везло і везе "Маяку". 

Олексій Олексійович Опара почав працювати в колгоспному вироб-
ництві з 1953 року, а потім з 1963 року протягом десятків років був заві-
дуючим свинотоварним комплексом. Зумів добре організувати роботу і 
домогтися високих кінцевих результатів. Його праця була відзначена ор-
деном "Знак Пошани". 

Після закінчення Маловисторопського технікуму, починаючи з 1961 
року, завідувати молочнотоварною фермою № 2 став Іван Хомич Бала-
мут. Знання справи, використання передових технологій організації виро-
бництва, уміла робота з людьми протягом десятків років приводить до ви-
соких результатів. Ферма є правофланговою в районному і обласному 
змаганні. Невипадково Іван Хомич був відзначений високими урядовими 
нагородами — орденами "Знак Пошани" і Трудового Червоного Прапора. 

Іван Васильович Баглик у 1966 році очолив третю тракторну бригаду, 
якою керує і сьогодні, незважаючи на свій почесний вік. Бригада дає ста-
більні високі кінцеві результати. Бригадир відзначений медаллю "За тру-
дову доблесть". 

У 60-і роки почався трудовий злет тракторної бригади, яку очолив 
Микола Петрович Шаповал. 

З 1965 року в колгоспі стала працювати шанована всіма людина — 
Василь Іванович Шостака. Майже за сорок років праці він займав різні по-
сади, але завжди був з технікою, працював автомеханіком, був завідую-
чим майстернями, головним інженером колгоспу. Від цієї людини в знач-
ній мірі залежить, щоб працювали 
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машини, вчасно обслуговувались ферми, засівалося і збиралося поле. 
Його праця помітна. Серед інших він має високу урядову нагороду - орден 
"Знак Пошани". 

Серед жителів села добре відомий Володимир Михайлович Лавріне-
нко. У колгоспі майже постійно працює токарем. Це сумлінний трудівник, 
про якого говорять: "Майстер - золоті руки". 

Все своє трудове життя пропрацював ковалем Михайло Самойлович 
Гомзік. Що тільки не доводилося робити для того, щоб налагодити той чи 
інший механізм: застосовувати нестандартні методи, відновлювати дета-
лі, які вийшли з ладу, і взагалі робити все, що прохали люди. Михайло 
Самойлович, у 1973 році вийшовши на пенсію за віком, ще 15 років про-
довжував бути вірним своїй нелегкій професії. 

Мета колгоспного виробництва - це підвищення добробуту людей. У 
1965 році колгоспники отримували на трудодень по 2 крб. 93 коп. Микола 
Якович Бей працював трактористом, а його дружина Лідія Іванівна - дояр-
кою. Середньомісячний заробіток сім'ї склав понад 160 крб. Члени ріль-
ничих бригад отримували щомісячно по 50-60 крб., тваринники - понад 70 
крб.. Свинарка Ганна Доценко за 1965 рік отримала заробітку майже 2 
тис. крб. 

Достаток прийшов у кожний дім, де в праці не знали спокою. За 1961-
1965-і роки кожна третя сім'я справила новосілля. Придбані були три пе-
рші легкові автомобілі колгоспниками, а кожний десятий мав мотоцикл. 
З'явилися свої колгоспні стипендіати у вищих і середніх спеціальних за-
кладах. 

У 1965 році було засновано Книгу трудової слави і присвоєно звання 
"Почесного колгоспника" трьом літнім хліборобам: Якову Васильовичу 
Василенку, Михайлу Романовичу Міщенку, Петру Дмитровичу Кунді. У той 
час кожному з них було майже по 70 років, але вони продовжували труди-
тися. За рішенням колгоспних зборів 
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їм надавалися пільги: безкоштовне користування радіоточками, електро-
освітленням та автотранспортом для господарських потреб. 

Серед маяківців панувала атмосфера доброзичливості, самовіддано-
сті в праці. Кожен робітник намагався зробити свій внесок у загальну 
справу. У 60-х роках зерно і цукрові буряки в значній мірі вивозили дер-
жаві не колгоспним автотранспортом. У 1967 році Андрій Володимирович 
Петренко разом з іншими водіями напередодні бурякозбирання запропо-
нував всю сировину вивозити на завод власним колгоспним транспортом, 
цей заклик гаряче підтримали всі 35 водіїв машин. Натхненно трудилися 
люди, не рахуючись із часом. Як результат, господарство зекономило ве-
личезні кошти, а водії отримали вагому добавку до заробітної плати. Анд-
рій Володимирович пропрацював водієм автомобілів різних марок більше 
двадцяти років, а починав на автомобілі марки "ГАЗ-ММ". Для нас на сьо-
годні це знаменита так звана полуторка. У 70-х роках Андрій Володими-
рович, як кращий водій, заносився на районну Дошку пошани. Він і сього-
дні, не дивлячись на літа, продовжує працювати у рідному колгоспі. 

У колгоспі, як і в усій кратні, в другій половині 60-х років було органі-
зовано дійове змагання, щоб гідно зустріти піввіковий ювілей Великої Жо-
втневої соціалістичної революції та 100-річчя з дня народження В. І. Лені-
на. До ленінської пам'ятної дати підготовка йшла півтора року. Підводи-
лися, як періодично, так і в цілому, Результати такої роботи. По результа-
тах 1969 року колгосп вийшов на такі рубежі, про які раніше могли тільки 
мріяти. Цей рік став роком найвищого рівня виробництва продукції. Хлі-
бороби зібрали 28,3 центнери зерна з кожного гектара, працівники тва-
ринницьких ферм одержали на 100 га сільгоспугідь по 420 центнерів мо-
лока і 70 центнерів м яса. На 10 відсотків підвищилася 
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продуктивність праці. Колгосп успішно виконував п'ятирічку. За чотири ро-
ки в засіки Батьківщини було засипано 81200 центнерів зерна - на 11500 
центнерів більше від п'ятирічного плану. Станом на перше квітня 1970 ро-
ку було виконаю п'ятирічку по продажу державі м'яса на 111,8, молока - 
123,2, яєць - 129,3 відсотки. Щоб стали більш зрозумілими ці успіхи, порі-
вняємо їх з даними колгоспу ім. Червоної Армії (тепер тут перша вироб-
нича дільниця) за 1953 рік. Тоді урожай зернових становив 9,4, цукрових 
буряків - 177, картоплі - 24 центнери з гектара, надій на корову лише 966 
кг. Ні в яке порівняння не йде річний прибуток господарства. 

У лютому 1970 року на честь передового колгоспу "Маяк" по резуль-
татах гідної зустрічі ленінського ювілею за рішенням бюро райкому Ком-
партії України і виконкому районної Ради депутатів трудящих було підня-
то Прапор Трудової Слави. 88 працівників колгоспу були удостоєні ленін-
ської ювілейної медалі "За доблесну працю". 

Майже 30 років пропрацював у колгоспі Григорій Степанович Підве-
зько. Спочатку бригадиром, а потім, протягом 20 років, головним агроно-
мом. Під його керівництвом у колгоспі використовувались інтенсивні тех-
нології в рослинництві."Особливо добрі результати були отримані при ви-
рощуванні озимої пшениці та цукрових буряків. Інтенсивна технологія ви-
рощування пшениці передбачала ведення правильної сівозміни, дотри-
мання оптимальних строків сівби і збирання, боротьба із шкідниками і 
хворобами, обґрунтоване використання органічних і мінеральних добрив, 
застосування отрутохімікатів і гербіцидів. У 70-х роках у виробництво був 
впроваджений сорт "Охтирчанка", який давав врожайність до 50 центне-
рів з гектара, а в окремі роки в бригаді М. П. Шаповала деякі хлібні маси-
ви давали до 70 центнерів. Збирання зернових культур проводилося ком-
плексними механізованими загонами, 
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в яких була об'єднана техніка від підготовки ґрунту до збирання врожаю. 
За свою працю Григорій Степанович був нагороджений ювілейною 

медаллю на честь 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, а також орде-
ном «Знак Пошани». Він був неодноразовим учасником Виставки досяг-
нень народного господарства СРСР. 

Все життя з рідним колгоспом, з землею пов'язав учасник Великої Ві-
тчизняної війни, знатний механізатор Іван Матвійович Рябко. Безпосере-
дньо в колгоспі трактористом і комбайнером він пропрацював майже 30 
років. Іван Матвійович вважав, що найбільшим щастям є праця на землі. 
"Від землі-матері, землі-годувальниці - все наше життя, наша сила і до-
статок", - любив він говорити. До бойових нагород трудівника додалися 
відзнаки за працю. Він був нагороджений золотою медаллю Виставки до-
сягнень народного господарства СРСР, медаллю за доблесну працю на 
честь 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, неодноразово здобував 
звання "Кращий комбайнер району". На початку 70-х р. він отримує за до-
блесну працю ордени "Знак Пошани" та Трудового Червоного Прапора. 

З 12 років пішла працювати в колгосп Наталія Михайлівна Запаска. її 
життя і біографія переплелися з буднями і досягненнями рідного колгос-
пу. Вона стала однією з кращих доярок господарства і району. Понад 
двадцять років день у день знала вона свою стежину на ферму. їй було 
не позичати досвіду, уміння і старанності. її цінували за добре серце, ніж-
ність і доброту. Вже в 70-х роках вона вийшла на рубіж 3-4 тисячі надою 
на корову. 

Наталія Михайлівна була неодноразово переможцем змагання, 
отримала звання "Краща доярка району", була учасницею Виставки дося-
гнень народного господарства СРСР, де її вручили бронзову медаль. У 
1970 році вона отримала ювілейну ленінську медаль, а 
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через рік - орден Трудового Червоного Прапора. 
Петро Тимофійович Холодов все своє уміння і талант віддавав колго-

спу. Він був головою, який намагався прогнозувати розвиток наперед. За 
його ініціативою в 1967 році був споруджений колгоспний цегельний за-
вод, розрахований на випуск 3 мільйонів штук цегли за рік. У перші роки 
своєї роботи на заводі працювало до 50 чоловік протягом всього року. 
Випуск цегли досягав до 800-2500 тисяч штук за рік. Першим його дирек-
тором був Іван Петрович Бей. 

У 70-х роках цегельний завод очолив Іван Михайлович Стрибуль, 
який беззмінно керує ним останні тридцять років. Кількість виробництва 
цегли зменшилась в останні півтора-два десятки років до 500-600 тисяч 
штук на рік. Завод працює щорічно 6-8 місяців. У середньому на ньому 
зайняті двадцять чоловік. Цегла виходить добротною, марки 150. Завод у 
значній мірі забезпечує колгоспних будівельників цеглою. За нашими під-
рахунками завод випустив більше двадцяти мільйонів штук цегли за час 
свого існування. 

Перед Петром Тимофійовичем завжди стояло питання: "Як збільшити 
доходи колгоспу? Як зробити його багатшим?" 

На одній з виставок, де побував голова, його зацікавила ідея спору-
дження консервного заводу. Вона полягала в тому, щоб консервувати по-
луницю, хрін, фрукти і продавати все це з вигодою для колгоспу. У 1970 
році побудували цех, завезли необхідне технологічне обладнання. Зда-
валося, що ідея повністю втілиться в життя, але закінчити надумане так і 
не вдалося. Адже все обладнання було імпортне, зроблене за найсучас-
нішою технологією. Для нього необхідна була спеціальна скляна тара, яку 
можна було лише придбати за кордоном. У ті часи це було просто нездій-
сненним. У подальшому цех переобладнали під ремонтні майстерні, а 
обладнання продали. 

У 60-х роках для дітей колгоспників на першій і третій бригадах були 
відкриті ясла. У 1972 році був 
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споруджений дитячий садок для дітей всього колгоспу. 

РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА 
У 70-і РОКИ 

У вересні 1972 року головою колгоспу загальні збори обрали Миколу 
Яковича Швецова.  Він народився в нашому селі у 1932 році, пережив ли-
холіття голоду 1933, принизливі роки фашистської окупації. Через матері-
альну скруту не міг навіть закінчити повністю денну школу, як його однолі-
тки. Але ця людина мала стійку волю і мету. Спочатку працював обліков-
цем тракторної бригади протягом 12 років. Згодом успішно закінчив вечір-
ню школу, потім сільськогосподарський інститут і здобув професію вчено-
го агронома-економіста.  Колгосп продовжував нарощувати темпи вироб-
ництва. Зростала його матеріально-технічна база. 

Назву "Маяк" стали пов'язувати з усім передовим у районі і області. 
За це керівника нагороджують не лише медалями, а й орденом Трудового 
Червоного Прапора. Микола Якович не має інших урядових нагород, але 
він має найвищу шану серед людей - їх визнання і розуміння його, як кері-
вника. 

Господарство виконало успішно дев'яту п'ятирічку (1971-1975 роки) 
по продажу державі молока, яєць, картоплі, соняшнику. Виробництво ва-
лової продукції, в порівнянні з попередньою п'ятирічкою, збільшилося на 
18 відсотків, а її реалізація - на 23,5 відсотка. Середньорічне виробництво 
зерна збільшилося на 17 відсотків, рентабельність тваринництва досягла 
12,5 відсотка. У той же час продуктивність праці підвищилася на 25,6 від-
сотка. За досягнуті успіхи високі урядові нагороди одержали 18 колгосп-
ників. 

На десяту п'ятирічку (1976-1980 роки) колгосп "Маяк" взяв ще більш 
напружені зобов'язання, які конкретно розбивалися на роки. 

У 1976 році, першому році п'ятирічки, трудівники 
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зобов'язувалися виростити зернових по 30 центнерів з гектара, в тому чи-
слі озимої пшениці - по 38,1 центнера, ячменю - по 28 центнерів з гектара. 
Валове виробництво зерна планувалося збільшити в порівнянні із серед-
ньорічним виробництвом у дев'ятій п'ятирічці на 26 відсотків. Ставилося 
завдання зібрати з кожного гектара по 300 центнерів цукрових буряків, 15 
центнерів соняшнику, 160 центнерів овочів, 300 центнерів кукурудзи на 
силос. 

Для досягнення таких показників продумувалися шляхи підвищення 
культури землеробства і, перш за все, родючості ґрунтів. Крім органічних, 
планувалося широко застосовувати мінеральні добрива, з урахуванням 
якісної оцінки ґрунтів і вмісту поживних речовин у ньому, згідно з розроб-
леною системою внесення добрив Сумською зональною агрохімлабора-
торією. 

Працівники молочнотоварних ферм у 1976 році планували вийти на 
трьохтисячний рубіж. Тим більше, що колгосп став спеціалізуватися на 
виробництві молока. 

Колгоспники дотримали свого слова і з добрими результатами заве-
ршили перший рік десятої п'ятирічки. Було отримано високий врожай зер-
нових, цукрових буряків. Виконані плани продажу державі зерна, цукрових 
буряків, молока, м'яса, овочів. Працівники молочнотоварних ферм у 1976 
році надоїли від фуражної корови по 2970 кілограмів молока і виконали 
свої соціалістичні зобов'язання на 115 відсотків. 

Ось такі надої на фермах були у 1976 році: 

Ферма, де завідуючими Зобов'язання Надій 
М. К. Панченко 3530 3113 
І. X. Баламут 3200 3120 
М. В. Стрибуль 3200 3089 
Р. І. Кириченко 2850 2815 
В. А. Богдан 2800 2607 
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Очолювала в ті роки тваринників головний зоотехнік Галина Сергіївна 
Бойко, яка в 1976 році була нагороджена орденом Леніна. 

Доярка Віра Григорівна Косенко в 1976 році одержала від своєї групи 
корів 773 центнери, а на фуражну корову надоїла 3400 кілограмів молока. 
Віра Григорівна після закінчення школи залишилася у рідному колгоспі. 
Пішла працювати на ферму дояркою. "Хотілося працювати так, - згадує 
вона, - щоб перед собою і перед людьми не було соромно". Поступово 
приходили успіхи у напруженій повсякденній праці. 1976 рік приніс радісну 
новину - Віру обрали делегатом XXV з'їзду Компартії України. Першою на 
фермі її привітала наставниця і суперниця у змаганні відома доярка Марія 
Василівна Пшенична. А до цього був шлях довжиною у дев'ять років, років 
зміцнення господарства і становлення Віри Косенко. У господарстві йшла 
докорінна перебудова: старі тваринницькі приміщення реконструювали, 
механізували, будували нові, в яких впроваджували механізацію робіт, 
досвід передовиків. Виробництво переводили на промислову основу. У 
реконструйованих сараях встановили автонапувалки, гноєтранспортери, 
нові доїльні апарати. 

Доки колгоспні умільці монтували обладнання, Віра уважно все ви-
вчала, хотіла досконало знати. Дуже знадобились їй ці знання. Групи ко-
рів з 16 збільшились до 22-23 голів. Поряд були старі досвідчені доярки: 
Віра Федорівна Лобуренко, Дарія Кузьмівна Корнієнко, Марія Василівна 
Пшенична. Вони дали їй перші уроки професійної майстерності. Про них 
вона говорила з теплотою і вдячністю. 

Сумлінна трудівниця знайшла своє визнання не лише в селі, а і в ра-
йоні. її праця була відмічена високою Урядовою нагородою — орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

За два роки десятої п'ятирічки урожайність зернових 
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склала 32,5 ц, цукрових буряків - 316 центнерів з гектара. А за дев'яту п'я-
тирічку в цілому ці показники становили 24,4 та 224 центнери. У 1977 році 
хлібороби колгоспу внесли в український мільярд 3250 тонн хліба а в де-
в'ятій п'ятирічці середньорічний продаж зерна становив 2442 тонни. 

Значно зросло постачання колгоспу добривами. Якщо в дев'ятій п'я-
тирічці на гектар оранки було внесено по 7 тонн органічних і 4 центнери 
мінеральних добрив, то за два роки десятої - по 8,1 тонн органічних і 5,3 
центнери мінеральних добрив. Зокрема, внесення їх під цукрові буряки 
зросло втричі. 

Значно зросло й виробництво тваринницької продукції. Якщо в дев'я-
тій п'ятирічці на 100 гектарів сільгоспугідь було вироблено 254 центнери 
молока і 37,5 центнери м'яса, то за два роки десятої відповідно 525 і 71 
центнер. Про трудову доблесть колгоспників свідчить такий факт, що по-
над 40 трудівників було нагороджено орденами і медалями. 

Результати колгоспного виробництва були значні, але на цьому не 
зупинялося правління, очолюване Миколою Яковичем Швецовим. Значну 
роль відіграв партійний комітет, який у ті роки очолював Олександр Васи-
льович Билинка, а згодом секретарем парткому був обраний Олексій Ва-
сильович Бей. Правління і партійний комітет турбувало питання кадрів, 
адже в кінцевому результаті справу вирішують добре навчені люди. У 
1976 році із вісімнадцяти керівників середньої ланки тільки один мав вищу 
освіту і шість - середню спеціальну. Серед бригадирів тракторних бригад 
не було жодного із спеціальною освітою. Чотири молочнотоварні ферми 
очолювали практики. У зв'язку з цим був розроблений перспективний 
план по підготовці кадрів з таким розрахунком, щоб до кінця десятої п'я-
тирічки всі виробничі підрозділи очолювали керівники з спеціальною 

368 



освітою, які б добре розумілися в справі. Це завдання було виконано: всі 
керівники середньої ланки здобули заочно спеціальну освіту. У той же час 
сім чоловік було направлено на навчання за рахунок колгоспу, стаціонар-
но, в інститути і технікуми. 

Важливу роль у мобілізації зусиль колективу на виконання поставле-
них завдань відіграла друкована газета "Колгоспне життя", яка видавала-
ся протягом 60-80-х років. 

У 1977 році вся країна підводила підсумки до 70-річчя Великої Жовт-
невої соціалістичної революції. Такі підсумки були підведені по результа-
тах двох років десятої п'ятирічки і в колгоспі "Маяк", згідно яких основні 
показники з виробництва зерна, цукрових буряків, молока і м'яса були ви-
конані. На круг зібрали по 31,3 центнери з гектара озимої пшениці, а на 
другій дільниці врожай досяг 40,5 центнери. 

ЗНАТНИЙ ЛАНКОВИЙ 
ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ ШВЕЦОВ 

Олексій Михайлович народився в 1928 році в родині заможних селян, 
які все своє життя віддали праці на землі. Батько був дуже віруючою і 
працьовитою людиною. Довго не вступав у колгосп, бо не вірив у те, що 
він принесе добро. Під час колективізації у сім'ї забрали все, нажите хлі-
боробською працею. Особливо сутужно для сім'ї, а в ній було п'ятеро ді-
тей, було в 1933 році: все зерно забрали, їсти було нічого. З дитинства 
Олексій був допитливим хлопцем, добре навчався і закінчив семирічку в 
Кіровській школі. У післявоєнні роки здобув професію тракториста, пра-
цював у різних колгоспах села, Боромлянській МТС. А потім, з часу ство-
рення колгоспу "Маяк" і аж до 1988 року, - трактористом і ланковим у 
цьому господарстві. Все життя пройшло у тяжкій праці. 
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У 1953 році Олексій Михайлович одружився на Парасковії Іванівні 
Давиденко. Разом з дружиною виховали трьох дітей. Крім того, 1953 рік 
він згадує, як рік дуже щасливий, коли заробив дуже багато хліба і зміг 
собі купити костюм. Було вдосталь і до столу. 

У 70-80-х роках про Олексія Михайловича часто писала районна га-
зета. До нього прийшло визнання механізаторів. Не одного разу він читав 
у газетах і журналах про вирощування цукрових буряків. Загорівся цією 
ідеєю і разом з товаришами відвідав деякі господарства з метою вивчен-
ня цінного досвіду. 

У 1976 році Олексій Михайлович поставив перед собою завдання — 
вирощувати цукрові буряки лише за допомогою машин. Спочатку взявся 
запровадити нову технологію на 25 гектарах. Одночасно механізатор ввів 
ланковий метод роботи. 

"Вирощування цукрових буряків, - говорив Олексій Михайлович. - це 
безперервний процес. Коли його розподіляють на операції і доручають 
різним людям - хорошого результату не чекай. Та й землероб по-
справжньому задоволений тоді, коли спочатку і до кінця сам творить уро-
жай і сам відповідає за нього". При такій постановці справи ключі від уро-
жаю в руках ланкового і його ланки. Землеробська совість примушувала 
глибше вивчати секрети родючості і всі роботи виконувати в строк на ви-
сокому агротехнічному рівні, використовуючи по-господарському кожну 
сотку землі. 

Ініціативу ланкового підтримав бригадир тракторної бригади Микола 
Петрович Шаповал та головний агроном колгоспу Григорій Степанович 
Підвезько. 

У 1976 році на 25 гектарах було вирощено без затрат ручної праці по 
226 центнерів цукрових буряків з гектара. Це був перший крок. 

У 1977 році ланка з десяти механізаторів вирощувала цукрові буряки 
на 210 гектарах, в тому числі на 60 
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гектарах без затрат ручної праці. Було вироблено конкретне завдання по 
виробництву продукції та її собівартості, встановлено акордно-преміальну 
форму оплати праці за основну і додаткову продукцію. Зарплата нарахо-
вувалася не за норму виробітку, а за отриманий урожай. 

Успіх забезпечила самовіддана праця. З кожного гектара було зібра-
но 369 центнерів цукрової сировини. Одна ланка на завод відправила 73 
тисячі 800 центнерів буряків. Від реалізованої продукції господарство 
одержало майже 200 тисяч карбованців прибутку. Кожен член ланки ви-
робив продукції на 20 тисяч карбованців, що вдвічі більше, ніж у серед-
ньому на механізатора колгоспу. Собівартість одного центнера буряків 
складала 1,2 крб., що на 85 коп. нижче, ніж по господарству. Через рік на 
100-гектарній площі без затрат ручної праці було зібрано врожай 386 цен-
тнерів з гектара. Згодом знатний механізатор став вирощувати цукрові 
буряки за індустріальною технологією на всій площі посіву - 220 га. 

Районна газета стала називати це "почин Швецова", "швецовський 
метод організації праці", "швецовський метод боротьби за культуру зем-
леробства". Сам же Олексій Михайлович Швецов, досягнувши вершин 
механізаторської майстерності, залишився скромним у роботі, вірним зе-
млі. Все досягнуте і набуте старався передати членам ланки. Ділився із 
спеціалістами господарства, індустріальний метод вирощування буряків 
взяли на озброєння і інші ланки маяківців. Досвід знайшов своє поширен-
ня у всіх колгоспах району. Протягом декількох років щозими більше два-
дцяти ланкових району вивчали на базі господарства передовий досвід 
О. М. Швецова. 

У 1979 році, завдяки застосуванню індустріальної технології вирощу-
вання цукрових буряків, колгосп "Маяк" Досяг значних результатів серед 
господарств району, про що свідчать такі дані:181 
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Колгосп Ц/га
"Маяк" 331 
"Дружба" 310 
Півненківський радгосп 236 
ім. Шевченка 231 
ім. Карла Маркса 214 
"Восход" 211 
"Гігант" 198 
ім. Володимира Ілліча 195 
ім. Леніна 194 
"Жовтень" 181 
ім. Ватутіна 131 
"Рассвет" 130 
"Красное знамя" 96 

Олексій Михайлович за свою роботу неодноразово відзначався. Як 
премію, він отримав радіолу, мотоцикл, холодильник. Він тричі їздив на 
Виставку досягнень народного господарства СРСР поділитись і своїм до-
свідом, і перейняти передовий, союзний. Маючи вже медалі за працю, він 
був відзначений орденом Трудового Червоного Прапора та почесним 
званням "Майстер золоті руки". Це почесне звання дає право до кінця 
життя одержувати 15% надбавку до заробітної плати, а вона становила 
545 карбованців на місяць. 

У 1988 році Олексій Михайлович вийшов на заслужений відпочинок. 
Його справу не забув його помічник Григорій Васильович Пиріг. 

Ланка з новим ланковим продовжує справу Олексія Михайловича і 
досягає високих результатів у надзвичайно складних економічних умовах. 
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РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА 
У 80-і РОКИ 

На розвиток колгоспного виробництва в країні у 80-і роки певний 
вплив мали рішення травневого (1982 рік) Пленуму ЦК КПРС, на якому 
було прийнято Продовольчу програму СРСР. Тепер кожен колгосп намі-
тив свої рубежі виконання завдань цього партійного документа. 

Початок 80-х років для колгоспу "Маяк" був відмічений введенням пе-
редової форми організації і оплати праці в залежності від кінцевого ре-
зультату. У 1983 році за системою колективного підряду працювали три 
механізовані загони і дві ланки в тваринництві, до яких входило 130 кол-
госпників. Це складало двадцять відсотків всіх працюючих у господарстві. 
У зв'язку з цим була проведена економічною службою роз'яснювальна 
робота про переваги нової форми господарювання. 

У кожному колективі було обрано раду загону, ферми, їм надавалися 
великі права у розподілі акордно-преміального фонду в залежності від 
трудової участі кожного працівника. За порушення трудової дисципліни, 
невиконання службових обов'язків рада колективу позбавляла механіза-
тора чи тваринника доплати за одержану продукцію. Це посилило роль 
трудового колективу у вихованні людей. Вони стали більш відповідальні-
ше відноситися до своїх обов'язків, впроваджувати у роботу передовий 
досвід. Тридцять п'ять відсотків механізаторів у 1984 році мали кваліфі-
кацію спеціаліста першого класу. 

Вже перший рік роботи за прогресивною формою організації праці 
приніс відчутні успіхи в економіці господарства. До запровадження колек-
тивного підряду на одного працюючого колгоспника в середньому за рік 
вироблялося продукції на шість тисяч карбованців, а в 1983 році - на 6412 
крб. Від реалізації продукції господарство отримало півтора мільйони ка-
рбованців 
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чистого прибутку, рентабельність досягла 53-х відсотків. Підвищилась 
врожайність сільськогосподарських культур. Зросла продуктивність корів. 

З 1972 року свою долю з тваринництвом пов'язала Олександра Ми-
хайлівна Грицаєнко. Ферма їй була добре відомою, бо з дитинства допо-
магала працювати на ній мамі. Ще навчаючись у школі, під час літніх кані-
кул, доглядала корів на фермі. Після закінчення десятирічки питання куди 
піти перед Олександрою Михайлівною не стояло - вона відразу пішла 
працювати на ферму. 

Роботу доярки легкою не назвеш: вже з пів п'ятої потрібно бути на но-
гах. Майстерність приходила поступово, зростали надої. До Олександри 
Михайлівни прийшло визнання не лише в своєму маленькому колективі, а 
і в районі, і в області. Але не зупинялась на цьому молода доярка, вона 
вивчала досвід не тільки в районі, а і в республіці. Багато повчального за-
позичила у знаменитої доярки з Лебединщини, двічі Героя Соціалістичної 
Праці Марії Харитонівни Савченко. У середині 80-х років вона стала 
отримувати більше чотирьох тисяч кілограмів молока від кожної корови 
своєї групи, за що нагороджувалася цінними подарунками, заносилася на 
районну і обласну Дошку пошани, була відзначена срібною медаллю Ви-
ставки досягнень народного господарства СРСР. 

Пам'ятним для Олександри Михайлівни став 1983 рік. Вона здобула 
на обласному конкурсі майстрів машинного доїння друге місце. У цьому ж 
році в одному з районів Київської області проходив і республіканський 
конкурс машинного доїння. Туди з'їхалося багато доярок з усієї України. 
Олександра Михайлівна успішно виступила і ввійшла в почесну десятку 
майстрів машинного доїння республіки. 

Йшов 1987 рік. Це був другий рік, так званої, горбачовської перебудо-
ви. Він був особливий. Вся країна 
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готувалася зустріти 70-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. 
На Червоній площі столиці відбувся особливо підготовлений парад, який 
відобразив історичні віхи розвитку радянської держави. Немовби сама іс-
торія говорила: "Підводьте підсумки! Більше ювілею Радянської влади не 
буде". Це був останній парад такого масштабу. Незабаром від соціалізму 
залишилась сама ідея, а Союз Радянських Соціалістичних Республік, як 
кажуть, канув у вічність. До цього визначного свята підводились підсумки 
в кожному колективі, підприємстві, колгоспі. 

Роками нового зростання для маяківців були 80-і роки, особливо їх 
друга половина. 

До 70-річчя ювілею Жовтневої революції були досягнуті значні успіхи. 
Було про що звітувати на зборах колгоспників голові колгоспу Миколі 
Яковичу Швецову та секретарю партійної організації Валентину Петрови-
чу Гонтаренку. Всі показники, які планувалися, були, в основному, вико-
нані. До жовтневих свят господарство отримало валової продукції на 5538 
тисяч карбованців. На одного працюючого колгоспника її виробництво 
склало 10859 карбованців. Отриманий такий урожай по культурах: 

Озимої пшениці 43,6 центнерів з гектара; 
Ячменю 38,3 центнери з гектара; 
Вівса 48,3 центнери з гектара; 
Проса 8,8 центнерів з гектара; 
Гречки 15,1 центнер з гектара. 

Високих виробничих показників на жнивах-77 досяг комбайнер Мико-
ла Михайлович Дараган, який намолотив 1006 тонн зерна з 244 гектарів. 

Олександр Петрович Трипольський зібрав зернові на 325 гектарах і 
намолотив 1100 тонн зерна. Олександр Петрович прийшов у колгосп на-
прикінці 80-х років після закінчення школи. З перших днів роботи зареко-
мендував 
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себе відданим трудівником, здібним механізатором. Він постійно займав 
призові місця у збиранні зернових у районі і області. 

Іван Федосійович Сліпченко зібрав зернові на площі 247 гектарів і 
намолотив 876 тонн хліба. Іван Федосійович свою долю пов'язав з колго-
спним виробництвом. Спочатку працює механізатором у колгоспі з 1966 
року, потім протягом п'ятнадцяти років - комбайнером, був неодноразово 
переможцем районного і обласного змагань. Він нагороджений медаллю 
"За трудову доблесть" та орденом Трудового Червоного Прапора. У 1984 
році Іван Федосійович очолив тракторну бригаду № 1. 

Своєчасно було завершено збирання цукрових буряків. Відмінно по-
працювали комбайнові екіпажі, які очолювали Ілля Григорович Рожко - 
зібрано 198 гектарів, Олексій Михайлович Швецов - 163 гектари, Володи-
мир Юхимович Білоус - 148 гектарів, Олександр Васильович Грабчук - 
114 гектарів, Борис Васильович Петренко - 117 гектарів. 

Найбільшого виробітку при перевезенні сільськогосподарських ван-
тажів досягли такі водії, як Станіслав Іванович Тарасюк, Микола Андрійо-
вич Кирпа, Василь Іванович Колодка, Сергій Володимирович Рябко, Оле-
ксандр Володимирович Рябко. 

Всі колективи МТФ виконали свої плани по виробництву молока. Се-
ред них колектив МТФ № 3, яку в тому році очолювала Марія Федорівна 
Бей. Марія Федорівна почала працювати дояркою в 1959 році. її стаж у 
тваринництві майже сорок років. 

За високі надої молока в 1973 році вона була нагороджена орденом 
"Знак Пошани" і з 1982 року, після закінчення сільськогосподарського тех-
нікуму, очолювала МТФ № 3. Успішно попрацював і колектив МТФ № 4, 
яку з 1984 року очолювала Ганна Михайлівна Рожко. 

Високими виробничими показниками зустріла ювілей 
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свинарка Раїса Іванівна Яресько. На цій важкій ділянці вона почала пра-
цювати в 1969 році. Постійно досягала високих показників, за що мала 
звання "Майстер золоті руки" і урядову нагороду - орден Трудової Слави 
третього ступеня. 

Правління колгоспу завжди відмічало скромну трудівницю Віру Ми-
хайлівну Гулакову, яка сорок років працювала безвідмовно на різних сіль-
ськогосподарських роботах. її неодноразово заносили на колгоспну Дош-
ку пошани. 

Закінчилися успішні 80-і роки. 1990 рік став для трудівників колгосп-
ного виробництва роком найкращих результатів за всю історію колгоспу 
"Маяк". Рівень рентабельності склав 67,3 відсотки, в тому числі в рослин-
ництві - 158, 8 відсотків, у тваринництві - 30,8 відсотки. У колгоспі працю-
вало 669 чоловік. Було 65 тракторів, 15 зернозбиральних комбайнів, 55 
автомобілів. Урожайність зернових склала 44,9 центнери, в тому числі 
озимини - 47,3 центнери. Урожайність буряків — 285 центнерів з гектара. 
Валове виробництво зерна було більше 10 тис. тонн, цукрових буряків - 
16 тис. тонн. Поголів'я великої рогатої худоби досягло 3885 голів, свиней - 
4602 голови. Середній удій на одну фуражну корову становив 3373 кіло-
грами. 

ЗРОСТАННЯ ЖИТТЄВОГО РІВНЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ТА КОЛГОСПНЕ 

БУДІВНИЦТВО 
Протягом 70-80-х років колгоспне виробництво весь час розвивалося 

по висхідній лінії, зростали обсяги виробництва. У 70-х роках господарст-
во змогло вийти Щорічно на отримання чистого прибутку більше 500 ти-
сяч карбованців. У другій половині 80-х років середній рівень рентабель-
ності становив 45 відсотків, а чистий прибуток зріс до 1,5 млн. щорічно. 
Постійно зростала заробітна 
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плата. У 1985-90 роках щомісячно у механізаторів вона становила 250 ка-
рбованців, у тваринників - 180-240 карбованців. За кожен день праці в се-
редньому трактористи отримували по вісім карбованців, тваринники - по 
сім карбованців. 

Успішний розвиток колгоспного виробництва дозволив значно поліп-
шити матеріальну базу господарства. 

Протягом двох десятків років було здійснено величезне будівництво. 
Дев'яносто відсотків його було проведено самостійно, своєю будівельною 
бригадою, із колгоспної цегли і заготовленого лісу. 

З 1968 року інженером-будівельником став працювати уродженець 
села Микола Олексійович Яресько, який мав спеціальну освіту після за-
кінчення Харківського будівельного технікуму. Спочатку на кожній ділянці 
були свої бригади, але в 1973 році, за ініціативою Миколи Олексійовича, 
вони були об'єднані в одну. Тоді в ній працювали 32 чоловіки. Крім цеге-
льного заводу, створили добру будівельну базу, яка включала склади, лі-
сопилку, майстерні, які були обладнані станками. За цей час було здано 
більше 60 житлових будинків, побудовано заново або реконструйовано 
молочнотоварні ферми і свинарник, збудовано ремонтні майстерні, два 
магазини, дитячий садок, котельню, гуртожиток, криті зерносховища і то-
ки. Такому розмаху будівництва могла б позаздрити спеціалізована буді-
вельна організація. 

У першій половині 70-х років колгосп освоїв на будівництво 3150 тис. 
карбованців. У 1977 році почалося будівництво молочнотоварного ком-
плексу вартістю 1 млн. 778 тис карбованців. Це була найбільша будова в 
історії колгоспу, яка успішно була завершена. Він був розрахований на 
960 голів, але тут утримувалося на 200-300 голів більше. 
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КОЛГОСПНИЙ БУДИНОК ВЕТЕРАНІВ 

Старість. Осіння пора людини. Безкінечні хвороби, безсонні ночі, і 
найстрашніше - самотність, коли навіть нікому подати води, ні з ким пе-
ремовитись словом. На жаль, таких безпомічних, самотніх людей у нас 
ще немало. 

Якщо людина похилого віку не має постійної допомоги вдома, зали-
шається один вихід - будинок-інтернат. Але багато пенсіонерів на це зго-
джується тільки в крайньому випадку. І зрозуміло, старому, який прожив 
свій вік на одному місці, важко виїхати з рідного села, від звичайного 
людського оточення. Завезуть на сотні кілометрів в будинок-інтернат і 
прощавайте, рідні простори. 

Вдало розв'язали цю проблему керівники колгоспів "Маяк" і "Гігант", 
ПМК-145, лозомеблевої фабрики, управління осушувальних систем та 
інших організацій села. У грудні 1988 року в приміщенні колишньої діль-
ничної лікарні після реконструкції почав діяти міжгосподарський Будинок 
для пристарілих людей. 

Будинок для ветеранів введений як підрозділ колгоспу "Маяк". Він 
розрахований на 15 чоловік. Фінансування здійснюється за рахунок кош-
тів колгоспу "Маяк" та районного бюджету. 

Впорядковано територію, сад і двір, у кімнатах нові меблі, килимові 
доріжки на підлозі і біля кожного ліжка, які застелені теплими красивими 
ковдрами. Поряд - кімната відпочинку, де можна почитати художню літе-
ратуру, переглянути свіжі газети і журнали, подивитися телевізор. У при-
міщенні - ванна, душові кімнати, теплі санвузли. Мешканців забезпечують 
4-х разовим харчуванням, сезонним одягом і взуттям. Зігрівають старість 
теплом і увагою, повсякденною допомогою Марія Федорівна Ворона, Ніна 
Володимирівна Задесенець, досвідчені кухарі і медичний персонал. 
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Боромлянський будинок-інтернат відрізняється від типових у області. 
Перед його відкриттям група керівників і спеціалістів Боромлі побувала у 
будинках-інтернатах Охтирки, селища Вороніж Шосткінського району, по-
знайомилась з їх структурою і діяльністю, розмовляла з постійними їх 
мешканцями. До речі, наші земляки, які проживали там, зустріли звістку 
про відкриття інтернату в Боромлі з великою радістю і просили допомогти 
переїхати ближче до рідних місць. 

Ось відмінність і виявилась одразу: ці будинки-інтернати розташовані 
у віддалених від селищ і районних центрів місцях. Боромлянський буди-
нок знаходиться у центрі великого села, поблизу республіканської траси, 
в мальовничому місці. Поряд - торговий центр, Будинок культури, нова 
дільнична лікарня. Будь-якої пори року мешканець за бажанням може 
відвідати близьких і рідних. З урахуванням стану здоров'я і бажання на-
дається можливість займатися посильною трудовою діяльністю. 

Умови прийому, утримання і виписки з будинку-інтернату такі: при-
ймаються пристарілі, інваліди-колгоспники, які потребують медичного, 
побутового догляду (жінки - з 55 років, чоловіки - з 60, інваліди І та II групи 
- з 18 років). 

У першу чергу в будинок-інтернат приймаються колгоспники-інваліди, 
учасники Великої Вітчизняної війни і члени сімей загиблих військовослуж-
бовців, а також померлих колгоспників-інвалідів і учасників війни. 

Під знаком милосердя працює колектив будинку-інтернату. З повагою 
і теплом відносяться до пристарілих людей. Адже вони винесли на своїх 
плечах війну, голод, незгоди і заслужили особливої уваги до себе. 
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КОЛГОСП "ГІГАНТ" 

СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСТВА 
У другій половині 60-х і більшу частину 70-х років продовжував очо-

лювати господарство Олександр Іванович Курмаз. На ці роки припадає 
період становлення і господарства, і колективу в цілому. Сама назва кол-
госпу говорила про його розміри, і це дійсно так. Він мав найбільше землі 
серед господарств району. З 8350 гектарів рілля займала майже 5 тисяч. 

1965 рік був роком закінчення семирічки, серединою 60-х років. Гос-
подарство підвело підсумки цього рубежу. На озброєнні сільських механі-
заторів був 31 трактор і 25 комбайнів. Майже в 50 тваринницьких примі-
щеннях було 2400 голів великої рогатої худоби, 1800 свиней, 1840 овець, 
4000 тисячі голів птиці. У господарстві працювало 889 колгоспників. Пар-
тійна організація нараховувала 59 комуністів, дві третини яких працювало 
безпосередньо у виробництві механізаторами, тваринниками та рядовими 
працівниками. 10 комуністів очолювали бригади, ферми та виробничі ді-
льниці. 

Всі галузі колгоспного виробництва в 1965 році були рентабельні. На 
100 га угідь вироблено 280 центнерів молока і 39 центнерів м'яса. Від ре-
алізації продукції тваринництва до каси надійшло майже півмільйона кар-
бованців. Кожен карбованець, вкладений у тваринництво, приніс 40 копі-
йок чистого прибутку. 480 тисяч карбованців прибутку принесло рослин-
ництво, особливо за рахунок реалізації зернових. На витрачений карбо-
ванець отримано по 2 крб. 70 коп. чистого прибутку. Особливо "грошо-
вою" культурою був соняшник. Він дав рентабельність 93,6 відсотки. Ус-
пішно працювала вівцеферма, де чабани І. Манаєнко та В. Сівовол від 
кожних 100 вівцематок одержали по 143 ягнят. Отара збільшилася в пів-
тора рази. Але, незважаючи на ці 
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успіхи, запланованих результатів досягти не вдалося: планували мати 
1337 тисяч карбованців прибутку, а отримали лише 886 тисяч карбован-
ців. Головна причина цього - це великі витрати при виробництві сільсько-
господарської продукції. 

У 1967 році до 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції 
були підведені підсумки виробничої діяльності колективу. Порівняння 
бралися в основному за останні 10 років. У 1957 році на місці колгоспу "Гі-
гант" були три господарства: "Шлях Леніна", імені Кірова, імені Орджонікі-
дзе. За цей час був зроблений великий крок вперед. У 1957 році на 100 
гектарів сільськогосподарських угідь було вироблено в колгоспі імені Кі-
рова 128 центнерів молока і 14 центнерів м'яса, "Шлях Леніна", відповідно 
160 і 14 центнерів і в колгоспі імені Орджонікідзе - 129 і 7 центнерів. У 
1967 році на 100 гектарів сільськогосподарських угідь в колгоспі "Гігант" 
було вироблено 235 центнерів молока і 36 центнерів м'яса. 

У розпорядженні колгоспу був добре оснащений машинно-тракторний 
парк, здатний виконувати весь комплекс сільськогосподарських робіт у 
найкращі агротехнічні строки. Відійшли у минуле віялки, які не так давно 
крутили руками, або, в кращому випадку, з допомогою кінного приводу. 
Десятки людей мішками заносили зерно в сховища. На середину 60-х ро-
ків це залишилось лише в спогадах: використовувалися зерноочисні ма-
шини і транспортери, які приводилися в дію електромоторами. Уміле ви-
користання техніки дало можливість посіяти ранні зернові за 4 дні і за два 
тижні впоратися з їх збиранням. У 1967, недуже сприятливому році, хлі-
бороби отримали на круг 20,2 центнери зерна з гектара. 

Всі колишні колгоспи, які ввійшли до "Гіганту", утворили єдиний гос-
подарський механізм. О. І. Курмаз 
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у 1967 році так писав про це в районній газеті: "Пригадується колишній 
колгосп імені Орджонікідзе. Він був один з найвідсталіших - в районних 
зведеннях завжди займав останні місця. Скажу правду: з острахом при-
ймали ми його, коли стало питання про об'єднання. Ніде правди діти, бо-
ялися, що потягне весь колгосп назад, а він з трьох колишніх колгоспів 
найбільший. До того ж на той час фінансове становище у нього було зо-
всім нікудишнє. Кругом обріс боргами, навіть не розрахувався за придба-
ну техніку в МТС. Та зараз це вже історія. Всі виробничі дільниці, в тому 
числі і третя, що на місці колишньої артілі ім. Орджонікідзе, добре справ-
ляються з своїми завданнями, виконують виробничо-фінансовий план. 
Інакше і бути не може, адже основна маса людей на всіх дільницях — це 
чесні трудівники, а правлінню і партійній організації однаково дорогі інте-
реси всіх дільниць".182 

Успіхи трудівників колгоспу вітали в районі. Зовсім невипадково кол-
госпники району обрали делегатом на III Всесоюзний з'їзд колгоспників 
сумлінну працівницю Віру Іванівну Тупаленко, яка десятки років працюва-
ла в колгоспі "Гігант". Місце роботи ланкової і її творча лабораторія — це 
25 гектарів цукрових буряків. У ті часи значна частина роботи виконува-
лася вручну. До складу її ланки входило 10 жінок. їм необхідно було і 
проривати, і перевіряти посіви. У 1969 році, коли відбувався з'їзд колгосп-
ників, були складні погодні умови: навесні - пилові бурі, а влітку - постійні 
дощі. Загинуло багато посівів і деякі ділянки довелося двічі пересівати. 
Віра Іванівна зуміла добре організувати роботу ланки. І нива дала добрий 
результат - більше, як по 200 центнерів цукрових буряків з гектара. Шано-
ваній ланковій було про що ділитися з делегатами з'їзду. У наступні роки 
Віра Іванівна працювала дояркою. 

Успіхи господарству приносили його трудівники. 
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Микола Федорович Полулях почав працювати в колгоспі з часу його за-
снування і продовжує працювати і нині. За кермом трактора 45 років на-
пруженої праці. Весь час працював на гусеничних тракторах. За час своєї 
роботи змінив чотири трактори. Добре знає кожне поле, його особливості. 
У літні напружені місяці працював і на зернозбиральних комбайнах. Всі 
роки праці пройшли майже без вихідних і відпусток: кожен день в праці з 
ранку до ночі. Микола Федорович - це працелюбна, чесна і скромна лю-
дина, яка не шукала теплих місць, керівних посад, а постійно виконувала 
свою справу. Він у колективі користується заслуженою повагою і автори-
тетом, є добрим наставником підростаючій зміні. Разом з дружиною, теж 
колгоспницею, Лідією Григорівною, виховали двох доньок. У трудовій 
книжці колгоспника він має стільки заохочень, що їх би вистачило на всю 
бригаду. Серед нагород найдорожчими для Миколи Федоровича є орден 
Трудового Червоного Прапора та звання "Почесний колгоспник колгоспу 
"Гігант". 

Весь свій вік пропрацювала в колгоспі Ніна Миколаївна Банька: спо-
чатку сапала буряки, потім годувала телят, а у 1966 році стала дояркою. 
Своєю самовідданою працею домоглася високих надоїв. Протягом другої 
половини 60-х — на початку 70-х років постійно надоювала 3 тисячі літрів 
молока від своєї групи корів. її праця була відзначена медалями та орде-
нами Трудової Слави II і III ступенів. Крім того, Ніна Миколаївна має ще 
одну медаль "Материнства" за виховання дітей. А їх в її сім'ї було п'ять. 

За успіхи у колгоспному виробництві Оксана Антонівна Троцька, яка 
працювала на різних роботах, неодноразово заохочувалася правлінням. 
Згодом вона стала працювати постійно чабаном і досягла тут вагомих ре-
зультатів. її праця була відзначена високою урядовою нагородою - орде-
ном "Знак Пошани". 
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Ніна Федорівна Різник три з половиною десятки років пропрацювала 
дояркою на фермі. Вона застала ті часи, коли працювати було важко, 
адже все виконувалося вручну, але працювала з вогником, любила про-
фесію тваринника. У скрутні роки навіть з дому приносила корми для ху-
доби. У 1957 році від групи, до якої входило 13 корів, надоїла по 2,5 тися-
чі літрів молока. На той час це був високий результат. У 70-х роках кіль-
кість корів у групі збільшилася до 20-22 голів. Вона першою почала за-
проваджувати машинне доїння. Сумлінне відношення до праці дало від-
мінні результати - постійно зростали надої. Ніна Федорівна відзначається 
неодноразово урядовими нагородами, серед яких ордени Трудового Чер-
воного Прапора і "Знак Пошани". 

МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ВАКАЙ – 
ДЕЛЕГАТ ХХIV З'ЇЗДУ КПРС 

Марія Миколаївна народилася в роботящій колгоспній сім'ї у 1938 ро-
ці. Успішно навчалася в школі, з самого дитинства мріяла стати вчите-
лем. Декілька разів вона перечитувала виклик про те, що після успішної 
здачі екзаменів її зарахували студенткою Полтавського педагогічного ін-
ституту. Але радість була передчасною, бо ні за що було вчитися. 

У цьому ж 1956 році за комсомольською путівкою пішла працювати 
на свиноферму в колгосп. Через рік очолила комсомольсько-молодіжну 
бригаду на цегельному заводі, який збудували в колгоспі. У ці роки заочно 
навчалася в сільськогосподарському технікумі, після закінчення якого в 
1960 році очолила комсомольсько-молодіжну ферму, де працювало 12 
доярок. Всі вони були дівчатами працьовитими, завзятими, хоча умови 
праці в той час були тяжкі - старі приміщення, а про механізацію годі було 
й мріяти. Та наполегливість керівника і невтомна праця доярок 
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привели до високих результатів. Ферма зайняла перше місце і в районі, і 
в області. Надій на кожну корову досяг 15-16 кілограмів молока. До пра-
цьовитого колективу на ферму приїздив навіть голова облвиконкому Анд-
рій Михайлович Науменко. Візит його не пройшов марно. У 1964 році за 
рахунок державних асигнувань почалося будівництво цілого молочното-
варного комплексу, поступово стали впроваджуватися у виробництво пе-
рспективні методи утримання корів із застосуванням механізації. 

У 1971 році комуністи області на партійній конференції обрали Марію 
Миколаївну делегатом XXIV з'їзду КПРС. У ті часи це була велика честь. і 
сьогодні вона з хвилюванням згадує ту подію: у своєму житті на такому 
форумі їй довелося побувати лише один раз. На з'їзді були широко пред-
ставлені люди праці, творці народного достатку. Серед делегатів було 
1195 робітників і 870 колгоспників. Уперше в своєму житті вона бачила і 
слухала виступ Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва. Незабу-
тні враження в душі Марії Миколаївни залишили зустрічі під час роботи 
з'їзду з космонавтом Г. Т. Береговим, нашим земляком, тричі Героєм Ра-
дянського Союзу І. М. Кожедубом, відвідини квартири і кабінету В. І. Лені-
на, а також поїздка до "зоряного містечка". У 1974 році Марія Миколаївна 
призначається на посаду зоотехніка-селекціонера і працює на ній більше 
двадцяти років. За цей час проведена велика робота по покращенню по-
голів'я, завозилися кращі породи корів з Львівської і Кіровоградської об-
ластей та з Прибалтики. За тривалу бездоганну роботу Марія Миколаївна 
неодноразово нагороджувалася грамотами і цінними подарунками орга-
нами влади району і області. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 

70-80-х РОКІВ 
У 1977 році головою колгоспу було обрано Андрія Миколайовича 

Гонтаренка. Він народився у 1935 році, закінчив школу, трудову діяльність 
почав сторожем. Після служби в армії закінчує технікум механізації і елек-
трифікації сільського господарства і працює в колгоспі "Гігант" на посаді 
старшого механіка. У 1968-1975 роках він працює заступником голови 
колгоспу. У 1975 році його обирають головою виконкому сільської Ради, а 
в 1977 році — головою правління колгоспу "Гігант". Андрій Миколайович з 
ентузіазмом почав працювати на цій відповідальній посаді. Його прагнен-
ня піднести на новий рівень виробництво із задоволенням підтримували 
трудівники, але сталося непередбачене - у 1981 році він трагічно загинув. 

У цьому ж році головою колгоспу було обрано нашого односельчани-
на Миколу Яковича Гапона. Він народився в 1944 році, успішно закінчив 
місцеву школу. Свою трудову діяльність Микола Якович почав у колгоспі в 
1958 році рядовим працівником, був причіплювачем і трактористом. Та 
хотілося більшого, а для цього необхідні були знання, і з цією метою мо-
лодий трудівник справився успішно: він закінчив Харківський інститут ме-
ханізації і електрифікації сільського господарства та філіал Московського 
економічного інституту, здобувши дві вищих освіти - інженера-механіка і 
економіста. У колгоспі він працював на різних посадах - інженером і сек-
ретарем партійної організації. 

У другій половині 70-80-х років колгоспне виробництво розвивалося 
по висхідній лінії, зросли його об'єми. Виробництво зерна було на рівні 
шести-семи тисяч тонн, а в 1989 році досягло 9 тисяч тонн. У окремі роки 
збирали цукрових буряків до 16 тисяч тонн. Виробництво м'яса досягало 
400 тонн, а молока - 375 тонн. Значно 
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збільшився надій молока. Кількість працюючих постійно зменшувалася: із 
814 чоловік у 1976 році до 574 - у 1989 році. За ці роки значно покращи-
лася матеріальна база. Зросла кількість тракторів, зернових комбайнів, 
автомобілів. 

За допомогою власних коштів та державних асигнувань проводилося 
велике будівництво: ремонтувалися і будувалися нові ферми, складські 
приміщення, житлові будинки для колгоспників. Тільки наприкінці 70-х ро-
ків житловий фонд колгоспу поповнився 32 квартирами, які розміщалися у 
двох сучасних двоповерхових будинках. Не стояв осторонь колгосп і від 
загально сільських проблем. При його активній участі було збудовано 
приміщення середньої школи, аптеки, лікарні та почалася газифікація се-
ла. Ці успіхи стали можливими завдяки напруженій праці колгоспників. 
Самовіддано в ці роки трудилися механізатори: І. І. Миколенко, В. І. Тро-
цький, В. Я. Бей. А такі майстри вирощування врожаю, як О. С. Савочка і 
Д. П. Шатравенко, були нагороджені орденом Трудового Червоного Пра-
пора. Протягом тривалого часу один з найвищих показників при збиранні 
врожаю досягав комбайнер С. І. Сумець, який був нагороджений двома 
орденами Трудового Червоного Прапора. 

Кавалер ордена Жовтневої революції, бригадир тракторної бригади 
О. С. Савочка з великою любов'ю говорив про хліборобську працю: 

- Коли я бачу хлібний лан, коли чую, як шепоче вітер колосками, коли 
дивлюсь, як спокійно, величаво пливуть хмари над горизонтом, я відчу-
ваю такий мир, такий спокій у серці, таку радість, які можна хіба що уві-
брати в одне велике, вагоме слово - щастя! Так, це щастя бути на землі 
людиною, любити ось це хлібне поле, дбати, щоб на ньому наливався ту-
чний колос, піклуватись про великий врожай. Відчувати себе 
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господарем! Бо така в нас, людей, звичка, де б не трудився, яку б посаду 
не обіймав, завжди і всюди чоловік поводиться, як дбайливий господар. 
Відчуття радості, щастя, відчуття господаря - все це результат того, що 
людина вільно трудиться на вільній землі.183 

Протягом тривалого часу головним агрономом працював Микола Гри-
горович Білоконь, який сумлінно відносився до роботи, всією своєю дія-
льністю сприяв збільшенню віддачі хлібного лану. До його бойових наго-
род додалися медалі за працю. У 1977 році його трудові справи продов-
жив син Володимир Миколайович, який після закінчення сільськогоспо-
дарського інституту працював два десятки років агрономом і головним аг-
рономом господарства. У ці роки у виробництво були введені нові резуль-
тативні сорти різних культур. 

Високих результатів постійно досягала третя виробнича дільниця, яку 
очолював Павло Григорович Сумцов. За своїми розмірами - це один з 
колгоспів до укрупнення, а коли зважити на її забезпеченість технікою і 
фондами, то вона могла б позмагатися і з двома такими господарствами. 
У 70-80-х роках прижилися інтенсивні технології вирощування сільського-
сподарських культур, підвищилася майстерність механізаторів. У1985 ро-
ці було зібрано високий урожай сільськогосподарських культур з гектара: 
31,7 центнери гороху, 52 центнери зернової кукурудзи та 52 центнери 
озимої пшениці. Майже півстоліття віддав хліборобській ниві майстер ви-
рощування високих врожаїв Єгор Андрійович Соляник. Його поважали і як 
працівника, і як скромну, ввічливу людину. Він пішов у світ інший, але то-
вариші завжди пам'ятають про цю людину. У 1995 році згідно рішення 
правління колгоспу одне з полів третьої виробничої бригади площею 60 
гектарів названо його ім'ям. Тут же відкритий пам'ятний знак. Тепер це 
поле так і називають - Соляникове поле. 

Все своє трудове життя пов'язав з колгоспом Віктор 
389 



Георгійович Сумцов. Майже за сорок років роботи пройшов шлях від ря-
дового, завідуючого фермою, секретаря партійної організації до посади 
головного зоотехніка, на якій працює більше двадцяти останніх років. У 
досягненні тваринників є і його значний внесок. Він нагороджений орде-
ном "Знак Пошани", неодноразовий переможець змагання і учасник ВДНГ 
СРСР. 

У кінці 70-х років господарство стало спеціалізуватися на виробництві 
молока, відбулася реконструкція ферм, була введена цехова структура 
виробництва молока та відбувся перехід на груповий метод обслугову-
вання корів, коли одна доярка обслуговувала до 120 голів великої рогатої 
худоби. Наприкінці 70-х років дуже високих результатів досягли операто-
ри машинного доїння Олександра Петрівна Гонтаренко і Катерина Семе-
нівна Полулях, зайнявши перше місце в області по валовому виробницт-
ву молока. Кожна з них надоїла по 360 тонн молока за рік. Вони були уча-
сниками обласних змагань, де неодноразово займали призові місця. Ви-
соких результатів досягли також тваринники: Лідія Іванівна Ворона, Ніна 
Федорівна Різник, Іван Іванович Різник, Лідія Семенівна Бондаренко, Те-
тяна Іванівна Приходько. 

Успішно з 1973 року по 1977 рік працювала колгоспна птахоферма, 
де утримувалося понад 100 тисяч курей-несучок. Середньодобове вироб-
ництво яєць становило 65 тисяч штук. 

Значну роль в успішному будівництві господарських об'єктів відігра-
вав цегельний завод, який працював у колгоспі з 1957 до 1972 року. Він 
розміщувався в Толошному ярку, де були споруджені всі необхідні вироб-
ничі приміщення, які були обладнані спеціальною технікою. Цегла вихо-
дила добротною, використовувалась 
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для будівництва і виробничих об'єктів, і житлових будинків. За оцінками 
спеціалістів кар'єр мав доброякісну глину з перспективою роботи на деся-
тки років, але через пожежу завод припинив своє існування. 

ПМК-145 (1960 - 1997 рр.) 

СТВОРЕННЯ БАЗИ І ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВИРОБНИЦТВА 

У 60-80-х роках тодішнє керівництво Союзу і України надавало вели-
кого значення проведенню меліоративних робіт. Вважалося, що ця робо-
та повинна дати вагомі результати у розвитку сільського господарства. У 
зв'язку з цим на базі ремонтно-технічної станції у 1960 році створюється 
лукомеліоративна станція. Сама назва говорила про її головні завдання - 
це меліорація і культурно-технічні роботи. Поступово створюється мате-
ріальна база. У 1965 році на станції працювало майже 70 чоловік, а її 
оснащення складали два екскаватори, п'ять автомобілів, сім тракторів 
ЮМЗ, тридцять гусеничних тракторів. В основі структури лежав розподіл 
на бригади, які обслуговували шість південних районів області. 

У лютому 1970 року лукомеліоративна станція була реорганізована в 
ПМК-145 (пересувна механізована колона), яка поряд з меліорацією і 
культурно-технічними роботами займалася спорудженням водойм, а та-
кож будівництвом різних технічних і цивільних споруд. 

У 1965 році на посаді інженера проектної групи лукомеліоративної 
станції став працювати Олексій Антонович Ломака. Разом з ним почала 
працювати і його дружина Марія Паньківна на посаді економіста. Цій 
справі вона віддала десятки років. В її трудовій книжці лише два записи: 
прийнята на роботу і звільнена з посади у зв'язку з виходом на пенсію. її 
роботу і вміння давати глибокий економічний аналіз стану виробництва 
завжди 
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цінили колеги. Згодом Олексію Антоновичу довірили посаду головного ін-
женера, а з 1979 року його призначили начальником колони. Олексій Ан-
тонович є високоерудованою людиною, постійно вивчає передовий досвід 
своєї галузі. Він приїхав працювати в Боромлю після закінчення Харківсь-
кого сільськогосподарського інституту, але вважав, що цих знань недо-
статньо. Тому в 1972 році він успішно закінчив навчання в Українському 
інституті інженерів водного господарства і отримав другу вищу освіту і 
професію інженера-гідротехніка. Він умів працювати сам і добре налаго-
див роботу всього колективу. Його улюбленим девізом були слова: "Тре-
ба починати роботу, а не ходити навколо неї". Добросовісна робота керів-
ника була відмічена Почесною грамотою Президії Верховної Ради України 
і ювілейною медаллю до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна. З Олек-
сієм Антоновичем з цікавістю можна говорити багато годин і на не вироб-
ничу тему, адже його улюблені заняття - це читання книг на історичну те-
матику і боротьба за захист природи. У 1988 році його призначають замі-
сником начальника, а з 1995 року - начальником обласного управління 
"Сумиводбуд". На цій посаді він працює і сьогодні. 

Протягом 60-90-х років була створена матеріально-технічна база. 
Важливу роль у цій справі відіграла і виробнича дільниця, яку очолював 
виконроб Василь Федорович Петренко, а його помічниками в організації 
робіт були майстри Василь Іванович Півненко і Василь Іванович Пуховсь-
кий. Ці люди пропрацювали в пересувній колоні вже більше, ніж чверть 
століття, кожний. Результатом роботи дільниці стали такі споруджені об'-
єкти: гуртожиток, їдальня, адміністративний корпус, актовий зал з магази-
ном, гаражі, чотири 24-х квартирні житлові будинки, одно - та двоквартир-
ні будинки, реконструйовано майстерню і переведено на газове 
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паливо котельню, добудовано дитячий садок, споруджено бетонно-
розчинний вузол та очисні споруди. Таким чином, збудовано прекрасну 
виробничу і житлову базу. 

Ця дільниця зробила великий вклад і в соціальний розвиток села. 
При її допомозі село прикрасили будівлі середньої школи, аптеки та діль-
ничної лікарні. Значний внесок зроблений в газифікацію села. 

Колектив неодноразово виходив переможцем у змаганні, нагороджу-
вався грамотами, дипломами, грошовими преміями і навіть відзначався 
Міністерством водного господарства України. Серед кращих людей діль-
ниці - екскаваторник Володимир Миколайович Герасименко, муляри Ана-
толій Миколайович Бейта Іван Іванович Сопельник, тракторист Віктор 
Михайлович Гриценко, штукатури Лідія Дмитрівна Михайловська, Олек-
сандра Андріївна Сумцова, Антоніна Григорівна Федорко, Галина Дмитрі-
вна Вітковська. 

З 1976 року Іван Олексійович Блізніченко очолює другу виробничу ді-
льницю, яка обслуговує більшість районів області і навіть працювала на 
спорудженні водогонів для переселенців з Чорнобильської зони в Київсь-
кій області. Головні напрямки роботи дільниці - це будівництво зрошува-
льних систем, протиерозійних споруд, ставків, рекультивація земель. У 
різні роки тут працювали майстрами Павло Пилипович Берест, Павло Ва-
сильович Кузьменко, Степан Іванович Роковець, а також бригадир - водій 
Михайло Степанович Юрко. 

За ці роки введено зрошувальні системи на площі 4,5 тисячі гектарів 
та 35 кілометрів водогонів у різних населених пунктах області та в селі 
Боромлі. Було збудовано декілька мостів, десятки силососховищ. 

У 1989 році було завершено будівництво на річці Ворскла (біля села 
Куземено) великого шлюзу вартістю 1.200 тисяч карбованців. Це найбі-
льша гідротехнічна 
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споруда, яку з честю ввели в дію працівники. 
Кращими працівниками дільниці є Михайло Петрович Теслюк, Павло 

Федорович Кулібаба, Петро Миколайович Кульбачний, Олександр Степа-
нович Басанець, Володимир Григорович Пономаренко, Григорій Прокопо-
вич Калита, Микола Юхимович Пєшков. 

Протягом двадцяти років виконробом третьої виробничої дільниці 
працює Юрій Петрович Бакунець, бригадиром тривалий час - Олексій Ан-
дрійович Гонтаренко та більше двадцяти років механіком - Михайло Ку-
зьмич Волосяний. Колектив дільниці займається осушенням перезволо-
жених ґрунтів та будівництвом дренажних систем. За 70-90-і роки осуше-
но і введено в дію більше 6 тисяч гектар заболочених земель, збудовано 
безліч гідротехнічних споруд, прокладено сотні кілометрів гончарного 
дренажу, проведено культурно-технічні роботи на площі 15 тисяч гектар. 
Фактично всі ці землі були включені додатково в сільськогосподарське 
виробництво, стали служити якнайкраще людині. 

Серед кращих працівників дільниці - екскаваторники Іван Миколайо-
вич Шапошник, Віктор Іванович Рекуненко, трактористи Микола Пилипо-
вич Білаш, Анатолій Іванович Рекуненко, скреперист Іван Дем'янович Бі-
рюков, кранівники Михайло Петрович Головко і Олександр Борисович 
Мальованик. 

Поряд з виробничими дільницями працюють допоміжні служби, без 
яких неможливо налагодити роботу всієї колони. І, перш за все, це ремо-
нтні майстерні, де ремонтуються всі види техніки. Тут для цього створені 
всі умови і є необхідне обладнання. До 1980 року ними завідував Василь 
Андрійович Мовчан, який передав трудову естафету новому завідуючому 
- Івану Михайловичу Ковері. Іван Михайлович - досвідчений технік, який і 
сам добре розуміє справу і вміє 
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організувати чітку і якісну роботу всіх спеціалістів майстерні. Не було ще 
такого випадку, щоб він не прийшов на допомогу. 

Майстрами найвищої кваліфікації є токар Борис Андрійович Швед, 
слюсарі Іван Миколайович Лобода, Микола Іванович Петруша, зварюва-
льник Андрій Миколайович Лобода, електрик Микола Михайлович Бей. 

Тривалий час працює завідуючим складом паливно-мастильних ма-
теріалів Микола Федорович Гуков. Він учасник Великої Вітчизняної війни, 
ветеран праці, але, незважаючи на свій поважний вік, продовжує працю-
вати. Це енергійна і чуйна людина, яка постійно знаходиться в службових 
відрядженнях не лише в різних областях України, а і в Росії, Білорусії, де 
вирішує питання забезпечення організації паливно-мастильними та буді-
вельними матеріалами. 

Тривалий час завідуючим складом працював Михайло Петрович По-
номарьов. Ветеран війни був пунктуальною і добросовісною людиною. У 
нього все було завжди в порядку. З 1978 року його справу уміло продов-
жує Микола Григорович Євтєєв, трудовий стаж якого налічує у меліорати-
вній організації майже сорок років. 

Відповідальним працівником протягом багатьох років роботи зареко-
мендував себе Віктор Петрович Замотайло. Тривалий час він був тракто-
ристом, столяром, а зараз під його опікою пасіка. 

Сумлінно, протягом тривалого часу працюють вахтерами гуртожитку 
Ганна Миколаївна Волосяна, Марія Афанасіївна Єрка, оператором очис-
них споруд - Надія Макарівна Лисенко. 

Жодна робота в організації не може буди виконана без автомобільно-
го транспорту. Все повинно бути перевезене і, звичайно, в певний строк. 
Від цього залежить злагоджена робота всіх підрозділів. За увесь 
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час існування ПМК-145 при ній діє автоколона, яка перевезла тисячі тонн 
різних вантажів, машини пройшли сотні тисяч кілометрів доріг. Протягом 
двадцяти років її роботу організувала чуйна порядна людина, уважна по 
відношенню до підлеглих - Володимир Васильович Тищенко. 

Володимир Васильович сьогодні знаходиться на заслуженому відпо-
чинку, але його з повагою згадують часто всі водії. Його добрі справи 
продовжив механік Василь Михайлович Бугрименко. Десятки років був 
водієм-наставником Яків Іванович Охріменко. 

Кращими водіями колони є Микола Павлович Бесєдін, Іван Іванович 
Єрка, Петро Іванович Круголь, Павло Степанович Банька, Василь Єгоро-
вич Околічний, Анатолій В'ячеславович Тарасенко. 

Починаючи з року свого заснування, колектив пересувної механізо-
ваної колони постійно зміцнював свою матеріальну базу. У 1985 році він 
мав найбільшу кількість техніки: два навантажувачі, сім скреперів, десять 
бульдозерів, дванадцять одноківшових і сім багатоківшевих екскаваторів, 
тридцять три трактори, дев'ять кранів, три трубоукладачі та багато іншої 
техніки. 

Поступово зорганізувався трудолюбивий колектив, де були високо-
кваліфіковані інженери, механізатори, будівельники. У 1990 році чисель-
ність працюючих була найвища і становила 252 чоловіки. Керівництво ор-
ганізації постійно дбало про забезпечення виробництва якісними кадра-
ми. Разом з місцевою середньою школою, яка була підшефною, згідно 
рішення Міністерства меліорації і водного господарства України, прово-
дилася значна робота по професійній орієнтації учнів з спеціальності ме-
ліоратора. З цією метою десятки випускників школи стали стипендіатами 
ПМК-145 і успішно здобули професію механізатора в Лебединському 
СПТУ-34 та інженерні професії у 
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Рівненському інституті водного господарства. Здобутки в підготовці моло-
дих спеціалістів завдяки спільній роботі ПМК-145 і середньої школи про-
пагувалися на спеціальних республіканських семінарах. 

Всі посади займають люди, які мають відповідну високу кваліфікацію і 
добросовісно відносяться до своїх обов'язків. Після закінчення Рівненсь-
кого інституту водного господарства на роботу прибула сім'я Завадських. 
Надія Борисівна працює інженером виробничого відділу. Віктор Федосійо-
вич спочатку займав посаду інженера, а згодом став головним інженером 
підприємства. Протягом тривалого часу працює диспетчером Ольга Гри-
горівна Мальованик, відділ кадрів веде Таїсія Василівна Блізніченко. 

Протягом 70-90-х років був виконаний великий об'єм робіт, який весь 
час зростав аж до 1991 року. У 1985 році було виконано об'єм робіт на 2,7 
млн. крб., у 1990 році - на 2,5 млн. крб. У 90-х роках наступив спад обсягів 
робіт. Через кризу в народному господарстві і відсутністю державного фі-
нансування сільськогосподарські підприємства майже повністю відмов-
ляються від меліоративних робіт. Практично призупинено житлове будів-
ництво.  На 30 відсотків знизилася кількість працюючих. У 1996 році було 
виконано робіт приблизно на 400 тисяч гривень. У цій ситуації у роботі 
колективу багато труднощів і потрібно величезне напруження сил і вміння 
керівництва для того, щоб організація могла працювати. 

Цей надзвичайно важкий час випав на долю Івана Васильовича Ко-
ломійця, який своє життя пов'язав з меліорацією. Іван Васильович наро-
дився в 1949 році. Після закінчення Глухівського технікуму електрифікації 
і гідромеліорації сільського господарства він в 1972 році був направлений 
в ПМК-145. Працював самовіддано, був майстром, начальником планово-
виробничого 
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відділу, головним інженером. У 1988 році на альтернативній основі оби-
рається начальником колони. Іван Васильович з успіхом продовжує спра-
ву свого попередника. Зміцнюється матеріальна база, зростає об'єм ро-
біт, впорядковується територія, з'являються клумби з трояндами і перший 
фонтан у селі. Колектив виборює першість у обласному змаганні серед 
меліоративних підприємств і займає друге місце серед механізованих ко-
лон свого профілю України. За високі показники в роботі підприємства і 
активну громадську роботу Іван Васильович нагороджується орденом 
"Знак Пошани". У 1990 році виборці 154 округу обрали його депутатом 
Сумської обласної Ради народних депутатів. Сьогодні у Івана Васильови-
ча багато проблем і одна із них - це стабілізувати роботу колони в склад-
них ринкових умовах. 

КНИГА ТРУДОВОЇ СЛАВИ 
Протягом тривалого часу в колоні ведеться Книга трудової слави. У 

неї занесені працівники, які мають високі результати у праці і користують-
ся авторитетом. 

Костянтин Олексійович Лисенко працює ковалем з 1959 року. Ця 
робота не з простих. Кожне замовлення вимагає індивідуального підходу 
у виконанні, вимогливості, постійного піклування про якість. Костянтин 
Олексійович досяг пенсійного віку вже в 1980 році, але і сьогодні залиша-
ється вірним своїй "вогняній" професії. За чотири десятки років праці він 
неодноразово нагороджувався грамотами та грошовими преміями, зано-
сився на Дошку пошани тресту. 

Василь Андрійович Мовчан все своє життя пов'язав з меліорацією. 
За 40 років роботи займав різні посади. Був шофером, дільничним меха-
ніком, а останнім часом - завідуючим майстернею по ремонту техніки. На 
всіх посадах він зарекомендував себе знаючим і 
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сумлінним працівником. Він умів організувати роботу колективу і з пова-
гою завжди ставився до підлеглих. 

Микола Вікторович Михайлов став працювати в колоні з початку 
70-х років. За чверть віку роботи він зарекомендував себе умілим механі-
затором. Тисячі тонн гравію, піску, ґрунту, вугілля, цементу грузиться 
єдиним навантажувачем, яким він керує. Микола Вікторович неодноразо-
во нагороджувався грамотами, цінними подарунками і був занесений на 
Дошку пошани Міністерства водного господарства. 

Михайло Кузьмич Волосяний працює в організації з 1976 року на 
посаді дільничного механіка. Знає і любить техніку, добросовісно відно-
ситься до своєї роботи, уважний до товаришів і підлеглих. За сумлінну 
працю неодноразово заохочувався, нагороджений орденом Трудової 
Слави III ступеню. 

Леонід Пантелйович Оприщенко майже за 40 років роботи проко-
пав своїм екскаватором сотні кілометрів каналів, перемістив тисячі тонн 
ґрунту при спорудженні будівель і водосховищ. Він постійно перевикону-
вав виробничі завдання, за що неодноразово заохочувався організацією, 
районом, областю і був занесений на Дошку пошани Міністерства водного 
господарства. 

Микола Юхимович Чернишов працює в організації з 1971 року піс-
ля закінчення СПТУ-34. За цей час він зарекомендував себе з найкращого 
боку. Своїм трактором Т-150 він перевіз тисячі тонн різних вантажів, про-
вів культурно-технічні роботи на сотнях гектарів осушених земель. За до-
сягнення у виробництві неодноразово нагороджувався цінними подарун-
ками, преміями і заносився на Дошку пошани. 

Микола Миколайович Рєпка працює трактористом Т-150 в ПМК-145 
з 1972 року. Він відмінний механізатор і майстер високого класу. Всі виро-
бничі 
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завдання виконує якісно і своєчасно. Його не потрібно перевіряти, бо все 
буде зроблено належним чином. За свою самовіддану працю неоднора-
зово нагороджувався грамотами, грошовими преміями, подарунками та 
заносився на Дошку пошани. 

ЗАСЛУЖЕНІ МЕЛІОРАТОРИ УКРАЇНИ 

МИКОЛА ІВАНОВИЧ КУРМАЗ 
Все життя Миколи Івановича тісно пов'язане з рідним селом. Тут він 

народився 1926 року в простій селянській сім'ї, пізнав тяжке дитинство і в 
голодному 1933 році босим, але з величезним прагненням до навчання, 
пішов до першого класу. Вісім класів закінчив у грізному 1941 році. Далі 
тяжкі роки окупації, а потім півтора року фронтових доріг. За бойові заслу-
ги він нагороджений медалями "За взяття Відня", "За взяття Будапешту", 
"За перемогу над Німеччиною", "За перемогу над Японією". 

Микола Іванович демобілізувався з армії аж у 1950 році. На службі 
оволодів професією шофера. Вже через два дні після повернення з армії 
прийшов працювати в Боромлянську МТС. Хотів бути водієм, але не ви-
стачало машин, тому став механіком. У 50-х роках він закінчив курси бри-
гадирів тракторних бригад та технікум механізації і електрифікації сільсь-
кого господарства. Безліч реорганізацій відбулося в подальшому в МТС, 
але Микола Іванович залишився на своїй роботі. 

У роботі з людьми як механізатор і як керівник він завжди дотримува-
вся правила, що саму "чорнову" роботу виконував сам. За це йому не раз 
дорікали колеги і дільничні механіки. На що він відповідав: "Я сам пови-
нен пощупати і перевірити все руками, адже для того я і механік". 

Здається неможливим, але в дійсності так було, він 
400 



по звуку міг встановити "діагноз хвороби" будь-якої машини. Микола Іва-
нович часто давав цінні поради, здавалося, в неможливих умовах роботи 
техніки при спорудженні водойм. 

Праця для нього була життєвою необхідністю. Завдяки своєму твор-
чому відношенню до справи він був взірцем для молоді. Дехто з товари-
шів називав його "лікарем" техніки і "професором меліорації". У його тру-
довій книжці вісім сторінок займають записи про заохочення. 22 вересня 
1983 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР за заслуги в 
галузі меліорації земель та активну участь у громадському житті йому 
присвоєно звання "Заслужений меліоратор Української РСР". 

Вже тривалий час Микола Іванович знаходиться на пенсії. Але това-
риші по роботі завжди згадують його великі добрі справи. 

ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ ГОНТАРЕНКО 
Він народився в 1926 році в нашому селі в родині потомственних се-

лян. У 1936 році пішов навчатися до 1 класу. Велика Вітчизняна війна пе-
рервала навчання, і почалося життя під час окупації. Після звільнення се-
ла від німецько-фашистських загарбників Василь Федорович іде працю-
вати помічником до своєї сестри, яка була трактористкою в колгоспі. То 
був тяжкий час, коли чоловічі професії, навіть дуже тяжкі, вимушені були 
покласти на свої плечі жінки. Хліб давався, як кажуть, потом і кров'ю. У 
таких умовах і виріс юнак, рано пізнавши на все життя ціну шматка хліба. 
У 1947 році Василь Федорович закінчив курси трактористів при місцевій 
МТС і з того часу працює в цій організації. У першій половині 50-х років 
він стає бригадиром тракторної бригади, в якій налічується 12 тракторів і 
1 екскаватор. Таких бригад в організації було чотири. Новий бригадир зміг 
налагодити організацію праці. Його 
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бригада мала завжди найкращі показники. Але так було недовго - він зно-
ву сідає за кермо трактора і працює на цій посаді і сьогодні. 

За плечима більше 50 років добросовісної і тяжкої праці. Але Василь 
Федорович так і не скористався правом на заслужений відпочинок, бо ро-
зуміє, що потрібний колективу ПМК-145. Василь Федорович зі своїми то-
варишами брав участь у будівництві майже всіх великих водойм, окульту-
рив сотні гектарів заболочених земель. Йому часто доводиться бувати у 
відрядженнях у тих місцях, де будував. їде туди з чистим сумлінням, бо 
не соромиться глянути людям у вічі. 

Прекрасні трави, які заготовляють з лук жителі багатьох районів, ті 
врожаї, які вирощують на колись заболочених землях, і красиві водойми, 
які розкинулися у колишніх ярках, — все це справа його рук і рук його то-
варишів. 

Його поважають в колективі, завжди ставлять у приклад. З доброю 
заздрістю молоді механізатори спостерігають за майстерною, філігран-
ною роботою бульдозериста. 

Самовіддана праця Василя Федоровича високо оцінена державою. У 
1971 році Указом Президії Верховної Ради Української РСР йому було 
присвоєно почесне звання "Заслужений меліоратор Української РСР", а в 
1977 році він отримав ще одну нагороду — орден Трудового Червоного 
Прапора. 

ЛОЗОМЕБЛЕВА ФАБРИКА 
(1965 - 1997рр.) 

У червні 1969 року відповідно до наказу Міністерства лісової промис-
ловості України на базі артілі "Трудовий шлях" була створена Боромлян-
ська лозомеблева фабрика. її завдання полягало у виробництві і реаліза-
ції різних виробів із лози та столярних меблів. У Боромлі 
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була головна база, а в таких селах, як Гребениківка, Великий Бобрик, Ми-
ропілля та місті Лебедині - її відділення, тобто окремі цехи. Становлення 
фабрики було складним процесом. Спочатку були відсутні самі необхідні 
станки, бракувало цехів, складських приміщень, важко налагоджувалися 
зв'язки з доставщиками сировини. У 60-х роках були претензії до якості 
продукції. Підприємство постійно отримувало рекламації, багато продукції 
залишалося не реалізованою. 

Протягом другої половини 70-х - першої половини 80-х років фабрика 
пережила, фактично, своє друге народження. Майже всі виробничі при-
міщення і споруди були збудовані згідно плану реконструкції. З'явилися 
сучасні цехи корпусних меблів, лозомеблевий цех і цех лозоплетіння, ді-
льниці гідротермічного і станочного обробітку лози, сушильний цех, коте-
льня. Виробничі площі фабрики досягли майже п'яти тисяч квадратних 
метрів. 

Поступово сформувався працездатний колектив, вмілі руки майстрів 
якого виробляли красиві вироби. їх успішно реалізовували в багатьох об-
ластях України і навіть в Киргизії. Виробничі плани постійно виконували-
ся. Були роки, протягом яких фабрика не отримала жодної рекламації. 

За самовіддану працю у 80-і роки медаллю "За доблесну працю" були 
нагороджені Іван Демидович Заярний, Віра Тимофіївна Шаповал, Вален-
тина Василівна Супрун. 

Ніна Сергіївна Таценко пропрацювала на фабриці більше тридцяти 
років. Вона постійно перевиконувала виробничі завдання, була ініціато-
ром застосування у роботі передових методів, підготувала десятки моло-
дих спеціалістів. У зв'язку з цим вона була нагороджена медаллю "За до-
блесну працю" та орденом "Знак Пошани". 
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Трудовий стаж Івана Тимофійовича Рябка нараховує тридцять п'ять 
років. Він виконував найбільш відповідальні завдання з розробки і осво-
єння нових видів продукції зумів передати свою майстерність десяткам 
колег, з великим задоволенням він отримав високу урядову нагороду — 
медаль "За трудову відзнаку". 

Три з половиною десятки літ віддавав свою працю і вміння організації 
виробництва Павло Максимович Вов'янко. Він працював лозомебельни-
ком і більше двадцяти років майстром цеху. У 1975 році Павло Максимо-
вич за високі виробничі досягнення був нагороджений орденом "Знак По-
шани". 

З 1982 року фабрику очолив Олександр Олександрович Задесенець. 
Цю посаду він зайняв у той час, коли до найменших дрібниць знав все 
виробництво, так як на підприємстві став працювати з 1970 року і прой-
шов шлях від токаря до директора. 

Головним інженером фабрики працює Іван Опанасович Шоломій, 
який досконало володіє виробництвом, розуміє і вміє забезпечити весь 
його технологічний цикл. Його трудовий стаж нараховує тридцять років. 

Друга половина 80-х років була роками найвищого піднесення вироб-
ництва. Значно зросла якість продукції. З 1985 по 1990-і роки підприємст-
во випускало крісла для відпочинку і крісла-качалки зі знаком якості. 

Дев'яності роки принесли складні проблеми колективу. З 1991 року 
виробництво весь час зменшується. Рівень його зниження за останні сім 
років становить 90-95 відсотків. Зменшилася кількість робітників, із за-
тримками виплачується заробітна плата. Через слабку купівельну спро-
можність населення є великі проблеми з реалізацією продукції. Повністю 
припинено виробництво корпусних меблів. В останні роки працює лише 
один цех по виробництву продукції із лози. 
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У 1996 році, згідно закону про малу приватизацію, фабрика була при-
ватизована акціонерами і стала акціонерним товариством закритого типу. 

Випуск продукції протягом 80-90-х років характеризують такі дані: 
Назва продукції і кількість один. 1989 1990 1991 1995 1996
Шафи книжкові 3500 3800 2100 20  
Столи кухонні 5500  1800 200  
Столи обідні 4000 4200 5500 460  
Стільці лозові 4000 3000 650 630 159 
Столи лозові 500 110 300 250  
Крісла лозові 900 375 450 750 103 
Крісла для відпочинку  370   371 
Дитячі ліжечка  200   43 
Корзини 7000 1000 2400 1100 334 
У 90-х роках все виробництво зосереджувалося безпосередньо в Бо-

ромлі і був лише один цех окремо у Великому Бобрику, але й він у 1996 
році став окремим виробництвом. У 1990 році, безпосередньо в Боромлі, 
на фабриці працювало 139 чоловік. На 1997 рік їх залишилося менше по-
ловини. 

УПРАВЛІННЯ 
МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ 

З січня 1980 року на території ПМК-145 було створено Боромлянське 
управління меліоративних систем як Тростянецька експлуатаційна діль-
ниця Конотопського управління осушувальних систем Сумського облвод-
госпу. Головний напрямок його роботи - це експлуатація зрошувальних і 
осушувальних систем для отримання високих урожаїв. Управління очолив 
Костянтин Іванович Плющенко. До цього, після закінчення Глухівського 
технікуму, він працював майстром, прорабом та керівником дільниці ПМК-
145, де зарекомендував себе 
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знаючим і відповідальним працівником. У 80-х роках Костянтин Іванович 
закінчує Харківський інститут механізації сільського господарства. Протя-
гом двадцяти років розвиток організації пов'язаний безпосередньо з його 
керівництвом. 

При організації управління його штат складав 28 чоловік, який обслу-
говував меліоровані землі на площі 4,2 тисячі гектарів в Тростянецькому, 
Охтирському та Великописарівському районах, а також більше трьох ти-
сяч гектарів зрошувальних систем у Лебединському, Краснопільському і 
Роменському районах. Для цього організація мала шість автомобілів і 
п'ять одиниць спеціальної техніки, і виконувала щорічно об'єм ремонту 
меліоративних систем в розмірі 70 тисяч карбованців. 

З кожним роком збільшувалась кількість земель. У 1985 році в семи 
районах області управління обслуговувало 7,2 тисячі гектарів осушених і 
4,6 тисяч гектарів зрошувальних земель. Збільшилася енергонасиченість 
дільниці: стало 15 одиниць автотранспорту і 16 - меліоративної техніки. 
Чисельність працівників досягла 85 чоловік. У цьому ж році самостійно 
був збудований для працівників шістнадцятиквартирний житловий буди-
нок. Загальна вартість робіт і послуг за рік склала 275 тисяч карбованців. 

У травні 1986 року, згідно рішення Міністерства меліорації і водного 
господарства України, створюється окреме Боромлянське управління ме-
ліоративних систем, до складу якого ввійшли Тростянецька, Сумська і 
Боромлянська дільниці. Кількість працюючих зросла до 145 чоловік. 
Управління обслуговувало більше 20 тисяч гектарів у 48 господарствах. 
Зміцнюється матеріальна база, яка складається з 22 автомобілів і 24 
одиниць спеціальної меліоративної техніки, в тому числі такі трактори, як 
К-701, Т-130, Т-150, екскаватори і автокрани. Це дозволило довести вар-
тість виконаних робіт 
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до 600 тисяч карбованців за рік. Розширення організації вимагало ство-
рення нової бази. З 1988 року управління розташувалося на території ко-
лишньої автобази. Додатково тут були збудовані майстерні з адміністра-
тивно-побутовим корпусом та інші виробничі приміщення. Крім робіт свого 
профілю, організація проводила будівництво житлових будинків для своїх 
працівників та в колгоспах "Гігант" і ім. Леніна, брала участь у будівництві 
Боромлянської лікарні, реконструкції Будинку ветеранів, спорудженні га-
зопроводів. 

З часу створення управління тут працює багато висококваліфікованих 
працівників. Значна частина їх у різні роки заохочувалася адміністрацією, 
преміювалася, отримувала цінні подарунки. Серед них водій Сергій Іва-
нович Бондар, тракторист Василь Михайлович Трипільський, керівник ді-
льниці механізованих робіт Іван Андрійович Писаревський, оглядачі гід-
ротехнічних споруд Михайло Михайлович Сумцов та Василь Макарович 
Гапон. 

В останні роки організація, у зв'язку з економічною кризою, переживає 
не кращі часи, але продовжує обслуговувати 21 тисячу гектарів меліоро-
ваних земель, утримувати в робочому стані техніку. Кількість працівників 
дещо скоротилася і становить 110 чоловік. У 1997 році при нинішній скруті 
все-таки було виконано робіт на суму 410 тисяч гривень. 

ТОРГІВЛЯ 
(1965-1997 роки) 

Протягом другої половини 60-х - 80-х років у селі продовжувала роз-
виватись кооперативна торгівля. Боромлянське сільське споживче това-
риство обслуговувало населення трьох сільських Рад: Боромлянської, 
Жигайлівської, Гребениківської. Але більшість торгових точок і магазинів 
знаходилися в 
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с. Боромлі. 
З 1968 по 1975 роки головою споживчого товариства працював Ми-

кола Федорович Гуков, який зумів згуртувати колектив та значно зміцнити 
матеріальну базу торгівлі. У цей час були відкриті такі магазини: "Взуття", 
"Культтовари", "Гастроном № 10", "Одяг", "Меблі". За споживчим товарис-
твом було закріплено два автомобілі з Тростянецького і Сумського авто-
гаражів. 

Сільське споживче товариство все частіше стали називати, завдяки 
старанням його працівників, в числі передових. Високою урядовою наго-
родою орденом "Знак Пошани" були нагороджені Микола Петрович Тка-
ченко і Марія Василівна Гукова. До ювілею з дня народження В. І. Леніна 
шість працівників отримали медаль "За доблесну працю". Серед них - Ка-
терина Іванівна Наріжна, яка пропрацювала в товаристві більше 25 років, 
займала самі різні посади, в тому числі була завідуючою магазину № 10. 
їй також була присвоєна кваліфікація старшого продавця. 

З 1975 року головою правління споживчого товариства був обраний 
Іван Іванович Гриценко. Він має спеціальну освіту і добре розуміє всі ню-
анси роботи торгівлі. Це багатогранна і нелегка робота. Кожен день запо-
внений невідкладними справами. Майже все життя Іван Іванович пов'язав 
з торгівлею. У 70-80-і роки продовжується зміцнення матеріальної бази, 
будуються нові магазини, такі, як "Галантерея", "Хліб", "Господарчі това-
ри", магазини № 1, 2, 3, 7, 8, 16, 18. Всього протягом 70-80-х років було 
збудовано 15 магазинів і 3 заготівельні кіоски. Колектив виконує і переви-
конує поставлені завдання, виступає ініціатором районного і обласного 
змагань. Споживче товариство неодноразово виходило переможцем ра-
йонного і обласного змагань та нагороджувалося перехідними Червоними 
Прапорами районної і обласної споживчих спілок. 
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Майже 30 років була завідуючою магазином № 4 Марія Іванівна Гри-
ценко. Колектив під її керівництвом постійно виконував свої зобов'язання. 

За добросовісне виконання обов'язків та високі трудові показники 5 
працівників було нагороджено значком "Відмінник радянської торгівлі": 
Катерина Василівна Кошман, Людмила Михайлівна Ємець, Ганна Макси-
мівна Брюховецька, Іван Іванович Гриценко, Ніна Миколаївна Єртахова.. 

Більше 30 років віддала торгівлі Лідія Іванівна Бритова. Ця вимоглива 
до себе, добросовісна, дисциплінована людина пройшла шлях від просто-
го продавця до завторга. 

Ніна Миколаївна Єртахова працювала на посаді плановика і економі-
ста з 1959 по 1994 рік і за свою самовіддану працю неодноразово відзна-
чалася правлінням. Вона брала активну участь у художній самодіяльнос-
ті, обиралася членом правління та головою профспілкового комітету. 

Віра Іванівна Настенко з 1968 року займала різні посади, а останні 10 
років працює заступником головного бухгалтера. Вона активна у громад-
ському житті, старанна і чуйна до людей. 

У 80-х роках споживче товариство мало у своєму розпорядженні 4 
автомобілі і 4 трактори. Велося підсобне господарство, де вирощували 
свиней, кролів, коней, курей. 

У 60-80-х роках магазини споживчого товариства практично самі, в 
більшій чи меншій мірі, задовольняли запити населення. Постійно зростав 
товарообіг. У 1977 році він склав 3,5 млн. крб., а в 1986 р. перевищив 5 
млн. крб. Всі товари доставлялися централізовано. Завдання полягало в 
тому, щоб продати. Звичайно, 
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вибір був обмежений. Люди мали кошти, але купити бажане було важко. 
На особливо дефіцитні товари були різні черги, в тому числі і пільгові. 
Про інші форми торгівлі за радянського часу не могло бути й мови, у ма-
газинах були постійними великі залишки товарів, які через низьку якість 
мало хто хотів купувати. 

У 90-х роках, у зв'язку з розвитком ринкових відносин, змінилася роль 
споживчого товариства. Всього чотири магазини із 15 в 1996 році змогли 
виконати план. 

Зменшився продаж хліба та інших груп товарів на одну людину. Ква-
дратний метр площі дає зовсім малий прибуток, бо значна частина мага-
зинів закрита. З кожним роком збільшуються збитки у магазинах. У 1996 
році споживче товариство заключило з сільською Радою договір на про-
дажу такої кількості товарів першої необхідності: 

- хліба - 270 т 
- солі - 30 т 
- макаронних виробів -14 т 
- цукру -12 т 
- олії - 2 т 
- масла тваринного - 1 т 
- тютюнових виробів - 40 тис. пачок 
- сиру - 100 кг 
- риби - 9 т 
- борошна - 15 т 
- горілки - 6 тис. пляшок 
- ковбаси - 3 т 
- сірників - 40 ящиків 
- одягу - на 1 млрд. купонів. 
У торгівлю все більше і більше проникають ринкові відносини. Моно-

полія державної і кооперативної торгівлі назавжди рухнула. У приватних 
підприємців тепер фактично можна купити все, не принижуючись, і за ме-
нші ціни. Головне, щоб були кошти. За підрахунками 
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вчених-економістів у 90-і роки на Україні 80% товарів населення купувало 
на ринках, а не в державній чи кооперативній торгівлі. У цій ситуації спо-
живче товариство вимушене здавати свої магазини в оренду підприєм-
цям. 

Значні зміни в цьому плані відбулися і відбуваються в селі. На почат-
ку 90-х років у приміщенні колишньої, так званої школи імені Лисенка, по-
чало працювати приватне підприємство ТІІТ (Толік, Ігор і товариші). Його 
власники Анатолій Олександрович Буцик і Олександр Вікторович Філіпен-
ко зуміли обладнати його сучасною технікою і стали випускати доброякісні 
спортивні костюми та інший одяг. Це підприємство робило значні відраху-
вання коштів у бюджет сільської Ради. Останні роки воно тимчасово не 
працює. 

На базі ПМК-145, за домовленістю з українсько-болгарською фірмою 
"Агро-97", у 1997 році були переобладнані приміщення і кухня їдальні. 
Болгарська фірма встановила тут міні-пекарню "Компакт". Потужність її - 5 
тис. хлібин за добу. Поки що пекарня працює в одну зміну, випікаючи вно-
чі 600-700 буханок хліба і булок, щоб на ранок розвезти їх по магазинах і 
в колгоспи гарячими і запашними. Весь штат складається з декількох чо-
ловік: технолога, тістоміса, пекаря і двох формувальників. Ці два підпри-
ємства є єдиними в Боромлі, які виробляють продукцію. 

У 1995 році в центрі села відкрився новий базар. Місце для його спо-
рудження було вибрано надзвичайно вдало. Тут і центр, і проходить по-
руч державна траса. Необхідно згадати, що з давніх-давен базар був у 
центрі села (нині шкільний стадіон). У ті часи він був багатолюдним і віді-
гравав значну роль. Але в 1960 році його перенесли в район сільського 
краєзнавчого музею, і він втратив у значній мірі свою роль. Тепер у центрі 
села базар є постійно діючим. Особливо великі базари збираються в 
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середу і в п'ятницю. На них в ці дні працюють по 20-30 торговельних пунк-
тів, як із нашого села, так із інших міст: Тростянця, Сум, Харкова, Охтирки 
- і навіть з Прибалтики. 

Торгує місцеве населення, продаючи продукцію своїх підсобних гос-
подарств:  м'ясо,  цибулю,  моркву капусту, картоплю, мед, свічки і т. д. 
Щороку лише картоплі, за нашими підрахунками, продають до 6 тис. тонн. 

Надзвичайно великі базари бувають щорічно в червні протягом 2-3 
тижнів, коли дозріває полуниця. Торгівля йде весь світовий день - з 5-ї 
ранку до пізнього вечора. Полуницю закуповують в населення, як звичай-
ні покупці, так і перекупщики, продаючи її в Сумах, Харкові, Білорусії, Мо-
скві. За традицією полуниця продається відрами. У найкращі роки її про-
давалося на базарі і в десятках місць по семикілометровій трасі 150-200 
тис. відер. Це, за нашими підрахунками, 1.300- 1.600 тонн. Вражений та-
ким розмахом розвитку полуничної справи в Боромлі поет Леонід Татаре-
нко написав вірш "Секрет боромлянських полуниць": 

Село - Боромля! - вийшло ж - з бору... 
Так названо і річку... 
Тут й хліб росте, а ягід - море: 
Мед бризкає з порічок. 
А полуниці боромлянські - 
Нема смачніших в світі. 
До ягід вийдеш рано-вранці: 
Росинками омиті. 
У кожній ягоді - здоров'я! 
В смородині, й малині. 
Про полуниці ж із Боромлі - 
Всесвітня слава лине. 
Така - чом саме тут лиш родить? 
Чи від води з криниці?.. 
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Колись возили з огородів 
Аж в Лондон - полуниці. 
Возили — в листячку якомусь... 
Доспілі, й не дрібненькі 
Не з грядки ближньої додому - 
Через Європу всеньку. 
І не псувались полум'яні 
З Боромлі полуниці. 
Десь аж у "аглицькім" тумані 
Таке і не присниться. 
Без літака?.. Та буть не може! 
І поїздом - не близько. 
А щоб возами?., на рогожі?.. 
Невже ж було колись це? 
Було! - діди вам древні кажуть. 
- Не вірите невже ви? 
В музеї й Грамоту покажуть 
Самої ж Королеви! 
Єлизавети!.. В ній подяка 
Найвища Королівська. 
Приймав же ягоду не всяку 
Тодішній трон англійський. 
Секрет, було, вже й загубили, 
Та знов його відкрито. 
Така ж самісінька вродила! 
Он - в відрах... і в коритах. 
Секрет у тім — що полуниці 
Ще треба - й доглядати... 
Носити воду із криниці 
І вчасно поливати. 
Хто ще із осені леліє 
На грядці кожен кущик - 
У того ягода дозріє 
Міцна і запахуща. 
Село Боромля - в світі знане, 
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Трудом своїм багате. 
А ягоди його - й за океаном 
Ще будуть куштувати. 

У селі з'явилися люди, які відкрили свої крамниці кіоски. У 1997 році 
працювало 9 приватних магазинів і майже півтора десятка торговельних 
палаток. Серед них такі магазини,  як "Корона",  "Автозапчастини", "Спо-
куса", "Кока-Кола". 

У центрі села відкрився магазин "Одяг з Німеччини". Він продає одяг 
для знедолених, який був у вжитку, по низькій ціні на вагу. 

У вересні 1995 року відкрилося підприємство "Мир" на базі Будинку 
побуту на правах оренди приміщення. Його власником був Сергій Михай-
лович Доля. Згодом це підприємство було реорганізоване у виробничо-
комерційне "Росія". Власником став Володимир Григорович Шашко, а йо-
го замісником - Світлана Анатоліївна Муха, яка має практичний досвід 
роботи в торгівлі і спеціальну освіту. 

Колектив цього підприємства, а він налічує 15 чоловік, провів великі 
ремонтні і оздоблювальні роботи в приміщенні. Створив затишок. Тут 
працює продовольчий магазин "Боромля", фотографія, перукарня, швей-
на майстерня, де можна замовити чоловіче і жіноче вбрання. 

Цілодобово працює бар "Грот німф", який здобув вже певний автори-
тет і серед жителів села, і району. Тут можна не лише посидіти і відпочи-
ти, а й замовити сніданок чи обід. Всі страви готуються зі смаком. Особ-
ливо це до вподоби водіям автомобілів. Цей бар є єдиним у районі, який 
має першу категорію. 

Підприємству вдається триматися на плаву, мати невеликий прибу-
ток, вчасно платити нормальну заробітну плату своєму персоналу. Щомі-
сячно 20-25% забирають податки. 
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Як повідомила заступник директора підприємства Світлана Анатолії-
вна, продумується питання подальшого розширення кількості послуг і під-
вищення їх якості для відвідувачів. З цією метою планується відкрити са-
уну, дитячий майданчик, міні-готель, невелику платну зупинку, а також 
станцію технічного обслуговування, де виконувалися б самі необхідні ро-
боти. 

Підприємство "Росія" надає допомогу пенсіонерам та школі в органі-
зації дозвілля учнів. 

ОСВІТА 

ПАРТІЙНЕ КЕРІВНИЦТВО ОСВІТОЮ 
У другій половині 60-80-х років партійне керівництво країни постійно 

приймало все нові й нові постанови з метою узгодити навчально-
виховний процес у школі з потребами комуністичного будівництва. Всі ці 
роки освіта знаходилася в стані постійного експериментування. 

У 1966-67-х роках почався перехід на нові навчальні програми, який 
планувалося завершити через десять років. Був введений спеціальний 
предмет - суспільствознавство, де розглядалися питання марксистської 
філософії, політичної економії та наукового комунізму. Історія Комуністич-
ної партії пронизувала курси історії СРСР і України. У 80-х роках було 
введено новий курс "Основи Радянської держави і права". 

У 1972 році ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли спільну поста-
нову "Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і 
подальший розвиток загальноосвітньої школи". У наступному році при-
ймаються "Основи законодавства СРСР та союзних республік про народ-
ну освіту", які багато в чому визначали особливості навчального процесу 
в наступні Роки. Завдання школи полягало в забезпеченні 
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середньою освітою кожного громадянина, незалежно від його бажання і 
соціальної потреби. 

Наприкінці 70-х років абсолютна більшість випускників 8-х класів про-
довжувала навчання в середніх школах. Партією ставилося завдання пе-
ретворити радянських людей в "найбільш освічений народ світу". У цих 
умовах почали широко практикуватися малоефективна вечірня та заочні 
форми навчання, були введені жорстокі критерії оцінки роботи навчаль-
них закладів за їх кількісними показниками. Активно велася робота з дру-
горічництвом та збереженням учнівського контингенту. Обов'язковість се-
редньої освіти вела до знецінення знань. Вчителів постійно перевантажу-
вали численними громадськими дорученнями. 

Перед школою ставилося не властиве їй завдання по підготовці тру-
дових кадрів. Новим явищем у цьому плані стала організація у 70-х роках 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. 

70-80-і роки в школах України знаменувалися різким зменшенням 
сфери функціонування української мови. Почалася нова хвиля русифіка-
ції. Всім тим, хто в Україні працював над поширенням російської мови, 
надавалися спеціальні привілеї. Вчителі "за особливо складні умови ро-
боти" у викладанні російської мови одержували на Україні, в тому числі і в 
нашій школі, 15-и відсоткову надбавку до заробітної плати. 

У 80-і роки за ініціативою Генерального секретаря ЦК КПРС К. У. Че-
рненка розпочалося нове реформування школи, яке знову розтягнулося 
на багато років і не було завершено. 

Народній освіті завжди приділялася увага і давалися цінні настанови 
на партійних з'їздах. У цей час були проведені республіканський та Все-
союзний з'їзди працівників освіти. 
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ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА МЕЛЬНИК – 

ДЕЛЕГАТ З'ЇЗДУ ПРАЦІВНИКІВ 
НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Валентина Іванівна народилася в 1920 році в простій селянській сім'ї. 
Нелегке випало на її долю дитинство. Рано разом з сестричками залиши-
лися без батька. Та дівчина мала добру вдачу і настирливість. У 1939 ро-
ці вона успішно закінчила середню школу в рідному селі і поступила у 
Сумський педагогічний інститут. Молода студентка була активісткою обо-
ронної роботи і одночасно вчилась на вечірніх курсах медсестер. 

З початком Великої Вітчизняної війни Валентина Іванівна перебувала 
в діючій армії: спочатку служила медичною сестрою у військовому шпита-
лі, а згодом у медсанбаті 47-ї армії Другого Українського фронту. Неодно-
разово Валентині Іванівні доводилося під вогнем ворога виносити з поля 
бою важкопоранених. Вона має бойові медалі: "За відвагу", "За бойові за-
слуги", "За звільнення Варшави", "За перемогу над Німеччиною". 

Після закінчення війни протягом десятків років Валентина Іванівна 
працювала на педагогічній ниві в Кіровській восьмирічній школі: спочатку 
класоводом, через деякий час - істориком, а потім заступником директора 
з навчально-виховної роботи. 

Валентина Іванівна дуже добре проводила уроки, зацікавлювала сво-
їм предметом учнів, змогла налагодити навчально-виховну роботу в за-
кладі. Досвід її роботи вивчався в районі. Як передового педагога на об-
ласній конференції вчителів у 1968 році, її було обрано делегатом з'їзду 
працівників народної освіти України. 
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МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АРТЮШЕНКО – 

ДЕЛЕГАТ ВСЕСОЮЗНОГО З'ЇЗДУ 
ПРАЦІВНИКІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 

Наприкінці 80-х років поглибилася криза соціально-економічної сис-
теми в Союзі. З'явилися перші паростки майбутньої демократії. Всі сфери 
суспільства потребували корінних змін. Така ж ситуація була і в народній 
освіті. 

У 1988 році вперше у Союзі відбувалася гостра боротьба за мандати 
депутатів Всесоюзного з'їзду працівників освіти. Напруга боротьби приве-
ла до того, що раніше проведені вибори делегатів, які були висунуті пар-
тійними і радянськими органами, скасували. Восени 1988 року відбулися 
нові вибори безпосередньо в колективах і на регіональних конференціях. 
На конференції педагогічних працівників Краснопільського, Великописа-
рівського і Тростянецького районів шляхом таємного голосування на аль-
тернативній основі делегатом з'їзду був обраний Микола Миколайович 
Артюшенко. 

У країні розгорнулася жвава передз'їздівська дискусія з проблеми: 
- Якою повинна стати школа? 
У жовтні 1988 року республіканська газета "Радянська освіта" опублі-

кувала статтю директора школи М. М. Артюшенка під назвою "Що б я ска-
зав на з'їзді?" У ній піднімалися важливі питання. 

Для кожної дитини школа повинна бути рідною домівкою. Саме тут 
закладаються основи розвитку країни, народжується її майбутнє. Школа - 
це наше завтра, хто не сприяє її розвитку, той перекреслює наше майбут-
нє. 

Жваву активність педагогічної громадськості викликали останні доку-
менти, опубліковані до з'їзду вчителів, ті, перш за все, в яких викладена 
концепція 
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загальної середньої освіти. Якою ж ми хочемо бачити школу майбутньо-
го? 

Найголовніше, вчитель хоче ненав'язливої творчості, ліквідації всіх 
нерозумних інструкцій, ставлення до себе як до довіреної особи суспільс-
тва. Розв'яжіть школі руки, дайте, кінець кінцем, можливість вирішувати 
конкретні діла кожному колективу. Колишніми Міністерствами прийнято 
тисячі найрізноманітніших наказів та інструкцій, які тільки заважають пра-
цювати. Ось, наприклад, продуктивна праця. За роки реформи про її про-
дуктивність видано сотню наказів, інколи суперечливих. А тепер чомусь 
хочуть взагалі зняти її з порядку денного. Вже багато років продовжується 
справжня чехарда і з навчальними програмами. 

Чи довго буде таке безладдя? Довго, якщо Державний комітет по на-
родній освіті і з'їзд вчителів не скоротять 4-5-и ланкову систему управлін-
ня і не передадуть її основні функції громадській системі. Контроль за ді-
яльністю школи і вчителів повинен здійснюватися тільки з метою методи-
чної допомоги і поширення передового досвіду. 

Навантаження на учня залишається максимальним. Для перевіряю-
чих важливо, щоб діти знали факти, побільше формул. Мало кого ціка-
вить громадська позиція учня. Важливішими були оплески, вітання, а не 
конкретні діла у вихованні, розвитку дитини. Хронічне перевантаження 
ударило по їх здоров'ю. 

Необхідно кардинально переглянути, і створити концепцію школи. Це 
справа педагогічної громадськості, роботи з'їзду. Але якою б ця концепція 
не була, важливо одне: кількість предметів необхідно зменшити, навча-
льні програми повинні бути базисними і багатоваріантними з правом ви-
бору вчителя, надання окремим школам і вчителям права авторства на 
роботу з індивідуальних програм на кінцевий результат, з обов'язковим 
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щоденним уроком фізичного виховання у розкладі. 
Для активізації роботи, можливо, треба було б ввести диференційну 

оплату праці вчителям за результатами атестації. Учитель повинен по-
стійно вчитися, працювати над собою. Як підвищувати свою кваліфікацію 
— кожен вирішує сам: чи самостійно, за власним планом, чи в роботі ме-
тодоб'єднання, чи поїхати на курси в інститут удосконалення або в якусь 
передову школу Союзу. Як готуватися до уроків, план уроку — особиста 
справа кожного вчителя, його творча лабораторія. Писати плани не обо-
в'язково. 

Тільки при злагодженій роботі школи, сім'ї, громадськості результат 
навчання і виховання буде успішним. 

Необхідно підвищити відповідальність батьків за виховання дітей. 
Оцінка, виставлена в школі, повинна впливати хоча б на 13 зарплату. У 
той же час батьки мають право вибирати школу і вчителя для навчання 
своєї дитини. У школі проходять кращі роки життя, тут формується харак-
тер дитини, тому вона, за висловом Сухомлинського, повинна стати шко-
лою радості. Більше уваги до учня, його інтересів, більше довір'я. Поганих 
дітей нема - це результат прорахунків у вихованні сім'ї і школи. Адже різні 
негативні захоплення молоді виникають там, де панує пасивність, духов-
на збідненість. Сьогодні ще школа відстає від високої духовної культури, 
елементарних понять музики, живопису, естетичних норм. Важливим 
предметом має стати історія світової культури. 

Яка ж роль директора? Він повинен користуватися довір'ям, а не під-
даватися дрібній опіці різних органів. Необхідно розширити його фінансові 
права, ввести в школі чекову книжку, після згоди з районною радою по 
народній освіті дозволяти вводити додаткові посади навчально-виховного 
і технічного персоналу, 
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організовувати викладання тих чи інших предметів, непередбачених про-
грамою, приймати висококваліфікованих спеціалістів для розвитку дитя-
чої творчості. 

Фінансування школи повинне бути пріоритетом і значно кращим, як з 
боку держави, так і з боку місцевих підприємств і організацій. Для цього в 
їх плани ввести відсоток асигнування на шкільне будівництво. Розробити 
загальнонаціональну програму до 2000 року з корінного поліпшення ма-
теріальної бази школи. 

Чимало проблем повинен вирішити Всесоюзний з'їзд. Але його робо-
та буде результативною лише тоді, коли перебудова в народній освіті 
пройде через розум і серце кожного вчителя. 

Робота з'їзду проходила при надзвичайній зацікавленості його деле-
гатів у Москві, в Кремлівському Палаці З'їздів. Його рішення були своєрід-
ним проривом до нового змісту навчання, до демократизації всього життя 
школи. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ 
І ЇЇ МАТЕРІАЛЬНА БАЗА 

У другій половині 60-х і протягом 70-х років в селі було дві школи: во-
сьмирічна ім. С. М. Кірова та середня - ім. В. І. Леніна, в яких навчалося 
відповідно, в середньому, 200 та 550 учнів. 

Восьмирічна школа мала необхідну базу для навчання дітей за про-
грамами неповної середньої школи. З 1961 року її очолив І. П. Перетять-
ко. З кожним роком матеріальна база покращувалася, були збудовані до-
датково навчальний корпус, котельня. Тут працював невеликий згуртова-
ний педагогічний колектив, який забезпечував добрі знання своїм учням. 
Неодноразово школа виходила переможцем серед восьмирічних шкіл по 
підготовці до нового навчального року. У 1978 році Кіровська школа при-
пинила свою діяльність. На її базі був створений 
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міжшкільний навчально-виробничий комбінат, де учні району оволодівали 
професіями водія, автослюсаря тракториста, столяра-складальника, опе-
ратора машинного доїння корів, швачки та продавця. При допомозі колго-
спів та підприємств району була створена сучасна база для професійного 
навчання. Комбінат працював до 1993 року. Першим директором його був 
І. П. Перетятько, який зробив дуже багато для становлення цього закла-
ду. 

Середня школа, в основному, розташовувалася в старих навчальних 
корпусах, які знаходилися у центрі села. Крім того, початкові класи на-
вчалися в так званій школі ім. Лисенка та в інших приміщеннях, розташо-
ваних у різних куточках села. У 1978 році був введений в дію навчальний 
корпус (нова школа) на 560 навчальних місць. Тепер всі учні села стали 
навчатися в одній школі і було ліквідовано навчання в дві зміни. У попе-
редні роки друга зміна закінчувала заняття о 19 год. 30 хв. Введення в дію 
нового приміщення дозволило перейти на кабінетну систему навчання. 

Значний вклад у розвиток школи і освіти в селі зробив Іван Денисо-
вич Семененко, який очолював школу з 1967 по 1979-і роки. Він народив-
ся в 1919 році і пройшов сувору школу життя. Його біографія переплелася 
з основними подіями історії радянської доби. Характерною особливістю 
життя була працелюбність і відданість роботі. Ще до війни Іван Денисович 
з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет педагогічного інсти-
туту. Працював директором, був учасником бойових дій під час Великої 
Вітчизняної війни. Після війни працював на різних посадах, куди направ-
ляла його партія. Тоді дійсно були такі часи. Він працював і завідуючим 
районним відділом освіти, і вчителем, і заступником голови райвиконкому, 
і головою колгоспу... Але в душі завжди залишався вірним своїй педагогі-
чній професії. Ще в 1954 
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році він був нагороджений значком "Відмінник народної освіти України". 
Іван Денисович, згадуючи своє життя, відзначав: "Якщо сказати правду, 
то найбільш щасливими роками в моєму житті були роки роботи в Бором-
лянській середній школі". 

З початку навчання в новій школі на її базі відкривається філіал Тро-
стянецької дитячої музичної школи. У 1989 році філіал був перетворений 
у Боромлянську музичну школу, яка розмістилася в приміщенні колишньої 
амбулаторії. Всі організації, підприємства і колгоспи села брали саму ак-
тивну участь у капітальному ремонті приміщення. 

Музичну школу очолила Надія Іванівна Яценко, яка мала великий 
практичний досвід роботи в музичних закладах. її стараннями створена 
добра матеріальна база. Для навчання дітей є п'ять фортепіано, дванад-
цять скрипок, шість баянів, акордеон, духовий оркестр, магнітофон та бі-
бліотека на 500 примірників спеціальної літератури. Згодом був відкритий 
її філіал в селі Новгородському. У середньому, щорічно в школі навчаєть-
ся 50-60 учнів, з них 20-25 - по класу баяна, 7-8 учнів - по класу гітари, 5-7 
учнів - по класу скрипки, 20-25 учнів - по класу фортепіано. 

Першими вчителями були Любов Борисівна Гаценко, Антоніна Васи-
лівна Гутаріна, Марина Олексіївна Остапенко, Тетяна Михайлівна Щукіна. 
Всі вони - випускники Сумського державного музичного училища. 

З успіхом виступає хор "Дзвіночок». Великою популярністю користу-
ється гра "Поле чудес", з цікавістю проводяться конкурси "Ранкова зірка". 
Все це лише окремі грані великої культурно-масової роботи музичної 
школи. 

Дошкільне виховання здійснювалося у двох дитячих садочках. З 1969 
року працює дитячий садочок"Пролісок" колгоспу "Маяк", де створена до-
бра база для виховання 
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дітей колгоспників. Тут працює дружний колектив вихователів. З дня від-
криття дитячого садочка працює вихователем Тамара Григорівна Левчен-
ко. Більше двадцяти років виховують дітей Віра Миколаївна Буденна та 
Алла Миколаївна Токарева. 

Приміщення садочка розташоване в чудовому мальовничому місці, 
поруч річка, невелика гора, ліс поле. Територію, мов вартові, охороняють 
могутні липи а поруч з ними великий яблуневий сад, який особливо пре-
красний навесні під час цвітіння і милує очі восени добротними фруктами. 
Біля самого входу в будинок - голубі ялини. З весни до пізньої осені на 
клумбах майорять численні квіти. 

У 1977 році ПМК-145 було споруджено приміщення дитячого садочка 
"Дзвіночок" на 90 місць. У 70-80-х роках дошкільнят було дуже багато. 
Садочок відвідували майже 150 чоловік. У зв'язку з цим у 1993 році вво-
диться в дію новий корпус ще на чотири групи. У 90-х роках у зв'язку з 
економічними негараздами, кількість дітей значно зменшується, але все-
таки садочок відвідує 80-100 дітей. Це чотири групи. Протягом тривалого 
часу колектив очолює Галина Костянтинівна Гонтаренко, яка зуміла орга-
нізувати його творчу роботу, добре обладнати приміщення. Чудовий ви-
гляд мають кімнати казок та праці. З умінням оформлена світлиця, де 
проходять цікаві заняття з українознавства, і діти вивчають обряди та 
звичаї свого краю. Значна увага надається підготовці вихованців до шко-
ли. Під постійним контролем колективу здоров'я дітей. Для цього створе-
на прекрасна база з фізичного виховання, яка включає спортивний зал і 
плавальний басейн. Всі свята дошкільнят проходять у великому музич-
ному залі. Добре налагоджене харчування. Колектив закладу налічує 26 
чоловік, в тому числі педагогічний персонал - 12 чоловік. Всі свої сили і 
енергію душі віддають своїм вихованцям 
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Л. І. Конельська, І. Г. Кулібаба, Л. С. Клімаш, В. С. Сумцова, В. П. Білаш, 
Л. В. Тверда, Н. П. Бараник, І П. Підвезько. 

У другій половині 60-х - першій половині 80-х років на базі середньої 
школи продовжував діяти філіал Тростянецької заочної школи. У ті роки 
доводилися конкретні плани по набору в заочну школу тих, які не мали 
середньої освіти. Наприклад, в 1966 році у сьомому класі було дев'ять 
учнів, дев'ятому - шістнадцять, десятому - десять, одинадцятому - чотири 
учні. Заняття не давали бажаного ефекту, але так виконувалися закони 
про обов'язкову середню освіту. Дуже часто, щоб виконати план набору, а 
він в 70-х роках становив 25-30 чоловік, вчителям доводилося, прохати 
дорослих подати заяву в цю школу. У середині 80-х років заочна школа 
припинила своє існування. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-70-х РОКІВ 

Найголовніше завдання школи - це дати учням міцні знання, які стали 
б базою для їх подальшого навчання і життя. Перед школою стояло за-
вдання на 1970-й рік домогтися того, щоб вся молодь отримала середню 
освіту. З цією метою, незважаючи на роботу в дві і навіть в три зміни, бу-
ла збільшена кількість учнів і в класах старшої ланки. У ці роки відкрилися 
групи продовженого дня. їх кількість досягала 16. З початку 70-х років 
вводиться новий предмет - допризовна підготовка учнів. Створюється ба-
за, і починається підготовка водіїв вантажних автомобілів. 

Обов'язковий перехід до загальної середньої освіти був значним кро-
ком вперед, але в той же час деяка частина учнів не мала бажання на-
вчатися в старших класах. У 60-70-х роках на "4" і "5" навчалося 32-40 
відсотків учнів, 20-30 чоловік були відмінниками, у навчальних четвертях 
25-30 учнів не встигало. 
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Як згадував тодішній директор школи І. Д. Семененко - "Педагогічний 
колектив, який в основному складався з випускників школи, намагався 
досягти максимального результату і працював самовіддано, даючи знач-
ній частині учнів ґрунтовні знання". Через педагогічні ради червоною нит-
кою проходила думка, що кожен урок вчителя повинен бути науково і 
ідейно витриманим, та тісно пов'язаний із життям. Учні мають свідомо за-
своювати суть і закономірність явищ. Навчальний матеріал необхідно 
глибоко пов'язувати з практикою комуністичного будівництва. 

У школі був добре обладнаний один з кращих у районі кабінет техніч-
них засобів навчання, де проводили уроки, в залежності від потреби, з 
усіх предметів. На належному рівні працювали такі кабінети, як хімічний, 
фізичний, природничий, математики та трудового навчання. 

На високому науковому і методичному рівні читалися цілі цикли 
предметів. Серед них - предмети біологічного циклу, математики, україн-
ської і російської мов і літератури. Система роботи вчителів цих предме-
тів вивчалася не лише в районі, айв області. У 1966 році представники 
Міністерства освіти України вивчили викладання біології вчителями Гали-
ною Михайлівною Лєніківною, Оленою Антипівною Ковальчук і Лідією Іва-
нівною Головнею. Вони відзначали, що ці вчителі забезпечили повну ус-
пішність учнів, дають глибокі наукові знання, відмінно поставили дослід-
ницьку роботу на навчальній ділянці. їх досвід роботи був надісланий на 
Виставку передового досвіду у народному господарстві УРСР. 

Добре зарекомендували себе вчителі математики: Іван Якович Баш-
лай, Євдокія Іванівна Герман, Іван Денисович Семененко досвід роботи 
яких узагальнювався обласним інститутом удосконалення вчителів. 
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На високому методичному рівні проводили заняття вчителі українсь-
кої і російської мов, серед них - Микола Петрович Романіка, Віра Федорів-
на Романіка, Галина Дмитрівна Гонтаренко, Тетяна Михайлівна Яковлєва, 
Віра Федорівна Блєднова. 

Добрі традиції у викладанні географії продовжила Олена Іванівна 
Штанько, яка деякий час була і директором школи. її у 80-х роках рекоме-
ндували для роботи у радянських і партійних органах, де вона працювала 
більше півтора десятки років. 

Успіхи у навчанні і вихованні педагогічний колектив, а так було заве-
дено в ті часи, часто присвячував тим чи іншим визначним радянським 
датам. 

ЗУСТРІЧІ ЮВІЛЕЇВ КОМСОМОЛУ 
ТА 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

В. І. ЛЕНІНА 
У 1968 році в країні широко відзначалося 50-річчя Ленінського комсо-

молу. Змістовна робота до цієї дати проводилася у піонерській дружині 
під девізом "В ногу з комсомолом піонерія крокує!", головою ради дружини 
якої була Лідія Таценко. Кожен піонер старанно готувався до цієї дати, 
брали зобов'язання і піонерські класи. На районному піонерському зльоті 
дружина школи була визнана однією з кращих і на її прапор була прикріп-
лена почесна стрічка райкому комсомолу. 

Велику роботу провели комсомольці школи. її результати в навчанні, 
вихованні та праці були дуже значними. Підведені підсумки — і небачений 
результат: шкільна комсомольська організація стала переможцем У рес-
публіканському огляді "Шляхами комсомольської слави". Старшокласни-
кам запам'яталися комсомольські збори, на яких секретар ЦК ЛКСМУ 
вручила комсомольській організації вимпел і свідоцтво про присвоєння 
звання ім. 50-річчя ВЛКСМ. 
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За два роки в державі почалася підготовка до 100-річчя з дня наро-
дження В. І. Леніна. Вже в 1968 році ЦК КПРС видав спеціальні тези. У 
школі з нагоди славного ювілею розгорнулася велика робота. Вона була 
направлена на піднесення всієї навчально-виховної роботи на вищий сту-
пінь. Над входом до школи в той час висів такий девіз: "Твоя школа - твоя 
гордість!" 

У школі поступово виробилась система виховання на прикладах жит-
тя і діяльності вождя. А розпочалася вона з створення Ленінської кімнати. 

Відкриття Ленінської кімнати було присвячено 94-й річниці з дня на-
родження Володимира Ілліча. Ніхто з учнів не стояв осторонь цієї важли-
вої справи: кожен прагнув подарувати для кімнати щось найкраще. 

Діти виготовляли і оформляли експонати, альбоми, рамки, вітрини, 
підставки для квітів. Справа їх рук - і макети "Ленін в Розливі", "В. І. Ленін і 
діти". Юні літератори оформили альманах, присвячений В. І. Леніну, крає-
знавці зібрали матеріали про життя і діяльність вождя та його соратників, 
про кращих людей села, передовиків колгоспних ланів. 

22 квітня 1964 року відбулося урочисте відкриття Ленінської кімнати. 
Першими відвідувачами були жовтенята. У цей день вони дали урочисту 
обіцянку бути вірними заповітам В. І. Леніна. 

З кожним роком Ленінська кімната поповнювалася новими матеріа-
лами. Тут були твори образотворчого мистецтва, фотокопії документів, 
ленінські твори, макети, матеріали листування з філіалами Центрального 
музею В. І. Леніна нашої країни. 

Привертав увагу відділ Ленінської кімнати "Подарунки Іллічу". Чудо-
вий портрет вождя, вишитий дитячими руками, альбоми, вирізьблені речі, 
твори юних художників, рукодільниць, моделістів. 

Була зібрана фонотека з записами виступів В. І. Леніна, 
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його улюблених творів, спогадів про вождя. 
З самого початку Ленінська кімната стала місцем вивчення багатьох 

тем програмового матеріалу з історії і суспільствознавства, літератури, 
іноземної мови. 

- Уроки, побудовані на матеріалах Ленінської кімнати, - говорила вчи-
телька історії О. М. Дем'яненко, - справляли на учнів глибоке враження. 

Кращі піонери і комсомольці - екскурсоводи. Цікаво, образно розпові-
дали про Ілліча і його соратників екскурсантам Ніна Бугрименко, Марія 
Шатравенко, Рая Харченко. 

У Ленінській кімнаті проводили бесіди, усні журнали, ленінські читан-
ня, піонерські збори, зустрічі з передовиками виробництва, орденоносця-
ми, старими більшовиками, першими комсомольцями села. Тут же від-
значався день народження Володимира Ілліча. 22 квітня 1969 року в Ле-
нінській кімнаті була відкрита постійно діюча виставка учнівських робіт, які 
готували школярі в подарунок під девізом: "Тобі, дорогий Іллічу!" Тут були 
альманахи учнівських художніх творів, стенд "Ленін і Сумщина", електри-
фікована карта "Ім'я Леніна на карті Сумщини", макети, альбоми, Ленінсь-
кі зошити, моделі юних конструкторів. 

Квітень 1968 року... Урочисті комсомольські збори затверджують по-
ложення про змагання за звання "Ленінський клас". 

У ньому говорилося: 
Звання "Ленінський клас” присвоюється класу, учні якого: 
- добре вчаться, відмінно поводять себе в школі і поза нею. Не менше 

половини учнів класу мають за кожну чверть протягом навчально-
го року оцінки "4" і "5"; 

- беруть активну участь у роботі піонерської та комсомольської орга-
нізацій; 

- є активними учасниками художньої самодіяльності; 
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- організовують політзаняття під девізом "Трибуна світу", проводять 
бесіди та політінформації біля карти світу; 

- беруть активну участь в суспільно корисній праці, виконують трудові 
завдання. 

Звання "Ленінський клас" присвоювалося 22 квітня кожного року. 
У зв'язку з підготовкою до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, 

класу, який 22 квітня 1969 року та 22 квітня 1970 року одержував це зван-
ня, вручався пам'ятний вимпел, і клас заносився до ювілейної Книги по-
шани, яка передавалася на вічне зберігання в народний музей після 22 
квітня 1970 року. Кожному учневі класу-переможця вручалося пам'ятне 
посвідчення. 

Усі класи школи активно включились у змагання. 
22 квітня 1970 року підведені підсумки цього змагання. 
Наслідки відрадні. До ювілейної Книги пошани занесено 155 учнів. 
У школі за час її існування склались славні традиції. Так, перше ве-

ресня відзначається як свято Першого дзвоника. 
Учні шикуються. Під звуки маршу колона рушає. Обережно ведуть за 

руки випускники своїх юних друзів-першокласників з квітами і зупиняються 
біля пам'ятника вождю. Настає хвилина покладання квітів. Лунають слова 
урочистої обіцянки учнів любимому Іллічу: "Я, учень школи, яка носить 
ім'я Великого Леніна, урочисто обіцяю: сумлінно ставитися до навчання і 
праці, брати активну участь у громадському житті і мати відмінну поведін-
ку. Обіцяю наполегливо виховувати в собі ленінські риси, завжди і у всьо-
му боротися за честь рідної школи". 

Ось і дзвоник на перший урок. Перший урок - Урок мужності, під час 
якого учні зустрічалися з учасниками великих битв і походів, старими ко-
муністами, що 
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проживали в селі Боромлі, М. А. Сукачовим, Д. І. Назаровим, Героєм Ра-
дянського Союзу В. Г. Скринькою, М. С. Панасюрою, І. І. Давиденком, В. Г. 
Кутасом, П. І. Касєнковим, І. К. Дичком та іншими. 

Ленінською традицією в школі був урочистий прийом кожної весни 
жовтенят в піонери. 22 квітня біля пам'ятника В. І. Леніну шикувалися на 
урочисту лінійку школярі. Тут вони проголошували обіцянку юного піонера 
Радянського Союзу, клали до підніжжя пам'ятника квіти. Комуністи і ком-
сомольці поздоровляли юних ленінців з вступом до лав Всесоюзної піо-
нерської організації ім. В. І. Леніна. 

Вручення комсомольських квитків та прийом у піонери проходили ці-
каво і урочисто. Це свята, на які запрошувалися батьки, старші брати й 
сестри вступаючих. Кожний новий піонер і комсомолець одержував від 
своїх друзів подарунки. 

Традиційне свято врожаю школа відзначала разом з шефами - труді-
вниками колгоспів "Маяк" і "Гігант". У школі влаштовувалася виставка до-
сягнень колгоспів і учнів у вирощуванні сільськогосподарських культур. 
Керівники колгоспів, бригадир шкільної учнівської виробничої бригади, юні 
натуралісти доповідали про досягнуті успіхи. Учні, що мали найкращі по-
казники, нагороджувалися грамотами, їм вручалися премії. 

Традиційними були зустрічі з випускниками, свята весни і повноліття, 
свято Останнього дзвоника для випускників. 

У традицію школи ввійшло проведення комсомольською організацією 
факельних походів на честь знаменитих дат: свят Великого Жовтня, Дня 
Радянської Армії, Дня Перемоги. У цей час відбувалося покладання вінків 
до пам'ятників В. І Леніну, на могили воїнів, що загинули при визволенні 
села Боромлі від німецько-фашистських загарбників, приймалася 
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урочиста клятва юні на вірність партії і народу. 
9 травня 1970 р. у скорботному мовчанні школярі учасники боїв у ро-

ки Великої Вітчизняної війни, рідні героїв, які загинули. Лунає траурна му-
зика. 

"Святістю братських могил, сивиною матерів наших радістю перемог 
клянемося бути гідними безсмертя батьків і за першим покликом, під ові-
яними славою знаменами, піти в бій і перемогти!" - виголошувала слова 
клятви Валя Петренко, секретар комсомольської організації. 

"Клянемося! Клянемося!" - відповідали комсомольці. 
Велику роботу проводили червоні слідопити школи. Вони розшукали 

безіменні могили, виявили нові імена. Багато цікавих матеріалів, що зна-
ходилися в куточку бойової слави школи, розповідали про героїзм, муж-
ність і відвагу бійців, які віддали життя, визволяючи від окупантів рідну 
землю. 

Декілька років на базі сільського Будинку культури з ініціативи вчите-
льки української мови П. С. Горошко діяв шкільний кінотеатр "Чайка". Ве-
ликим авторитетом серед учнів і населення користувалися нештатні пра-
цівники кінотеатру, особливо найбільш активний його організатор Анато-
лій Гапон. Учні виступали перед кіноглядачами з бесідами, доповідями, 
розповідали про новини кіноекрану. Всі дитячі кінофільми обговорювали-
ся. Досвід роботи школи з даного питання був узагальнений обласним ін-
ститутом удосконалення кваліфікації вчителів і був виданий спеціальний 
плакат з цієї нагоди в 1970 році. 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
У 80-Х РОКАХ 

У ці роки відбувалася поступова зміна складу педагогічного колекти-
ву. Значна кількість вчителів вийшла на пенсію. На їх місце, в основному, 
прийшли їхні 
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колишні вихованці. Завучем школи була призначена Марія Іванівна Стри-
буль. З 1983 року школу очолив Микола Миколайович Артюшенко, який 
закінчив її у 1965 році з золотою медаллю, а потім Харківський державний 
університет з відзнакою. 

У ті роки кожен трудовий колектив брав щорічно соціалістичні зобо-
в'язання, які в значній мірі відображали його дух і життя. Такі зобов'язання 
на 1984-1985-і роки розробив і колектив школи. Нижче ми їх наводимо по-
вністю, так як вони найкраще характеризують своєрідність тих років. До 
речі, вони як зразок були надруковані в районній газеті. 

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОЛЕКТИВУ 
БОРОМЛЯНСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

ім. В. І. ЛЕНІНА 
Колектив Боромлянської середньої школи ім. Леніна живе і трудиться 

під впливом ідей і рішень квітневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС і першої 
сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання, які затвердили про-
грамний документ всебічного розвитку народної освіти "Основні напрями 
реформи загальноосвітньої і професійної школи". 

Працюємо за режимом школи повного дня. Учні вибирають собі за-
няття в позаурочний час за інтересами. У нас працюють 46 гуртків. 
Центром виховної роботи стали Ленінська кімната, куточок бойової слави, 
політклуб "Прометей". Цікаву роботу проводять шкільний кінотеатр "Чай-
ка", червоні слідопити. Активно проходить підготовка до гідної зустрічі 40-
річчя Великої Перемоги. Школа підтримує тісні зв'язки з базовими підпри-
ємствами села — колгоспами "Маяк", "Гігант", ПМК-145, лозомеблевою 
фабрикою. Ці колективи надають допомогу як матеріальну, так і у вихов-
ній роботі. Педагогічний колектив працює над проблемою "Використання 
оптимальних форм і методів ідейно-політичного 
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 виховання учнів у процесі навчально-виховної роботи і над вирішенням 
таких завдань: 

- підвищити якість освіти і виховання, забезпечити вищий рівень ви-
кладання кожного предмета, міцне оволодіння основами наук, по-
ліпшення ідейно-політичного, трудового і морального виховання, 
естетичного і фізичного розвитку; 

- докорінно поліпшити постановку трудового виховання, навчання і 
професійної орієнтації, посилити політичну, практичну спрямова-
ність викладання; 

- посилити відповідальність учнів за якість навчання, дотримання на-
вчальної і трудової дисципліни, підвищити їх громадську активність 
на основі самоуправління в учнівських колективах; 

- зміцнити матеріально-технічну базу; 
- поліпшити роботу по формуванню наукових переконань, діалектико-

матеріалістичного світогляду, поліпшенню використання вимог 
удосконалених програм, підготовки учнів до праці; 

- продовжити роботу по вивченню творів класиків марксизму-
ленінізму, матеріалів XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії Укра-
їни, Конституції СРСР, матеріалів XIX з'їзду ВЛКСМ, матеріалів 
лютневого і квітневого (1984 р.) Пленумів ЦК КПРС про поліпшен-
ня ідеологічної, політико-виховної роботи. 

Забезпечити виконання народногосподарського плану розвитку все-
обучу: 

- охопити навчанням 560 учнів; 
- укомплектувати дев'ятий клас 30 випускниками восьмих класів; 
- залучити в групи подовженого дня учнів нульових-восьмих класів; 
- забезпечувати гарячим харчуванням 100 відсотків школярів; 
- створити спеціальний фонд у сумі 2500 карбованців; 
- забезпечити виконання набору учнів у 
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      професійно-технічні училища; 
- направити випускників 10 класу у колгоспи - 10 чоловік, 3 чоловіки - 

до будівельної організації, 8 чоловік - на підприємства побутового 
обслуговування і торгівлі; 

- створити бібліотечний фонд підручників (з розрахунку 7-8 примірни-
ків на кожного учня); 

- забезпечити підручниками учнів 1-10 класів; 
- здійснювати систематичний контроль за відвідуванням учнями шко-

ли. 

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 
Провести атестацію вчителів згідно перспективного плану. 
Направити на курсову перепідготовку 6 учителів, охопити районними і 

обласними семінарами 42 чоловіки. 
Вивчити вчителеві Н. А. Пилипенко систему роботи вчителя М. І. 

Стрибуль, О. А. Яреськовській - М. М. Артюшенка. 
Вивчити досвід роботи атеїстичного виховання учнів вихователя гру-

пи подовженого дня С. О. Сабадаш. 
Затвердити наставників молодим вчителям: О. В. Литвину - настав-

ник В. В. Глоба, О. М. Новгородському - М. І. Таран із міської середньої 
школи № З, Т. А. Гонтаренко - О. П. Савочку, О. А. Яреськовській - М. М. 
Артюшенка. 

Вивчити питання: 
- навчання і виховання як взаємодія вчителів і учнів; 
- про режим роботи груп подовженого дня; 
- роль шкільної бібліотеки у підвищенні якості знань і комуністичному 

вихованні школярів; 
- стан правового виховання учнів у школі; 
- естетичне і етичне виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; 
- про роботу початкових класів по підвищенню якості 
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- навчання, виховання і розвитку учнів; 
- підвести підсумки навчально-виховної роботи педколективу школи 

за 1984/1985 навчальний рік обговорити завдання, які випливають 
з рішень квітневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС, промови на ньому 
Генерального секретаря ЦК КПРС К. У. Черненка і постанови пер-
шої сесії Верховної Ради СРСР "Основні напрями реформи зага-
льноосвітньої і професійної шкіл". 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 
Всю навчально-виховну роботу проводити згідно основних напрямів 

реформи, будувати на основі нерозривної єдності знань, переконань, 
спрямовувати на боротьбу за гідну зустріч XXVII з'їзду КПРС і 40-річчя 
Великої Перемоги. 

Розгорнути соціалістичне змагання між комсомольськими і піонерсь-
кими загонами, присвячене 40-річчю Великої Перемоги. Учнівському полі-
тклубу "Прометей" до цієї дати здійснити підготовку і проведення бесід. 
Червоним слідопитам продовжити пошукову роботу. Взяти активну участь 
у Всесоюзній експедиції "Моя Батьківщина - СРСР". Раді Ленінського залі-
ку організувати цілеспрямовану роботу по вихованню учнів на прикладах 
життя і діяльності В. І. Леніна. Раді краєзнавчого музею організувати ро-
боту по вихованню учнів на славних подвигах радянського народу в роки 
Великої Вітчизняної війни. Проводити бесіди про Державні символи 
СРСР. Продовжити змагання за закріплення за школою звання "Школа 
зразкового порядку". Підвищити роль газети "Сім'я і школа" з метою по-
ліпшення відповідальності батьків за виховання своїх дітей. Охопити всіх 
учнів гуртковою роботою. Продовжити діяльність ради по науково-
атеїстичній пропаганді з метою виховання в учнів науково-
матеріалістичного світогляду. Провести науково-практичні конференції: 
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- про форми і методи роботи з невстигаючими учнями; 
- спільна робота школи, сім'ї і громадськості по вихованню підростаю-

чого покоління. 
Організувати роботу батьківського патруля. Докорінно поліпшити по-

становку трудового виховання і професійної орієнтації учнів. З цією метою 
укласти договори з базовими підприємствами села по здійсненню рефо-
рми загальноосвітньої і професійної шкіл. Організувати соціалістичне 
змагання "Бригада - клас". Виділити кращих спеціалістів для ведення гур-
ткової роботи. Створити при школі і в колгоспі ради батьків, комісії спри-
яння сім'ї і школі. Організувати продуктивну працю школярів улітку 1985 
року - ланки: по обробітку городніх культур, тваринників - у колгоспах 
"Маяк" і "Гігант", по підготовці мулярів - у пересувній механізованій колоні 
№ 145, по вирощуванню лози - у лозомеблевій фабриці. 

Проводити вечори-зустрічі з передовими людьми села. Поповнити 
необхідними матеріалами робочу кімнату для 1-3 класів. 

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ 
БАЗИ ШКОЛИ 

Продовжувати поповнення кабінетів новим обладнанням, технічними 
засобами навчання. Створити необхідну матеріальну базу для підготов-
чих класів з витратами 9500 карбованців. Добудувати шкільну котельню і 
повністю обладнати її. Обладнати спортзал нестандартним обладнанням. 
Збудувати шкільну теплицю. Заасфальтувати шкільний майданчик для 
ігор учнів початкових класів площею 1200 квадратних метрів. Обновити 
кабінет суспільствознавства, створити кабінет політичного інформування 
школярів. Поповнити навчально-матеріальну базу школи на 17 тисяч кар-
бованців. У всіх кабінетах систематизувати дидактичний 

437 



матеріал, взяти на облік все обладнання кабінетів сприяти його зберіган-
ню. Поліпшити роботу виробничої бригади, краще доглядати шкільну ді-
лянку. Якісно виконати ремонт школи. Дообладнати блискавковідводом 
шкільний корпус № 3. Оформити перший і другий поверхи школи. Закін-
чити асфальтування шкільного двору. 

Хід виконання соціалістичних зобов'язань у школі перевірити у вере-
сні і заслухати на профспілкових зборах звіт голови профкому Г. І. Соло-
хи. 

Викликаємо на соціалістичне змагання колектив Білківської середньої 
школи. 

75 відсотків вчителів школи, в тому числі все її керівництво, закінчу-
вали свою школу. За підсумками атестації два чоловіки були нагороджені 
медалями СРСР, 4 стали відмінниками народної освіти УРСР, 8-й вчите-
лям присвоєно звання «Старший учитель», 2 - «Учитель-методист». 

Школа перейшла на нову систему планування. Створена Рада шко-
ли, яка складається з вчителів, батьків та учнів. 

Вчителі школи вивчали і використовували в своїй роботі ідеї передо-
вого педагогічного досвіду вчителів країни. З цією метою були відвідані 
школи міст Сімферополя, Донецька, Сум, Москви, Ленінграда (нині Санкт-
Петербург), Києва і Київської області, Слонімського району Гродненської 
області Білоруської РСР і школи Черкаської області. 

Більшість вчителів мали свої надбання у методиці. У результаті вини-
кли деякі зрушення в перебудові навчально-виховного процесу, удоско-
наленні уроку як основної форми придбання знань. З числа кращих вчи-
телів створена методична рада. 

Заслуженим авторитетом користувалася вчителька початкових кла-
сів, старший вчитель, відмінник народної 
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освіти УРСР і СРСР Ольга Яківна Мірошниченко, яка, бездоганно володі-
ючи методикою, могла навчити кожного учня. 

Старший вчитель Ніна Гаврилівна Михайлова, яка була відзначена 
урядовою медаллю "За трудову відзнаку", постійно здійснює пошук нових 
ефективних форм навчання і виховання учнів, творчо втілює у практику 
елементи передового педагогічного досвіду А. П. Дашевської та М. І. Бой-
ко. У основу її роботи покладений принцип розвиваючого навчання. Учні її 
класів завжди мають високий рівень знань. 

Постійно високі результати у навчально-виховній роботі має старший 
вчитель Лідія Федорівна Кучмій. Для її роботи характерний індивідуаль-
ний підхід до кожного учня. 

Першим учителем-методистом школи стала Ганна Іванівна Касьяне-
нко. Вона творчо використовує досягнення сучасної педагогіки та має 
власні педагогічні знахідки. У класах, де вона працює, створена атмосфе-
ра співробітництва "учитель-учень", її учні приучені до самоаналізу і са-
мооцінки відповідей своїх і товаришів. її досвід вивчався районним мето-
дичним кабінетом. З любов'ю Ганна Іванівна пише про школу в одному із 
своїх віршів: 

Моя школа 

У селі на виднім місці 
Нова будова височить 
Велика. Гарна, світла - 
То рідна школа там стоїть. 
Великі вікна сонце зігріває, 
Щоб це тепло до учнів перейшло 
А в коридорах гомін скрізь лунає, 
І втоми у дітей як не було. 

Уроки радісні, цікаві 
Чекають учні кожні дні 
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Привітно в класах зустрічають 
Їх мудрі наші вчителі. 
Ведуть вони дітей дорогами науки, 
Звичайно, шлях цей не простий. 
Любов сердець, знання і теплі руки 
Творять, щоб був він світлий і легкий. 

Хай школа стане рідним домом, 
Батьками будуть вчителі. 
Хай діти завжди сюди линуть, 
Як перші птахи навесні. 

Найголовніший напрямок діяльності школи - це подальша гуманізація 
відносин в школі, подолання відчуження вчителя від учня, від навчальної 
діяльності та один від одного, наближення школи до дитини, повага до її 
особи, довіра до неї, прийняття її особистих цілей, запитів та інтересів, 
створення максимально сприятливих умов для розкриття і розвитку її та-
лантів, для її самоствердження. 

Учень у школі повинен бути поставлений в такі взаємовідносини з 
своїми товаришами та вчителями, в середині яких він не лише міг би, але 
й вимушений був би стати особистістю. Учень повинен жити повнокров-
ним та цікавим життям у школі. Учень повинен мати такі риси: 

- гармонія інтересів особистості і суспільства; 
- зорієнтованість учнів на головні ідейно-моральні цінності суспільст-

ва; 
- високий рівень самовідданості та соціальна відповідальність; 
- людяність та високий рівень загальної культури. 
На більшості відвіданих уроків дирекцією школи вирішувались в єд-

ності завдання навчання, виховання та розумового розвитку дитини. 
З високою результативністю проводить уроки вчитель-методист Віра 

Василівна Глоба. Вона творчо застосовує 
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елементи досвіду О. В. Шеховцової. Особливість її методики - це засто-
сування активних методів роботи і індивідуальний підхід у навчанні. 

Старший вчитель Олександра Петрівна Гребенюк все своє життя по-
в'язала зі школою. Вона мала ґрунтовні знання, так як закінчила педагогі-
чний інститут з відзнакою, і вміла їх передати учням. Це була напружена 
повсякденна робота, але результат задовольняв і учнів, і батьків - учні 
знали математику. Зараз Олександра Петрівна знаходиться на заслуже-
ному відпочинку. 

На базі школи успішно працювала районна школа передового педа-
гогічного досвіду для вчителів третіх класів чотирирічної школи. На доста-
тньому рівні діяли творчі школи вчителів району та області по впрова-
дженню ідей передового педагогічного досвіду О. А. Захаренка і О. В. 
Шеховцової. Були проведені, окрім районних, три обласні семінари з пи-
тань навчання та виховання учнів початкової ланки, співуправління, робо-
ти учбових кабінетів і благоустрою школи. Досвід роботи педагогічного 
колективу по перебудові навчально-виховного процесу узагальнений 
Сумським інститутом удосконалення вчителів. Районною радою з народ-
ної освіти школі було дозволено працювати на самоконтролі. 

Перед автором цієї книги завжди стояло питання: якою ж повинна бу-
ти сучасна школа? Було прочитано багато книг з педагогіки. 

Часто виникають на цю тему дискусії серед колег. Мені, вважаю по-
везло більше, ніж іншим директорам. Знайомився з роботою педагогічних 
колективів багатьох київських, сумських шкіл, зустрічався з директором 
школи № 307 Ф. Михайловим і вчителем-новатором Є. Ільїним з Ленін-
града (нині С-Петербурга), двічі побував на Черкащині у народного вчи-
теля СРСР, 
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депутата Верховної Ради СРСР О. Захаренка, в його знаменитій Сахнів-
ській школі. 

Школа Захаренка... Про досвід її роботи написано дві книги і понад 
двісті наукових робіт. Про неї знають всі, хоча ніхто не зможе знайти Сах-
нівку на карті, бо це, в минулому, неперспективне село, тепер дільниця 
колгоспу "Маяк" Корсунь-Шевченківського району. Село не зникло, бо до-
лю його вирішила школа. Побувавши тут, переконуєшся, що соціальні 
проблеми села і потреби школи - невід'ємні. 

Існують школи-кабінети із зразковою наочною агітацією, де як в бух-
галтерії, всі приходять по дзвінку, рахують, хто зарплату, хто оцінки, че-
каючи з нетерпінням відпустки або рахуючи хвилини до кінця уроку. Але є 
школи, де панує творчість, мрія, ідея, яка тут же реалізовується серед 
вчителів, учнів і батьків. Це можна сказати про Сахнівську школу, де на-
вчається 280 учнів і працює 32 вчителя. 

Тут діє 5 центрів: 2 навчальних, ідеологічний, праці і здоров'я. У пер-
ших двох проходять уроки, працюють групи продовженого дня, їдальня, 
ідеологічний — окремо побудоване приміщення музею з куполами плане-
тарію і обсерваторією. У шести залах музею екскурсоводами є діти. У рік 
вони приймають від 10 до 20 тисяч відвідувачів. Це центр політичної, 
культурної і наукової пропаганди не тільки у своєму, а й навколишніх се-
лах. 

Четвертий центр - це виробничі майстерні, гаражі, кабінети, оранже-
рея, дослідна ділянка. Діти четвертого класу мають свої трудові книжки. 
Виготовляють школярі продукцію для колгоспу, заводу, фабрики. 

Навчити дітей і дорослих берегти і зміцнювати своє здоров'я - мета 
п'ятого центру "Здоров'я». Сюди входять спортмайданчики і зали, стадіон, 
відкритий зимовий плавальний басейн, профілакторій, які можуть відвіду-
вати всі жителі села. 
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Важко повірити, але всі ці центри збудовано власними силами без 
підрядних чи будівельних організацій за 7 років. Сам директор О. Захаре-
нко любить повторювати народний вислів: "Якщо хочеш втратити дитину, 
дай їй все, що вона просить, готове". 

Виховання в школі проводиться в п'яти напрямках: повага до рідних, 
праця - це основа життя і розвитку суспільства, книга — джерело знань 
людини, зацікавити і залучити кожну дитину до творчості, ростити учнів 
знаючими, сильними, загартованими, патріотами-інтернаціоналістами. 

Наш колектив творчо наслідує педагогічне досягнення таких вчите-
лів-новаторів, долаючи стереотипи старого мислення. Для більшості з нас 
село і школа рідні, тому і кадри стабільні. Щорічно найбільша кількість ви-
пускників віддає перевагу вчительській професії, вступаючи в педагогічні 
навчальні заклади. 

За рішенням педагогічної ради школи багато вчителів працювали на 
самоконтролі. 

Дирекція школи планувала роботу з педагогами на діагностичній ос-
нові, на підставі якої зуміли дійти до кожного вчителя, організовувати і 
здійснювати всю систему методичної роботи по перебудові навчально-
виховного процесу. 

Змістовна робота проводилась методичним об'єднанням учителів по-
чаткових класів. На проведених заняттях учителі обмінювалися досвідом 
з актуальних питань педагогіки, проводили практикуми, відкриті уроки. 
Належна увага була приділена роботі вчителів, які почали навчання шес-
тиліток. 

Результатом роботи вчителів школи були відкриті уроки з запрошен-
ням на них учителів району і області, які стали своєрідним творчим звітом 
школи. 

Значну допомогу педагогічному колективу у 80-і роки постійно нада-
вав тодішній завідуючий РАЙВО Федір 
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Митрофанович Басов. Це була інтелігентна, розсудлива і витримана лю-
дина, яка не терпіла паперотворчості і численних, нікому не потрібних, 
засідань, а постійно організовувала роботу по піднесенню освіти в районі 
Федір Митрофанович очолював районний відділ освіти з 1970 по 1984 ро-
ки. Він був мудрим наставником для директорів і вчителів району, бажа-
ним гостем у кожній школі і не тільки контролював, але й конкретно допо-
магав кожній школі вирішувати її складні проблеми, не рахуючись із своїм 
часом. Звичайно, мало хто знав, що Федір Митрофанович пройшов чоти-
ри фашистських табори смерті з номером смертника 11714 на лівій час-
тині грудей, але не втратив віру в людей і ще довгі роки самовіддано і че-
сно трудився на ниві освіти. 

Уроки показали, що більшість наших учителів уміло здійснювали на 
основі діагностики, реальних навчальних можливостей диференційова-
ний підхід до учнів, формували у них усвідомлене відношення до своєї 
навчальної діяльності, елементи раціональної організації праці. У виборі 
форми проведення уроку вони віддавали перевагу тим методам, які за 
даних обставин могли найповніше і глибше донести до школярів зміст на-
вчальної програми. У зв'язку з виявленими труднощами було організова-
но самоосвіту вчителів, розроблена індивідуальна тематика. У методич-
ному кабінеті існує виставка літератури з питань організації самоосвіти, 
зроблена картотека. Методична допомога надавалася учителям індивіду-
ально і в групах, а також у вигляді консультацій, співбесід. З питань, які 
викликали ускладнення, організовувались відвідування уроків учителів, у 
яких ці питання вирішувались добре. Результати самоосвіти вчителів за-
слуховувались на виробничих нарадах. Цю роботу вміло вела і веде сьо-
годні учитель-методист, завуч школи Марія Іванівна Стрибуль. 
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Зі звітами про особистий творчий внесок у перебудову навчально-
виховного процесу школи інформували колектив на педрадах вчителі, які 
проходили атестацію. 

У морально-психологічній перебудові вчителів важливу роль відігра-
ла така форма роботи з педагогічними кадрами, як проблемний семінар 
"Людський фактор прогресу соціалізму". Слухачі теоретичного семінару 
брали активну участь у суспільно-політичній практиці по реалізації ідей і 
положень перебудови школи. 

45 відсотків з 600 учнів навчались на "4" і "5". Протягом багатьох ро-
ків у школі були відсутні правопорушення, відмінені оцінки за поведінку, 
вчителі відмовились від такої форми "виховання", як написання заува-
жень учням у щоденники. Майже всі випускники підтверджували свої 
знання при вступі у вищі навчальні заклади. Третина випускників щорічно 
обирала професію вчителя. 

Вчителі школи велику увагу приділяли ідейно-політичному, військово-
патріотичному, моральному, трудовому і фізичному вихованню. 

У школі склалася своя система співуправління, діяла Рада школи. 
Учні є повноправними членами життя школи, самостійно вирішують бага-
то питань. Традиційними стали спільні педагогічні ради вчителів і учнів. 
Виправдав себе експеримент з новими табелями успішності та виховано-
сті. Значно предметнішою стала робота з батьками, як в класі, так і на рі-
вні школи. 

Центром виховної роботи став клас, а головним завданням педагогів 
школи - розвиток і зміцнення первинних колективів учнів. 

Особливого значення набули активні форми ідеологічного впливу на 
особистість підлітків: диспути, дискусії, обговорення публікацій піонерсь-
кої та комсомольської преси. 

Значно підвищилася роль комсомольської та 
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піонерської організацій в школі. Зроблений найважливіший крок з подо-
лання регламентації життя шкільної комсомольської організації, надано їй 
широкі права. Жодне питання у школі не вирішувалося без комсомольсь-
кої організації школи та учнівського співуправління. 

Всі учні були охоплені гарячим харчуванням за абонементною систе-
мою. Більш чіткою стала організація суспільно корисної, виробничої праці 
школярів при орієнтації на кінцевий результат. 

Вся робота адміністрації школи, партійної та профспілкової організа-
цій була направлена на постійну підтримку і розвиток творчої ініціативи 
вчителів, батьків і учнів. 

Почався експеримент по переходу школи на п'ятиденний режим ро-
боти. 

Помітну роль у зміцненні матеріальної бази школи відіграли базові 
підприємства ПМК-145 і колгосп "Маяк" та шефи (ЛМФ, УОС, колгосп "Гі-
гант"), допомога яких давала щорічно більше 50 тисяч карбованців. По-
кращився благоустрій території школи. 

РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
Міцні знання, вихованість, вміння відчувати і творити прекрасне - все 

це ми, педагоги, хочемо дати учням. І мета ця благородна. Та чи завжди 
вона досяжна навіть для майстрів, оточених допитливими, здібними діть-
ми? Давно я дійшов висновку, що вчителям і їх підопічним ніяк не обійти-
ся без хорошого фізичного загартування. На користь цієї думки і досить 
сумні статистичні дані. Вони свідчать, що багато дітей мають хвороби. 

І виходить, що гласно школа вручає випускникові атестат про опану-
вання знаннями, а негласно ще один - про хвороби. 

Проти цього, другого атестату, боремося вже давно. 
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Педагогічний колектив поставив перед собою завдання створити на-
лежну матеріально-технічну базу для занять фізкультурою і спортом. І, 
що не менш важливо, зацікавити дітей у заняттях фізичним оздоровлен-
ням, вирішити цю проблему з допомогою фахівців. 

Багато чого вдалося зробити. Якщо раніше стан здоров'я дітей, в ос-
новному, відповідав даним отієї загальносоюзної статистики, то нині помі-
тно змінився на краще. Результат тільки на перший погляд може вида-
тись несподіваним, випадковим. Насправді ж нічого дивного в цьому не-
має. Звичайно, коли б усе залишалося по-старому і задовольнялися ми 
тільки ранковою фіззарядкою та двома уроками фізичного виховання, за-
кладеними в розклад, розраховувати на щось особливе не доводилося б. 

Школа сьогодні має одну з кращих не тільки в районі, а і в області фі-
зкультурно-спортивну базу. В її розвиток вкладені чималі зусилля і кошти. 
Вдалося непогано обладнати підвальні приміщення. Тут є стрілецький 
тир, міні спортзал, у якому діє клас спортивних тренажерів на 20 місць. 
Належне естетичне оформлення, музика, як і тренажери, теж не залиша-
ють байдужими. У вільний від занять час, у вихідні дні приходять сюди і 
сільські трудівники, до речі, цілими сім'ями. 

Обладнали як належить спортивну базу і на подвір'ї, хоч зробити це 
було дуже непросто. Серйозна проблема виникла із землею. Школі виді-
лили 2 гектари з колишньої житлової зони. Людям, які мешкали тут, нада-
ли житло в іншому місці. Довелося вирішувати й інші складні питання. Як 
показує життя, варто було йти на подолання труднощів. У нагороду за це 
одержали можливість для кращого фізичного загартування підростаючого 
покоління. Споруджено стандартне спортивне поле. Зроблено бігові дорі-
жки, майданчики для ігор у ручний 
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м'яч, волейбол, баскетбол, міні-футбол, два комплекси спортивних тре-
нажерів для учнів усіх вікових груп, хокейний майданчик. 

Багато праці, завзяття вклали у будівництво стадіону, інших спортив-
них об'єктів вчителі, учні. Але без базових підприємств, шефських колек-
тивів ми ніяк не змогли б справитись з усім комплексом робіт. Взяти Бо-
ромлянську ПМК-145, яку очолює депутат обласної Ради народних депу-
татів І. В. Коломієць. Тільки на спорудженні стадіону цей колектив вико-
нав робіт на 28 тисяч карбованців, не взявши за це з школи ніяких гро-
шей. Відчутну допомогу надали нам і місцеві колгоспи "Маяк" і "Гігант", 
Боромлянське управління зрошувальних систем, Тростянецька МГ ШБД 
№ 16, яка відзначилась високою якістю роботи. 

Завдяки такій базі, вчителям, які не шкодують для дітей ні сил, ні ча-
су, зростають спортивні результати школярів, підвищується престижність 
занять фізкультурою і спортом, діє філіал районної дитячо-юнацької 
спортивної школи. У 12 спортивних групах займаються 250 учнів - близько 
сорока відсотків від загальної кількості школярів. Фізкультура і спорт під 
керівництвом досвідчених наставників займали у житті дітей не менше 6-8 
годин протягом тижня. Основні напрями спортивної підготовки - футбол, 
лижі, легка атлетика. 

Непогані були успіхи в спортивному орієнтуванні, де заняття прово-
див майстер спорту, лікар дільничної лікарні С. В. Бондаренко. Юні спорт-
смени досягли досить високих результатів у республіканських поєдинках, 
найбільш здібні представники нашої команди входили до складу збірної 
області. 

Значна робота по розвитку фізичної культури в школі і зміцненню ма-
теріальної бази проведена вчителем-методистом Сергієм Олександрови-
чем Куцом. Протягом 70-80-х років шкільні команди з фізичної культури 
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неодноразово займали призові місця на районних спортивних змаганнях. 
Наприкінці 80-х років шкільна команда з початкової військової підготовки 
стала призером обласних змагань. 

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 
Протягом 60-80-х років партійні і урядові рішення про школу велику 

увагу приділяли трудовому вихованню. У певні роки відбувався навіть 
своєрідний перегин у даному плані. Перед школою, як найголовніше, сто-
яло завдання підготувати учнів до праці в народному господарстві і навіть 
щоденно організовувати працю на виробництві. 

У 60-х роках із шести днів щотижневого навчання два дні повністю 
відводили на трудове виховання. Потім, у другій половині 60-х-цю практи-
ку відмінили. Школа продовжувала займатися трудовим вихованням, але, 
як кажуть, в міру. 

У 70-х роках організовується викладання автосправи і тракторної 
справи. З 1972 року стали створювати на базі обох колгоспів влітку табо-
ри праці і відпочинку, які діяли в декілька турів. У них учні 9-10-х класів 
повинні були жити протягом трьох тижнів, працювати і відпочивати. Тут 
же було організовано і харчування. 

У другій половині 80-х років перед школами було поставлено завдан-
ня щотижневої участі кожного учня 5-11-х класів у виробництві. З цією ме-
тою майже кожен клас за складеним графіком працював на лозомеблевій 
фабриці, де учні виготовляли вироби із лози. Крім того, в школі була спо-
руджена кролеферма, де утримувалося щорічно 200-300 кролів. Велику 
допомогу надавала школа колгоспам протягом травня - жовтня щорічно. 
Було також своє шкільне поле площею три гектари, де вирощували кар-
топлю. 

У 1988 році, за ініціативою секретаря партійної організації колгоспу 
"Гігант" Володимира Григоровича 
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Підвезька, в школі за бажанням учнів була створена група доярок. Цей 
почин діяв декілька років. 

Чи мали сумнів керівники колгоспів в успіху справи, коли відразу на 
чотири групи корів погодилися поставити не просто новачків, а дев'яти-
класниць місцевої середньої школи? Так. Але без перебільшень можна 
сказати, що віра була великою. Дівчата підібралися сумлінні - з десяти 
вісім закінчили навчальний рік з похвальними грамотами,  пройшли кілька 
практичних занять з спеціальності операторів машинного доїння корів під 
керівництвом досвідчених доярок. Та головним в орієнтації на справу бу-
ла висока міра довір'я. Дівчата не мали права не виправдати його. 

Тридцять три дні напруженої роботи позаду. У спогадах "важкі" під-
йоми о четвертій годині ранку - о п'ятій вже перше доїння корів, наряди, 
де з хвилюванням дівчата одержували завдання і дізнавалися про підсу-
мки роботи, нелегкі будні біля кожної корівки, яких за цей час вивчили, з 
якими, можна сказати, подружилися. 

- Не все виходило у дівчат на перших порах, - говорила завідуюча 
фермою Р. М. Кириченко, - але скільки сумління, бажання перемогти тру-
днощі! 

Йшов час, штатні доярки відпочивали у відпустках, а "дублери"... на-
рощували надої. З 5 кілограмів до 7,3 кілограма молока від кожної корови 
довели вони їх за місяць. Відразу визначилися й лідери. Тетяна Шумова, 
Олена Бей, Ольга Влезько задали тон трудовому суперництву. Результа-
ти інших не примушували довго чекати. Виклик прийняли спочатку Олена 
Пиріг та Олена Ломака. Денний валовий надій молока за час роботи під-
няли з 140 до 210 кілограмів. Росли результати і Олени Михайлової, Алі-
ни Чернявської, Людмили Уривай. Коли ж настав час підвести підсумок 
загальної роботи, підрахунки показали, що результат становить 23900 кі-
лограмів молока. Вагома частка в цьому і Олени Безпалько та Надії Ко-
ломієць. 
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Іспит трудового загартування дівчата склали на відмінно. 

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА 
Важливе місце в роботі школи мала позакласна і позашкільна робота. 

Вона була важливим напрямком у розвитку творчості учнів. У другій по-
ловині 60-х років, враховуючи досвід московських і ленінградських шкіл, 
педагогічний колектив вирішив змінити в деякій мірі її організаційні фор-
ми, і замість гуртків, що існували раніше, перейшли до товариств і клубів. 

Йшлося звичайно, не просто про зміну однієї назви іншою. Нові фор-
ми позакласної роботи з дітьми передбачали, перш за все, насичення її 
глибшим, цікавішим, багатшим змістом, широкий розвиток учнівської ініці-
ативи, самодіяльності. 

У школі було створено історико-географічне товариство "Еврика", 
природо-хімічне "Люби природу", фізико-математичне "Шукачі", товарист-
во любителів літератури, інтернаціональної дружби, естетичного вихо-
вання, спортивний клуб "Олімпія", фізико-математичний клуб учнів 5-7 
класів "Обганяємо час", "Клуб вихідного дня". 

Кожне товариство та клуб мали свої секції. Так, історико-географічне 
товариство "Еврика" складалося з таких секцій: історії села Боромлі та 
школи, юних істориків, лекторів та туристів. Від учителів виділялися спе-
ціальні консультанти. Всі товариства і клуби об'єднувалися в загально-
шкільному піонерсько-комсомольському клубі. Головою ради цього клубу 
обрали члена комітету комсомолу, учня десятого класу Миколу Іванова. 

Можна навести багато цікавих прикладів з діяльності клубів і това-
риств. Члени фізико-математичного товариства "Шукачі" з захопленням 
працювали над виготовленням навчальної машини типу "Коростень". З 
допомогою цієї машини учні самі могли перевіряти 
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правильність відповідей на ті чи інші питання навчальної програми, зок-
рема машина сама виставляла оцінки. Організатором листування з діть-
ми Німецької Демократичної Республіки, Болгарії, Чехословаччини, брат-
ніх радянський республік стало товариство інтернаціональної дружби. 

Розвиткові учнівської ініціативи сприяло влаштування концертів і те-
матичних вечорів у школі і сільському клубі силами учнів. У школі видава-
лося багато стінних газет, кожного тижня виходив радіожурнал "Кроко-
дил". 

Вся позаурочна робота проводилася під девізом: "Планам - захоп-
люючі масштаби, ділам — практичну цілеспрямованість". Ставилося за-
вдання, щоб заняття дітей у товариствах і клубах сприяли закріпленню і 
поглибленню знань, здобутих ними на уроках, залученню їх до активної 
участі у громадському житті. 

Така форма роботи гуртків проіснувала декілька років. У 70-х роках 
знову відбувся перехід до організації позакласної роботи по гуртковому 
принципу. 

Наприкінці 60-х років всі класні кімнати були, починаючи від п'ятого і 
по десятий клас включно, радіофіковані. Кожного четверга відбувалися 
спеціальні радіопередачі для учнів, заздалегідь підготовлені і записані на 
магнітофон. Зміст передач - про успішність класів і окремих учнів, про су-
спільно-корисну роботу, санітарний стан, фізкультурні змагання тощо. 

Щовівторка в селі проводилися місцеві радіопередачі. їх використо-
вували і для виховної роботи. Часто після передачі вістей з колгоспів і 
підприємств диктор оголошував: - Слухайте передачу для батьків. Зви-
чайно, перед мікрофоном виступав вчитель. Для передач використовува-
лися статті з педагогічних журналів, приклади з життя школи чи окремого 
класу. Це в значній мірі полегшувало роботу і класних керівників, і всіх 
вчителів школи. Ці передачі отримали 
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схвальні відгуки батьків. 
Кожної неділі в сільському клубі об одинадцятій годині розпочинав 

свою роботу клуб вихідного дня старшокласників "Крилата юність". Учні 
слухали лекції, концерти, підготовлені учнями якогось класу, дивилися 
виступи фізкультурних колективів, переглядали кіножурнали, розважали-
ся. 

Щопонеділка проводилися класні політінформації з використанням 
фрагментів програми "Час". Був обладнаний спеціальний кабінет з політі-
нформування, де розміщувався постійно діючий стенд "Сьогодні у світі". 
Цікаво працював політклуб старшокласників "Прометей", члени якого ви-
ступали з лекціями перед учнями на суспільно-політичну і міжнародну те-
матику,проводили вечори запитань і відповідей. 

В цілому, 70-80-х роках працювало більше двадцяти різних гуртків. 
На високому рівні працював протягом багатьох років під керівництвом 
вчителя Анатолія Миколайовича Савочки гурток "Юні моделісти". У ньому 
юнаки 6-8 класів навчалися читати креслення, а потім, за своїм вибором, 
майстрували моделі кораблів, літаків, планерів, ракет, тракторів. Запуск 
ракети з цікавістю спостерігала більшість учнів школи. У процесі виготов-
лення моделей учні набували практичних навичок в обробці дерева, ме-
талів, застосовували знання з електротехніки. У 1977 році члени гуртка 
зайняли друге місце на обласних змаганнях. 

Значну роботу по вихованню учнів проводила старший вчитель ро-
сійської мови і літератури Каміла Василівна Кириченко. На своїх уроках 
вона вміло поєднувала програмовий матеріал з позакласною роботою з 
предмета. Через вчинки героїв літературних творів до свідомості учнів 
доносили такі конкретні норми моралі, як людська гідність, взаємоповага, 
почуття обов'язку, милосердя, доброта, нетерпиме ставлення до підлості 
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і нелюдяності. Каміла Василівна творчо використовувала цінні ідеї педа-
гогічного досвіду ленінградського вчителя-новатора Є. М. Ільїна, якого 
декілька разів відвідувала. 

Була обрана цікава система співробітництва з учнями, яка включала 
батьківські класні семінари, збори, зустрічі на робочих місцях батьків, гур-
ткову роботу батьків з дітьми, спортивні змагання "Тато, мама і я — спор-
тивна сім'я", туристичні походи. 

Особливий інтерес викликали сімейні листи, в яких з батьками йшов 
обмін педагогічними спостереженнями за сином чи донькою. Після уроків 
учень з задоволенням приносив додому, наприклад, такого листа: 

"Шановні батьки! Ваш Юра розумний, здібний хлопчик. Але постійна 
непосидючість на уроках розсіює його увагу, заважає засвоювати тему. 
Часто Юра кидає почату справу і береться за іншу, не вміє дорожити ча-
сом. Будь ласка, більше спостерігайте за сином, прищеплюйте йому ціле-
спрямованість, працелюбність, уміння доводити справу до кінця, цінувати 
час. Напишіть, будь ласка, як практично ви будете впливати на сина. Че-
каю відповіді". 

Постійний пошук у роботі привів Камілу Василівну до створення у 
своєму класі театру "Соринка", який виступав перед учнями нашої школи 
та шкіл району. Сценарії вистав і декорації створювалися Камілою Васи-
лівною і її вихованцями. 

У другій половині 80-х років плідно працювала літературна студія під 
керівництвом вчителя-методиста Валентини Іванівни Задесенець. Діти 
здобували перші ази літературної творчості. У 1989 році педагогічний ко-
лектив започаткував цікаву новинку - щомісяця в районній газеті друкува-
лася ціла сторінка з життя школи під рубрикою "Боромлянський мериді-
ан". На його сторінках у 1989 році декілька членів літературної студії ви-
ступили з віршами і оповіданнями. Так учень Сергій 
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Башлай виступив з віршем "Осінь": 

Прилетіла осінь, 
На хмаринку сіла, 
І взялась за руки 
З дощиком дзвінким. 
Політала в небі, 
На землю спустилась, 
Походила в полі, 
І в село пустилась. 

А в селі чекали, 
Хлібом-сіллю зустрічали. 
І полинули пісні 
За ліси густі. 
Подарувала осінь 
Всім містам і селам 
Яблука достиглі, 
Кавуни веселі. 

Прилетіла осінь, 
На хмаринку сіла. 
На хмаринку сіла 
І в даль полетіла. 

З сумом звучали рядки вірша "Останній дзвінок" Надії Коломієць: 

Сьогодні день такий ясний, 
Такий чудовий, запашний! 
Чому ж то на душі у нас неспокій? 
Ніби в перший раз прийшли ми. 
Пам'ятаєш, друже? 
Маленькі ніжки тупотіли... 
Вони пройти весь світ хотіли, 
Весь світ країни Знань... 
Пройшло з тих пір аж 10 літ. 
Пройшли вони неначе мить. 
Ми завтра підем в новий світ. 
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Ми будем в цьому світі жить. 
Ми підемо в далеку путь, 
Там знайдем нових друзів. 
Але як можемо забуть 
Вас, наші добрі друзі? 
Як зможемо забути край, 
Де восени і літом 
У нас в душі кружляв все "май" 
Із сніговим засвітом? 

А учениця Інна Швецова написала сама "Казку про Тараса". Ось її 
зміст: 

"Жили собі чоловік та жінка. Жили дуже бідно. І народився в них си-
нок. Батьки назвали його Тарасом. Хлопчик ріс кмітливим, розумним, до 
всякого діла дотепним. Дуже любив малювати й грати на кобзі. 

Бачив малий Тарас, як люди гіркі сльози проливають, бо знущалися 
над ними люті хазяї, сміялись з їх злиднів. І защеміло серце в маленького 
хлопчика. Зненавидів панів на все життя. 

Виріс Тарас, але туга не проходила. І вирішив іти у світ — Правду 
шукати. Взяв кобзу, закинув за плечі торбу та й пішов. Довго ходив Та-
рас по світу, але Правди ніде не було. Запитував у людей, чи ніхто її не 
бачив. Скрізь, де проходив юнак, зустрічав лише біду, злидні, сльози, 
знущання. 

Одного разу зустрів він дідуся. Голова у нього була біла, як молоко. 
Звернувся Тарас до діда: "Скажіть, де живе та Правда? Я вже чимало 
обійшов землі, але її не знайшов". Відповів старий: "Правда, юначе, це 
совість людська. Я так, як і ти її в молодості довго шукав, але не знай-
шов. З часом зрозумів, що в людях треба розбудить совість. От як у 
кожній людині заговорить совість, тоді й рай на землі буде. Іди, хлопче, 
і хай щастить тобі". 

Низько вклинився юнак і сказав собі: "Піду по світу і 
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буду совість людську будити". 
Кожна людина, слухаючи Тараса, задумувалася над своєю долею. 

Грою на кобзі, поетичними рядками запалював він у душах людську віру 
в краще майбутнє. За це й стали називати його народним Кобзарем, 
який і досі живе в серці і пам'яті нащадків". 

Традиційно колектив школи приділяв увагу розвитку туризму. Значну 
роль в його організації відіграє старший вчитель - Михайло Григорович 
Шевченко. Протягом багатьох років на районних і обласних змаганнях юні 
туристи виборюють призові місця. 

У 70-80-х роках більшість класних керівників організовували щорічно 
численні туристичні поїздки учнів у визначні місця Радянського Союзу. В 
окремі роки у далеких туристичних поїздках бувало по 130-140 учнів. 

ШКІЛЬНА СИМВОЛІКА 
Першого вересня 1990 року колектив відзначив визначну дату в істо-

рії школи - 290 років з дня її заснування. На урочистості прибули вчителі і 
випускники школи різних поколінь. З побажаннями великих творчих успіхів 
колективу і учням виступали начальник обласного управління освіти Ми-
кола Петрович Дубина та перший секретар райкому Компартії України 
Григорій Петрович Губенко. Свято вдалося на славу. 

Кожен його учасник отримав пам'ятний значок про школу, який мав 
дуже красивий вигляд і був виготовлений на київському заводі "Арсенал". 
У центрі значка на фоні кольорів Державного прапора України зображена 
книга як головна скарбниця знань, над нею - факел, який символізував, 
що вихованці не лише повинні засвоїти знання, а й активно їх використо-
вувати в житті, творчо, з вогником працювати. Книга з факелом Розміщу-
валася на фоні космічних зірок, як символу глибини пізнання. Вгорі над-
пис: "Боромлянська середня 
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школа імені В. І. Леніна, а внизу дата заснування. Разом із значками на 
згадку учасники святкування отримали брошуру про досвід роботи школи. 

На святі вперше був піднятий шкільний прапор. Він являє собою по-
лотнище стандартного розміру, яке складалося з двох однакових різноко-
льорових частин: верхня - блакитна - означала нескінченність людського 
пізнання, нижня - біла - те, що школа вбачає головним завданням вихову-
вати своїх учнів чесними і добросовісними. У центрі прапора - розгорнута 
книга з факелом і лаврові віти як символ вічності. 

Присутні на святковій лінійці вперше почули слова гімну школи, музи-
ку до яких написав вчитель Петро Андрійович Гонтаренко. 

ГІМН БОРОМЛЯНСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

Швидко дитинство минає, 
Юність на крилах несе... 
Шлях в майбуття відчиняє 
Серце моє молоде. 

Шлях то прямий, то тернистий, 
Молодість кличе вперед, 
Вперед школярі, вперед школярі, 
Вперед школярі, вперед. 
Там, де планети далекі, 
Зоряні сяють моря, 
Кличуть в дорогу лелеки 
І невідома земля. 

            Приспів: 

Школі і вчителю слава, 
Зорі, як весни, цвітуть, 
Ніжну любов і повагу 
Юні серця бережуть. 
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ДОЛІ ВИПУСКНИКІВ 
60-80-х років 

ВАЛЕНТИН ЄВГЕНОВИЧ МЕЛЬНИК 
Він закінчив школу на початку 60-х років. Міцні знання дали можли-

вість успішно закінчити сільськогосподарський інститут. Після цього - на-
правлення в рідне село, колгосп "Маяк". Молодий спеціаліст Валентин 
Євгенович наполегливо працює, а вечорами захоплюється літературою і 
пише вірші, які так подобалися людям. Його сумлінне відношення до ви-
робництва помітили. Трудівники Гребениківки обирають його головою 
колгоспу. І знову непогані успіхи, тепер уже цілого господарства. Комуніс-
ти району рекомендують його на посаду другого секретаря райкому. Че-
рез деякий час на сесії районної Ради депутати обирають його головою 
райвиконкому. Згодом навчання в Академії суспільних наук у Москві і нова 
посада першого секретаря Недригайлівського райкому партії. В останні 
роки Валентин Євгенович працює в комерційних структурах міста Сум. 

МАРІЯ ДМИТРІВНА САВОЧКА 
Марія Дмитрівна народилася в селі Боромлі в селянській сім'ї. Закін-

чила середню школу майже «на відмінно». Потім навчання в педагогічно-
му інституті і праця вчителем в Тростянецькій середній школі № 4. Робота 
за улюбленою професією дає відчутні результати у навчально-виховній 
роботі. її цінують і батьки, і учні. Надалі вона призначається заступником 
директора з навчально-виховної роботи спочатку четвертої, а потім п'ятої 
міських шкіл. З 1990 по 1997-і роки Марія Дмитрівна очолює п'яту міську 
школу. її людяність та високий професіоналізм сприяли покращенню сис-
теми 
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роботи школи. 
Колектив мав вагомі результати у навчанні і вихованні підростаючого 

покоління. У 1978 і 1989 роках педагогічна громадськість району обирала 
її делегатом з'їздів вчителів України. Вона нагороджена значком "Відмін-
ник народної освіти УРСР". Великий досвід роботи дозволив Марії Дмит-
рівні у 1997 році очолити відділ молоді і сім'ї районної державної адмініс-
трації. 

ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ ПРИКАЖЧИК 
Віктор народився в селі Білка Тростянецького району. Старші класи 

закінчував у Боромлянській середній школі. Юнак добре навчався. Велику 
увагу приділяв спорту. Зі шкільної лави мріяв стати лікарем, продовжити 
батьківську справу. Говорив, що "мені все медичне пахне". Таким чином, 
перспектива життя була визначена. Він закінчує Київське медичне учили-
ще, а згодом здійснює свою заповітну мрію - в 1974 році поступає у Ленін-
градську військово-медичну академію на відділ повітрянодесантних 
військ. У той час така спеціалізація була в СРСР лише у цьому вузі. На-
вчався добре, і ось заслужений результат — диплом з відзнакою. 

Після закінчення академії у 1980 році проходив службу у військах. У 
1981 році разом зі своєю Вітебською повітрянодесантною дивізією, якою 
керував генерал-майор Грачов, направлений в Афганістан. 

Боромля - село, але неможливо назвати жодну загальнодержавну 
подію, яка б не торкнулася її жителів. Так було і з Афганістаном: п'ятнад-
цять жителів брали участь у бойових діях. Односельчанам повезло - жо-
ден з них не загинув! Підійшло Чорнобильське лихо - і двадцять односе-
льчан стануть ліквідаторами наслідків вибуху на Чорнобильській атомній 
електростанції. А скільки було таких трагічних подій за радянську історію! 
Важко і перелічити... 
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Молодий офіцер зарекомендував себе в бойових обставинах най-
краще. Зріс авторитет серед солдатів: він вміло лікував, робив блискуче 
складні операції. Слава про вмілі руки лікаря розходилася не лише серед 
радянських воїнів, а й місцевого населення. Віктор пам'ятав і виконував 
клятву Гіппократа - доводилося лікувати і ворогів. 

У 1982 році газета "Красная звезда" так описувала його роботу: 
"Брат командира душманів потрапив пораненим у полон. Віктор Ми-

хайлович зробив операцію і вилікував його. Коли він повернувся додому, 
то розповів своєму брату, що в радянському госпіталі працює лікар в над-
звичайно важких умовах з примітивним обладнанням і робить чудеса. Ко-
мандир душманів віддав наказ: «Викрасти радянського лікаря і берегти 
його руки, які оцінюють у 25 тисяч доларів». Про це донесла розвідка. Вік-
тора Михайловича оберігали всією частиною. 

Чергова бойова операція. Вісім лікарів сіли у бронетранспортер, а Ві-
ктор - зверху. Та ось непередбачене - під бронетранспортером вибухнула 
міна. Віктор втратив багато крові і був без свідомості вісім днів. Лікарі ска-
зали: "Все зробимо, щоб врятувати таку людину". 

Міцний організм, бажання жити, любов до дружини, дітей і батьків 
допомогли подолати хворобу. 

За службу і щоденну героїчну працю в Афганістані Віктор Михайло-
вич нагороджений медаллю "За відвагу" і орденом Червоного Прапора. 

Здавалося, що через два з половиною роки служби в Афганістані по-
чнуться звичайні військові будні, але доля розпорядилася по-іншому. Йо-
го життєвий шлях ще пройшов через Карабах, Тбілісі і бойові дії в Юго-
славії. 

В останні роки Віктор Михайлович продовжує 
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службу в Тулі, завідує відділенням геронтології госпіталю ветеранів війни. 
У бойового офіцера дружна сім'я. Разом з дружиною виховує двох доньок. 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ 
(1965-1997 рр.) 

СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
У 60-90-і роки Будинок культури став організаційним центром по роз-

витку художньої самодіяльності в селі. Всі інші, так звані, клуби-супутники 
входили в його структуру. Всі заходи загальносільського масштабу готу-
валися разом з культурними працівниками. Поступово з'являються нові 
художні колективи. У 1972 році за ініціативою Станіслава Володимирови-
ча Козловського був створений вокально-інструментальний ансамбль. 

І дорослі, і діти добре знають хоровий колектив ветеранів Великої Ві-
тчизняної війни, з повагою відносяться до нього, розповідають з захоп-
ленням, гордістю за своїх воїнів-односельчан. 

Створений він у 1972 році за ініціативою ветерана війни і праці, голо-
ви Боромлянської сільської Ради, депутата обласної ради народних депу-
татів О. В. Билинки, який, до речі, сам активний учасник хору. Колектив 
невеликий, у ньому - 20 учасників. А слухати його спів без хвилювання не 
можна. Кожна пісня у виконанні хору - гімн праці, людині, яка долає будь-
які труднощі, неухильно зміцнює мир на землі. "Не стареют душой вете-
раны", "Ехал я из Берлина", "Песня о Днепре", "Победа" - далеко не по-
вний репертуар колективу. Його добре знають не лише боромляни, а й 
жителі району, обласного центру, адже він неодноразово брав участь у 
фестивалях, конкурсах. Високою нагородою хору став диплом оргкомітету 
по 
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проведенню Всесоюзного фестивалю художньої творчості, присвяченого 
40-річчю Великої Перемоги. Ось так проходив один із концертів цього ко-
лективу. У Боромлянському сільському Будинку культури, як кажуть, яб-
луку ніде впасти. Сюди прийшли трудівники колгоспів "Маяк", "Гігант", ло-
зомеблевої фабрики, ПМК-145, учні місцевої десятирічки, жителі села. 
Тут відбувся вечір-портрет "Не старіють душею ветерани", присвячений 
хору ветеранів Великої Вітчизняної війни. На почесному місці - учасники 
хору, їх груди прикрашають ордени й медалі. Вдивляються односельці в 
знайомі обличчя, адже з багатьма з них їм доводилося працювати разом. 

Тут і колишні лікарі, і агрономи, і голови колгоспів, і водії, і механіза-
тори, і вчителі, які після війни зняли воєнні мундири і обрали улюблену їм 
мирну професію. 

- Степан Андрійович Довженко. За активну участь у боях по розгрому 
німецько-фашистських загарбників на честь 40-річчя Великої Перемоги 
Ви нагороджуєтесь орденом Великої Вітчизняної війни першого ступеня, - 
чітко лунає в залі голос районного військового комісара М. В. Зубова. 

У цей день високі державні нагороди за бойові заслуги були вручені 
16 учасникам Великої Вітчизняної війни, членам хорового колективу. Со-
лістам Михайлу Миколайовичу Приказчику, Івану Свиридовичу Лисенку, 
Павлу Микитовичу Бутриму, а також Олександру Васильовичу Билинці, 
Івану Денисовичу Семененку, Михайлу Дмитровичу Баранику, Івану Пав-
ловичу Перетятьку. 

Тепло, задушевно розповідала про бойовий і трудовий шлях воїнів-
боромлян ведуча Олена Горинко. 

- Павло Федорович Сумцов. З перших днів війни пішов на фронт. У 
складі авіаційного полку вів бої під Ленінградом, захищав Сталінград, ви-
зволяв від ворога 
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Білорусію, Литву, Кавказ, Крим, Східну Прусію. Нагороджений орденом 
Червоної Зірки, медаллю "За бойові заслуги", має 25 подяк від Верховно-
го головнокомандуючого І. В. Сталіна. Після війни працював у Боромлян-
ській МТС столяром, потім у будівельній бригаді колгоспу. 

П. Ф. Сумцов брав активну участь у хорі від дня його створення. 
Затамувавши подих, вже в котре слухали боромляни свій улюблений 

колектив. А після його виступу довго в залі не стихали оплески. Всім уча-
сникам хору юні піонери місцевої десятирічки піднесли живі квіти. 

Керував хором спочатку С. В. Козловський, а згодом - Михайло Пав-
лович Бобров. У 70-80-х роках найбільш активними його учасниками бу-
ли: Олександр Васильович Билинка, Микола Євдокимович Ярмистий, Ми-
хайло Дмитрович Бараник, Серафим Іванович Буденний, Катерина Васи-
лівна Кошман, Василь Данилович Соляник, Іван Тимофійович Полулях, 
Микола Петрович Юрченко, Микола Борисович Ряузов. 

У 1990 році на обласному фестивалі "Солдатська пісня", присвяче-
ному 45-річчю Великої Перемоги, хор ветеранів зайняв почесне третє мі-
сце. У цьому ж році агітбригада Будинку культури також на обласному 
огляді зайняла друге місце. 

Наприкінці 70-х - на початку 80-х років завідуючим Будинком культури 
був Володимир Іванович Перетятько. Він зумів згуртувати навколо себе 
молодь, організовував художні колективи та вокально-інструментальні 
ансамблі. Він сам брав активну участь у вокально-інструментальному ан-
самблі і майстерно читав гуморески. З 1984 року Володимир Іванович 
очолив колектив культпрацівників району. 

З 1984 року сільський Будинок культури очолив Олександр Григоро-
вич Гонтаренко. Це людина, яка 
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працює з вогником, завжди в пошуку нового, до нього тягнуться всі ті лю-
ди, які поважають пісню. Інколи виходило так, що Олександр Григорович 
виступав перед трудівниками села, або напередодні, або ж після прове-
дення Всеукраїнського сільського фестивалю і від людей можна було чу-
ти: "Та наш Олександр співає не гірше від столичних артистів!" Працюючи 
в системі культури, Олександр Григорович успішно закінчив інститут куль-
тури. 

У 80-х роках у Боромлі неодноразово відбувалися звіти художніх ко-
лективів всіх підприємств і організацій. І це не був єдиний концерт, а кож-
на організація готувала окремо свій виступ. 90-і роки принесли на сільську 
естраду новий чудовий конкурс "Ранкова зірка", де з цікавістю виступають 
юні виконавці. 

У 1994 році фольклорний колектив на обласному огляді в місті Бурині 
зайняв третє місце серед вісімнадцяти колективів, з яких сім були народ-
ними. 

Доброю традицією в селі стало проведення Боромлянської "Масля-
ної", різдвяних свят, зустрічі Нового року в трудових колективах. 16 бере-
зня 1997 року українське радіо у програмі "Сільський час" розповідало про 
проведення "Масляної" в Боромлі на високому рівні. І дійсно, того субо-
тнього дня Масляна на весь розмах вшановувала весну-годувальницю 
щедрим сонцем і першим теплом. 

Народу зібралося, як ніколи, бо на маршрутах працювало кілька міс-
цевих автобусів. Організаційні роботи на себе взяла сільська Рада, а з 
допомогою місцевих організацій прилавки ломилися від печеного і сма-
женого, копченого і солодкого, жваво йшла торгівля з машин і у комерсан-
тів з Охтирки, Тростянця, Сум. Всіх, хто прийшов на свято, привітав голо-
ва сільської Ради М. Я. Гапон. 

Жодного призу не залишилося на стовпі від спритних 
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"альпіністів". А там було і порося, і мішок цукру, і набір напоїв, і чоботи, і 
крісло-качалка, виділені сільгосппідприємствами "Гігант" і "Маяк", лозо-
меблевою фабрикою, комерційними підприємствами "Мир" і "Росія". Крім 
того, кошти на призи виділили інкубаторна станція, ПМК-145, сільське СТ. 
У спритності і вмінні змагалися учасники ігор. 

Скупившись і надивившись всякої всячини, позмагавшись і насміяв-
шись, пішов народ у Будинок культури, де прекрасний святковий концерт 
підготували культармійці села. Це завдяки творчим колективам, які очо-
люють О. Г. Гонтаренко, Б. С. Бритов, В. П. Берест, М. І. Демченко, Г. Є. 
Гапон, у залі звучали українські, російські народні і сучасні пісні, художнє 
слово і гумор, були поставлені сценки. Гарячі оплески і "біс" - це висока 
оцінка аматорів і вдячність глядачів. А ввечері в Будинок культури зійш-
лася молодь відпочити, потанцювати. 

Протягом 80-х - на початку 90-х років зміцнилася матеріальна база 
культури. Тут є прекрасні інструменти: баяни, акордеони, магнітофони. 

СІЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
Протягом тривалого часу трудівники села висловлювали пропозицію 

про організацію музею. Справа ця була складна. Сільська Рада для його 
створення виділила окремий будинок в центрі села, який до революції був 
збудований для священика. Відповідальним за створення музею викон-
ком сільської Ради на громадських засадах призначив вчителя історії Ми-
колу Миколайовича Артюшенка. 

Підприємствами і організаціями села були проведені великі роботи 
по ремонту приміщення. Та найголовніше було зібрати необхідний мате-
ріал. Для багатьох людей справа ця здавалася неможливою, адже де сті-
льки 
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зібрати матеріалів і експонатів, щоб можна було відкрити експозицію в 
трьох залах? Та й це питання було вирішене, і перш за все, в цьому до-
помогли самі жителі, які відгукнулися на прохання принести певні експо-
нати і матеріали. Допомогли в цьому і передачі місцевого радіо "Говорить 
Боромля". Та найбільший вклад у цю справу зробили діти під керівницт-
вом вчителів. Юні слідопити провели сотні зустрічей, обійшовши кожний 
сільський двір. Разом з тим велася клопітка робота по вивченню матеріа-
лів у державних архівах міст Сум, Харкова, Ленінграда. Відбулися десят-
ки зустрічей із старожилами, учасниками різних війн, ветеранами праці. І 
ось результат - було зібрано скільки експонатів, що виникло питання від-
бору кращих для експозиції. 

План експозиції залів у музеї, його направленість та зміст були роз-
роблені М .М. Артюшенком. Велику роботу по безпосередньому худож-
ньому оформленню провели Станіслав Володимирович Козловський та 
його син Олександр, працівник культури О. О. Кривошеєв та вчителі шко-
ли: Ніна Гаврилівна Михайлова і Марія Пилипівна Павленко. Експозиція 
розмістилася у трьох залах. Матеріали першого залу розповідають про 
заснування села та життя його населення з давніх часів до початку XX ст. 
Експозиція другого залу присвячена 20 - 80-м рокам XX ст., у третьому 
залі розміщені експонати про сучасне життя і розвиток села. Експозиція 
поступово змінюється, поповнюється новими матеріалами, але в ній по-
стійно знаходиться майже 700 експонатів. 

У залах музею проводяться екскурсії для учнів жителів села, випуск-
ників школи різних поколінь. 3 досвідом його організації і роботи знайо-
милися представники з багатьох сіл інших областей України. Бували тут 
працівники Міністерства культури і навіть делегація з 
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Болгарії. 
Враховуючи велике значення сільського краєзнавчого музею у ви-

вченні історії рідного краю, колегія управління культури Сумської обласної 
державної адміністрації 27 травня 1993 року прочитала постанову про 
присвоєння йому звання "Народний". 

ВІДЛУННЯ ВІЙНИ 
Йшов 1984 рік. Ніщо не передбачало біди, та весною цього року май-

же в центрі села під час земляних робіт поблизу нового приміщення сіль-
ської аптеки була знайдена 500-кілограмова авіаційна бомба. Перший її 
огляд спеціалістами показав, що вивезти за межі села небезпечну знахід-
ку неможливо - метал за десятки років піддався значній корозії, і вибухо-
вий механізм міг спрацювати в будь-яку хвилину. 

Було прийнято рішення - підірвати бомбу на місці. Але це виконати 
було також надзвичайно складно. Бомба знаходилася за півтора метри 
від стіни аптеки, спорудження якої завершувалося. Неподалік розміщені 
відділення зв'язку, Будинок побуту, сільська дільнична лікарня, сільська 
Рада та багато житлових будинків. 

Спираючись на точний інженерний розрахунок, піротехніки Київського 
військового округу провели підготовку вибуху. У мирні дні у складних умо-
вах проявили сміливість, мужність, майстерність сапери: інженер-
лейтенант Віктор Володимирович Юдін, майор Юрій Миколайович Степа-
нов, молодший сержант Борис Віталійович Палюха, старший сержант 
Олександр Вікторович Скориков, сержант Олександр Дмитрович Силюнін, 
рядовий Олександр Михайлович Цибуля, єфрейтори: Микола Михайло-
вич Назаров, Василь Олексійович Кравцов. Для забезпечення "нормаль-
ного" вибуху працювало десятки одиниць техніки і сотні людей з колгоспів 
"Маяк" і “Гігант", ПМК-145, райсільгоспхімії, 
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райсільгосптехніки, автотранспортного підприємства 18041. Для пога-
шення сили вибухової хвилі використано десять кубометрів лісоматеріа-
лу, десятки кубометрів залізобетонних виробів, сотні кубометрів піску. За-
гальна вага використаних матеріалів склала більше 600 тонн. Працівники 
міліції провели евакуацію жителів з небезпечної зони радіусом 1,5 км, 
представники Державтоінспекції перекрили шляхи до центру села. 

- До вибуху все готово! 
Так по черзі доповіли штабу керівники різних служб. 
17 травня 1984 року близько 14 години бомбу було підірвано. Вибух 

не привів ні до яких руйнувань і проявив себе лише невеличким стовпом 
диму. На його місці майже ніяких змін. Піротехніки виконали свою роботу 
найкращим чином. Авіаційна бомба була розірвана вибухівкою, але не 
вибухнула сама. Це сталося, напевно, через те, що під час падіння в кор-
пусі її утворилися тріщини, які привели до втрати вибухівкою своїх влас-
тивостей. Тол так і не вибухнув. 

Керівництво району і сільської Ради та сотні жителів села висловили 
свою глибоку вдячність на мітингу у Будинку культури всім учасникам цієї 
драматичної події: вони отримали подяки, цінні подарунки та квіти. 

ГЕРОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ 

ВІРА НИКИФОРІВНА РОЙКО 
Народилася 26 липня 1919 року в селі Мозгове Тростянецького райо-

ну в сім'ї колгоспника. У селі була лише чотирикласна початкова школа. її 
і закінчила Віра. Далі змоги навчатися не було, так як рано померли бать-
ки і самій доводилося заробляти на життя. Неповнолітньою пішла працю-
вати в місцевий колгосп, де виконувала різні роботи і на фермі, і в полі. 
Працювати було важко, але Віра Никифорівна не боялася труднощів. 
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Доля її не балувала. До вподоби припав один із сільських хлопців, за яко-
го і вийшла заміж. Але всього три дні, як згадує Віра Никифорівна, трива-
ло жіноче щастя. Чоловіка мобілізували на війну, з якої він так і не повер-
нувся. 

У роки війни Віра Никифорівна була завербована на роботу в Донбас, 
де й знаходилася весь період окупації. Після звільнення від німецько-
фашистських загарбників території Сумської області вона повертається 
додому, працює в селі Грязному Краснопільського району. І знову нелегка 
праця в колгоспі. Вона очолює ланку, в яку входило 11 чоловік. Вирощу-
вали цукрові буряки та зернові культури. Зі сльозами на очах згадувала 
ланкова про ті повоєнні роки, коли сіяли запряженими коровами, зовсім 
не було техніки. Та хлібороби працювали з вогником. 

1947 рік видався складним, була посуха, як наслідок - неурожай.  По-
чався голод. Ланка Віри Никифорівни в цьому році, незважаючи на всі не-
гаразди, працювала з піднесенням. З любов'ю жінки доглядали 12-
гектарне поле озимої пшениці. Майже все робили вручну.  Це поле труді-
вниці вдобрили пташиним послідом, знесеним з власних господарств, і 
з'явилося чудо: земля віддячила, вродивши по 54,3 центнери озимини з 
гектара. Це був дійсно героїзм в такому складному році. За цей успіх Пре-
зидія Верховної Ради СРСР нагородила Віру Никифорівну Ройко орденом 
Леніна і присвоїла звання Героя Соціалістичної Праці. За часів Радянсь-
кої влади це була найвища сходинка трудової слави і величезна шана 
простій колгоспниці. 

У 1960 році життєві обставини склалися так, що вона переїхала в се-
ло Боромлю, де працювала на різних роботах у колгоспі "Маяк". Звичай-
но, рекорд легше завоювати, ніж утримувати, бо кожен рік народжує но-
вих передовиків, тому всім своїм життям, своєю працею вона виправдо-
вувала високу нагороду. У 1970 році за 
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високі врожаї цукрових буряків трудівниця нагороджується ювілейною 
медаллю "За доблестный труд". Вже багато років, як віра Никифорівна 
знаходиться на заслуженому відпочинку, але завжди з теплотою розпові-
дає боромлянам про своє трудове життя. 

БОРИС ІВАНОВИЧ СУКАЧОВ 
Життєвий шлях Б. І. Сукачова склався так, як і в багатьох інших його 

ровесників. Та кожен пройшов його по-своєму. Народився Борис Іванович 
у 1928 році в селі Боромлі в сім'ї селянина. Закінчив сім класів середньої 
школи. Його батько загинув на фронті в 1944 році під час Великої Вітчиз-
няної війни. Весь тягар турбот ліг на плечі мами, яка десятки років про-
працювала простою колгоспницею (померла в 1977 році). 

Його трудова біографія почалася дуже рано. Тоді, пізніше, їх назива-
ли дітьми війни. Сучасному поколінню молоді тепер навіть важко уявити, 
що це таке. Переживши чорні дні фашистської окупації, діти стали поруч 
старших, переважно жінок - своїх матерів та пристарілих, аби відродити 
сплюндроване народне господарство, економіку, аби не тільки вижити, а 
й допомогти радянським воїнам остаточно розгромити фашистську Німе-
ччину. 

Йому було неповних 15 років, коли він почав вчитися на курсах трак-
тористів при Боромлянській МТС. У квітні сорок четвертого проклав пер-
шу свою борозну. Свою першу трудову нагороду, "Похвальний лист" рай-
кому комсомолу, одержав у 17 років, коли ще на Заході йшли бої Великої 
Вітчизняної війни. Тоді гартувалась його воля і характер, працьовитість і 
гуманізм, зародилася любов до людей і землі. 

Все життя Бориса Івановича пов'язане з землею. Виключенням стали 
роки служби на Балтійському флоті, з 1948 по 1953-і роки. У 1954 році він 
очолює тракторну 
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бригаду Боромлянської МТС. 
Життя склалося так, що наприкінці 1955 року Борис Іванович переїж-

джає на роботу в селище Засулля Роменського району Сумської області, 
де також працює в місцевій МТС. У 1959 році він стає бригадиром тракто-
рної бригади № 1 колгоспу "Більшовик" у Пустовійтівці. Тут до нього при-
ходить заслужена слава. 31 грудня 1965 року Указом Президії Верховної 
Ради СРСР за вагомі здобутки, досягнуті в підвищенні урожаю і збіль-
шенні виробництва цукрових буряків, йому присвоюється звання Героя 
Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і золотої медалі "Серп і 
молот". 

Що ж являла собою ця знаменита бригада? 
Ось вона, земля. Напоєні весняними дощами поля, дбайливо догля-

нуті механізаторами, - наче зелене море пшениць, ячменів, цукрових бу-
ряків, кукурудзи... 

Серед простору полів отаборилася невеликим острівцем тракторна 
бригада колгоспу "Більшовик", яку два десятки років беззмінно очолював 
Борис Іванович Сукачов. 

На трьох з половиною тисячах гектарів господарювали механізатори. 
Що не рік, то й вагоміші збирали врожаї вони на кожному гектарі. За роки 
дев'ятої п'ятирічки (1971-1975 рр.) середня урожайність зернових стано-
вила 30 центнерів, цукрових буряків - 350, картоплі - 150. Механізатори 
постійно вдосконалювали технологію вирощування сільськогосподарсь-
ких культур, високопродуктивно використовували техніку. Завдяки цьому 
зростала економічна ефективність виробництва. Собівартість тракторних 
робіт за цей час знизилася на 15 відсотків, продуктивність праці підвищи-
лася на 27 відсотків. 

Колектив бригади Б. І. Сукачова виступав ініціатором змагання за бе-
режливість, режим економії. Механізатори вміли рахувати колгоспну ко-
пійку. Економія прямих затрат 
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складала понад 21,3 тисячі карбованців за рік. 
Про роботу бригади ї її досягнення Борис Іванович говорив так: "На 

будь-якій ділянці виробництва успіх вирішують люди. Отож висока трудо-
ва дисципліна, чітка організація праці, почуття господаря землі і машин, 
відповідальності за доручену ділянку роботи — основні передумови раці-
онального використання кожного гектара землі, кожного трактора". 

Чудовими рисами відзначався характер Б. І. Сукачова. Він вбачав 
зміст свого життя в праці, в спілкуванні з людьми, охоче брав на себе 
найважчу ношу, бачив у щоденних турботах головну мету, завтрашній 
день. 

Колгосп не шкодував коштів на придбання техніки. У бригаді Б. І. Су-
качова було 28 тракторів, 20 зернових та спеціальних комбайнів, багато 
іншої техніки. Та кількість машин ще не повною мірою обумовлює рівень 
інтенсифікації виробництва. Головне - високопродуктивне використання 
механізмів. А це можуть зробити тільки кваліфіковані працівники. У бри-
гаді приділялася виняткова увага підготовці кадрів, удосконаленню їх 
кваліфікації. От чому кожний із 65 механізаторів бригади був справжнім 
майстром своєї справи. Він міг працювати на будь-якій машині, що була в 
господарстві, був добре обізнаний з новітніми досягненнями агрономічної 
науки, передового досвіду, кожен механізатор — спеціаліст високого кла-
су. Ланка Віктора Миколайовича Хоменка виростила в 1974 році о 353 
центнери цукрових буряків. Третю частину коренів відправляли на завод 
без ручної доочистки. 

А зимової пори всі сідали за парти. У школі підвищення кваліфікації 
кожного року поповнювали свої знання і бригадири, і всі механізатори. 
Третю частину бригади складала молодь. Працювали трактористами 4 
брати Сітаки. Що їх приваблювало у бригаді Б. І. Сукачова? Насамперед, 
перспектива стати справжніми 
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спеціалістами. Трудове наставництво, якому надавали особливого зна-
чення, стало нормою у колективі. 

Приділяли постійну увагу виховній роботі серед механізаторів і ство-
ренню їм належних побутових умов. Б. І. Сукачов систематично проводив 
бесіди про найбільш важливі події, про боротьбу радянського народу за 
дострокове виконання завдань, про досягнення науки і передового досві-
ду. Члени бригади мали можливість відпочити в будинку механізатора, 
прочитати газети, журнали. Тут же, в полі, був кіоск без продавця, де мо-
жна було придбати промислові і продовольчі товари. Було організовано 
харчування. Члени бригади забезпечувалися гарячими стравами. Під час 
польових робіт харчування дворазове — обід і полудень. Обід підвозився 
прямо до агрегату. 

Турбуючись про високопродуктивне використання техніки, бригадир 
уважно аналізував кожен робочий день усіх механізаторів. У перші роки 
керівництва бригадою приглядався до двозмінної роботи. І ось до якого 
висновку прийшов. Виробіток на трактор денної зміни у півтора рази ви-
щий, ніж нічної. Та і якість робіт вдень значно краща. А що коли організу-
вати двозмінне використання техніки протягом усього світлого дня? 

Правління колгоспу підтримало ініціативу Бориса Івановича. У брига-
ді чимало років існував такий розпорядок дня. Перша зміна працювала у 
полі з п'ятої години до тринадцятої. Під час перезміни обидва механізато-
ри проводили технічний догляд за машиною. Друга зміна розпочинала 
роботу з чотирнадцятої і закінчувала її о двадцять другій годині. У бригаді 
робота кожного механізатора оцінювалася балами. Від оцінки залежала 
оплата. 

Ось що дала така організація праці. Середньозмінний виробіток на 
трактор підвищився з 6 до 7,2 гектара. У 1974 році, наприклад, на кожен 
еталонний трактор було 
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вироблено по 1750 гектарів умовної оранки. Крім того, значно зросла 
якість робіт, віддача кожного гектара землі. 

Ефективно використати кожну машину допомагала чітко налагоджена 
диспетчерська служба, впроваджена в колгоспі з ініціативи Б. І. Сукачова. 
Суть ось у чому. Поля колгоспу "Більшовик" розтягнулися уздовж на 25 
кілометрів. Забезпечити оперативне керівництво і контроль за роботою 
кожною агрегату дуже важко. Наприклад, у 1974 році на жнивах у колгоспі 
запровадили комплексні збиральні загони. Хороший метод, але якщо 
один трактор, що відвозив від комбайнів візки з подрібненою соломою, 
вийшов з ладу, то виникала загроза простою у напружену пору кількох 
збиральних агрегатів. Яку ж машину можна взяти замість зіпсованої? Де 
вона зараз? Все це за кілька хвилин вирішувала система оперативного 
управління виробництвом. На центральний диспетчерський пункт з усіх 
ділянок господарства протягом усього дня надходила найрізноманітніша 
інформація. Тут вона оброблялася й ретельно аналізувалася. Кілька хви-
лин - і будь-яке питання погоджено. 

У тракторній бригаді, майстерні, гаражі установлені радіотелефонні 
апарати. Мали їх і автомашини спеціалістів, "літучка" технічної допомоги. 
Усі вони першої-ліпшої хвилини могли з'явитися з центральним диспет-
черським пунктом, а через нього - з кожною ділянкою господарства. Через 
диспетчерський пункт бригадир чи агроном безпосередньо з поля чи з 
тракторного табору міг за кілька хвилин вийти на будь-який телефон місь-
кої АТС у Ромнах, навіть в обласному центрі. 

На великих щитах у диспетчерській кольорові фішки з номерами по-
значали, де знаходиться в цю хвилину кожен автомобіль, трактор, яку ро-
боту виконує, і навіть 
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в якому стані зараз кожна машина. Біла фішка - машина працює справно; 
жовта - сталася поломка; червона - проводиться техогляд № 1; зелена - 
техогляд № 2. Спеціальні відмітки на лінійці з поділками визначали скіль-
ки пального витратив кожен трактор, скільки часу відпрацював. Минув ви-
значений строк, і машина стає на техогляд. Адже від цього залежав строк 
її служби, довголіття і продуктивність. Спеціальна ланка ремонтників на 
чолі з техніком-механіком комсомольцем Леонідом Пятчаниним проводи-
ла техогляд машин, реставрувала потрібні деталі. 

Диспетчерська служба допомагала не лише найефективніше викори-
стовувати весь машинно-тракторний парк, а й програмувала його роботу 
на майбутнє. Програмувався й увесь технологічний процес вирощування 
кожної культури. 

Б. І. Сукачов ніколи не задовольнявся досягнутим. Ознайомився він 
детально з безнарядною системою організації і оплати праці механізато-
рів, переконався у високій її ефективності і впровадив її в бригаді. Адже 
при такій системі кожний механізатор володів суміжними професіями, по-
справжньому вболівав за кінцевий результат роботи всього колективу. 
Ось так у творчій праці і народжувалися справжні успіхи в боротьбі за 
хліб. 

На базі бригади Героя Соціалістичної Праці Б. І. Сукачова протягом 
багатьох років працювала обласна школа передового досвіду молодих 
механізаторів. При проведенні семінарів про передові технології в сільсь-
когосподарському виробництві розповідали науковці, а практичні заняття 
відбувалися безпосередньо в тракторній бригаді. 

Багато вражень було у слухачів обласної школи молодих хліборобів. 
Переймаючи досвід у відомого майстра високих врожаїв (вихованці лю-
бовно і влучно називали Бориса Івановича доктором механізаторських 
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наук), хлопці багато разів запитували себе: "Чому в нас не все так чітко 
робиться? У чому причина успіху людей, очолюваних Героєм?" Наполег-
ливо шукали відповідь, співставляли повсякчас усі "так у них" і "так у нас", 
аналізували. Одне слово, слухачі під час навчання включалися у процес 
активного мислення, одержували надійний заряд творчої енергії. Школа 
Б. І. Сукачова розкрила для молодої механізаторської порослі справжній 
творчий простір. 

Навчаючи інших, Борис Іванович заочно закінчив сільськогосподарсь-
кий технікум, постійно знайомився з новинками передового досвіду. 

До Героя Праці у людей завжди особливе ставлення. Адже завоюва-
ти найвищу нагороду одне, а постійно її підтверджувати - зовсім інше. У 
цьому випадку Борису Івановичу можна було з чистою совістю дивитися 
людям у вічі. Нагорода Героя не була випадковою. За успіхи у праці він 
нагороджувався у різні роки п'ять разів різними медалями, а в сімдесятих 
роках за вагомі трудові здобутки нагороджується орденами Трудового 
Червоного Прапора і Жовтневої революції, а також другим орденом Лені-
на. 

Борис Іванович, займаючись напруженою працею, завжди знаходив 
час для громадських справ, для допомоги простій людині у вирішенні її 
болючих питань. Тому невипадково в сімдесятих роках жителі Роменщи-
ни висловлювали йому високу довіру і двічі обирали депутатом Верховної 
Ради Української РСР. Крім того, він був обраний членом Центрального 
Комітету профспілки працівників сільського господарства України. 

У лютому 1979 року Борис Іванович обирається головою колгоспу 
"Більшовик". На цій посаді він працював півтора десятки років. З 1994 ро-
ку Борис Іванович на пенсії, на заслуженому відпочинку. 
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КАВАЛЕРИ ОРДЕНА ЛЕНІНА 

ІВАН ІВАНОВИЧ ДАВИДЕНКО 
Іван Іванович Давиденко народився в 1924 році в селі Боромлі. Ди-

тинство його пройшло в тяжкі роки, сім'ю не минув голодомор 32-33 рр. 
Після закінчення семирічки здобув спеціальність слюсаря на Харківсько-
му заводі імені Комінтерну, де й працював декілька років. 

Почалася Велика Вітчизняна війна, але Івана Івановича через вік не 
взяли на фронт, та й на нього була накладена "броня", так як він працю-
вав на військовому заводі. У березні 1943 року він все-таки пішов добро-
вольцем на фронт. Брав участь у тяжких боях по визволенню Калінінської 
і Вітебської областей, Прибалтики. Отримав три поранення, після кожного 
потрапляв у різні частини, був і простим солдатом, і розвідником. За 
участь у виконанні однієї з бойових операцій на території Латвії нагоро-
джений орденами Слави та Червоної Зірки. Має декілька бойових меда-
лей. 

Окружна газета Прибалтійського військового округу "За Родину"184 
так описувала бойові подвиги І. І. Давиденка в 1944 році як розвідника: 

...51-а гвардійська стрілецька Вітебська ордена Леніна Червонопра-
порна дивізія, яка діяла в складі військ 1-го Прибалтійського фронту, з тя-
жкими боями, крок за кроком звільняла від німецько-фашистських загарб-
ників литовську землю. Попереду, як завжди, йшли розвідники. 

Прорвавши оборону фашистів і подолавши за день більше, ніж 10 кі-
лометрів, передові полки дивізії зупинились вночі перед великою балкою. 
На іншому боці, на підвищенні, проходила нова лінія ворожих укріплень. 
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Майже без зупинок гітлерівці запускали освітлювальні ракети. 
У ніч, сиру і темну, пішла група розвідників під командуванням поміч-

ника командира взводу гвардії старшого сержанта Коливанова. Чим бли-
жче вони наближалися до передбачуваного переднього краю фашистів, 
тим рідше пронизували нічний морок ворожі ракети. А потім їх зовсім не 
стало. 

Боячись потрапити в западню, розвідники повзли повільніше й пові-
льніше, прощупуючи натренованими пальцями кожний сантиметр землі, 
виявляючи, чи не має мін. Коли, прикриваючи один одного, вони перепов-
зли битий шлях, старший групи залишив в кюветі другі «ворота» - Івана 
Давиденка і Юрія Іванова, їх завдання - прикрити товаришів, якщо гітлері-
вці їх виявлять... 

Микола Коливанов, Дмитро Федоров, Микола Бліков, Іван Шиян і Ми-
хайло Стахурпов обережно підповзли до потемнілого за битим шляхом 
лісу, вони мали надію знайти там фашистів. Іванов і Давиденко принишк-
ли в кюветі, метрах в ста один від одного. Йшов дощ, то посилюючись, то 
затихаючи. Весь одяг змокрів, злипались від недосипання повіки, але Іван 
Давиденко до болю в очах вдивлявся в темноту і уважно прислухався до 
кожного шелесту. Раптом розвідник зрозумів, що метрах в чотирьох-п'яти 
від нього дощові краплі падають не в траву, а ніби на плащ-палатку. 
Вмить насторожився, автомат - на бойовий приціл. 

Йому здалося, що пролетіла ціла вічність, коли почувся тріск гілля під 
ногами людей, які наближалися. Це повертались, не ховаючись, бійці, так 
і не виявивши противника. Вони покликали Іванова і Давиденка, закурили. 
Іван сказав старшому групи: "У кюветі нібито лежить вбитий німець, по-
трібно забрати його документи". 
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Коливанов доручив перевірити це Давиденку і Стахурпову. За допо-
могою ліхтаря вони виявили незакінчений окопчик, а біля нього - сплячого 
гітлерівця, який спав, загорнувшись з головою в плащ-палатку, із якої ви-
глядав "шмайссер". Скрізь, наскільки освітлював промінь ліхтаря, спали 
озброєні фашисти. У Давиденка і Стахурпова зачесалися руки: розправи-
тися б із оцією оравою фашистів. Але найважливішим було, не піднімаю-
чи шуму, не розбудивши і не сполохавши нікого, захопити "язика". 

- Стахурпов був досвідченим, винахідливим, відважним розвідником, 
— розповідав учасник того пам'ятного пошуку Іван Іванович Давиденко. 
Ми миттєво зрозуміли, як нам діяти. По команді Стахурпова я упав на но-
ги гітлерівця, відкинув "шмайссера" і схопив його за руки. Стахурпов у ту 
ж мить затулив німцю рота. 

Фашист так і не вимовив жодного слова, доки не був доставлений до 
старшого групи. Всі бійці були в захваті. Розвідники миттєво змінилися. 
Цигарки згасли, розмова стихла... 

Виявилось, що "язик" - помічник командира взводу. При ньому, крім 
автомата, були пістолет і ракетниця, планшет з картою. 

У штабі дивізії відразу зрозуміли, що "язик" дуже цінний. Унтер-
офіцер показав, що їх дивізію було передислоковано на 40-50 кілометрів з 
іншої ділянки фронту (він назвав населені пункти і вказав все на карті), 
щоб замінити розгромлені відступаючі частини. "Язик" був швидко доста-
влений до штабу 6-ї гвардійської армії генерал-полковника І. М. Чистяко-
ва. Його свідчення допомогли військам з мінімальними втратами провес-
ти нову наступальну операцію. 

Ось ще один епізод з бойових буднів розвідників. У новорічну ніч 31 
грудня 1943 року, коли тільки почало розвиднятися, в бліндаж 52-ї гвар-
дійської 
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окремої розвідроти прийшли начальник розвідки дивізії гвардії майор Гри-
горій Акулов і його помічник гвардії старший лейтенант Сергій Осипов. У 
лісі, де наші частини займали оборону по річці Вента, потріскував різдвя-
ний мороз. 

"Хлопці, - промовив майор Акулов, - треба, як би там не було, взяти 
"язика". Добути за будь-яку ціну". 

Надвечір небо затягло сніговими хмарами. Сутінки швидко насували-
ся. Розвідники безшумно, як тіні, покинули свій передній край. У білих ма-
скхалатах, злившись зі снігом, вони, насторожені, готові до бою, повзли 
через зроблений саперами "коридор" у загорожі з колючого дроту і в мін-
них полях. Кожний знав, що найменше відхилення в бік - вибух. 

Гітлерівці вели себе на диво спокійно: не стріляли і навіть освітлюючі 
ракети запускали рідко. Розвідники без перешкод підповзли до узлісся лі-
су, де проходив передній край ворожої оборони. Там ні звуку, ні вогника. 
Здавалося, ще б кидок - і вони біля цілі... 

Але зненацька трапилося непередбачене. У декількох метрах від гру-
пи запрацював німецький гучномовець. Він був замаскований на одній із 
сосен, які росли на крутому березі ріки Венти. Приємний жіночий голос на 
чисто російській мові від імені німецького командування поздоровив до-
блесних російських солдат з Новим роком і Різдвом Христовим, побажав 
сьогодні ж покінчити з війною і запросив у полон, у Германію, де їх чекає 
райське життя. 

Потім з гучномовця полилася весела пісня. У цю ж мить Степан Вол-
ков і Микола Бликов якимось шостим чуттям зрозуміли, що в окопі, до 
якого вони опинилися найближче від усіх, хтось є. Вони були наймолод-
шими в групі. Але ні мужності, ні відваги їм, сибірякам^, не позичати. Пе-
реглянулись і вирішили: "Беремо!". 

Подавши умовний сигнал командиру взводу гвардії 
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лейтенанту Василю Сєчину, Степан і Микола кинулися до ворожої тран-
шеї. Гітлерівський штабний унтер-офіцер навіть не встиг зрозуміти, в чо-
му справа, як не по роках сильний Волков скрутив його, а спритний Бли-
ков закрив рота і обеззброїв. У цю мить у фашистській траншеї з'явилися 
два Івани - Давиденко і Шиян із групи захоплення. Микола і Степан пере-
дали їм із рук в руки захопленого "язика". 

Розвідники повернулися до своїх окопів. Новий рік вони проводили в 
гарному настрої. 

У післявоєнний час десятки років пропрацював Іван Іванович Дави-
денко у колгоспі "Маяк" на різних посадах: заправником, трактористом, 
бригадиром, обліковцем. Заочно закінчив Сумський сільськогосподарсь-
кий технікум. Тривалий час працював керівником другої виробничої діль-
ниці колгоспу "Маяк". 

Іван Іванович всі сили віддавав колгоспному виробництву, не жалію-
чи ні часу, ні здоров'я. Серед трудівників користувався заслуженим авто-
ритетом. Три рази він був учасником Виставки досягнень народного гос-
подарства СРСР, де нагороджувався двома бронзовими та срібними ме-
далями. За високі показники в праці і заслуги в організації колгоспного 
виробництва він був нагороджений спочатку орденом Трудового Червоно-
го Прапора, а в 1979 році - орденом Леніна. 

Вже не перший рік заслужений ветеран війни і праці знаходиться на 
пенсії, але бере дійову участь у громадській роботі. Він очолює колгоспну 
раду ветеранів війни та праці, часто зустрічається з молоддю. 

МИКОЛА ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕНКО 
Микола Петрович народився в родині селян-колгоспників у 1928 році. 

Все його життя пов'язане з рідним селом і колгоспним виробництвом. На-
передодні Великої Вітчизняної війни закінчив чотири класи школи. 
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Під час фашистської окупації проживав у селі. У 1943 році закінчив 
курси трактористів у Боромлянській МТС. Відтоді і почалася його трудова 
діяльність, яка нараховує майже п'ятдесят років. Він працював простим 
трактористом, бригадиром тракторної бригади, заступником голови колго-
спу "Маяк". Микола Петрович від природи є людиною, яка цікавилася всі-
ма новинками сільськогосподарського виробництва. У 60-х роках це при-
вело його до навчання в Полтавському сільськогосподарському технікумі. 

На всіх посадах Микола Петрович проявляв максимум ініціативи, са-
мовіддано трудився сам, вмів організувати людей на продуктивну працю. 
У 1965 році тракторна бригада під його керівництвом зайняла перше міс-
це в обласному змаганні з підготовки техніки до весняних робіт. Протягом 
першої половини 60-х років бригада досягла високих результатів у виро-
щуванні зернових культур. У 1966 році він нагороджується орденом Лені-
на. У 1983 році він став переможцем Всесоюзного соціалістичного зма-
гання і в "Зоряному містечку" йому був вручений вимпел Гагаріна. З 1992 
року Микола Петрович знаходиться на заслуженому відпочинку. 

МАРІЯ ВАСИЛІВНА ПШЕНИЧНА 
Марія Василівна народилася у 1920 році. Після закінчення семирічної 

школи в 30-і роки почався її трудовий шлях у колгоспному виробництві. 
Шістнадцятирічною вона почала працювати на буряковому полі у далекі 
30-і роки. Потім війна і евакуація в Поволжя, де разом з іншими трудилася 
з усіх сил для фронту, для перемоги. Уряд відзначив працю молодої дів-
чини медаллю "За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні". 

Після повернення з евакуації вона знову працює в колгоспі на рядо-
вих роботах, тривалий час очолює ланку 
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по вирощуванню буряків. Згодом її працьовиті руки стали потрібні на тва-
ринницьких фермах. Так вона стала свинаркою, а потім дояркою. У 60-70-
х роках її звитяжна праця принесла вагомі результати. За високі надої 
молока Марія Василівна в 1973 році була нагороджена орденом Леніна. 
Заслуга доярки в колективі ферми не обмежувалася лише високими на-
доями. Вона щедро ділилася з молодими подругами багатим досвідом. 
Разом з Марією Василівною починала свою трудову дев'яту п'ятирічку 
(1971-1975 рр.) і Віра Косенко, а в 1976 році досвідчена доярка і учениця 
уклали договір про соціалістичне змагання. 

Марія Василівна згадувала: 
- Яке я ставила завдання, коли викликала на змагання ще молоду і 

зовсім недосвідчену доярку? - і відповідала: "Зробити з неї майстра, спе-
ціаліста, а головне сформувати людину, трудівника". І це вдалося. 

Віра Косенко достроково виконала п'ятирічне завдання. На корову 
було надоєно 3650 кг молока. Це були дуже високі показники. А в настав-
ниці вони були вищі: по 3700 кг на кожну корову. 

Марії Василівни вже багато років немає серед нас. Вона померла в 
1994 році, але про неї не забувають у рідному колгоспі, її сумлінне трудо-
ве життя є прикладом для багатьох. 

ГАННА СТЕПАНІВНА БОЙКО 

Ганна Степанівна Бойко народилася в 1927 році в селі Радомлі Трос-
тянецького району в селянській сім'ї. Після закінчення школи навчалася у 
Маловистропському сільськогосподарському технікумі, який закінчила в 
1948 році. Протягом п'яти років працювала зоотехніком районного відділу 
сільського господарства. 

У 1953 році в країні проводився курс на зміцнення 
484 



кадрів керівників колгоспного виробництва. Саме тоді молода комсомолка 
Ганна за покликом власного серця пішла працювати в село: спочатку зоо-
техніком колгоспу "Червона Армія", а з 1955 року - головним зоотехніком 
цього господарства. 

Все її подальше життя пов'язано з колгоспним виробництвом і робо-
тою головного зоотехніка колгоспу "Маяк". За певний строк в колгоспі ста-
лися зміни. На фермах відчувався порядок, був налагоджений облік тва-
ринницької продукції, кількість ялових корів зменшилася в декілька разів. 

З кожним роком колгосп збільшував виробництво продукції тваринни-
цтва, і в цьому була велика заслуга Ганни Степанівни. Вона віддавала 
перевагу живій роботі з людьми на фермах, безпосередньо на робочому 
місці, де йшла організація виконання планів і зобов'язань. Постійно ви-
вчалися найновіші почини в даній галузі в країні і впроваджувалися у ви-
робництво. Постало питання про те, щоб кожна доярка щодня влаштову-
вала прогулянки для корів. Щоб довести необхідність і можливість цього 
заходу, зоотехнік спочатку досягла того, що на одній із ферм вони стали 
такі ж обов'язкові, як і сама годівля. При цьому добові надої від корови 
при однакових умовах зросли майже на два кілограми. Приклад був пере-
конливий. 

За тривалий період своєї роботи Ганна Степанівна показала себе ви-
сококваліфікованим спеціалістом, відданим працівником. її добросовісну 
працю вперше відмітили урядовою нагородою, медаллю "За трудову до-
блесть", у 1966 році. У 1969 році їй було присвоєно високе звання заслу-
женого працівника сільського господарства. У 1973 році вона була наго-
роджена орденом Трудового Червоного Прапора. 

За успіхи, досягнуті у Всесоюзному соціалістичному змаганні, прояв-
лену трудову доблесть у виконанні планів 
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і соціалістичних зобов'язань по збільшенню виробництва та продажу 
державі сільськогосподарських продуктів Г. С. Бойко Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 24 грудня 1976 року була нагороджена орде-
ном Леніна. Померла Ганна Степанівна в 1984 році. 

МИКОЛА ПЕТРОВИЧ ШАПОВАЛ 
Великою повагою серед односельчан користується Микола Петрович 

Шаповал. Він з 1990 року знаходиться на пенсії, але його не забувають 
колеги по роботі, та й він в курсі всіх колгоспних справ, а особливо рідної 
тракторної бригади № 2 колгоспу "Маяк". Односельчани завжди до нього 
привітні, часто звертаються за життєвими порадами. А життя він прожив 
трудове - весь час працював на колгоспному виробництві. 

Він народився в 1929 році в сім'ї колгоспника. Потім - складні голодні 
тридцяті роки. Перед війною закінчив початкову школу. Пережив фашист-
ську окупацію. Після звільнення села від окупантів у 1943 році навчався 
на курсах трактористів при Боромлянській МТС і з 14 років сам працював 
трактористом. І так весь життєвий шлях був пов'язаний з землею. Виклю-
ченням стали лише роки служби в армії. 

У ті тяжкі роки вчитись було ні за що, тому Микола Петрович закінчив 
короткотермінові курси бригадирів та заочно вісім класів вечірньої школи. 

У 1955 році йому довірили очолити другу тракторну бригаду, якою він 
керував протягом трьох з половиною десятків років. Поступово вона ста-
ла кращою в колгоспі, районі, області і вийшла на союзний рівень. Порт-
рет Миколи Петровича Шаповала красувався в 80-і роки на Виставці до-
сягнень народного господарства СРСР, а зараз знаходиться в сільському 
краєзнавчому музеї. 

У середині 50-х років біля Великого лісу, за 5 км від села, бульдозе-
ром розчистили майданчик. Так почалася 
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історія бригади № 2. Були побудовані будиночок механізаторів, їдальня, 
господарські приміщення. До них сьогодні веде тіниста алея. Тут же ми-
лує очі фруктовий сад, посаджений механізаторами. Кругом зелень, квіти. 
Бригадир був переконаний, що бригада повинна стати не тимчасовим 
пристанищем механізаторів, а їхньою другою домівкою. Домашній зати-
шок — запорука хорошого трудового настрою. 

З кожним роком вагомішими були результати праці бригади. У найу-
рожайніші роки - 1955 і 1957-і - бригада збирала по 20-22 центнери зер-
нових. 

У 80-х роках в середньому за рік збирали 36 центнерів з гектара, у 
тому числі, озимої пшениці - по 44,6 центнера. Досягти цього вдалося за-
вдяки напруженій праці всього колективу і організаторським здібностям 
бригадира. Вчасно орали на зяб з внесенням органічних і мінеральних 
добрив. Високоякісно підготовляли техніку, використовували вчасно пе-
редові агротехнічні прийоми. Домоглися цього поступово. Микола Петро-
вич згадує: 

- Протягом багатьох років велося так. Закінчували механізатори вес-
няну сівбу, відвозили сівалки і іншу техніку в табір і півроку не згадували 
про них. Догляд за культурами, збирання врожаю, оранка, сівба потребу-
ють великого напруження сил і постійних затрат часу. Тому за ремонт 
техніки бралися тільки пізно восени, коли вже починало холодати. Вихід 
знайшли: за досвідом передових господарств країни створили постійну 
спеціалізовану ланку, яка цілий рік доглядала, ремонтувала і зберігала 
техніку. Цими питаннями займався помічник бригадира разом з двома 
слюсарями. Стали працювати без авралів і ремонтники, і механізатори. 

Бригадир сам не цурався будь-якої роботи. Він не чекав доки його 
попросять, а засукував рукава і сам 
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допомагав ремонтувати техніку. Щоденна клопітка робота з людьми при-
вела до створення доброго психологічного мікроклімату в механізаторсь-
кій сім'ї, де кожен працював з віддачею і бажанням. Завжди підтримував-
ся творчий пошук будь-якого механізатора. У 80-х роках бригада в складі 
25 механізаторів змогла вирощувати всі культури без затрат ручної праці 
на всіх 1520 гектарах землі. Кожен механізатор мав високу кваліфікацію. 
Серед них було 18 спеціалістів першого класу. 

Голова колгоспу "Маяк" Микола Якович Швецов, характеризуючи ді-
лові якості бригадира, відзначив: 

- З такими людьми, як Микола Петрович, можна і гори перевернути. 
Він має особливий механізаторський і організаторський талант. Техніка 
для нього - це розгорнута книга. За чотири з половиною десятки років 
праці хлібороба досконало оволодів всіма марками техніки. 

За трудові досягнення бригада неодноразово була переможцем ра-
йонного і обласного змагань, нагороджувалася перехідними Червоними 
знаменами, а сам бригадир був нагороджений медалями та орденами 
Трудового Червоного Прапора і Жовтневої революції. У 1973 році Микола 
Петрович Шаповал був нагороджений орденом Леніна. 

ГАННА ПЕТРІВНА ДОЦЕНКО 
Уже пройшов не один рік, як не стало серед нас Ганни Петрівни, але 

цю просту колгоспну трудівницю завжди добрим словом згадують одно-
сельчани. Біографія її проста. Вона народилася в 1923 році. Закінчила 
семирічку, а потім все життя працювала в колгоспі на одній посаді - сви-
наркою. її скромна праця була відзначена в 1966 році заслуженою наго-
родою - орденом Леніна. У 60-х роках жителі села двічі обирали її депута-
том до обласної Ради депутатів трудящих. Своєю 
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депутатською діяльністю вона сприяла поліпшенню благоустрою, будів-
ництва і побутового обслуговування. 

У 1966 році Ганна Петрівна разом із своїми подругами обслуговувала 
35 свиноматок і отримувала від кожної 21,7 поросят. Всього за рік було 
вирощено і здано 650 поросят. 

її часто запитували: "В чому секрет ваших успіхів?" 
"У всякої справи свої секрети, - відповідала Ганна Петрівна, - але у 

всіх є один загальний: любов до праці. Якщо лежить душа до справи, то у 
повсякденних турботах завжди прийде досвід і вміння, а з ними і успіх 
справи". 

Постійно зверталася увага на племінну роботу. Сама відбирала тва-
рин, встановлювала їм розпорядок дня і суворий раціон. За два місяці до 
опоросу вводився спеціальний раціон відгодівлі. Особливу увагу звертали 
на перші дні життя поросят. На фермі доводилося в ці дні і днювати, і но-
чувати. Для молодняка створювала сприятливі умови і утримання, і відго-
дівлі. Влаштовувала навіть ранкові і вечірні прогулянки для тварин. Від-
лучала поросят лише у двомісячному віці, коли їх вага досягала 17-19 кг. 
У ті часи для запобігання хвороб поросятам давали риб'ячий жир. 

Ганна Петрівна відносилася до своєї праці надзвичайно добросовіс-
но. Вона вміла підтримати колег по роботі, допомогти їм у вирішенні 
складних життєвих питань. За це вона залишилася шанованою в добрій 
пам'яті боромлян. 

ЗНАТНІ ЗЕМЛЯКИ 

ЧЕМПІОНКА СВІТУ 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА РАДІОНОВА 

Валентина Михайлівна народилася в-1960 році в селі Боромлі. Закін-
чила середню школу. У 1978 році вступила до Сумського педагогічного 
інституту на природничий 
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факультет, який успішно закінчила. 
Навчаючись в інституті, зустріла доброго тренера, який зумів захопи-

ти дівчину спортом. Тепер стрільба із лука стане її улюбленою справою і 
буде доповнювати студентське життя. Наполегливість студентки приведе 
до визначних результатів, дуже швидко прийде майстерність. Через рік 
наполегливих тренувань вона виконує норматив майстра спорту СРСР, а 
ще через два роки знову небачене зростання - вона стане майстром спо-
рту міжнародного класу СРСР. 

У наступні роки Валентина Михайлівна буде членом збірної України, 
збірної команди Радянського Союзу. її досягнення: дворазова чемпіонка 
добровільного товариства профспілок України, призер чемпіонатів і воло-
дар кубків СРСР, вона вигравала міжнародні змагання в Італії і Фінляндії. 

Щасливим для Валентини Михайлівни був 1981 рік. Вона встановила 
рекорд світу із стрільби з лука на дистанції тридцять метрів, досягнувши 
феноменального результату: 353 бали з 360. 

Протягом багатьох років Валентина Михайлівна працювала трене-
ром. В останні роки працює вихователем у одному з дитячих садочків міс-
та Суми і виховує разом з чоловіком двох своїх дітей. 

ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ 
УКРАЇНИ 

ЛІДІЯ ІВАНІВНА САВОЧКА 
Лідія Іванівна Савочка народилася в 1948 році в селі Боромлі. Вже 

навчаючись в школі, дуже серйозно відносилася до опанування предме-
тів. І ось перший успіх - вона нагороджена срібною медаллю за особливі 
успіхи в навчанні. 

З шкільних років її зацікавила професія зв'язківця, а тому все пода-
льше життя вона присвятила цій справі. 

490 



Після школи закінчила з відзнакою технікум, отримавши спеціальність 
техніка зв'язку, а згодом успішно закінчує інститут з спеціальності інже-
нер-економіст. 

Лідія Іванівна деякий час працювала в районному відділенні зв'язку. 
Та ось сталася несподіванка: їй запропонували працювати в 70-х роках 
викладачем в Охтирському СПТУ № 7. Лідія Іванівна розуміла, що одна 
справа, маючи відповідні знання і підготовку, працювати за фахом, а інша 
- навчати дітей. 

І тут знову проявилися її характер, наполегливість, любов до дітей і 
постійний пошук нових технологій у навчанні і вихованні. Спочатку пра-
цювала майстром виробничого навчання, а потім викладачем спеціаль-
них дисциплін в групах операторів зв'язку. 

Її роботі завжди був притаманний пошук. Ось лише один епізод її ба-
гатогранної педагогічної роботи, про який писала газета "Прапор перемо-
ги"185. 

Протовпитися до оголошення, яке щойно повісили майбутні операто-
ри зв'язку, було важко. Подію, що мала незабаром відбутися в училищі, 
обговорювали групами і поодинці. Думки розходилися. Більшість вважа-
ли, що ініціатива викладача спеціальних дисциплін Л. І. Савочки провести 
"Тиждень зв'язку" - справа потрібна і корисна. Вона стверджувала, що по-
дібні заходи - важлива форма профорієнтаційної роботи, прищеплення 
любові до обраної спеціальності. Лише одиниці чомусь гадали, що це 
треба для чергової "галочки". Довелося на прикладі показувати помилко-
вість таких думок. 

Кращим учням п'яти груп операторів зв'язку доручили підготувати 
реферати на відповідні теми. Довелося самостійно працювати над додат-
ковою літературою, консультуватися з викладачем. Лідія Іванівна вважає, 
що така організація привчає учнів до самостійності, допомагає розвинути 
здібності, розширити кругозір. А ще - виховує почуття відповідальності. 
Адже одна річ 
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готувати уроки, інша - виступати з особисто написаним рефератом перед 
товаришами, тримаючи своєрідний екзамен з обраної професії. 

Вихованці Л. І. Савочки справилися з цим успішно. Відтоді новинка 
міцно прижилася. "Тижні" стали проводити групи, в яких навчалися май-
бутні кіномеханіки, будівельники. Обласне управління професійно-
технічної освіти рекомендувало вивчити цей досвід педагогам інших учи-
лищ Сумщини. 

Постійний пошук - одна з характерних рис в роботі Лідії Іванівни. Ска-
зане підтверджує випадок, який стався під час зустрічі за круглим столом 
в обласному управлінні професійно-технічної освіти. Щоб обговорити за-
вдання, які стояли перед педагогами, сюди прибули представники з усіх 
училищ області, Всесоюзного науково-методичного центру професійно-
технічної освіти. Мала виступати й Лідія Іванівна. Свою роботу вона на-
звала "Робота викладача по комплексно-педагогічному забезпеченню на-
вчального кабінету". Реферату викладача з Охтирського СПТУ-7 пред-
ставник з Москви дав високу оцінку, вказавши на доцільність подальшої 
розробки цієї теми. 

Згодом прийшло визнання. їй першій в училищі встановили вищу ка-
тегорію та присвоїли звання «Вчитель-методист. У 1990 році їй присвоїли 
почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України", в 1994 
році Лідія Іванівна стала переможцем обласного конкурсу "Вчитель року". 

СУДДЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО 
СУДУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ГУКОВ 
Микола Миколайович народися в селі Боромлі в 1951 році в селянсь-

кій сім'ї. З дитинства любив точність, зібраність, доводити свою роботу до 
кінця, доходити 
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до істин і логічно мислити. Саме ці якості так знадобилися йому на висо-
ких державних посадах. 

Після закінчення Боромлянської середньої школи він поступає в Сум-
ське артилерійське училище ім. М. В. Фрунзе, яке успішно закінчує в 1973 
році. Потім служба в військах, де його одразу високо оцінили: за два роки 
з лейтенанта став капітаном. Та через стан здоров'я довелося звільнити-
ся в запас. 

- Що робити далі? - таке питання постало перед молодим 24-и річним 
капітаном. Відповідь одна: необхідно змінити професію. 

Микола Миколайович у 1975 році поступає в Білоруський державний 
університет, юридичний факультет якого закінчує з успіхом через п'ять 
років. Потім робота юристом у різних організаціях, але й тут відмічають 
його здібності, порядність та чесність у вирішенні складних питань. Вже в 
1985 році він працює на посаді старшого консультанта в Міністерстві юс-
тиції Білорусії. 

У 1990 році Указом Президії Верховної Ради БРСР призначається 
державним арбітром Державного арбітражу країни. У 1991 році Постано-
вою Президії Верховної Ради Білорусії призначається суддею Вищого го-
сподарського суду держави. Постанову підписує сам Голова Верховної 
Ради Микола Дємєнтєй. До речі, до Вищого господарського суду входило 
п'ять чоловік. 

Діяльність Миколи Миколайовича на цій посаді була нелегка. Це був 
час становлення нової держави. Часто закони суперечили один одному. 

Йшло створення нової господарської системи взамін соціалізму. Гос-
подарському суду доводилося вирішувати надзвичайно складні питання, 
від яких залежав авторитет цілої держави. Значний вклад у її вирішення 
вніс і наш земляк. 

У 1996-1997-х роках зі сторінок центральних газет Білорусії не сходи-
ла проблема законності діяльності Аудиторської палати держави, грубі 
порушення її 
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керівництвом існуючих законів і Конституції. У справу були втягнуті вищі 
ешелони влади, здавалося, що порушення так і будуть не розкриті. 

За справу взявся Микола Миколайович і зробив неможливе. Із засі-
дання в засідання господарського суду потягнувся ланцюжок скандальних 
викриттів і порушень. Матеріали готував Микола Миколайович Гуков. Суд, 
спираючись на закони і логічні докази, переконливо довів численні пору-
шення і незаконність самої структури існування Аудиторської палати. 

Жахливою була картина чиновницького свавілля, безконтрольності і 
безнаказаності. Суддя М. Гуков зважив за необхідне проінформувати про 
процес у Вищому господарському суді Прокуратуру Білорусії, Кабінет Де-
ржбезпеки республіки, а потім і Держконтроль. У "малому підприємстві" 
відбулася серйозна ревізія... 

... Радянські ідеологи в один час заперечували особистості в історії. 
Історія, яка сталася з Аудиторською палатою, могла б і не статися, якби 
не особистість - Микола Миколайович Гуков. 

Результати цього скандального розслідування оцінили багато газет. 
Велика стаття "Амуніція і конституція" була надрукована на початку 1997 
року в парламентському виданні "Народна газета". 

Складною справою була проблема ліквідації Національним банком 
Білорусії приватних банків. Вона здобула загальнонаціональний резо-
нанс, так як страждали найбільше прості люди, які втрачали вклади. Це 
питання також знайшло справедливе судове вирішення при самій актив-
ній участі Миколи Миколайовича. 

У 1997 році Миколу Миколайовича буде звільнено з посади судді Ви-
щого господарського суду у зв'язку з виходом у відставку. Така тепер но-
рма існує при 
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формуванні нових урядів. Але його надзвичайно цінують як спеціаліста 
найвищого класу, як людину чесну і порядну. Тому всього через день піс-
ля звільнення його запрошують на посаду помічника голови Вищого гос-
подарського суду. На цій посаді він продовжує працювати і сьогодні. 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ 

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ БАРАННИК 

(1928- 1983 рр.) 
Володимир Олексійович Баранник народився в 1928 році в селі Бо-

ромлі Тростянецького району Сумської області в сім'ї селянина. Після за-
кінчення в 1954 році військово-медичного факультету при медичному ін-
ституті служив у військах і пройшов шлях від лікаря військової частини до 
керівника медичної служби Білоруського військового округу. В останні ро-
ки головував у Центральній Військово-лікарській комісії Міністерства обо-
рони СРСР. 

В. О. Баранник з почуттям високої відповідальності виконував свій 
службовий обов'язок, проявляючи високу компетентність і партійну прин-
циповість. Всі свої знання і багатий досвід він віддавав удосконаленню 
медичного забезпечення військ, підвищенню бойової готовності. Він зав-
жди відзначався чуйністю і увагою до людей. 

Володимир Олексійович нагороджений орденами Трудового Черво-
ного Прапора, "За службу Батьківщині в Збройних Силах СРСР" III ступе-
ня, та багатьма медалями. Йому було присвоєно почесне звання "Заслу-
жений лікар БРСР". 

АКАДЕМІК 

ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ МІЩЕНКО 
Історія складається з діянь людей, вони є її творцями. Працюючи над 

цією книгою, автор познайомився з 
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сотнями людей, відобразив сторінки їх життя. Але зовсім в іншому 
плані і дещо незвично готувалася ця сторінка про нашого земляка Воло-
димира Івановича Міщенка. 

- У чому ж незвичність цієї ситуації? 
Автор зустрічався з багатьма людьми, які знають Володимира Івано-

вича і працюють з ним. Мене вразило те, що всі вони на запитання про 
біографію і діяльність цієї людини давали однакову відповідь: 

Це добра обдарована людина і напишіть про неї якнайкраще. 
Володимир Іванович народився в 1955 році в трудолюбивій сім'ї кол-

госпників. Батько, Іван Іванович, працював на різних роботах: і бригади-
ром, і рядовим. Мама, Ольга Миколаївна, працювала в ланці по вирощу-
ванню цукрових буряків та деякий час рахівником. Крім Володимира Іва-
новича, в сім'ї є ще два сини. 

Володимир Іванович, крім своєї доброї вдачі, має велику старанність, 
тому зміг досягти великих успіхів на тернистому шляху науки. Йому ніхто 
не допомагав. Все досягнуте — результат напруженої праці. Ось його 
сходинки: 

• У 17 років закінчує із золотою медаллю Боромлянську середню 
школу. 

• У 22 роки отримує диплом з відзнакою про закінчення економічного 
факультету Харківського державного університету. 

• У 25 років захищає кандидатську дисертацію. 
• У 35 років стає доктором економічних наук і професором. 
• У 90-х роках Володимир Іванович обирається дійсним членом Ака-

демії економічних наук України, тобто стає академіком. 
Володимир Іванович починав працювати економістом у плановій ко-

місії Сумського облвиконкому, але найкраще себе проявив, працюючи на 
викладацькій 
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роботі у вищих навчальних закладах. Протягом 15 років він працює ви-
кладачем, доцентом, професором, завідуючим кафедрою фінансів Сум-
ського сільськогосподарського інституту. Із слів студентів, він надзвичай-
но цікаво викладає свій складний предмет, вміє організувати їх на добрі 
справи. Слухачів, які б були байдужими, на його лекціях немає. Розумна 
вимогливість до студентів завжди базується на добрих стосунках. 

Володимир Іванович постійно займається наукою. Його творчий до-
робок нараховує більше 70 наукових робіт, серед яких статті і монографії, 
посібники для навчання студентів. У працях не лише минуле, а й прогнози 
і обґрунтування шляхів економічного розвитку. До його слова прислуха-
ються у Верховній Раді. Йому не раз пропонували високі урядові посади. 

У березні 1996 року Володимира Івановича призначають першим 
проректором Української академії банківської справи. Утому, що такий 
вищий навчальний заклад, притому єдиний на Україні, відкрився у м. Су-
мах, є і його вклад. Академія швидко стала на ноги, система навчання в 
ній відповідає світовим стандартам. Це дійсно храм науки, в якому для 
навчання студентів використовуються найновіші обладнання і комп'ютерні 
системи. З неприхованою цікавістю знайомився з роботою академії Пре-
зидент України Л. Д. Кучма. 

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ 

НАРОДНИЙ ЦІЛИТЕЛЬ 
МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА РОЖКОВА 

Марія Олексіївна народилася на велике християнське свято — Бла-
говіщеня, в 1923 році. її добре знають у нашому селі, районі, області. Во-
на відома і далеко за межами нашої України. Ця привітна жінка пройшла 
нелегке селянське життя. Весь час трудилася. Має 
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загальну освіту. Медичній справі ніде не навчалася. 
То що може зробити проста людина в галузі лікування? Особливо в 

наш час! - скажете ви. 
Сьогодні у світі десятки тисяч лікарів, тисячі вчених, багато науково-

дослідних інститутів спеціального медичного профілю. Написано тисячі 
книг, видаються сотні журналів, створені багатотомні енциклопедії, випус-
каються тисячі назв ліків... 

І все ж вона живе, існує, допомагає людям. Марія Олексіївна цим за-
ймалася завжди, скільки і пам'ятає себе. Десь під тридцять вона зрозумі-
ла, що в неї багато чого виходить, що інші при всіх зусиллях зробити не 
могли. Вона досить швидко втамовувала біль, роблячи різні масажі тієї чи 
іншої частини тіла, лікувала радикуліти, управляла вивихнуту руку, плече, 
ногу, лікувала деякі жіночі хвороби. 

Звичайно, прийшлося самостійно оволодіти деякими медичними 
знаннями, зокрема досконало знати анатомію і фізіологію людини. Це 
стало допомагати. Але головне - її руки, сильне біополе. Дотиками паль-
ців вона відчуває те чи інше захворювання. Сьогоднішньою мовою це на-
зивається мануальною терапією і вмінням бути екстрасенсом. 

Пройшло майже піввіку… За цей час вона допомогла тисячам людей. 
До неї їдуть із Москви і Мурманська, Тюмені і Норильська, Магадана і Ти-
нди, Києва і Сум, бували і з Чехії. Багатьох вона буквально поставила на 
ноги, дала змогу почати нове життя. 

Марія Олексіївна згадує, як одного разу до неї привезли надзвичайно 
хворого юнака. Він дуже травмував себе, впавши з дерева. Був перелом 
шиї, і як наслідок - він не міг вже володіти руками і просто ходити. Батьки 
показували його десяткам лікарів. Зрушень не було. Навіть всесвітньові-
домий лікар, "бог" мануальної терапії Касьян з Кобеляків сказав, що 
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безсилий допомогти хлопцю. І тут батьки випадково дізналися про боро-
млянську цілительку. Марія Олексіївна, оглянувши юнака, згодилася до-
помогти. За півроку поставила хлопця на ноги і дала змогу повноцінно жи-
ти. Юнак закінчив школу, інститут, працює, має сім'ю і інколи відвідує 
свою спасительку. 

НАРОДНИЙ ЦІЛИТЕЛЬ 
КАТЕРИНА АНДРІЇВНА ВОРОНА 

Народилася в селищі Краснопіллі у 1935 р. Це був тяжкий час. Неза-
баром почалася війна. Батька забрали на фронт. Багатодітна сім'я із чо-
тирьох дітей перебивалася випадковими заробітками, потім на певний час 
була евакуйована. 

Страшна картина відкрилася перед їхніми очима після повернення в 
рідні місця. Фашисти зруйнували більшість будинків. Не минула лиха доля 
і їхньої домівки. Незабаром повернувся з фронту поранений батько. 

Дівчинка Катя мала добру пам'ять, кмітливий розум і успішно навча-
лася в школі. Та далі навчатися не пішла - не було за що. Йшли тяжкі піс-
лявоєнні сорокові роки. До чотирнадцятирічної дівчинки за допомогою 
стали часто звертатися односельчани. У неї багато чого виходило. То 
зробить масаж, і людині полегшає, то вправить вибитий палець. 

... Йшли роки. Катерина Андріївна працювала на різних роботах, ви-
йшла заміж, з'явилися діти. І ось у 1960 році, на двадцять п'ятому році 
життя, вона разом зі своєю сестрою і подругами йшла Краснопільським 
базаром. На базарі до сліпого старця підходили люди, і він їм розповідав 
про їхнє життя, передбачав майбутнє. Підійшла і Катерина Андріївна, 
простягнувши руку сліпому. 

- Погадай! Скажи про мою долю! - звернулася вона до сліпого стар-
ця. 

- Я для вас цього робити не стану! - була відповідь. 
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Дівчина підійшла вдруге, простягаючи руку, але знову була відмова. 
Разом з сестрою Катерина Андріївна діждалася, поки всі розійшлися, і то-
ді звернулася до старця: 

- Чому ви мені відмовляєте? Я ж така, як і всі! 
- Ні! - відповів сліпий. - У твоїх руках енергії більше, ніж у мене. Вона 

перекриває мої сили. Твоє завдання - допомагати і лікувати людей. 
Після цього випадку Катерина Андріївна почала лікувати людей, не 

маючи зовсім медичної освіти. Вона стала помічати, що її руки випромі-
нюють тепло і зовсім не бояться морозу, що вона ніколи не хворіє. 

У 1978 році Катерина Андріївна переїхала на проживання у Боромлю, 
де і мешкає нині. її лікування базується на особливому чутті її пальців та 
великій біоенергії. Говорячи нинішніми термінами, - це мануальна терапія. 

Звичайно, в ті часи, в шістдесяті-вісімдесяті роки, офіційна влада не 
визнавала, м'яко кажучи, такого лікування. Але в кінцевому плані все оці-
нюють люди. Своїм природнім вмінням вона допомагала тисячам людей. 
До неї звертаються односельчани, їдуть лікуватися з інших областей 
України і колишнього Союзу. 

НАРОДНИЙ ЦІЛИТЕЛЬ 
ОЛЬГА ВАСИЛІВНА ЛАЗОРЕНКО 

Ольга Василівна народилася в 1953 році в місті Тростянці. Подальша 
її біографія нагадує тисячі інших: навчання в школі, Сумському педагогіч-
ному інституті. З 1974 року вона працює вчителем і завучем Новгородсь-
кої неповної середньої школи. На початку дев'яностих років відбулася ко-
рінна зміна в її житті - вона стала професійним цілителем. І ось вже біль-
ше шести років віддає себе повністю служінню людям. Та почалося це 
значно раніше. 

... Ту таємницю важко збагнути: чому неписьменна бабуся з доброю, 
щирою душею лікувала людей не 
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лише зі свого села, а й майже з усього району, з усієї України. Лікувала 
травами і добрим словом. То було диво велике для багатьох, бо не всі 
вірили, що молитва може так зцілювати... 

Звідки старенька неписьменна жінка знала, що потрібно до схід сонця 
виходити на те місце на подвір'ї, яке найбільш зігрівало денне світило, 
ставати на ньому босими ногами, зводити руку у отому споконвічному 
слов'янському молитовному знаку і благати Бога про допомогу іншим?! 
Тоді молитва має найбільшу силу, і ти здатен допомогти не лише собі. 
Звідки вона знала про те, про що через багато років, вже тепер, довіда-
ється її онука Оля від одного американського професора, перебуваючи в 
навчальному центрі нетрадиційної медицини? 

Сьогодні до Ольги Василівни Лазоренко стільки людей звертається 
за допомогою, що й не назвеш усіх тих місцевостей, звідкіля вони до неї 
їдуть. 

У дитинстві Оля пережила клінічну смерть. Батьки вже втратили всі 
надії, що доньку повернуть до життя. Але бабуся накрила дівчинку білим 
простирадлом і попросила всіх не турбувати її, а сама впала біля неї, мо-
лячись... Життя повернулося до дівчинки. Диво? Про таке часом говорять: 
один Бог знає. Бабуся багато чого передала своїй улюбленій онучці: і 
свою доброту, і прагнення допомагати людям, і вміння це робити. Ольга 
Василівна знає близько 100 молитов. Вона знається на травах, має про-
фесійну медичну підготовку, закінчила навчання у Міжнародному центрі 
нетрадиційної медицини, має чималий практичний досвід у лікуванні і лі-
цензію на право лікувати. 

Вона напрочуд легко дає відповіді на запитання, на які ви б і самі, 
можливо, відповіли, якби краще знали самих себе. її принцип - допомогти 
людині пізнати саму себе і навчити її самій собі надавати допомогу. І все 
ж не збагнути до кінця ту таємницю, яку часом в комусь із нас закладає 
природа...186 
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Ольга Василівна не схожа на інших екстрасенсів. Вона рухлива, жит-
тєрадісна, чим мимоволі заряджає і своїх пацієнтів. Час минає швидко. її 
сеанс складається з трьох етапів. Це діагностика і підвищення рівня фізи-
чного поля біологічного об'єкту, відновлення енергетичного балансу орга-
нізму людини і введення в стан "кондиба". Але основою лікування є наяв-
ність сильного біополя. Перелік виліковних хвороб: бронхіти (особливо у 
дітей), жіночі хвороби, опіки, виразка шлунку та дванадцятипалої кишки, 
гіпертонія, псоріаз, діабет, панкреатит, радикуліт, анемія, зняття намов-
лянь та зурочення. 

Вона має цікаві можливості від народження: 
- може взнати ім'я та по батькові пацієнта, групу крові, дату наро-

дження; 
- вірно знаходить вражені органи (діагностує); 
- притягує металеві предмети; 
- одна рука холодна, друга гаряча; 
- на руці не йде годинник; 
- не кусають її комарі, оси, бджоли та інші комахи. 
Ольга Василівна тримає витягнуту ліву руку, а на відстані від неї - 

ложку і виделку. Раптом, ніби в цирковому номері, ложка і виделка прили-
пають до лівої долоні і повисають на ній. Жінка-магніт? Ольга Василівна 
тільки посміхається. Доки ми над цим міркуємо, вона називає, дивлячись 
на нас, ніби читаючи книгу, імена наших близьких, рідних з другого, тре-
тього покоління, називає імена наших сусідів по житлу і навіть імена най-
молодших друзів наших дітей. Визначає групу крові: нашу та наших роди-
чів. А ми все більш дивуємось, бо точно. 

Можна багато розповідати про її здібності, але найліпше розповіда-
ють про це три томи, так, саме три томи "Книги відгуків", заповненої запи-
сами різними мовами, бо лікувала О. В. Лазоренко у Варшавському 
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центрі нетрадиційної медицини, допомогла навіть тим, кому вже ніхто не 
гарантував довголіття. Одну жінку готували до операції на серці, а завдя-
ки Ользі Василівні операції не відбулося, а жінка одужала. Диво? 

Особливо вдається, за словами самої Ольги, їй лікування опіків. Як 
це все вдається, коли не використовуються препарати? Як вдається вірно 
встановити діагноз, не піддаючи пацієнта тривалому обстеженню при до-
помозі тих же препаратів? Таємниць у Ольги Василівни багато і водночас 
немає, бо вона готова допомогти кожній людині. 

За час професійної діяльності Ольга Василівна прийняла більше ві-
сімнадцяти тисяч пацієнтів. Вона постійно підвищує всій рівень як ціли-
тель. Закінчила Московську християнську академію народного врачуван-
ня, вже декілька років виступає в ній на запрошення з лекціями. 

Вона виступає по радіо, телебаченню. Про неї пишуть газети і жур-
нали. У багатьох товстих зошитах сотні подяк людей. Ось лише деякі з 
них. 

"Ніколи не вірив у чудо, а тепер вірю. Два роки я страждав, у мене 
була мокра екзема на лівій руці. Ніякі мазі та медпрепарати не давали 
ефекту. Але два з половиною місяці тому Ви провели перший сеанс, на 
третій день пішло покращення, а після другого сеансу екзема пропала. її 
немає і по сьогоднішній день. Величезне Вам спасибі за повернуте мені 
здоров'я та красу. Низько вклоняюся Вам до землі. Мені 26 років". М. Ряб-
ко, село Василівка Лебединського району. "Від усієї душі та серця вдячна 
Вам за Ваші чарівні, умілі, добрі, золоті руки, за Ваш високий рівень гра-
мотності та ввічливості з хворобами, бо своїм талантом, своєю спритніс-
тю організму Ви ставите хворих людей на ноги, укріплюєте наші організ-
ми. Будемо разом хвалити Бога за таке творіння, що з його 
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допомогою Ви повертаєте нам здоров'я. Залишилось побажати Вам осо-
бистого щастя, здоров'я, успіхів у всіх справах. Всіх Вам благ». 

І. Ф. Салтусь, село Остап'є Полтавської області. 
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РОЗДІЛ VII 

СЕЛО В РОКИ РОЗБУДОВИ 
САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ 
(1991-1997 РР.) 

СИТУАЦІЯ НА УКРАЇНІ І РОЗВИТОК СЕЛА 
 серпні 1991 року потяг радянської історії прибув на свою кін-
цеву зупинку. Намагання "гекачепістів" утримати імперію від 
розвалу шляхом державного перевороту зазнало краху. На ру-

їнах великої держави - Союзу Радянських Соціалістичних Республік, який 
займав одну шосту частину суші планети, - виникли окремі суверенні 
держави, часи комунізму назавжди зупинилися. Було заборонено діяль-
ність Комуністичної партії. Тут ми зустрічаємося ще з одним парадоксом 
історії. Жоден райком партії не захистив себе, ніхто з людей навіть і не 
подумав про захист завоювань Жовтня зі зброєю в руках. 

У кожному колгоспі, організації села були свої партійні організації, чи-
сельність комуністів яких становила більше 220 чоловік. Секретарі пар-
тійних організацій тихенько 
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роздали їм облікові картки, взяті в райкомі. Попередній лад тихо вмер, 
вичерпавши свої сили для подальшого розвитку. 

24 серпня 1991 року на політичній карті світу з'явилася нова само-
стійна держава - Україна. Через декілька місяців, 1 грудня 1991 року від-
бувся Всеукраїнський референдум, результати якого були вражаючі: по-
над 90 відсотків громадян, які брали участь у голосуванні, висловилися за 
самостійну суверенну державу. Такі ж результати голосування були і в 
нашому селі. 

Серед населення України і боромлян була пануючою думка, що в не-
залежній державі справи зразу підуть краще, що життєвий рівень буде 
вищий, ніж у Союзі. Часто Україну порівнювали з Францією. У реальності 
відбувалося зовсім інше. Об'єктивні і суб'єктивні обставини привели до 
небаченої в історії людства кризи - нова держава дійшла до краю безодні. 
У надзвичайно складній ситуації опинилися колгоспи, підприємства і жи-
телі села. 

Багато людей, особливо ветеранів війни та праці, з болем згадують 
попередні радянські часи. Адже тоді практично кожний громадянин, де б 
він не працював, міг забезпечити собі і своїй сім'ї більш-менш нормальні 
життєві умови: побудувати будинок, нормально одягатися, вивчити без-
коштовно дітей і дати їм спеціальність і навіть зібрати гроші для придбан-
ня легкового автомобіля. Але знову черговий парадокс історії. Всі нама-
гання окремих осіб відродити партійну організацію в селі або навіть ство-
рити будь-яку іншу партію зазнали невдачі. Село залишилося позапартій-
ним. 

Почався поступовий спад виробництва, з прилавків магазинів зникли 
товари. Заробітна плата ще виплачувалася радянськими грошима, але 
незабаром і їх не стало вистачати. Своя тимчасова національна валюта 
була введена у формі купона в 1992 році. Місцеві 
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органи влади стали видавати спеціальні інструкції про норми продажу то-
варів першої необхідності в одні руки. В 1993 році в магазинах села одній 
людині протягом місяця можна було купити: 

- цукор - 1,5 кг; 
- сіль - 1 кг; 
- крупа - 1 кг; 
- макаронні вироби - 1 кг; 
- горілчані вироби - 1 пляшка; 
- масло тваринне - 1 кг; 
- олія - 0,5 кг; 
- миючі засоби - 1 кг; 
- мило туалетне - 1 кусок; 
- мило господарче - 1 кусок; 
- панчішно-шкарпетні вироби - 1 пара; 
- хліб - 2 буханки щоденно; 
- булочні вироби - 0,5 кг щоденно. 
На придбання господарчих товарів, одягу, побутової техніки склада-

лися спеціальні списки в кожній організації, були введені талони. 
Розпочалася небачена інфляція, яка досягла за рік 2000 відсотків. 

Знецінилися заощадження, здобуті важкою працею протягом десятиліть. 
Особливо в скрутному становищі перебували пенсіонери. У 1991 році на 
ощадних книжках боромлян знаходилося більше 12 мільйонів карбованців 
радянськими грошима. Це в середньому більше двох тисяч на кожного 
жителя. Практично все це пропало. 

У 1996 році була проведена цивілізованими методами грошова ре-
форма — введена національна валюта — гривня. Поступово грошова си-
стема стабілізувалася. За підрахунками вчених одна гривня за своєю ку-
півельною спроможністю дорівнює 30-и копійкам радянських грошей 1990 
року. 

Демографічна  ситуація  протягом  90-х  років 
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характеризується на території сільської Ради такими показниками: 

Роки (напрямки порів-
няння) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Народилося 68 63 57 57 42 41 39 39 
Померло 122 120 127 135 134 111 121 98 
Зареєстровано шлюбів 30 57 26 35 38 30 27 30 
Прибуло   246 242 205 157 238 46 
Вибуло   224 121 122 121 69 84 

Кількісний склад та соціальний статус населення протягом 1985-1997 ро-
ків характеризують такі дані по Боромлянській сільській Раді: 

Роки 1985 1990 1996 1997 
Кількість жителів 5961 6182 5898 5782 
Працюючих 2578 2789 2502 2534 
Пенсіонерів 2041 1959 1810 1816 
Учасників бойових дій 287 267 198 126 
Учасників війни  876 718 720 
Інвалідів 62 58 56 54 

До складу сільської Ради входить декілька населених пунктів, в яких 
на початку 1997 року проживала така кількість жителів: 

Назва населеного пункту Дворів Жителів 
Боромля 1997 5129 
Мозгове 12 21 
Первомайське 33 37 
Вовкове 29 51 
Новгородське 222 620 
Пархомівка 20 32 
Шевченків Гай 7 8 
Всього 2320 5898 

У 90-і роки головою Боромлянської сільської Ради народних депута-
тів продовжував бути Микола Якович Гапон. У 1994 році майже 80 відсот-
ків жителів, які брали участь у виборах, підтримали його кандидатуру. На 
цих же виборах було обрано 20 депутатів сільської Ради та 
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З депутати районної Ради: Микола Миколайович Артюшенко, Василь Іва-
нович Мельник, Володимир Миколайович Білоконь. Вибори голови Ради і 
багатьох депутатів проходили на альтернативній основі. Найбільш важ-
ливі питання життя села вирішуються на сесіях сільської Ради. Важливим 
її органом є виконавчий комітет, до складу якого входить 11 чоловік: 

Гапон Микола Якович 
Сумцов Віктор Григорович 
Гонтаренко Наталія Федорівна 
Бей Надія Андріївна 
Липченко Олександр Григорович 
Садовий Василь Іванович 
Завадський Віктор Федосійович 
Романіка Василь Миколайович 
Шоломій Іван Опанасович 
Артюшенко Микола Миколайович 
Новгородський Володимир Іванович 

Щорічно в середньому проводиться 12-15 засідань виконкому, на 
яких розглядаються питання соціального розвитку, бюджету, робота об'-
єктів соціально-культурного побуту, підсумки роботи підприємств, органі-
зацій і колгоспів, організація проведення різних свят і урочистостей. На 
засіданнях, крім того, заслуховуються звіти окремих керівників. Постійну 
роботу по благоустрою та координації зусиль організацій, колгоспів і під-
приємств села проводить голова виконкому М. Я. Гапон. 

90-і роки ввійшли в історію села активним проведенням газифікації, 
але справа ця почалася значно раніше, в середині 80-х. Тоді це питання 
було не з легких, "пробити" питання газифікації населеного пункту сільсь-
кої місцевості було надзвичайною подією, адже на території України га-
зифіковані села складали лише декілька відсотків. 
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За цю надзвичайно важливу і складну справу взявся тодішній голо-
вний інженер ПМК-145 Іван Васильович Коломієць. Це не входило в його 
безпосередні функції, ніхто йому за це нічого не платив. Навпаки, багато 
жителів, та й деякі керівники, відносилися до цього скептично: люди прос-
то не вірили, що це можна зробити. Але Іван Васильович, не рахуючись ні 
з часом, ні з величезною завантаженістю своєю безпосередньою робо-
тою, крок за кроком вирішував це складне питання. На шляху було багато 
перепон. Зроблено десятки поїздок в союзні і республіканські міністерст-
ва. Нарешті, в жовтні 1984 року Держплан СРСР дозволяє своїм листом 
використання природного газу, як палива для села. Потім пішла напруже-
на праця по проектуванню, яке здійснив у 1986 році Український держав-
ний проектний і науково-дослідний інститут комунальних споруд Харкова. 
Згодом до проектних робіт буде підключений інститут “Агропроект” міста 
Сум. Потім пішла робота по "вибиванню" труб та різного обладнання. На-
прикінці 80-х почалося спорудження підвідного газопроводу середнього 
тиску. 

Сільська Рада на чолі з головою М. Я. Галоном, перетворилася в 
своєрідний штаб з проведення робіт по газифікації. Тут постійно відбува-
ються засідання виконкому та робочі наради з даного питання. 

У 70-80-і роки боромляни справедливо нарікали на те, що розвиток 
села відбувається лише за рахунок коштів підприємств і організацій, які 
знаходяться на його території та населення, а район мало в чому допома-
гає. У значній мірі в цих твердженнях було багато справедливості. Зовсім 
інша картина стала в 90-і роки, як кажуть, район і його керівництво не ли-
ше говорили загальні фрази про газифікацію і керували, а брали безпосе-
редньо участь у цій справі. Майже на кожній робочій нараді був присутній 
перший заступник голови Тростянецької районної державної адміністрації 
Степан 
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Пантелійович Сотников, який допомагав розв'язувати безліч складних пи-
тань. 

Важливо те, що в цій справі не стояв осторонь сам голова Тростяне-
цької районної держадміністрації Микола Якович Березін. Він сам особис-
то вникав у суть справи, брав участь у робочих нарадах, допомагав вирі-
шувати фінансові проблеми. Протягом 1994-1995 рр. на газифікацію із 
районного бюджету було виділено 15 мільярдів купоно-карбованців 
(150000 гривень). 

1994 рік приніс перші результати: в грудні місяці стала працювати ко-
тельня на газовому паливі в дитячому садочку "Дзвіночок". Наступного 
року справи пішли швидше. На черзі була газифікація котельні загально-
освітньої школи, яка була проведена в надзвичайно короткі строки — 
всього за 3 місяці. Тут було освоєно коштів біля 6 мільярдів карбованців. 
Значну частину їх виділила райдержадміністрація. Допомогли матеріала-
ми і коштами підприємства і колгоспи села, особливо колгосп "Маяк". Ве-
лику частину коштів вдалося залучити через Міністерство сільського гос-
подарства. Тоді прохання директора школи М. М. Артюшенка і голови 
сільської Ради М. Я. Гапона задовольнив міністр сільського господарства 
Юрій Михайлович Карасик, який не лише пообіцяв кошти при зустрічі, а й 
дотримав свого слова. Підтримав у цій важливій справі боромлян народ-
ний депутат України Юрій Тимофійович Бублик. 

У листопаді 1995 року на території школи відбувся мітинг у зв'язку з 
цією важливою подією, на якому виступили керівники села і голова ра-
йонної державної адміністрації М. Я. Березін. Введення котельні в школі 
дало великий економічний ефект: затрати на опалення скоротилися вдві-
чі, а приміщення отримало постійне і надійне тепло. 

У 1996 році була прокладена газова магістраль до сільської лікарні і 
проведена газифікація котельні. Лише 
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в цьому році з районного бюджету було асигновано більше 150000 гри-
вень. 

Газифікуються і інші об'єкти села. Газ надійшов на виробничі об'єкти 
колгоспів "Маяк" і "Гігант". Більше, ніж у 200-х будинках жителів запалав 
голубий вогник. 

У перші роки проведення газифікації велика робота проведена інже-
нером колгоспу "Маяк" Іваном Максимовичем Яреськовським, який був 
призначений відповідальним за цю ділянку роботи по селу. Йому доводи-
лося вникати буквально в усі деталі цієї важливої справи. 

У 1997 році, на жаль, темпи газифікації зменшились через недостат-
ність коштів, але добра справа продовжується. Для газифікації приватно-
го сектора використовуються особисті заощадження громадян. Створено 
перший кооператив на кошти жителів, який очолив Михайло Володими-
рович Петренко. Звичайно, йому не позичати досвіду в організації цієї ро-
боти. Він цілий вік пропрацював у колгоспі "Маяк" на самих різних робо-
тах, умів організовувати людей на виконання виробничих завдань, корис-
тувався у них авторитетом. 

Жителі села із року в рік займаються присадибним господарством, 
вирощуванням живності. Вони мали в своєму господарстві в 1991-1997 
рр. таку живність: 

 1991 1997
корів 257 420 
свиней 3208 2956
овець 50 85
кіз 259 265
кролів 1737 1912
коней 2 49 

Велика кількість продукції із присадибних ділянок в попередні роки 
закупалася у населення. У 1991 році була закуплена така кількість: 
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молока 459 ц
м'яса 133 ц
картоплі 123 т
цибулі 44 т
часнику 1,2т 
полуниці 92 т 

слив 1,14т 

калини 2т 

яблук 7т 

яєць 103 тис. 

У 1997 році жителі мали у своєму користуванні 246 легкових автомо-
білів, 5 вантажних, 38 тракторів і 159 мотоциклів. 

Незважаючи на економічні труднощі, колгоспи і підприємства продо-
вжували житлове будівництво, в середньому за рік вони вводили 5-7 бу-
динків. На окраїні села колгосп "Гігант" спорудив цілу вулицю, яку назвали 
Молодіжною. Там збудовано перші десять будинків. Значну частину жи-
телів нової вулиці становлять переселенці з Чорнобильської зони. 

Продовжується індивідуальне будівництво. Деяку допомогу у закупів-
лі матеріалів надає виконком сільської Ради. Наприклад, у 1991 році на-
селенню було продано 900 листів шиферу, 84 тис. штук цегли, 330 м3 пі-
ноблоку, 240 рулонів ребероїду, 1236 м2 облицювальної плитки. 

У 90-х роках в середньому щорічно завершувалося будівництво 8-9 
садиб. У 1997 році в селі почала здійснюватися програма "Рідний дім". У 
районі створений спеціальний фонд сприяння цьому будівництву. У Бо-
ромлі фонд фінансує 5 забудовників. 

Якщо вартість житлового будинку садибного типу поліпшеного плану-
вання (загальною площею не менше 125 м2 у двох рівнях з повним ком-
плектом інженерного 
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обладнання) в середньому 50-60 тисяч гривень, то забудовник від фонду 
одержує кредит до 70% кошторисної вартості терміном до 15 років, при 2-
3 відсотках річних. Укладання угоди, документацію, проект, виділення ді-
лянки під забудови та інші передумови будівництва фонд теж бере на се-
бе. Конкурсна комісія відібрала 10 кращих проектів двоповерхових індиві-
дуальних будинків. Це на перший погляд здається, що вони під силу тіль-
ки бізнесменам, та в дійсності це прості і зручні, компактні будинки, неве-
ликою площею. 

Плановий строк спорудження 2 роки. Позичка надається у кілька ета-
пів. 70 відсотків її - будівельними матеріалами. Решта 30 відсотків - гро-
шима для розрахунків з будівельниками. Всі чотири етапи будівництва 
знаходяться під контролем фонду. Це нульовий цикл, зведення будівлі з 
столярними роботами і покрівлею, всі внутрішні оздоблювальні роботи і 
проведення комунікацій, надвірні комунікаційні роботи, благоустрій тери-
торії. На кожний етап встановлюються строки, виділяються кошти, скла-
даються акти. 

Повернення позички починається з третього року. Готівкою на селі 
мало хто розрахується. Відшкодовують позички в основному сільгосппро-
дукцією, виробленою на власній садибі. Це м'ясо, молоко, мед, крупи, 
птиця, тощо. У фонд приймають цю продукцію за державними цінами. 

Майже в кожному будинку є телевізор, холодильник, радіо. За радян-
ських часів все населення виписувало дуже багато періодичних видань, 
тепер ця ситуація змінилася. Підписка на газети в 1989 і 1997 роках хара-
ктеризується такими даними: 

 1989 1997
Газета "Правда» 316 — 
Республіканські газети 3636 420 
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"Ленінська правда" 507 15 
"Сумщина" — 258
Районна газета 1184 621
"Червоний промінь" 400 20 
Газета "Комуніст" — 2 
Газета "Товариш" — 2 

У зв'язку із скороченням працівників у різних сферах діяльності через 
їх реорганізацію сотні людей не мають постійної роботи. За далеко непо-
вними даними в 1997 році на біржі праці стояло 53 чоловіки. 

Поступово стала зростати злочинність. У 70-х роках у селі в серед-
ньому щорічно здійснювалося 10-15 злочинів, у 80-х - 18-24, у 90-х - 40-
45. 

У післявоєнний час протягом десятків років в селі був один дільнич-
ний інспектор, який, до речі, обслуговував населення 3-х сільських Рад. У 
середині 90-х років в самому селі Боромлі вже було два дільничних інспе-
ктори: Павло Миколайович Буцький і Олександр Володимирович Дацько. 

У березні 1994 року був створений безпосередньо в селі відділ мі-
ліції, в складі восьми працівників, який здійснює роботу в трьох сільських 
Радах. Його очолив Володимир Іванович Міщенко. Для нього Боромля не 
є невідомим населеним пунктом, адже в 70-х - на початку 80-х рр. він уже 
працював тут дільничним інспектором і завдяки добросовісності і пункту-
альності у своїй роботі неодноразово відзначався, як кращий дільничний 
інспектор у районі. У ті роки він був нагороджений знаком "Відмінник мі-
ліції" та за результативність у роботі заносився на районну Дошку поша-
ни. 

Звичайно, в цей непростий перехідний період злочинність зростає в 
цілому в державі,.в тому числі і в селі. Наведені дані не говорять про 
якусь катастрофу. Справа полягає ще й в тому, що в останні роки у зв'яз-
ку 
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з великою роботою відділу міліції значно зросла кількість злочинів, які 
розкриваються працівниками органів внутрішніх справ. Раніше багато 
злочинів не завжди навіть реєстрували. 

КОЛГОСПНЕ ВИРОБНИЦТВО 
Роки незалежності ввійшли в колгоспне виробництво як роки аграрної 

реформи. Що миліше селянам - колективне господарювання чи індивіду-
альне, колгоспи чи фермерство? Є прихильники і того, і іншого. Але скіль-
ки тих і інших — ніхто не знає. А коли так, то чи можна нав'язувати всім 
одне і те ж? І чи в інтересах народу така аграрна реформа? 

Досі все, що виходило з адміністрації Президента України і Кабінету 
Міністрів, проголошувалось таким, що неодмінно забезпечить жадану 
ефективність. Але населення в більшості своїй настроєне інакше: рефор-
ми чогось варті тільки тоді, коли всьому суспільству і кожній людині, зок-
рема, сьогодні живеться краще, а ніж жилося вчора. З цієї точки зору ре-
форми, які здійснюються у наш час, сприймаються народом не як благо, а 
як шлях в нікуди, адже з року в рік економіка і колгоспне виробництво за-
непадає. 

Аграрна реформа передбачає такі три етапи в її проведенні: 
Перший, який уже здійснено, — це роздержавлення землі і передача 

її у власність колективного господарства. 
Поділ земель, які передані у колективну власність, на частки (паї), 

без виділення їх у натурі і видача відповідного документа - сертифіката на 
право приватної власності на землю — це другий етап. 

У колгоспі "Маяк" паї по 4,54 га отримало 1069 чоловік, а в колгоспі 
"Гігант" паї по 5,23 га отримало 933 чоловіки. 

Третій етап - це формування на базі приватної 
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власності на землю нових за своїм змістом колгоспних господарств акціо-
нерного типу. Цей етап в селі не почався. 

З 1991 року по 1997 рік колгоспи працюють у надзвичайно скрутних 
умовах. За цей час ціни на промислову продукцію, що споживається сіль-
ським господарством, зросли майже у 300 тисяч разів, а ціни на сільсько-
господарську продукцію - лише у 60 тисяч. Тобто, різниця майже п'ятикра-
тна. Абсолютна більшість господарств на Україні стала збитковими. І як-
що за такої ситуації село продовжує працювати і давати продукцію, то за 
це треба сказати велике спасибі селянам за їхнє терпіння. 

АКЦІОНЕРНО-ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО 
"МАЯК" 

У цей скрутний час працівникам колгоспу приходиться працювати ду-
же важко. З 1991 року виробництво перестало бути розширеним. Госпо-
дарство майже не закупило за останні шість років техніки. Значна частина 
виробленої продукції йде на закупівлю пального та запчастин. Все більше 
і більше оплата праці трудівників здійснюється натурою. І все-таки госпо-
дарство, як кажуть, залишається "на плаву", регулярно виплачується за-
робітна плата. 

Все те, що господарства району освоюють нині в організації вироб-
ництва - госпрозрахунок, цехову структуру, чекову форму розрахунку між 
підрозділами - в колгоспі діє вже більше двох десятків років. Правда, в 
1997 році структура господарства стала будуватися за цеховою формою. 
Діє 4 цехи: цех тваринництва, який очолює Марія Ігнатівна Білик, цех ме-
ханізації - Василь Іванович Шостака, цех рослинництва - Микола Макси-
мович Яреськовський і обслуговуючий цех - Анатолій Михайлович Бей. 
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Всі ці люди є досвідченими керівниками. 
Марія Ігнатівна Білик працює в господарстві майже 40 років. З них 

останні півтора десятки - головним зоотехніком. Вона знаючий спеціаліст, 
уміє організувати виробництво. В 1996 році надій на одну фуражну корову 
склав 3344 кг. План виробництва молока і м'яса виконаний на 107 відсот-
ків. Чотиритисячний рубіж досягли десять доярок: 

Черненко Ніна Іванівна 
Лисянська Надія Іванівна 
Маркевич Парасковія Іванівна 
Московченко Ольга Петрівна 
Штагер Віталіна Леонідівна 
Мінаєва Марія Олексіївна 
Скринька Ніна Іванівна 
Скринька Наталія Миколаївна 
Цедрик Галина Миколаївна 

Найвищих результатів серед доярок постійно домагається Валентина 
Василівна Зарубіна. Вона декілька разів була переможцем районного і 
обласного змагання тваринників. її стаж роботи на фермі вже перевищив 
чверть віку. 

Значних успіхів у надзвичайно скрутній ситуації досягнуто у рослин-
ництві. Стимулом у рослинництві є оплата за центнер прибавки на гектарі 
(в порівнянні з планом): за 2 центнери — 10 відсотків, за 3-15, за 4-20, за 
5 центнерів - 25 відсотків. Стимули встановлено за збільшення врожайно-
сті соняшнику, цукрових буряків, сіна, причому, центнери цукросировини 
перераховуються на цукор і ним видаються працюючим. У кормовироб-
ництві за 50 центнерів кормових одиниць нараховується 10 відсотків кор-
мами в перерахунку в натуральні показники зерном, за більшу кількість - 
15 відсотків. 

Підсумки роботи розглядаються і підводяться радою 
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колективу. Ця ланка завжди залишалася і діяла в структурі підрозділів. 
Рада визначає коефіцієнт участі кожного. За зменшення прямих затрат на 
виробництво продукції в порівнянні з лімітом видається премія в розмірі 
10 відсотків від суми економії. Ці стимули видаються, в основному, нату-
ральною оплатою. 

Роботу цеху рослинництва успішно організовує головний агроном М. 
М. Яреськовський. Постійно запроваджуються нові технології виробницт-
ва, вводяться більш урожайні сорти. Серед них пшениця Миронівська-61, 
«Альбатрос Одеський". В останній рік завезли високопродуктивний сорт 
озимої пшениці, який на окремих полях дав урожай 58 ц з га, при серед-
ньому по колгоспу 35,7 ц. Введені нові сорти ячменю та кукурудзи. 

Протягом 30 років передовою була тракторна бригада № 2. У 1990 
році трудову переможну естафету її прийняв новий бригадир М. І. Кирпа. 
Він зміг гідно продовжити справу Миколи Петровича Шаповала. Микола 
Іванович знає не лише добре техніку, а й уміє організовувати колектив. У 
1996 році було отримано високий урожай зернових на полях бригади - 
40,5 ц з га і цукрових буряків - 208 ц з га. 

Додалося справ у Василя Івановича Шостаки. Адже він несе найголо-
внішу відповідальність за технічну підготовленість машинно-тракторного 
парку. Дуже багато сил докладають колгоспні механізатори, щоб працю-
вала зношена техніка. 

У майстернях, на фермах, токах працюють десятки електромоторів. 
Щоб забезпечити їх роботу, головному інженеру-електрику Олександру 
Григоровичу Липченку доводиться вирішувати щоденно разом із своїми 
колегами безліч складних завдань, підтримувати в робочому стані велике 
електричне господарство колгоспу. 

Розумні люди стверджують, що копійка карбованець 
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береже. Так і добрі господарі намагаються зекономити і заробити де тіль-
ки можна, щоб мати змогу якщо не розбагатіти, то хоча б вижити у важких 
умовах ринку. 

З цією метою створено цех підсобних промислів, який об'єднав цеге-
льний завод, олійницю, крупорушку, будівельний цех і спецмайстерню. 
Очолив новий підрозділ майстер будівельного цеху Анатолій Олександ-
рович Бей, молодий енергійний спеціаліст. 

За минулий рік цех реалізував продукції майже на 70 тисяч гривень—
трішки менше, ніж господарство платить у Пенсійний фонд чи за електро-
енергію. Це відчутний додаток у загальний бюджет сільгосппідприємства. 

За рік випалили 510 тисяч штук цегли (у літній сезон залучали до ро-
боти старшокласників, які заробили по 100-150 гривень, не рахуючи зерна 
на зароблений карбованець), виробили 45 тонн олії, 32 тонни гречаної 
крупи. Ця продукція реалізовувалась по ринкових цінах, використовува-
лась на бартерні операції, відпускалась у рахунок заробітної плати і т. 
д.187. 

Крім того, будівельний цех брав підряди на ремонт приватних буді-
вель, виготовлення дверей, віконних рам, парканів. Для продажу роблять 
тарні овочеві ящики, гнуть у новій спецмайстерні дуги для кінської упряжі. 
Самі заготовляли сировину, самі вивчали секрети технології. Хотіли б ви-
готовляти не тільки дуги, а й вози, які за нинішніх умов дорожнечі на па-
льне мають значний попит і непогану ціну, але поки що не має майстра, 
який би знався на виготовленні коліс - найскладніших елементів селянсь-
кого воза. Пробували робити гарби, але колеса використовували від спи-
саної сільгосптехніки, які нині теж стали дефіцитом. 

У тому, що старе обладнання і досі ще працює, значна заслуга і ве-
лика частка праці слюсаря Анатолія Андрійовича Шимка, справжнього 
майстра своєї справи. 

Професіоналів з умілими працьовитими руками, які 
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по суті становлять головне багатство усякого підприємства, в підсобному 
цеху вистачає. Ось, наприклад, Петро Іванович Яресько і Володимир Фе-
дорович Боговіс зробили по ескізах, які виготовив начальник цеху, крупо-
рушку для пшона кращу, ніж заводська, за яку заплатили гроші, а вона 
багато зерна травмує, видає близько 20 відсотків браку, і ніяке регулю-
вання не допомагає. Довелося робити саморобну. 

Майстерності, працелюбства і ініціативи працівникам підсобного цеху 
не бракує, а тому і новий підрозділ рентабельний і прибутковий. Рентабе-
льність олійниці становить 15 відсотків, цегельного заводу - 25, крупоруш-
ки - 38. Але ці показники майстрів не задовольняють, вони працюють над 
тим, як їх покращити. Треба сподіватися, що з усіма поставленими за-
вданнями, вони з честю справляться. 

1 вересня 1997 року виповнилося 25 років роботи на посаді голови 
АПТ "Маяк" Миколи Яковича Швецова. Районна газета "Тростянецький 
вісник" присвятила цій події статтю, в якій підводилися певні підсумки 
ювілею. 

Микола Якович не любить давати інтерв'ю, хвалитися досягнутим, 
виступати з трибуни на районних зібраннях, але коли він звітує перед ак-
ціонерами на зборах, на очі всім набігають сльози і хочеться низько вкло-
нитися цій людині за її щире, чуйне до людей серце, відданість землі сво-
їх батьків, за його високий громадянський подвиг. Не кожен керівник у ра-
йоні може похвалитися таким стажем керівної роботи, як Микола Якович 
Швецов. 

За роки головування Швецова господарство розправило крила. Пра-
вління не шкодувало грошей на житло. Будувало одно - і двоповерхові 
будинки — всього 5272 квадратних метри житла, перебудували всі моло-
чнотоварні ферми, звели 3 ангари, реммайстерні, 2 зерносклади, токи з 
асфальтовим покриттям, 
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проклали 20 кілометрів доріг у селі, під'їзні дороги до ферм, для забезпе-
чення потреб людей в господарстві обладнали олійницю, крупорушку, пи-
лораму. Розпочато газифікацію села, за два роки голубе паливо прийшло 
в 59 квартир маяківців. 

Все це вабить на роботу в "Маяк" людей з сусідніх районів і областей, 
з ближнього і дальнього зарубіжжя. Бо крім роботи, батькам є всі умови 
для духовного розвитку їх дітей. Колгосп утримує дитсадок, допомагає в 
харчуванні дітей місцевій школі, а найбільша вдячність голові від найста-
ріших громадян - від колгоспних пенсіонерів, яких господарство забезпе-
чує всім необхідним: продуктами, послугами за символічними цінами, і від 
одиноких немічних громадян з різних сіл району, які на схилі літ знайшли 
свій притулок у Будинку ветерана. 

Колгосп рідко користується позичками, і мало коли - послугами ра-
йонних, обслуговуючих селян, підприємств. Завжди надіявся голова на 
своїх людей, говорячи: "Будемо працювати, і все у нас буде". Люди, дові-
ривши йому свою долю, надіються на нього. Жодного керівника будь-
якого рівня не змістив за ці роки голова, він їх вчив: одних — майстернос-
ті, других — розуму, гнучкості. Вивчив за колгоспний кошт і виховав моло-
де покоління спеціалістів всіх галузей. І в районі, мабуть, немає керівника 
чи спеціаліста, який би не приїздив за досвідом чи наукою в "Маяк", де на 
полях і фермах у Швецова "обкатувались" і давалась путівка в життя но-
вим технологіям у рослинництві і тваринництві, які і донині широко засто-
совуються в районі і області. 

Все, що вивело господарство в передові, зміцнило економіку, зроб-
лено в так звані застійні роки. Тоді часто голова під свою відповідальність 
зі спеціалістами робив так, як сам вважав потрібним всупереч тому, що 
йому нав'язували. Відповідальність за те знімало саме життя, 
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бо село й господарство зростали, а результати роботи колективу ставали 
все відчутнішими. Недолуге реформування обернулося для українського 
села, в тому числі і для Боромлі бідою, і не скоро підніме воно згублену 
економіку. Але і в цих умовах голова, якому вже перевалило за шістдесят, 
знаходить вихід, щоб утримати акціонерне товариство на плаву, і не лише 
утримати, а й забезпечити своїм акціонерам безбідне життя. Сам багато 
працює і всіх заставляє "крутитися".188 

"Головне у роботі - це кадри", - вважає Микола Якович. 
- Переконаний і на тому стою: не можна в людях, в кадрах бачити 

тільки робочу силу. Кожен 0 особистість з певним інтелектуальним потен-
ціалом, надбаним досвідом, який в умовах колгоспу не завжди вдається 
реалізувати. Тому кожен потребує індивідуального підходу і допомоги. Ми 
всі це знаємо, але в житті нас часто переповнюють емоції, викликаючи 
зриви і грубість до підлеглих, що для керівника недопустимо, бо знаходи-
мося в нерівних умовах. 

За 25 років свого перебування на посаді голови правління замінив 
лише двох спеціалістів і за ними й досі жалкую. У господарстві більшість 
спеціалістів мають похилий вік. Справу свою знають, стараються. Якщо 
десь щось недоробили, упустили - надолужуємо разом. Сказати, як це 
кажуть деякі керівники, що всі не такі, рівнозначно тому, що і ми, керівни-
ки, не такі. Є в нас свої складності, свої недоробки, як скажімо те, що 54 
чоловіки не виробили мінімуму вихододнів, те, що окремі керівники допус-
кають безконтрольність, а трудівники - безгосподарність. Але я ніколи не 
бачив, щоб хтось з'явився на роботу п'яним. Це мене радує. Люди доро-
жать роботою, цінять авторитет керівника. 

Я довіряю їм, вони - мені. Сьогодні політологи, історики по-різному 
оцінюють так званий період застою. 
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Однак ніхто не посміє принизити роль людського фактора. На місцях 
всі - від рядового трудівника до керівника - трудилися в поті лиця для за-
гального блага. Сумно усвідомити, що ті, хто створював для нас матеріа-
льні цінності, нині нерідко знаходяться за межею малозабезпеченості. 
Хтось навіть такий постидний термін придумав для тих, кого обікрала і 
принизила держава. 

А хочеться, щоб і ті, які працюють, і ті, які чесно заробили відпочинок, 
не відчували себе приниженими, заложниками системи, зайвими на виро-
бництві. Тому ми не позбавили акціонерів ніяких пільг. Функціонують ди-
тячий садок, гуртожиток, стоматологічний кабінет, опікуємо інтернат для 
ветеранів, який колись створювався як міжгосподарський, а нині на утри-
манні тільки нашого господарства, допомагаємо людям будуватися і бу-
дуємо господарським способом. Торік звели 4 будинки. Цими думками 
знатний голова поділився напередодні ювілею. 

У хліборобів господарства є добра традиція - власними силами вико-
нувати всі обсяги робіт. У значній мірі все господарське життя колгоспу 
залежить від того, як спрацюють автомобілісти. Кожного року доводиться 
перевозити сотні тисяч тонн різних вантажів і все те, що дасть поле. У га-
ражі налічується 63 автомобілі, з яких щоденно 50 виходить на лінію, ре-
шта - в ремонті. Більшість транспорту вже відпрацювала свій строк, але 
для закуповування нових автомобілів просто немає коштів. Раніше щоро-
ку купували 10 нових машин, а в пам'ятному 1987 році придбали їх аж 14. 
За останні 4 роки парк не поповнився жодною машиною. 

У цій ситуації на перший план виступає бережливе ставлення до тех-
ніки. Володимир Іванович Петренко працює на автомобілі, якому вже 23 
роки. Бережуть і примножують кращі традиції колективу передові водії го-
сподарства Олександр Григорович Тертичний, 
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Володимир Іванович Липченко, Євген Миколайович Панченко, Олександр 
Олександрович Тертичний. 

Протягом останніх років всю техніку маяківці ремонтують вдома свої-
ми власними силами. Завідує колгоспним гаражем досвідчений інженер 
Валентин Петрович Гонтаренко, який уміє організувати і роботу по ремо-
нту, і дістати необхідні запасні частини. Майстром "золоті руки" заслужено 
називають автомобілісти слюсаря Леоніда Володимировича Бондаренка, 
ветерана праці, для якого не існує секретів у ремонті складної техніки. 
Значну роботу водіям під час ремонту надає висококваліфікований зва-
рювальник Олександр Андрійович Кунда. 

Протягом двох десятків років працює у колгоспному стоматологічно-
му кабінеті Микола Іванович Бутрим. Він здобув спеціальну вищу медичну 
освіту. Поступово прийшла досвідченість і майстерність, а з нею і шана 
боромлян. 

Життя продовжується, незважаючи на всі негаразди і перепитії істо-
ричного розвитку. Спеціалісти колгоспного виробництва роблять, здава-
лося, неможливе - стабілізують розвиток колгоспу, і це в деякій мірі вда-
ється. У 1996 році була досягнута рентабельність 26,2 відсотки. 

У 1993 році заступником голови колгоспу був призначений Василь 
Іванович Мельник. Це людина, яка, маючи вищу освіту, працювала на по-
садах інженера, завідуючого гаражем і зарекомендувала себе найкращим 
чином. Почуття відповідальності за доручену справу, уміння працювати з 
людьми привело його на цю високу посаду. 

Нижче ми приводимо порівняльні схеми і діаграми розвитку колгосп-
ного виробництва протягом 60-90-х років. 
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КОЛГОСП "ГІГАНТ" У 90-і   РОКИ 

ВЕЛИКИЙ УСПІХ 1990 РОКУ 
У 1989 році на посаду голови колгоспу на загальних зборах на альте-

рнативній основі з трьох кандидатів був обраний Анатолій Володимиро-
вич Яременко. У наступні роки він ще тричі буде переобиратися на цю по-
саду. Анатолій Володимирович після закінчення сільськогосподарського 
інституту протягом трьох років працював головним агрономом в колгоспі 
ім. В. І. Леніна села Жигайлівки. Наступною його сходинкою стала Бором-
ля - колгосп "Гігант". Новий голова колгоспу планував провести значне 
будівництво, переоснастити господарство новою технікою, започаткувати 
принципово нові галузі виробництва. З цією метою була проведена реко-
нструкція багатьох ферм, і вперше в області на молочнотоварній фермі 
№ 1 впроваджена передова технологія утримання корів. Використання 
тут системи щільової підлоги привело до того, що і сьогодні тут найкращі 
умови утримання корів. 

Почалося спорудження великих ремонтних майстерень для техніки 
та переоснащення нею всього виробництва. За 90-і роки господарство 
отримало 47 нових тракторів, 2 німецьких комплекси по збиранню цукрис-
тих та декілька комбайнів. 

Господарство почало будівництво нового цегельного заводу, прово-
дилися підготовчі роботи по спорудженню тепличного комбінату з закри-
тою ділянкою ґрунту площею в 6 гектарів. Його робота планувалася в 
осінньо-зимовий період. Уже оформлялися документи на відповідні кре-
дити для будівництва. Продумувалося будівництво консервного заводу з 
переробки полуниць і фруктів. Але все це так і залишилося на стадії пра-
гнень і проектів. У 1991 році розпався Союз РСР, і економічна ситуація 
стала погіршуватися із року в рік. 
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А. В. Яременко був керівником, який завжди вивчав щось цінне, пе-
редове, і намагався впроваджувати у виробництво. Незважаючи на край-
ню зайнятість господарськими справами, він навчається в аспірантурі і 
працює над дисертацією про вплив умов на досягнення високих урожаїв 
соняшнику. 

Результативним для господарства був 1990 рік, як у порівнянні з по-
передніми роками, так і з наступними. Господарство досягло таких показ-
ників у виробництві основних видів продукції: 

Показники в 
тоннах 

План Фактично % виконання 
плану 

У % до середньорічного XI п'ятирічки 
(1986-1990 роки) 

Зерно 8172 9076 111 119,7 
Цукрові буряки 11480 14281 124,3 124,4 
Соняшник 257 263 102,3 90,6 
М'ясо 408 419 102,6 111,6 
Молоко 3760 4182 111,2 119,7 
Вовна 2,5 2,84 113,6 113,3 

Кожна сільськогосподарська культура дала високий урожай, про не 
свідчать такі дані: 

Показники в ц План Фак-
тично 

% вико-
нання 

У % до 
1989 р. 

Всередн. за 
5 р. 

У % до середньо-
річного XI п'ятирічки 

(1986- 
1990 рр.) 

Зернові 30,9 36 116,5 104,3 30,5 123,5 
Цукр. буряки 240 295 123 105,8 218,1 218,1 
Соняшник 18 18,4 102 94,8 18,1 107,7 
Кормові корене-
плоди 

300 304,4 101,5 158,5 215,3 148,5 

Кукурудза на з/к, 
силос 

287 218,3 76 68,2 257,4 103,8 

Багаторічні тра-
ви на з/к 

200 239,4 119,7 89,6 206 103 

Багаторічні тра-
ви на сіно 

40 50,1 125,3 205,3 32 107,7 
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Вагомих результатів було досягнуто в рослинництві. Були виконані 
плани урожайності по всіх зернових культурах: 

Культури Урожайність з 1 га 
Озима пшениця 42,8 
Озиме жито 39,5 
Ячмінь 28,1 
Овес 25,1 
Горох 37,5 
Віка 32,8 
Просо 16,1 
Гречка 11,9 
Кукурудза на зерно 34,9 
ВСЬОГО зернових 36 

Відмінних результатів у боротьбі за врожай досягли механізатори: О. 
І. Стоцький, О. І. Святенко, І. Ф. Баран, В. І. Троцький, А. Я. Ігнатенко, П. 
М. Сафронов, а також водії: В. І. Гостєв, О. О. Скрипніченко, Г. П. Беспа-
лько, С. В. Ворона. 

Протягом десятків років після закінчення школи агрономом працює 
Василь Іванович Ємець. Він знає свою справу і особливості кожного поля. 
Ця людина користується заслуженим авторитетом серед працівників і 
вміє налагодити роботу колективу. Значний внесок Василя Івановича у 
загальноколгоспний результат. 

Успішно працювали в цьому році всі колективи молочнотоварних 
ферм, кожна з яких збільшила надій на корову. Валове виробництво мо-
лока було виконано на 111 відсотків, а його продаж державі на 119. Най-
кращі результати отримав колектив молочнотоварної ферми № З під ке-
рівництвом В. Я. Мачули. 

Значно покращилися фінансові справи. Грошові 
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надходження за рік склали 5018 тисяч карбованців або 147 відсотків до 
плану. Звичайно, тут свою роль відіграло і збільшення закупівельних цін. 
Рентабельність господарства склала 55,6 відсотка, це на 33,5 відсотків 
більше від 1989 року. 

КОЛГОСПНЕ ВИРОБНИЦТВО 
В РИНКОВИХ УМОВАХ 

У наступні роки колектив намагався розвинути досягнуте, але загаль-
на економічна криза в країні значно погіршила умови діяльності сільсько-
господарських виробників. Почався поступовий спад виробництва. Колго-
спи залишалися без підтримки держави, а різниця в цінах на сільськогос-
подарську і промислову продукцію не дозволяє працювати. Голова колго-
спу А. В. Яременко говорив, що господарству не потрібно ніякої допомоги, 
а лише нормальні умови для його діяльності і в першу чергу зменшення 
податків і збільшення цін на сільськогосподарську продукцію. Після поїзд-
ки в Данію з метою знайомства з організацією сільськогосподарського ви-
робництва Анатолій Володимирович з сумом говорив, що там за три літри 
молока можна купити шість літрів бензину, а в нас - лише один літр. Таке 
співвідношення і в цінах на техніку. Ось і спробуй господарювати. 

Керівнику колгоспу щодня доводиться вирішувати найрізноманітніші 
проблеми і в полі, і на фермах, і в соціальній сфері. А скільки людей до-
водиться щодня вислуховувати і скільком з них так чи інакше допомагати. 
Важко налагодити, скажімо, сівбу, якщо немає запасних частин до техніки, 
пального, добрив, а часто і посівного насіння. Як подоїти корів, якщо віді-
мкнено електроенергію? А голова колгоспу повинен викручуватись. Це 
при тому, що селяни повинні працювати без нормальної заробітної плати, 
та часто і 
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її не отримувати. Напевно, складнішого життя, ніж у селян, немає. Жити і 
трудитися сьогодні на селі - це подвиг. Становище настільки складне, що 
говорити про якість реформи просто не потрібно, треба рятувати село. 

Село і державу не врятують фермери. Одне фермерське господарст-
во виникло на землях колгоспу з назвою "Вовчий кут". Фермер намагаєть-
ся якнайкраще обробити своє поле площею в 44 гектари, але результати-
вність надто низька, і господарство тримається на грані виживання. 

Нові умови розвитку виробництва в умовах формування ринкових 
відносин вимагають значних змін в самій організації виробництва і ство-
рення нової економічної моделі господарювання. Катерина Андріївна Но-
га працює в колгоспі майже тридцять років, більшість з яких очолює еко-
номічну службу. Для цього в неї є все необхідне: і намагання впровадити 
все нове, передове, і глибокі знання, так як у свій час закінчила і технікум, 
і інститут. Пошук нової економічної моделі привів у 1995 році до переходу 
на цехову структуру організації виробництва всього господарства. Це 
принципове нововведення, яке відміняло раніше існуючу систему, в осно-
ві якої були виробничі підрозділи. 

Нова форма управління була викликана необхідністю оперативного і 
кваліфікованого вирішення організаційних і господарських питань та за-
лучення до цієї справи всіх спеціалістів і рядових працівників. Основою 
нововведення є внутрішньогосподарський розрахунок і управління вироб-
ництвом по галузевому принципу. У принципі ця система сприяє скоро-
ченню чисельності апарату управління і досягненню більш високих ре-
зультатів господарювання. Спочатку було створено три цехи: рослинниц-
тва, тваринництва і транспортний. Через рік досвід роботи привів лише до 
двох цехів. Транспортний цех, як окрема одиниця, був ліквідований. Цехи 
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рослинництва і тваринництва є самостійними господарськими одиницями, 
які при поєднанні з централізованим керівництвом самостійно здійснюють 
свою діяльність. Кожен цех має все необхідне по профілю своєї діяльнос-
ті і здійснює повністю весь технологічний цикл, працюючи на кінцевий ре-
зультат. Оплата праці кожного трудівника залежить від кількості виробле-
ної продукції та коефіцієнту трудової участі в цьому кожного. Цех тварин-
ництва очолює Василь Іванович Садовий, який працює в колгоспі вже 
чверть віку і добре знає свою галузь. Згідно профілю своєї роботи він за-
кінчив і технікум, і зооветеринарний інститут. 

Цех рослинництва очолив молодий спеціаліст Андрій Юрійович Буб-
лик. 

Перелому на краще в останні роки домогтися не вдалося, господарс-
тво має мінусову рентабельність. Одна з найголовніших проблем, яка 
стоїть перед правлінням, - це вирішення проблеми кадрів, адже у 90-х ро-
ках кількість працюючих зменшилася з 550 до 323 чоловік, з яких 26 пен-
сіонерів та 70 чоловік обслуговуючого персоналу. З 80-90 механізаторів, 
які були у 70-80-х роках, залишилося всього 23 на тих же землях. Це при-
вело до великого навантаження на кожного працівника. У зв'язку з цим 
дуже напруженими стали всі сільськогосподарські роботи. 

О. І. Стоцький, характеризуючи жнива в останні роки, говорив, що 
техніка і люди працюють на межі своїх можливостей і терпіння. Доводить-
ся часто з двох бід обирати найменшу. З трьох непрацюючих комбайнів 
чи трьох тракторів - робити два робочих. Щоб техніка працювала, голо-
вному інженеру Григорію Миколайовичу Нозі доводиться бувати в бага-
тьох господарствах і районах з метою пошуку запасних частин. 

Але в цій складній обстановці, незважаючи на всі негаразди, люди 
працюють. В 1997 році впевнено 
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лідирував механізатор Сергій Федорович Новгородський: він своїм трак-
тором МТЗ-80 виробив майже 900 умовних гектарів, що вдвічі більше, ніж 
становить середній виробіток у господарстві. Поряд з цим встиг на жни-
вах намолотити 560 тонн. Переможцем у змаганні серед комбайнерів 
став Олександр Миколайович Святенко, який намолотив комбайном ДОН-
1500 820 тонн хліба. Влітку 1997 року увагу всіх проїжджаючих приверта-
ло соняшникове поле. Врожай видався на славу. Такого не можна було 
побачити в багатьох господарствах. Це був результат умілого застосу-
вання інтенсивних технологій та англійського сорту соняшнику Красавка. 

Із року в рік успішно працює свинотоварна ферма, яку очолює бере-
гиня династії тваринників - Лідія Олександрівна Гончаренко. Вона віддала 
тваринництву чверть віку, а останні чотири роки очолила колектив з 14 
чоловік СТФ. У нинішні нелегкі часи досягнуті значні результати, постійно 
зростає поголів'я свиней. Тільки за останній рік воно збільшилося на 700 
голів і перевищило три тисячі. Лідія Олександрівна неодноразово відзна-
чалася за свою працю, була учасницею Виставки досягнень народного 
господарства України, тричі завойовувала почесне звання "Майстер золо-
ті руки", а колектив за визначні виробничі успіхи заносився на обласну 
Дошку пошани. Свинотоварна ферма — ціле тваринницьке містечко. Тут 
завжди затишно і охайно. Сторонній людині, можливо, не завжди спаде 
на думку, що це ферма. Перед входом завжди милують очі прекрасні кві-
ти. В останні роки тут встановлено символічну стелу, яка відображає ро-
боту свинарки. її автор - скульптор І. І. Штанов. Всього ж він створив у го-
сподарстві вісім скульптур. Колгосп починається із символічної скульпту-
ри колгоспниці з хлібом на рушнику, запрошуючи проїжджаючих відвідати 
це господарство. 

Наприкінці грудня 1997 року колгоспниками на 
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загальних зборах було обрано головою господарства Анатолія Османо-
вича Алєдінова. Він народився в 1949 році в м. Тростянці. Закінчив міську 
школу № 2, потім Полтавське вище командне зенітно-ракетне училище. 
Проходив службу у Вітебську, а в 1979 році пізнав страхіття війни в Афга-
ністані. Згодом - знову продовження служби на рідній землі: спочатку у 
Одеській області, а потім у м. Кривий Ріг. У 1991 році А. О. Алєдінов у 
званні підполковника вийшов у відставку і приїхав на Тростянеччину. Про-
тягом декількох років у колгоспі "Гігант" він працював інженером-
будівельником, начальником виробничої дільниці, головним енергетиком, 
інженером по охороні праці. 

Економічний розвиток господарства в 60-90-і роки характеризують 
такі схеми і діаграми. 
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ОСВІТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І УПРАВЛІННЯ 
ШКОЛОЮ 

У 90-х роках у селі діє одна загальноосвітня школа, де всі діти здобу-
вають неповну і повну загальну середню освіту. Кількість дітей весь час 
зростає. На 1 вересня 1997 року вона становила 675 чоловік. Школа пра-
цює на підставі свого Статуту як юридична особа і має свою бухгалтерію. 
Колектив вирішує сам всі питання зміцнення матеріальної бази і навчаль-
но-виховного процесу. У такій системі, як показав досвід і наш, і багатьох 
інших країн, вирішувати питання значно простіше і результативніше. Вза-
галі, у цивілізованому суспільстві школа має бути тією організацією, на 
яку повинні працювати всі інші виконавчі структури, а не навпаки, як інко-
ли це буває. Освітній заклад має бути на вершині суспільної піраміди. 

У 90-і роки дирекція школи займалася кардинально питаннями по-
кращення матеріальної бази. З цією метою була виготовлена проектно-
кошторисна документація, згідно якої планувалося добудувати навчаль-
ний корпус на 9 класних кімнат, великий спортивний зал, 25-метровий 
критий басейн та створити всі необхідні спортивні майданчики на терито-
рії школи. Складні умови не дозволили це здійснити. Створені лише всі 
необхідні споруди на території школи. Поряд з цим газифікована котель-
ня, проведений капітальний ремонт спортивного залу, споруджені гаражі 
для автотракторної техніки. В останні роки вдається підтримувати належ-
ний стан приміщень в основному за кошти батьків, підприємств, організа-
цій села. 

Школа працює в одну зміну та за системою п'ятиденки протягом 
останніх десяти років. На кожний навчальний рік розробляється план ро-
боти школи та навчальний 
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робочий план. 1992-1993 рр. були найкращими в плануванні навчально-
виховного процесу. Ні Міністерство, ні місцева влада не обмежували ні 
кількість навчальних годин, ні кількість годин на факультативи і курси за 
вибором. Організація навчально-виховного процесу наблизилась до шко-
ли-комплексу. 

У ці роки в школі проводився експеримент з організації навчально-
виховного процесу з гармонійного розвитку особистості при створенні мо-
делі школи нового типу з класами вищої підготовки, базового рівня та пе-
дагогічної підтримки в умовах сільської місцевості. Для кожного типу кла-
сів були розроблені свої навчальні плани, читалися такі предмети, як ри-
тміка, культура поведінки, основи екології і англійська мова для класів 
вищої підготовки, починаючи з початкової ланки. 

Важливе значення для виховання мало читання власного курсу "Сус-
пільство і я" у всіх класах. Його програма була розроблена педагогічним 
колективом під керівництвом заступника з виховної роботи Н. О. Вереміє-
нко. Цей курс включав найнеобхідніші питання етичного та естетичного 
виховання. 

Для учнів 8-11 класів вводилося поглиблене вивчення предметів хімі-
ко-біологічного профілю з метою підготовки їх для вступу на медичний 
факультет Сумського університету, про що з ректоратом було укладено 
спеціальний договір, і школа ввійшла в об'єднання "Сумський універси-
тет". Ці предмети для учнів викладали вчитель-методист Ніна Анатоліївна 
Пилипенко, старший вчитель Лідія Михайлівна Лисенко. Крім того, на базі 
школи учні можуть здобувати професії: водія автомобіля, тракториста, 
швеї, друкарки. 

В основі роботи педагогічного колективу знаходяться питання співро-
бітництва, демократизації та гуманізації. У даному плані на педагогічних 
радах розглядалися такі питання: 
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- Стан і завдання вчителів по вихованню професійно-педагогічної 
культури. Психологічний аспект: співробітництво учитель-учитель, 
учитель-учень. 

- Про завдання педагогічного колективу по введенню в практику ро-
боти активних методів і прийомів з удосконалення навчально-
виховного процесу. Психологічний аспект: поглиблення співробіт-
ництва учитель-учень, учень-учень. 

- Поглиблення співробітництва в процесі розвитку учнівського колек-
тиву класу. Психологічний аспект: вивчення особистих якостей уч-
нів і використання їх у напрямку розвитку відповідальності класно-
го колективу. 

Ця робота піднялася на новий щабель з введенням посади психоло-
га. 

Психологом Ольгою Миколаївною Билинкою щорічно аналізується 
питання підготовки дітей для навчання в школі, навчальні можливості і 
особливості поведінки дітей, даються рекомендації вчителям і батькам по 
їх корекції. 

У школі склалася своя система управління соціально-психологічного 
напрямку, яка носить в основному неформальний характер. В її основі 
лежать такі принципи: 

- спочатку люди, а потім справа; 
- управляти - означає приводити до успіху інших! 
- раціональне делегування повноважень співробітникам на різних рів-

нях; 
- нова філософія управління передбачає зміщення вертикальних зв'я-

зків на користь горизонтальних; 
- допомога, підтримка і заохочення творчості кожного члена колекти-

ву. 
Педагогічний колектив школи у своїй діяльності використовує ідеї В. 

О. Сухомлинського та інших видатних педагогів. Основні напрямки розви-
тку школи, програма педагогічного колективу базуються на засадах Зако-
ну про освіту України, Концепції про розвиток освіти на Україні в XXI сто-
літті. 
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Організація шкільного життя має бути такою, щоб у ньому завжди ді-
яла система відповідальності людини за людину. Кожного учня повинно 
тягнути до колективу, де б він виражав сам себе. Необхідно пробудити в 
учня здатність переживати найвищу людську радість від усвідомлення то-
го, що він дав, створив, приніс хороше, потрібне, корисне людям. 

Кожний вихованець, як тільки починає горіти сам, запалює інших. На 
нашу думку, одна з найважчих сфер виховної роботи - добиватися того, 
щоб навчання, знання стали предметом колективістських взаємовідносин. 
Ми вбачаємо майстерність виховання в тому, щоб навчити кожного стар-
шокласника, кожного підлітка віддати свої знання молодшим товаришам і 
завдяки цьому збагачуватися інтелектуально. 

Слід створити таку духовну спільність, взаємне довір'я і відвертість 
між вчителями і дітьми, щоб до їх серця доходили ідеї справедливості і 
добра. Хоч би яким слабким був учень, він мусить з кожним етапом на-
вчання підійматись хоча б на невисоку сходинку в своєму духовному і ро-
зумовому розвитку. Треба виховувати і вчити дітей, радуючи їх, а не ля-
каючи. 

Виховання повинно йти немовби по колу: вчитель-учень, учень-учень, 
учень-молодший учень. Не вкладаючи часточку своєї душі в душу іншої 
людини, не можна виховати і себе самого. У практиці своєї виховної ро-
боти ми прагнемо до того, щоб кожний старшокласник був вихователем 
невеличкого колективу молодших школярів. 

Наше педагогічне кредо таке: створити віру кожного учня у свої сили. 
Діти мають різні інтереси, здібності і можливості засвоєння матеріалу. Ми 
"повинні використовувати всі потенціальні можливості кожного учня, в то-
му числі середніх дітей і дітей обмежених можливостей. 
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Не можна допускати, щоб у колективі запанувало переконання, що 
цей учень у всьому сильний, а той у всьому слабкий, не допускати, щоб у 
колективі були люди, які примирилися зі своїм становищем "останніх". 
Кожен член колективу повинен чимось захоплюватись, в чомусь виявляти 
свої здібності, постійно розвивати їх, досягати визначних успіхів, бути пе-
ршим, служити взірцем для інших. Психологічна установка на те, що я ні 
на що не здатний, пригнічує волю, породжує байдужість до самого себе, а 
це призводить до найнижчого рівня домагань. 

Виховуємо ми, насамперед, не тими чи іншими методами або прийо-
мами і навіть не змістом матеріалу, а особистістю вчителя. 

Надзвичайно важливим напрямком виховання учнів є робота з бать-
ками. Відношення батьків до школи, в основному, формується на основі 
інформації дітей. Якщо дитина приходить зі школи змученою і знервова-
ною, якщо вона невдоволена відношенням до себе педагогів, то немож-
ливо чекати від батьків співробітництва із школою, і, навпаки, якщо учень 
повертається із школи веселим і спокійним, якщо кожне відвідування 
школи приносить сину чи доньці радість, то в таких випадках батьки під-
уть на контакти з вчителями і на допомогу школі. 

Учень зможе досягти високих результатів у навчанні і вихованні лише 
при його підтримці. 

До питання виховання в значній мірі відноситься сюжет мудрого Езо-
па в байці про "Сонце і Вітер": "Засперечалися Сонце і Вітер, хто сильні-
ший, і Вітер сказав: "Я доведу, що сильніший. Бачиш, там старий в плащі! 
Б'юсь об заклад, що зможу змусити його зняти плаща, скоріше, ніж ти". 

Сонце сховалося за хмару, а Вітер почав дути все сильніше і сильні-
ше, доки не обернувся майже в ураган. 
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Але чим сильніше він дув, тим щільніше закутувався старий в свій 
плащ. Нарешті Вітер стих і припинився; тоді Сонце виглянуло з-за хмари-
ни і ласкаво посміхнулось подорожньому. Подорожній повеселішав і зняв 
плаща, і Сонце промовило до Вітру, що ласка і дружелюбність завжди си-
льніше зла і сили"189. 

Методичну роботу очолює досвідчений педагог, заступник директора 
з навчальної роботи, вчитель-методист Марія Іванівна Стрибуль. Вона 
сама вміє працювати з дітьми і зуміла налагодити ефективну систему ме-
тодичної роботи, яка дає свої конкретні результати. 

Однією з основних ділянок у роботі школи є робота з кадрами, осно-
вою якої є організація методичної роботи. Головним у методичній роботі є 
надання реальної, дійової допомоги вчителям, класним керівникам, вихо-
вателям у розвитку їх майстерності, навичок і умінь необхідних для су-
часного педагога. Щоб вірно організувати колективну і індивідуальну дія-
льність педагогів, треба добре знати потреби і можливості кожного вчите-
ля. З цією метою ми проводимо діагностування. 

Організація методичної роботи заставляє керівників школи завжди 
бути в пошуках кращих форм, які б давали бажаний результат. Творчо 
використовуємо надбання нашого колективу. 

На сьогодні в школі працює школа молодого вчителя, школа педмай-
стерності, школа творчих пошуків, методоб'єднання вихователів ГПД, 
класних керівників. Крім того, по бажанню вчителів організовані динамічні 
мікрогрупи. Два рази на рік проводяться заняття творчого клубу "Людина 
в світі людей", де розглядаються питання педагогічної спадщини В. О. 
Сухомлинського, педагогіки і психології, проводиться обмін досвідом вті-
лення елементів передового 
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педагогічного досвіду, звіт членів школи творчості з внутрішкільної дифе-
ренціації. 

Така організація методичної роботи дає можливість підключити до ці-
єї справи творчо працюючих вчителів, створити обстановку хороших вза-
ємовідносин у колективі, стимулювати вчителів до творчих пошуків. 

На особливому контролі робота з молодими вчителями. Кожний вчи-
тель - це особистість, і від того, як побудовані взаємовідносини з моло-
дими колегами, залежить майбутнє колективу. Відсутність системності в 
роботі з молодими кадрами може пригасити любов до професії, не може 
сприяти творчості. 

Велику ефективність дають відвідування уроків з молодими колегами 
у досвідчених вчителів з наступним обговоренням. 

Курсовій перепідготовці вчителів надаємо творчий характер. Це 
означає, що кожен вчитель сам визначає, де її буде проходити. 

Останнім часом частина вчителів пройшли курсову перепідготовку 
при Донецькій лабораторії інтенсивних методів навчання та при Сумсько-
му ІУУ. 

Задовольняємо бажання вчителів здійснити творчі поїздки з метою 
вивчення елементів передового педагогічного досвіду. 

У деякій мірі змінений підхід у методиці роботи з батьками. Причина 
цього - тенденція відчуженості батьків учнів, що слабо навчаються, від 
школи. 

На заняттях батьківського університету проводяться зустрічі з ліка-
рями, юристами, представниками міліції. На підприємствах села працю-
ють батьківські консультаційні пункти. На класних зборах розглядаються 
питання з урахуванням контингенту батьків кожного класу, результати ус-
пішності і поведінки учнів при індивідуальній роботі. 

З 1968 року в школі працює Ганна Іллівна Солоха. За 
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ці роки вона займала різні посади: працювала піонерською вожатою, за-
ступником директора з виховної роботи, вчителем початкових класів, там, 
де найбільше потребувало її вмінь і досвіду. Для її роботи характерний 
постійний пошук ефективних методів навчання і виховання, і самовіддача. 
З цією метою здійснювала ряд творчих поїздок, запозичивши найкраще у 
вчителів-новаторів С. М. Лисенкової і А. П. Дашевської. Ганна Іллівна має 
свої власні педагогічні знахідки і ділиться ними з педагогами школи. В 
1988 році вона нагороджена медаллю "За трудову доблесть". Вчитель-
методист Г. І. Солоха стала призером районного і обласного конкурсів 
"Учитель року-96". 

ВИХОВНА РОБОТА 
Протягом тривалого часу виховну роботу в школі очолювала Н. О. 

Веремієнко, яка змогла привести її в певну систему і багато питань вирі-
шити по-новому відповідно вимог часу. Позакласні заходи стали більш 
цікавими для учнів і продуманими. 

Естафету її творчих справ продовжила Олена Миколаївна Михайло-
ва. Вона зуміла внести свій молодий вогник у життя класних учнівських 
колективів, урізноманітнити і зробити надзвичайно цікавими для дітей різ-
ні конкурента вечори відпочинку. За її ініціативою почала видаватися дру-
кована газета "Шкільний меридіан". Такий друкований орган має єдина 
школа в області. Видання зареєстроване Комітетом у справах преси та 
інформації Сумської облдержадміністрації. 

Із зміною соціального устрою надзвичайно загострилося питання ви-
ховання. Голова парламенту О. О. Мороз у статті "Виділяємось в роботі", 
надрукованій в газеті "Сільські вісті" 16 вересня 1997 року, поділився та-
кими своїми думками: 
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"Трагедія нашого буття в тому, що ми не встигаємо бути взаємно по-
трібними, тобто бути власне людьми. Ця трагедія наростала впродовж 
багатьох років, оскільки на зміну попередній спільності з помітними ідео-
логічними та організаційними збоченнями не прийшло почуття спільності, 
надбане на інших - гуманістичних, демократичних засадах. 

Почуття особистої причетності до загальнонародних, до державних 
справ, відчуття захищеності з боку суспільства і держави, можливо, саме 
цього не вистачає нам більше, ніж матеріального достатку. 

Хто тепер підніметься на смерть за Батьківщину? Ошукану, окрадену, 
продану. Возвеличену і злиденну, віншовану спекулятивно... 

Хто? 
У цьому суть проблеми. 
Сучасна історія не пишеться з чистої сторінки". 
Система виховної позакласної і позашкільної роботи з дітьми вклю-

чає у себе загальноосвітню, спортивну, музичну школи, ГПД, краєзнавчий 
музей, культурно-освітні заклади села. Це поєднання дає можливість на-
близитися до школи типу "Школа-центр роботи з дітьми". 

Велика увага приділяється створенню різних гуртків і об'єднань за ін-
тересами. В основу всієї роботи ставиться завдання виховати учнів осві-
ченими, здоровими, прищепити їм естетичні смаки, сформувати критичне 
мислення, свідому дисципліну. Ведеться цілеспрямована робота по роз-
витку особистості, вмінню спілкуватись із ровесниками, людьми старшого 
покоління, формувати свій кругозір. 

Значну увагу приділяємо учнівському самоврядуванню. Всю роботу 
починаємо з планування. ККС (координаційний комітет співуправління) 
продумує різні питання позакласної роботи. Перше засідання проводимо 
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разом з класними керівниками, де плануємо перспективні лінії роботи на 
навчальний рік, і, як правило, одна з педагогічних рад присвячується пи-
танням виховної роботи. 

Учні орієнтуються на ті питання, які їм під силу, де вони можуть повні-
стю проявити свою самостійність. У полі зору учнів п'ять напрямків робо-
ти: чергування у школі, їдальні, прибирання території, тимурівська та 
спортивно-оздоровча робота і дозвілля. ККС враховує пропозиції самих 
учнів щодо організації позакласної роботи. 

У школі стало менше проводитись загальношкільних заходів, але ті, 
які проводяться, стали більш ефективні. Центром виховної роботи стає 
клас. У нашому полі зору не тільки колектив, а й кожен учень, його здіб-
ності, інтереси, нахили. Кожен класний керівник дбає, щоб учні були залу-
чені до різних заходів, щоб краще проявлялись і розвивались їх індивіду-
альні здібності. 

Великої творчої підготовки потребує проведення предметних тижнів, 
які готуються зусиллями вчителів і вихователів. 

Протягом цих тижнів чекають учнів засідання КВВ. усні журнали, 
конференції, конкурси, вікторини, знайомство з матеріалами пошукової 
роботи з краєзнавства, зустрічі з цікавими людьми - ветеранами війни і 
праці, майстрами вишивки К. М. Околічною та О. В. Лободою. Широко, в 
рамках предметних тижнів, відзначаються знаменні дати в житті суспільс-
тва. 

Великою підмогою в організаційній роботі є соціальний портрет шко-
ли, який допомагає працювати з кожною конкретною категорією наших 
вихованців. Під постійним контролем діти з неблагонадійних сімей, напів-
сироти, чорнобильці. З тими, кого називають "важкі", працюють учні-
старшокласники. психолог, члени шкільної Ради, залучаємо їх до занять 
спортом та громадської роботи. 
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Більше половини учнів школи займаються спортом, багато з них від-
відують заняття у спортивній школі. Характерно те, що не тільки хлопчи-
ки, а й дівчатка активно прилучаються до спорту. Найбільшою популярні-
стю у дітей користується футбол, лижна підготовка, ЗФП, шахи. Спортивні 
гуртки і секції працюють за чітким графіком. Гуртківці є першими помічни-
ками вчителів фізкультури при проведенні спортивних свят, шкільних 
олімпіад. Практикуються щомісячні змагання з різних видів спорту. Найбі-
льше вболівальників на шкільному стадіоні збирають осінні змагання з 
футболу на приз Героя Радянського Союзу нашого земляка В. Г. Скринь-
ко. Пожвавилась робота з тенісу, волейболу, баскетболу, міні-футболу. У 
цьому заслуга вчителів фізкультури. А вчитель мови і літератури О. В. 
Литвин створив шаховий клуб. Ним проведена чимала робота по органі-
зації першості школи з шахів, куди він залучив старшокласників і молод-
ших школярів. Приємно те, що в шахи грають і дівчатка. 

Вже кілька років проводиться фестиваль юних пожежників і кульміна-
цією його завжди є протипожежна естафета, яка включає у себе спортив-
ні вміння і знання правил пожежної безпеки. Переможці з класів склада-
ють збірну команду, яка захищала честь школи в районі. 

На районних змаганнях майже з всіх видів спорту школа займає при-
зові місця. 

У школі працює щорічно 10-15 гуртків за інтересами, ряд гуртків есте-
тичного циклу. Контингент учнів у них різний. Це можуть бути і учні одного 
класу, і однієї паралелі, і різновікові об'єднання дітей. Гуртковою роботою 
охоплено дві третини учнів. Результатом роботи є концерти в трудових 
колективах, дуже популярні в селі конкурси юних талантів "Ранкова зірка". 
Керівники гуртків прагнуть зацікавити дітей улюбленими заняттями і в 
процесі роботи дати практичні навички. 
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Сьогодні питання національної самосвідомості, відродження народ-
них традицій, духовного збагачення знаходяться в полі зору педколекти-
ву. У молодших класах працюють гуртки: "З народних джерел", "Народна 
мудрість", в середніх - "По рідному краю", "Юний турист". Діти не тільки 
отримують задоволення від улюбленої спільної справи, а й збагачуються 
тими здобутками, культурними надбаннями, історичними подіями, на які 
щедрий  наш край. 

Щороку гуртківці звітують перед своїми товаришами, батьками. Най-
більш вдало проводиться звіт гуртківців студії образотворчого мистецтва, 
яку веде М. П. Павленко. 

Тісна співпраця з музичною школою. Близько 60 учнів навчається у 
ній у класах народних інструментів, фортепіано, гітари. До проведення 
позакласної роботи залучаємо викладачів музичної школи. Велику допо-
могу в позакласній роботі надають шкільна і сільські бібліотеки. На тери-
торії сільської Ради проживає 126 учасників бойових дій, 52 інваліди Ве-
ликої Вітчизняної війни, 68 солдатських вдів. Звичайно, охопити всіх тур-
ботою не можемо, але тримаємо в полі зору. Допомагаємо тим, хто най-
більше цього потребує. Це стосується весняних і осінніх польових робіт, 
доставки хліба, ліків, води, допомоги по господарству. Доглядаємо за па-
м'ятниками і могилами загиблих воїнів. 

Не залишаємо поза увагою і вихованців дитячих садків, допомагаємо 
у благоустрої території, у виготовленні іграшок, знарядь праці, виступає-
мо з шефськими концертами. Традиційно учні молодших класів у червні в 
дитячому садочку "Дзвіночок" разом з дошкільнятами відзначають Міжна-
родний день захисту дітей. 

Батьки беруть безпосередню участь у виховних заходах, рейдах з 
обстеження умов проживання дітей у сім'ях.   Вони   є   першими   суддя-
ми,   глядачами, 
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порадниками. Важливою формою діяльності є робота батьківського пат-
руля на вечорах відпочинку, дискотеках, походах. 

Певний внесок у виховну систему вносять групи продовженого дня. У 
школі їх працює щорічно 5-6, де виховується основна частина учнів поча-
ткових класів. Вихователь-методист Тетяна Гаврилівна Артюшенко про-
водить цікаві нетрадиційні виховні заходи, використовує значний народо-
знавчий матеріал, часто проводить ігри, заохочує учнів до навчання. З ці-
кавістю ці заходи відвідують і батьки, і вчителі. 

Вихователь-методист Світлана Олексіївна Пустовар зосереджує ува-
гу на розвитку пізнавальних інтересів, навчає раціонально засвоювати 
матеріал, підтримує дійовий зв'язок з родинами. 

ЖДАНА ФЕДУЩАК 
Часи змінюються. Раніше діти лише чули про Америку, а в 1992 році 

до школи завітала і цілий місяць викладала англійську мову жителька 
США Ждана Федущак. Випускниця нашої школи, нині журналістка, Лариса 
Тарасюк взяла в той час у неї інтерв'ю, яке було надруковане у районній 
газеті. Ми наводимо основні фрагменти цієї розмови: 

- Пані Ждано, розкажіть,, будь ласка, про себе. 
- Народилася у Підгайцях на Тернопільщині. Батьки з політичних мо-

тивів у 1939 році виїхали до Канади, коли мені було сім місяців. Спочатку 
поселились у Торонто. Оскільки там живе багато українців, з дитинства 
виховувалася на традиціях і звичаях рідного народу. Українська діаспора 
цінує і береже мову, культуру,звичаї, має українські школи, церкви, музеї, 
випускає газети. Канада мені - маленька частина України. 
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У 1969 році з чоловіком, теж українцем, виїхала до США, де і осели-
лась. Живу в столиці штату Колорадо. Маю дорослих сина і доньку. 

У Денвері проживає мало українців, і тому спочатку почувала себе 
обмежено, бо не відчувала живого, рідного мені національного духу. Та 
все ж українську мову не забула, ще й дітей навчила. 

- Яка мета вашого приїзду на Сумщину? 
- В Америці ось уже 95 літ існує Український народний союз. Нині чи-

мало українців здійснюють його просвітительний проект в Україні. Моя 
мета - вчити українців англійської мови. А також хотілося пізнати вашу 
країну, пожити серед простих людей. 

- Пані Ждано, певно, були якісь вимоги до тих, хто побажав приїхати 
сюди? 

- Звичайно. Окрім бажання треба добре володіти сучасною розмов-
ною англійською мовою, мати досвід навчальної роботи і заплатити гроші 
за квитки. 

- Чому обрали саме Боромлю? 
- Це сталося випадково. Ще в березні мені повідомили, що поїду до 

Боромлі. 
- Як ви прийняли цю звістку? 
- Якщо чесно, почувалася не зовсім певно, деякі знайомі відмовляли 

від поїздки, довелося наслухатися таких жахів... Але я сказала собі, якщо 
вирішила, то їдь, нікого не слухай. З іншого боку мала сумніви, чи під силу 
це мені? Що на мене чекає, адже не знаю куди їду? Та перемогло бажан-
ня зробити корисну справу для України, дати вам щось від себе. Тому я - 
тут. І я пересвідчилася у безпідставності всіх тих страхів. Знаєте, побачи-
ла, що наші уявлення про вас відрізняються від Дійсності. 

Тут і на вулицях не стріляють, і люди не пухнуть із голоду. В Америці 
була переконана, що в сучасному Українському селі побачу справжніх ко-
заків і дівчат у 
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вишиванках з коромислами. А виявилося, що українці живуть вже по-
іншому. 

- Ви цілий місяць працювали з боромлянськими школярами. Вони 
відрізняються від американських ровесників? 

- Усі діти однакові. Мають спільні інтереси, смаки, уподобання. Навіть 
зовнішньо зовсім не відрізняються. От тільки юні американці мають знач-
но більше можливостей виявити і реалізувати себе якнайповніше. Наші 
діти використовують високий рівень розвитку техніки. Кожному із вас дов-
го доводиться йти до того, що ми маємо мало не від народження. 

- Цікаво, що в Америці знають про Україну? 
- До 1986 року окремо Україна в уяві американців не існувала. Був 

Радянський Союз, була Росія, Москва, радянський народ. А пізнали Укра-
їну, як не сумно, від Чорнобиля. 

Для мене особисто Україна надовго залишилася майже казковою, 
далекою, але прекрасною країною. Про неї багато чула, та ніколи не ба-
чила... 

- Говорять, що для американців свобода понад усе? 
- Дійсно, для нас це важить багато. Мені здається, навіть більше, ніж 

для вас. Можливо тому, що маємо різні уявлення про демократію і свобо-
ду. Спостерігаючи за вами, я зробила висновок: демократія для вас на 
сьогодні, насамперед, анархія: що хочу, те і роблю. У нас зовсім по-
іншому. Так, я теж можу сказати все, що завгодно, можу будь-кого покри-
тикувати, маю можливість поїхати куди бажаю. Але свобода і демократія - 
не безмежні. В Америці існують правила, закони, переступити які мало 
хто наважиться. Та ці закони мене ж і захищають, тому завжди маю ду-
шевний спокій. Ви ж часто намагаєтесь уникати відповідальності, обмина-
ти закони, не дотримуватись правил. Невже для вас це є та, віками омрі-
яна, свобода? 
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- Пані Ждано,як  Ви вважаєте, чому ми так відрізняємося? 
- Я довго над цим думала. Україна, безумовно, не може жити так, як 

живе. Вас змалку вчили: працюйте, працюйте, працюйте. Та працювали 
здебільшого руками. В Америці ж говорять: "Працюй мудро, а не тяжко". А 
тому сьогодні скрізь використовуються зручні, економічно вигідні техноло-
гії. Ви чомусь переконані, що долари нам сиплються прямо з неба. То не 
так. Все дістається тільки працею. Хоча не заперечую, живемо набагато 
краще. 

Але повторюю - доводиться багато працювати. Наприклад, я - графі-
чний митець. Та у США людям творчих професій доводиться нелегко. 
Важко знайти роботу за фахом, до того ж вона мало оплачувана. Тому 
доводиться підзаробляти. Особисто я постійно доглядаю за старими не-
мічними людьми. Це щось схоже на вашу службу милосердя. 

А умови нашого життя дійсно на багато кращі. У кожному американ-
ському селі, навіть найменшому, обов'язково є гарні асфальтовані дороги, 
тротуари, водопровід, каналізація, магазини, де можна купити буквально 
все. У нас зовсім інше ставлення до речей. Можливо тому, що не існує 
проблем відносно того, де можна добре поїсти і одягтися - з народження 
маємо все необхідне і, звісно, звикаємо до цього. 

- Що Вам не сподобалось з "дрібниць"? 
- Мене тут усі силують багато їсти. Знаєте, до подібного не звикла зо-

всім. Але мусиш їсти, щоб не образити людину. Чула, ніби у вас не виста-
чає продуктів, та у селі це непомітно. Правда, споживаєте ви переважно 
сало, м'ясо, яйця, ковбасу. Ці продукти в США дуже дорогі, їх мало купу-
ють. За те у нас кожен турбується про здоров'я, тому вживають фрукти, 
овочі, рибу. Ви ще багато п'єте горілки. Це, я переконана, шкідливо і по-
гано. 
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- Пані Ждано, на закінчення - традиційне запитання. Щоб ви хотіли 
побажати нам? 

- Бажаю вам багато успіхів, стати міцною, діяльною державою. І хай 
Бог подарує сповнення мрій.190 

ДІЛЬНИЧНА ЛІКАРНЯ 
У 1988 році відкрито нове приміщення лікарні, яке розраховане на 

одночасне лікування в стаціонарі 100 хворих і щоденний прийом в амбу-
латорії до 100 відвідувачів. Головну роль в спорудженні лікарні відіграла 
ПМК-145. У цій справі осторонь не залишився жоден колгосп і жодна ор-
ганізація. Була створена більш-менш сучасна база для лікування. У полі-
клініці є добре обладнані такі кабінети: стоматологічний, фізіотерапевтич-
ний, рентген-кабінет, педіатричний, функціональної діагностики. Роблять-
ся необхідні аналізи для хворих в клініко-діагностичній лабораторії. Пра-
цює їдальня, планується відкриття дитячої консультації. До складу лікарні 
входить дві фельдшерсько-акушерські дільниці в Новгородському і Гре-
бениківці. Лікарня обслуговує населення Боромлянської і Гребениківської 
сільських Рад в кількості 7258 чоловік. Послуги населенню надає цілодо-
бово машина швидкої допомоги. 

Персонал лікарні нараховує 50 чоловік, з них: 8 лікарів та 19 чоловік 
середнього медичного персоналу. З 1990 року заклад очолив Михайло 
Семенович Русанюк, який прибув у наше село після закінчення Івано-
Франківського медичного інституту. Це людина, яка знає свою справу са-
ма і вміє налагодити добру роботу колективу. Висококваліфікованими 
компетентними спеціалістами зарекомендувало себе подружжя Цимба-
люків. Володимир Прокопович добре працює терапевтом, а Ніна Володи-
мирівна - педіатром. Серед членів колективу користується заслуженим 
авторитетом старша медична сестра Валентина Іванівна Приходько, ме-
дична сестра 
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Варвара Іванівна Коверя,  фельдшер Олександр Олександрович Сумцов. 
З кожним роком зростає кількість людей, які відвідують лікарню: в 

1996 році їх було майже 17 тисяч чоловік. У цьому ж році смертність на 
1000 чоловік населення дорівнювала 23,4. Структура основних причин 
смертності у відсотках виглядає так: від серцево-судинних захворювань 
помирає 62%, онкологічних - 10%, хвороб дихальних шляхів - 5% та від 
нещасних випадків - 7 %. 

МАЙСТРИНЯ ВИШИВКИ 

КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА ОКОЛІЧНА 
У житті кожного народу вишивка відіграє значну роль. Раніше на 

Слобожанщині вона була потребою кожної сім'ї, окрасою житла і одягу. У 
наш час вишивкою займаються лише в небагатьох сім'ях. Вишивки пере-
дають характерні ознаки певної місцевості, різняться між собою орнамен-
том, технікою виконання та різномаїттям кольорів. 

Визначною майстринею вишивки в селі є Катерина Миколаївна Око-
лічна, пенсіонерка з 38-літнім трудовим стажем. Батьківщина її Глухівщи-
на. Прожила нелегке життя, у воєнні і післявоєнні роки було найтяжче. 
Виростила 7 дітей, скільки й пам'ятає себе все в роботі та при ділі. За 
працю має чимало відзнак, найважливіша - медаль "За трудову до-
блесть". З дитинства любила рукоділля, вишивання. Оскільки життя бага-
тодітної сім'ї було зовсім не просте, то навчилась кожен клаптик, кожну 
ниточку використовувати розумно, з користю. Дбала про домашній зати-
шок, його окрасу. Та особливою стежиною до хати прийшла вишивка - 
улюблене заняття, що не покидає ці довгі роки Катерина Миколаївна. 
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Зайдеш у хату - і огортає тебе приємна тепла хвиля затишку, ніби по-
трапляєш у маленький красивий рай. Все просто і красиво, до всього з 
душею докладені роботящі невтомні руки. Хоч вишивання не така проста 
справа, як дехто думає. За нею стоять безсонні ночі, поколені руки, зате-
рпла спина, ідуть до вишивальниці діти та дорослі, щоб перейняти узор, 
подивитись, що нового вишила, зробити замовлення, а то й просто пого-
ворити. Уміє вона не тільки вишивати, а й в'язати, шити одяг. її речі - то 
власна фантазія і праця. 

Вишиває Катерина Миколаївна рушники, скатерті, простирадла, на-
кидки, диванні подушки, наволочки, килими, серветки. Вишиває тільки 
гладдю, хоча володіє й іншою технікою, бо тут, за словами майстрині, 
широта і розмах задуму, можливість пофантазувати, добавити власний 
штрих, ніхто і ніщо тебе не утримує в рамках стилю і орнаменту. Вишива-
льниця в роботі не дотримується ніякого стилю, вишиває, як підказує ду-
ша, як того вимагає око. Але в її роботі все більше спостерігається полта-
вський стиль (багатоколірний) з елементами традиційно українського 
(двоколірного). її вишивки дуже яскраві, насичені кольорами, немов живі. 
Орнаменти для робіт складає сама, хоча є й такі, що скопіювала у когось, 
або з журналів використала. Використовує для вишивання всі підручні за-
соби: і просто нитки для вишивання - муліне, і шерстяні (часто з розпуще-
них кофт, шапочок трикотажних), і пряжу для ткацтва, і синтетичні матері-
али (ялинковий дощик). 

Великого значення надає тематичним вишивкам: "Брату-партизану", 
донькам - "Русалочки", "Садок вишневий коло хати", "Боромлянські полу-
ниці". 

Цікава історія створення вишивки "Брату-партизану". Ця вишивка дій-
сно присвячена її брату Іванові Тригубенку, який був партизаном у роки 
Великої Вітчизняної війни і загинув 8 серпня 1943 року біля села 
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Мала Ізвиля, що знаходиться поблизу міста Новоград-Волинського. Пар-
тизанський командир М. І. Наумов у своїх спогадах так розповідав про 
трагічну загибель Івана Тригубенка: 

- Перші кроки рейду супроводжувалися гірким болем. Як тільки виїха-
ли на світанку з Кленової, пролунав сильний вибух. Кінний дозорний вби-
тий разом з конем. Скачу туди, де вибухнула міна. Впізнаю побіліле з лас-
товинням-крапочками лице Вані Тригубенка, юного ветерана з'єднання. 
Та не встигли ми зняти капелюхи, як засвистіли, заспівали, заклацали ку-
лі, і наша колона стала у бойові позиції. Відповіли вогнем на вогонь, який 
одразу ж припинили - з'явилися розвідники Роман Лях, Гвашев, які летіли 
з того боку, звідки нас почали обстрілювати. До великої нашої скорботи і 
безмежного обурення замінували дорогу і обстріляли нас за помилкою 
місцеві партизани! 

Що поробиш? Не будеш же їх атакувати...191 
Неодноразово роботи майстрині прикрашали свята і виставки, огляди 

художньої самодіяльності аж до обласного рівня. У лютому 1997 року Ка-
терина Миколаївна десятий раз стала лауреатом 10 огляду художньої 
самодіяльності "Весняний заспів". Має чимало грамот, дипломів, нагоро-
джувалась цінними подарунками. 

Катерина Миколаївна намагається передати свою майстерність ді-
тям. Ніколи не відмовляється, коли її запрошують до школи. Вважає по-
трібним зберегти ці перлини народної вишивки і передати їх наступним 
поколінням. Дуже жалкує, що її внучки не мають до вишивання такого по-
тягу, як вона. У 1997 році майстриня подарувала школі значну кількість 
своїх вишивок, з яких створена постійно діюча виставка. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ "БОРОМЛЯ" 

ЗАСНУВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ 
Автору цієї книги неодноразово, як члену президії асоціації керівників 

шкіл України, доводиться бувати на різних форумах і засіданнях і в Києві, 
і в інших містах. Майже на кожному з них присутні не лише представники 
України, а й зарубіжні гості з Європейської Асоціації керівників шкіл. 

Коли іде представлення учасників, то обов'язково на мою адресу зву-
чить питання: 

- Так ви з Боромлі? З того села, де відбуваються такі прекрасні фес-
тивалі? Як могло вийти так, що столицею Всеукраїнського фестивалю 
стало село Боромля? 

Заснування фестивалю відбулося завдяки діяльності начальника 
ПМК-145 Івана Васильовича Коломійця. Для виконання організацією ве-
ликого обсягу робіт по газифікації села Івану Васильовичу доводиться ба-
гато їздити, постійно бувати в Києві. Доля звела його з прекрасними лю-
дьми, в тому числі і визначними діячами естрадного мистецтва та поета-
ми. 

На початку 1990 року Іван Васильович, зустрічаючись у місті Києві з 
заслуженим діячем мистецтв, Президентом асоціації естрадних діячів 
України Віктором Володимировичем Герасимовим поставив питання: 

- Вікторе Володимировичу, допоможи організувати для боромлян 
концерти з відомими естрадними співаками, заслуженими артистами 
України Аллою Кудлай і Віталієм Білоножко. 

І ось у квітні 1990 року в сільському Будинку культури пройшли чоти-
ри концерти у переповненому залі. Задушевно, лірично прозвучали украї-
нські народні пісні. 
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Особливий інтерес у глядачів викликали пісні на вірші нашого земля-
ка, поета Леоніда Сергійовича Татаренка. Це було вперше в історії села. 
Але, як виявилося згодом, це був лише перший крок. 

У 1991 році в селі відбулося неможливе - пройшов перший Всеукра-
їнський сільський фестиваль. Думаючи про численні клопоти з його орга-
нізацією, І. В. Коломієць, згадував: 

- Щоб нам зробити таке визначне для села, чого ще ніде не було, - 
звернувся він з питанням до В. В. Герасимова в 1990 році. 

У результаті тривалих обговорень, обміну думками, підтримки діячів 
естрадного мистецтва і поетів зміг народитися цей прекрасний фести-
валь. 

У 1991 році на центральному стадіоні села зібралися декілька тисяч 
односельчан, і сотні людей прибули з навколишніх сіл і міст. Такої кілько-
сті визначних артистів, поетів, танцювальних колективів село ще не бачи-
ло192. 25 травня 1991 року, в суботу, о 17 годині пролунали слова дикторів 
Українського телебачення Світлани Білоножко та Віктора Власенка, що 
фестиваль стартує, йде в життя на благодійній і щедрій боромлянській 
землі. Чотири вершники-козаки під'їздять до веж, підносять вогонь до за-
пальників. Лунають поетичні рядки: 

Мистецтво - поле величаве, 
Що серце радує ласкаве, 
Розмова міста і гаїв, 
І двох закоханих розмова, 
І пісня ця душі чудова, 
Де чути безліч голосів. 

Починається марш-парад, який символізує долю України, її нелегкі 
етапи. Скачуть вершники, їдуть чумацькі вози, йде група козаків з козаць-
кими штандартами, ще одна - зі списами. 

Оплесками, дружньою підтримкою зустрічали 
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присутні колону ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці,  представ-
ників трудових колективів села, фольклорні ансамблі, дитячий танцюва-
льний колектив. До присутніх звернувся голова організаційного комітету 
Першого республіканського сільського фестивалю мистецтв "Боромля-
91",  перший секретар Тростянецького райкому Комуністичної партії Укра-
їни Г. П. Губенко. Його слово - про традиції краю, важливість духовного 
відродження. А ще про те, що і у важку днину життя суспільства селянст-
во терпеливо дбає про землю-годувальницю, розраховує тільки на влас-
ний розум та руки. Ці люди мало говорять патріотичних слів, але багато 
працюють. Тож справедливо буде не залишати їх поза увагою. Сьогодні-
шнє свято - хороший подарунок хліборобам. 

І як годиться, фестиваль зустріли хлібом-сіллю. Вручала його гостям 
дівчина-Весна. Гордо й величаво пролетіла коло шани багато вбрана 
трійка коней. У кареті сиділа молода боромлянка з гостинним даром. А 
вже потім пішла зеленою травою, щоб низько уклонитися всім тим, хто 
приїхав до села, хто вірить у людей праці, хто готовий служити їм своїм 
талантом. 

Ось такий пролог свята. Урочистий, красивий, по-людяному теплий і 
проникливий. 

У дію вступають поетичне слово, музика, пісня, танок, гумор. Микола 
Федорович Сингаївський, поет, лауреат республіканських премій імені Л. 
Українки та імені М. Островського, редактор відділу культури газети "Ра-
дянська Україна", прямо причетний до події. Адже газета разом з Асоціа-
цією діячів естрадного мистецтва України, Держагропромом УРСР висту-
пила ініціатором проведення такої події. Поетична душа одразу відчула 
атмосферу Боромлі, неповторність натур його жителів. Тож і народилися 
рядки, присвячені Сумщині, її квітучим садам, працелюбним людям. 
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Звичайно ж, не міг не приїхати до Боромлі поет-земляк, лауреат пре-
мії імені М. Островського Л. Татаренко. На його слова написані пісні про 
Тростянець та Боромлю. І вони звучали на святі у виконанні популярних 
співаків. 

З натхненним поетичним словом про Боромлю звернувся Леонід 
Сергійович: 

Боромля - річка і село: 
За що отак назвали? 
Із бору в степ воно ввійшло: 
В Боромлі - раювали. 
Боромля - бій гримів в бору, 
Й не раз суворим громом. 
І досі в кожному яру 
Знаходяться патрони. 
Вже сивий я, життя вершу, 
Боромлі-річеньці кажу: 
- Засмійсь весняним громом... 
Немає хвилям вороття. 
А мав би ще одне життя - 
Співав би про Боромлю. 
Дивився в глиб величних рік, 
А виділась Боромля... 
Не заклекоче в ній поріг, 
Нема на ній поромів. 
З-під верб зелених вигляда, 
Купавчин цвіт гойдає, 
Та в ній тече жива вода: 
До хвилі припадаю. 
І молодіє з року в рік 
Душа моя козача. 
Із мальовничих тисяч рік 
Таку ніде не бачив. 
Ввійду в Боромлю чисту я, 
І не зірву купави... 
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Мене ж тут матінка моя 
В купальську ніч купала. 
Вже сивий я, життя вершу, 
Боромлі-річеньці кажу: 
— Засмійсь весняним громом, 
Немає хвилям вороття, 
А мав би ще одне життя - 
Співав би про Боромлю. 

Для боромлян суботнього вечора співали лауреат Ленінської премії, 
народний артист СРСР Анатолій Солов'яненко, народні артисти УРСР 
Валентин Пивоваров та Микола Гнатюк, заслужені артисти УРСР Алла 
Кудлай, Віталій Білоножко, Віктор Шпортько, лауреат премії імені М. Ост-
ровського О. Василенко, солістка Державного духового оркестру Світлана 
Катерноза, тріо бандуристок Держтелерадіо УРСР Антоніна Мамченко, 
Світлана Петрова, Алла Шутько, лауреат фестивалю "Червона рута" Ми-
кола Свидюк. Грав Державний духовий оркестр УРСР, виступав вокально-
інструментальний ансамбль "Краяни". Високе мистецтво балету демон-
стрували народний артист СРСР Валерій Ковтун та артистка Яна Глад-
ких. А скільки вогню, темпераменту, майстерності внесли в хореографічні 
композиції "Козацька" та "Ярмарок" учасники фольклорно-
хореографічного ансамблю "Славутич" з Дніпропетровська. 

Іскрилось свято й гумором - дотепним словом, веселими історіями, 
дошкульними спостереженнями. У даному випадку колективний, згурто-
ваний сміх — хороша ознака, яка свідчить про здоровий дух та оптимізм 
присутніх. Цех гумористів у Боромлі представляли лауреат Республікан-
ського конкурсу Юрій Кпимчук з Ялти, заслужений артист УРСР Олек-
сандр Івченко та народний артист України Анатолій Литвинов. Останній 
завершував концертну програму, яка тривала майже 

564 



чотири години. Та ніхто не втомився. Навпаки, всі просили А. Литвинова 
читати ще і ще. Він бадьоро та весело виконував всі заявки боромлян. 
Навіть вніс пропозицію не розходитися, а отак, всім разом і зустріти свято 
Трійці. 

На такому святі нічого не хотілося пропустити. А ще ж важливо знати 
думки про подію тих, хто її організував, хто підтримав, хто прийшов на 
свято. Ось окремі з них. 

Віктор Герасимов, перший заступник голови Асоціації діячів естрад-
ного мистецтва України, поет: 

- Ідея проста - зробити добре діло для трудівників села, створити 
свято, яке б теплило душі, прикрашало нелегкі будні людям, яким ніколи й 
нічого не діставалось легко. Вибір випав на село Боромлю Тростянецько-
го району Сумської області невипадково. Тут живуть цікаві люди, не бай-
дужі до історії, мистецтва, народної творчості. Один з них Іван Васильо-
вич Коломієць, начальник пересувної механізованої колони № 145, депу-
тат обласної Ради народних депутатів. Схвально відгукнулись на ідею 
проведення "Боромлі-91" і активно включились у її підготовку райком пар-
тії та райвиконком, багато трудових колективів району. Спонсорами ви-
ступили Держагропром, Мінводгосп, Українська музична спілка, ЦК 
ЛКСМУ (МДС). До того ж наш фестиваль органічно поєднується з ще од-
нією подією у культурному житті області - днями П. Чайковського у Трос-
тянці. 

Звичайно, провести фестиваль в столиці чи в обласному центрі — 
одна справа, значно складніше це зробити в селах, де відсутні нормальні 
умови для виступів, проживання, а іноді і зовсім немає клубу. Та коли го-
воримо про пріоритетний розвиток села, то давно час переходити від ви-
соких слів до конкретних справ,і, звичайно, ж хочеться, аби фестиваль 
"Боромля" став традиційним і престижним. 
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Н. Веремієнко, організатор позакласної та позашкільної роботи Бо-
ромлянської середньої школи імені В. І. Леніна: 

- Такі свята дуже потрібні людям нині, в цей тривожний час, ще 
більш,ніж будь-коли. Вони, мов світлий промінь, лікують від жорстокості, 
нервовості, надихають на щире спілкування. Сьогодні ми в школі зустрі-
чалися з поетом Миколою Сингаївським, багато і відверто говорили про 
проблеми шкільної освіти, розвиток рідної мови, видання книжок для ді-
тей. 

Болісно, що на задвірках суспільства опинились такі поняття як чесна 
праця, благородство, совість. 

Хочу ще про одне сказати. Боромляни не пасивні, а активні учасники 
фестивалю. Школа представляє танцювальні колективи, а от з колгоспу 
імені Леніна прибув і виступив сімейний ансамбль Бубликів. 

М. Бруяка, секретар райкому партії: 
- Додам від себе: очолює цей самобутній колектив голова колгоспу 

Юрій Бублик. А члени ансамблю - його дружина Катерина, двоє дітей. 
Другий рік як молодий голова прийняв господарство, і воно піднімається 
на очах. Не менш важливим вважає для себе Юрій сприяти духовному 
відродженню села. Жигайлівська художня самодіяльність - одна з кращих 
у районі. 

Леонід Татаренко, поет, лауреат премії імені М. Островського: 
- Сприймаю і радію такому фестивалю. Люблю боромлян, на таких 

людях світ тримається, розквітає добро. Дихаю тут на повні груди, розмо-
вляю із земляками. І багато про що згадую. На власні очі бачив останній 
бій на Курській дузі. Він тривав на Охтирській горі безперервно сорок днів, 
а ще пригадується, як у післявоєнні роки працював за плугом, возив і но-
сив воду, став причіплювачем. Одне слово - пізнав життя. Тому й нині ба-
гато моїх творів присвячено землякам — простим сільським людям. 
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Алла Кудлай, заслужена артистка УРСР: 
- Два роки тому я вперше виступала в Боромлі. Нам, творчим людям, 

дуже потрібні такі контакти. Природність, мудрість таких людей - то хоро-
ша наука. І мої окремі пісні теж присвячені цьому селу, його людям. 

Борис Шарварко, головний режисер-постановник фестивалю, народ-
ний артист УРСР: 

- На фестиваль "Боромля-91" прибуло близько 250 митців: співаки, 
танцюристи, музиканти, поети та композитори. До них приєдналися ще й 
місцеві учасники художньої самодіяльності. До речі, нікого з зірок не до-
водилося вмовляти. І взагалі, вважаю, що ми, творчі люди, у великому 
боргу перед селянами. Вони, незважаючи на великі труднощі, складну 
долю, не страйкують, а дбають про хліб насущний. Часто буваю в селах, 
розмовляю з селянами. Вони ставлять резонні питання: "Чому за нас де-
які політики-теоретики вирішують долю села? Закликають розпустити кол-
госпи, розформувати радгоспи. А нас про це запитали?" 

Село в нинішній ситуації - надія і опора суспільства. І його жителям 
вже набридло слухати пусті, красиві обіцянки. Селу давно час повернути 
борги матеріальні і моральні, повернути не на словах, а на ділі. 

Радісно, он скільки прийшло людей на фестиваль. Прийшли до гарної 
пісні, щирого слова. Спасибі всім, хто допомагав готувати це свято для 
душі і розуму. 

Віталій Білоножко, заслужений артист УРСР: 
- То як же мені було не приїхати. Я ж ваш земляк, з Буринського ра-

йону. Такі фестивалі, мов весняне пробудження. Шкода, що з телебачен-
ня нікого немає - ні з республіканського, ні з обласного. А подія гідна про-
паганди. 

Думаю й про своє невеличке село, його нелегку долю. Є задумка зі-
брати однокласників, зробити щось конкретне і корисне для того краю, де 
народився і навчався. 
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Анатолій Солов'яненко, лауреат Ленінської премії, народний артист 
СРСР: 

- Два крила - красиве і корисне - має фестиваль "Боромля-91". Хлібо-
роби — основа миротворення, самі вони рідко коли дозволяють собі від-
починок. З пошаною і любов'ю ставлюсь до селян, ми всі ще у великому 
боргу перед ними. 

Увечері боромлян чекав сюрприз — святкові ілюмінація і салют. 
Злітали у небо різнобарвні ракети, прославляючи велич хліборобсь-

кої праці, тих, хто годує нас, хто продовжує у такий спосіб життя на Землі. 
Наступного дня, в неділю, 26 травня учасників фестивалю гостинно і 

тепло вітали жителі районного центру Тростянця. 

ЗУСТРІЧ З ПОЕТОМ 
МИКОЛОЮ СИНГАЇВСЬКИМ 

У 1992 році, коли фестиваль відбувся вдруге, за ініціативою класного 
керівника 4-В класу Г. І. Солохи, в стінах школи відбулася зустріч з відо-
мим поетом Миколою Сингаївським. 

Це було своєрідне свято, до якого з трепетом у серці готувалися і уч-
ні, і вчителі. Яким захопленням, яким вогнем світилися оченята у дітей, 
коли до класу завітав Микола Сингаївський. Коли він зайшов до класу, 
була надзвичайна тиша. Всі завмерли. Обдарована людина, твори якої 
читали з першого класу, стояла перед ними. В уяві кожного постали його 
вірші. 

Та, мабуть, найбільше про маму. А що найрідніше для дитини? - зви-
чайно рідна ненька. Якщо це вірш, то діти вивчають його з любов'ю, на-
віть порівнюють часто свою маму з вчителькою. 

Свій виступ Микола Сингаївський почав так: "Любов 
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до рідного краю починається з колискової маминої пісні. У ній звучить ма-
теринська ласка і любов, світ добра і краси". 

Та найбільше враження залишило відкриття, що слова пісні "Чорно-
бривці" - це твір М. Сингаївського. Багато дітей і дорослих вважали, що це 
народна пісня. По закінченню зустрічі її співали разом і діти, і вчителі. На 
зустрічі діти декламували з любов'ю вірші поета і немовби уявляли всю ту 
красу, яка ллється, зачаровуючи присутніх із поетичних рядків: 

Коли вітер у полі 
Колихне колосок. 
Кожне дерево в лісі 
Має свій голосок. 

Велику увагу звернув поет на вшанування ветеранів Великої Вітчиз-
няної війни і прочитав вірш: 

Квіти на граніті, на броні 
Сонце усміхається мені. 
Поруч з ветеранами стою 
Наче клятву мужності даю. 

Ця зустріч тривала довго, але була такою цікавою,. що ніхто й не по-
мітив, скільки часу пройшло. 

Боромля залишилася у серці поета. Він неодноразово сюди приїздив. 
З піднесенням він згадує Боромлю у вірші "Земля моїх друзів": 

Сумщина - партизанський наш краю, 
Де з літами щедріші плоди. 
Я в думках, мов сувій, розгортаю 
Твої луки, роздоли, сади. 
Назбираю у душу мелодій 
Принесу на поріг звіддаля, - 
І скажу: тут при кожній господі 
Полуницями пахне земля. 

Здавна зайди цю землю топтали, 
Грабували харчі й про запас, 
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Та пощезли, як очмань, вандали, 
А вона плодородить щораз. 
І навчає дітей своїх жити, 
Пошанівку нести до могил, 
Щоб не падали зорі з орбіти, 
Щоб світився від них небосхил. 

Є для серця і пісні роздолля 
А для вдячності щирий псалом. 
Де село моїх друзів - Боромля 
Там і я гостював під крилом. 
Земле, мудрості, праці, звитяги, 
Дай ковток дзвінкої води 
Зачерпну тут живої наснаги, 
Щоб вернутись і в пісні сюди. 

А   з   якою   любов'ю   і   ліричністю,   наповнені філософським зміс-
том, звучать слова з вірша "Мить і вічність", присвячені Боромлі; 

Над Боромлею слово і пісня 
В мою душу з весною влилися. 
Над Боромлею пісня і слово, 
Наче небо, цвітуть барвінково. 
Над Боромлею воля і доля - 
В кожне серце впустили роздолля 
І воно, як і слово, і пісня, 
У мелодію вічну злилися. 

НАШ ЗЕМЛЯК ПОЕТ 
ЛЕОНІД ТАТАРЕНКО 

Відомий сучасний поет-лірик Леонід Сергійович Татаренко народився 
10 червня 1930 року в місті Тростянці в сім'ї службовців. 

Ріс він серед чудової природи і з дитинства полюбив ставки, приваб-
ливі лісові галявини, зарослі полуницями, тихі гаї і ромашкові луки. 
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У рідному місті Леонід Сергійович закінчив середню школу імені Т. Г. 
Шевченка. Вищу освіту здобув у Харкові, закінчивши гірничий інститут. 
Тривалий час працював інженером в Українському науково-дослідному 
інституті "Дніпрошахт" в Києві. 

Потяг до літературної діяльності відчув ще в юнацькі роки. На початку 
50-х р. його вірші друкують республіканські і союзні газети і журнали. 
З'явилися перші збірки, написані російською мовою: Це "Лесные родники", 
"Гроздья рябины", "Красная земля", "Солнечная капель". Окремим видан-
ням у Москві вийшла збірка вибраних творів поета "Синее дерево". Твор-
чо обдарованому поету надають свої сторінки союзні відомі журнали, се-
ред них "Огонек". 

У багатьох своїх віршах поет змальовує чудову природу Тростянеч-
чини. В одному автобіографічному листі він пише: 

- "Лесные родники" та "Гроздья рябины" - це моя біографія з незнач-
ними відступами. За родом занять мені часто доводилося бувати в різних 
місцях нашої країни. Велике враження справили на мене Кавказ і Крим. 
Та де б я не був - на Дінці чи Дону, на берегах Арагви або Кури, на Дніпрі-
Славуті, - я ніколи не забував рідних джерел моєї радості, джерел моїх 
рідних річок. 

З особливою теплотою поет згадує рідні місця: Тростянець, Сморо-
дине, урочище Нескучне, Боромлю. їм присвячено немало щирих, заду-
шевних слів у віршах: "Лебедине озеро", "История Боромли", "За Бором-
лею чистою", "Боромля солов'їна", "Річка Боромленька". 

Багато його творів присвячені патріотичній тематиці, героїці Великої 
Вітчизняної війни. Цілу поему присвячено партизанському з'єднанню ле-
гендарного Ковпака. Поема "Чотири Ганни" зображує трагічну сторінку 
фашистської окупації в нашому районі. 

Багато разів Леонід Сергійович відвідував наше село. 
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Він полюбив його трудівників та величну природу боромлянського 
краю. Його знають всі від малого до великого і, побачивши цю людину, 
говорять: 

- Це людина з великої літери, яка своєю поезією звеличила нас і на-
ше село, зробила його знаним у багатьох куточках світу! 

Зустрічаючись з поетом, дивуєшся його простоті, скромності. Але це 
людина надзвичайно ерудована з філософським підходом до сенсу життя 
і буття. У розмовах з Леонідом Сергійовичем вражаєшся його глибокими 
історичними знаннями. Він чудовий співрозмовник і бажаний в будь-якому 
товаристві. 

Леонід Сергійович постійний учасник усіх Всеукраїнських фестивалів 
"Боромля". В 1993 році він написав "Величальну фестивалю "Боромля": 

І прозора й віковічна 
Боромленька осяйна 
Повнить Ворсклу - славну річку 
Й сама славиться вона. 
Хоч й нема на ній поромів, 
Та яке ж ім'я гучне 
Лиш прислухайтесь Бо-ро-м-л-я... 
Грім з дощем наздожене. 
Тече річенька Боромля - 
Така ж назва і села! 
В край оце відлунням грому 
Дивна звістка надійшла. 
На Боромлі свято пісні! 
Лунатиме з року в рік... 
Не вірилось в таке, звісно: 
Скільки в світі більших рік? 
Фестиваль республіканський? 
На Боромлі? В Тростянці? 
Найспівучіша! - ріка ця. 
Сонце сяє в цій ріці. 
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Радість в імені Боромля - 
Так назвали й фестиваль. 
Вже його пісенна крона 
Обійма й сусідню даль. 
Фестиваль для тих - хто сіє 
В полі житечко і жне. 
Для сумчан всіх! Та й в Росії 
Сіячів не обмина. 
Все життя в полях селяни 
Від зорі і дозорі... 
Хто й коли в театр загляне? — 
Щоб почуть отих майстрів. 
Фестиваль"Боромля" втретє 
Відбудеться в цю весну 
Хто приїде? - це в секреті - 
Славу мають голосну. 
Війдуть знову корифеї 
В наше поле і ліси. 
І - "зірки" - співучі феї. 
З божим даром голоси. 
Фестиваль "Боромля" - перший: 
Стадіон вже повний весь. 
У цвіту терни й черешні. 
Й салютує грім з небес. 
А Кудлай в Боромлі - Алла 
Про Боромлю все співала: 
Як у ніч на Йвана-Купала 
В Боромленьці чистій 
Боромляночка купалась - 
У однім намисті. 
Торкалась чар-зілля 
В ніч перед весіллям... 
Сіявсь дощик - на здоров'я, 
Й розкривався цвіт купав..., 
З соловейками Боромлі 
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Солов'яненко співав. 
Грім змовкав від того співу... 
Танцюючих козаків 
Не спинила б навіть злива - 
Сонце блискало з підків. 
А на другім фестивалі 
Сам Дмитро Гнатюк! - стояв 
На пісеннім п'єдесталі. 
В небеса орлом злітав. 
і Лідію Кондрашовську! - 
Не Віденський слухав ліс - 
Тростянецький почув вперше 
(Чайковського чув - колись). 
До озер до лебединих 
Світовий балет прибув 
Й співав, в сусідні села линув, 
І танок, і гумор був. 
Чуть було й на дальнім полі - 
Від реготу в'яв осот - 
Як Литвинов Анатолій 
Чорноморський ділив флот. 
А як молодь зустрічала 
Молодого Гнатюка! - 
"Дзвін малиновий" ночами 
На Боромлі не змовка. 
Знову й знову спів небесний 
Над лугами пропливе. 
І надія знов воскресне, 
Й віра в щастя оживе. 
Отакі "зірки" співучі 
Завітають в Тростянець. 
В боромлянський луг квітучий: 
З квітів - кожному вінець. 
Хто їх чує у столиці? 
А в Боромлю як втечуть 
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То вже їх не одиниці - 
Міліони будуть чуть. 
Все життя в полях селяни 
Від зорі і до зорі... 
А без пісні - серце в'яне, 
Та в яких же трударів 
Не в Париж приїдуть значить? 
Та щоб жоден не зазнавсь - 
Вже ж почують і побачать: 
Де? - Чайковський починавсь. 
Місць святих в нас чималенько - 
Що життя коротке, жаль... 
Така річка Боромленька 
Й такий в неї фестиваль. 

ПІСНЯ НЕ ПРОЩАЄТЬСЯ 
З БОРОМЛЕЮ 

Всеукраїнський фестиваль мистецтв "Боромля" став неординарною 
подією всієї держави. Про нього писали районні, обласні і центральні га-
зети, відбулися спеціальні радіо і телепередачі. Для людей, і особливо 
сільських жителів, він став бажаним. Але мало хто знає, що для того, щоб 
він жив і відбувався, кожного року докладалися і докладаються величезні 
зусилля багатьох людей. Лише одного разу на відкриття фестивалю у 
1991 році сільська Рада виділила 35 тисяч карбованців, а в наступні роки 
- майже нічого. Головні труднощі в організації фестивалю - це матеріальні 
проблеми. Держава централізовано не виділяє коштів. У цій ситуації його 
організатори вимушені шукати спонсорів. І світ, як кажуть, не без добрих 
людей. Постійну підтримку і допомогу в організації фестивалю надають 
Сумська обласна і Тростянецька районна державні адміністрації, Мініс-
терство культури України, Міністерство меліорації 
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і водного господарства, українське об'єднання УТЕЛ, а також інформацій-
ні спонсори: телебачення України, газети "Сільські вісті" та "Демократич-
на Україна". 

- Давно б можна було, посилаючись на масу труднощів і проблем, на 
хронічну недостачу коштів, відкласти "Боромлю" до кращих часів, - розпо-
відає голова Тростянецької районної Ради народних депутатів Микола 
Березін. - Але справедливо говорять: пісня, як і надія, вмирає останньою. 
На наш заклик зробити все, щоб фестиваль відбувся, багато хто відгукну-
вся. Першим - голова Сумської обласної Ради, голова обласної держад-
міністрації Анатолій Єпіфанов. У нашому районі не знайшлося жодного 
господаря, який би залишився осторонь, не допоміг би святу мистецтв, 
якщо не матеріально, то хоча б участю. У скарбниці нині не густо, дефіцит 
бюджету - величезний. 

Майже щорічно приїздить до Боромлі відомий композитор і співак 
Микола Свидюк. Що приваблює його з необійденої фестивалями та інши-
ми видовищами сонячної Одеси в наш край? 

- Передусім люди, - усміхається артист під час короткої перерви між 
виступами. Адже Миколі випало бути ще й ведучим концертної програми. 
- Видатні люди - робітники, керівники, суспільні діячі, які вирощують хліб, 
творять інші добрі справи і бережуть, як зіницю ока, любов до мистецтва. 
Посудіть самі: з часу народження "Боромлі" тут вже виконано більше 300 
пісень, багато з них - вперше. Я й цього разу привіз свою нову пісню, про 
яку незабаром дізнаєтесь. 

- Це свято - своєрідна віддушина для трударів після напруженої праці 
на полях і фермах, - говорить голова сільської Ради Микола Гапон. - І ми 
вдячні спонсорам, які допомогли влаштувати барвисте свято пісні і по-
смішок, оптимістичного настрою і творчої наснаги. 

За декілька років існування фестиваль зміг полюбитися 
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багатьом, як меломанам, так і просто слухачам. Він поступово розширив 
свої крила. З 1995 року набрав нових чудових рис. Традицією стало те, 
що своєрідною візитною карткою мистецького свята став Всеукраїнський 
конкурс на краще виконання пісні про українське село. У 1995 році фести-
валь уперше вітав Президент України. Такі вітання вже також перетво-
рюються у традицію. У 1996 році Президент Леонід Кучма звернувся до 
учасників, організаторів і гостей фестивалю з такими словами: 

Шановні друзі! 
Щиро вітаю Вас — учасників, організаторів та гостей Всеукраїнсь-

кого фестивалю мистецтв "Боромля-96"! 
Знаменно, що цей сільський фестиваль мистецтв проходить у ві-

копомні святкові дні п'ятиріччя Незалежності України, освячені новою 
Конституцією нашої держави. 

Відрадно, що конкурс на краще виконання пісень про українське село 
об'єднує багатьох відомих і молодих артистів, адже Україна завжди 
славилася своїми талантами. Задушевна, легконаспівна пісня, мова со-
лов'їна - то наша національна гордість. 

Держава піклується про свій золотий фонд - селянство, і фести-
валь "Боромля-96" — ще один красномовний тому доказ. Хай розквітає 
наше село, щасливими будуть його трударі. 

Щиро бажаю вам, шановні, миру, щастя, добробуту. І хай цілюще 
пісенне джерело Боромлі допомагає у розбудові суверенної України. 

Президент Асоціації естрадних діячів України, заслужений діяч мис-
тецтв України, поет-пісняр і ведучий популярної програми Українського 
радіо "І знову зустріч" Віктор Герасимов так характеризує витоки 
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Боромлянського фестивалю і його значення: «Наша творча діяльність — 
це, перш за все, створення і проведення великих фестивалів. Таких, як 
"Пісенний вернісаж", "Рось"(на екологічну тематику), молодіжний фести-
валь "Сонячний скіф". Але найстарішим з них є "Боромля" - єдиний в 
Україні сільський фестиваль мистецтв, де беруть участь лише професійні 
виконавці. Традиційно фестиваль відкривається в районному центрі Тро-
стянці, а завершується в селі Боромлі, звідки й походить назва фестива-
лю. У різні роки фестиваль прикрасили участю такі зірки української ест-
ради, як Анатолій Солов'яненко,  Ніна Матвієнко,  Василь Зінкевич, Наза-
рій Яремчук (на жаль, уже покійний), Дмитро Гнатюк, Анатолій Литвинов, 
Віталій Білоножко, Раїса Кириченко, Микола Гнатюк, Анатолій Горчинсь-
кий, а також музичні колективи: Державний заслужений хор імені Григорія 
Верьовки, всесвітньовідомий ансамбль танцю імені Павла Вірського. і це 
далеко не повний перелік. Не знаю жодного з наших видатних майстрів 
мистецтва який не побував би за ці роки на фестивалі "Боромля". Голо-
вним режисером-постановником є народний артист України Борис Шар-
варко, який стояв біля витоків цього фестивалю і теж плекав його разом з 
нами. 

У фестивалі беруть участь також поети-пісняри Микола Сингаївський, 
Микола Луків, Леонід Татаренко та ін. 

Натхненником нашої асоціації стала така людина, як Іван Васильович 
Коломієць, начальник Боромлянської сто сорок п'ятої механізованої коло-
ни, патріот Боромлі, з яким ми, власне кажучи, і придумали цей фести-
валь. Сельчани, як ніхто інший, якось відсторонені від культурно-
мистецьких подій. Це й наштовхнуло на думку створити фестиваль, спря-
мований на сільську тему, який тяжів би до джерел української пісні, був 
би ближчим до фольклору. І не без гордості скажу, що це нам удало-
ся».193 
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“БОРОМЛЯ-97” 

В останні роки стало традицією проводити Всеукраїнський сільський 
фестиваль мистецтв Боромля у дні святкування Незалежності України. 

Серпень 1997 року продовжив цю традицію. Знову фестиваль, і знову 
зустріч, і знову пісня над Боромлею. Щось легке та мелодійне несе в собі 
назва "Боромля". Дехто з музикантів, можливо, відповість: 

- Останні дві літери - це нота "ля". 
Чотири дні на Тростянеччині тривав сьомий Всеукраїнський сільський 

фестиваль мистецтв "Боромля-97". Йому передував конкурс на краще ви-
конання пісні про українське село. Два дні прослуховувало авторитетне 
журі виступи понад сімдесяти конкурсантів. 

Оцінювали вокальні здібності конкурсантів члени журі: Віктор Гера-
симов - Президент Асоціації діячів естрадного мистецтва України, заслу-
жений діяч мистецтв України поет-пісняр Віталій Пучко - заслужений діяч 
мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, регент Патріаршого 
хору; Микола Луків - поет-пісняр; Анатолій Горчинський - народний артист 
України, композитор; Валерій Захарченко - народний артист України, го-
лова Київського міського відділення АДЕМ України; Віктор Теличко - голо-
ва Закарпатського обласного відділення АДЕМ України; Володимир Богу-
слав - диригент; Леонід Татаренко - поет-пісняр; Леонід Попернацький - 
композитор; Христо Паскал (Болгарія) - співак; Володимир Перетятько - 
завідуючий відділом культури Тростянецької райдержадміністрації; Іван 
Коломієць - начальник пересувної механізованої колони № 145; Лариса 
Горенко - мистецтвознавець, відповідальний секретар художньої ради 
конкурсу. 

І ось підбито підсумки. Серед авторів-виконавців першу премію здо-
був Петро Чорний (м. Київ), три других - 
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Анжеліка Андрієвська (м. Київ), Валерія Мартьянова (м. Харків), Людмила 
Тараненко (м. Київ), три третіх - Автанділ Бежіашвілі (м. Київ), Олександр 
Надточій (м. Ромни Сумської області) та Агнія Алофа (м. Київ). 

Серед виконавців дві перші премії одержали Дарина Рось (м. Віль-
нянськ Запорізької області) та Броніслава Солтис (м. Кам'янець-
Подільський Хмельницької області), три других - Наталія Заболотна (м. 
Київ), Наталія Димитрова (м. Харків) та Ганнуся Дмитренко (м. Вільянськ 
Запорізької області), чотири третіх - Мар'яна Стецик (м. Трускавець 
Львівської області), Світлана Коломієць (м. Полтава). Люсі Духанова (м. 
Одеса) та Марія Мельник (м. . Вільянськ Запорізької області). Дипломан-
тами конкурсу стали Ростислав Клапан (м. Суми), Оксана Кримська (м 
Джанкой АР Крим), вокальний дует музичного гурту "Калиновий край" Ма-
р'яна та Леся Стецики (м. Трускавець Львівської області), фольклорно-
етнографічний ансамбль "Українські вечорниці", художній керівник Вале-
рій Грибко (с. Привілля Каланчацького району Херсонської області), на-
родний гурт "Слобожани", художній керівник Іван Дейнека (м. Суми), жіно-
чий вокальний ансамбль "Вербиченька", художній керівник Євген Катри-
ченко (м. Тростянець Сумської області) та вокальний ансамбль "Мело-
дія", художній керівник Анатолій Ковальчук (Красноярузький Будинок 
культури Бєлгородської області). 

Своїми враженнями про конкурс поділився перший секретар Асоціації 
діячів естрадного мистецтва України В. Пучка. 

- Я приємно вражений, що професійний рівень людей, які беруть 
участь у конкурсі, щороку зростає, - сказав Віталій Георгійович. - Тому є 
кілька причин. Перша та, що завдяки "Сільським вістям", іншим засобам 
масової інформації конкурс набирає дедалі 
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більшого розголосу, він починає користуватися авторитетом, певною ува-
гою. Про це свідчить те, що інші конкурси вмирають один за одним, а “Бо-
ромля”, слава Богу, живе вже сім років, і сподіваємося, буде жити. Ми 
щиро вдячні Міністерству культури, сумчанам, боромлянам, зокрема на-
чальнику ПМК-145 Івану Васильовичу Коломійцю, який зумів забезпечити 
харчування та проживання конкурсантів, спонсорам - Міністерству АПК, 
Федерації профспілок України, ЦК профспілки працівників агропромисло-
вого комплексу, концерну "Укрросметал", Тростянецькій кондитерській 
фірмі "Крафт Якобз Сушард Україна", об'єднанню "Сумихімпром", "Сад-
винпрому" України. 

- Я особисто переконався, що "Боромля" - це досить серйозний кон-
курс, - розповідає член журі, голова Закарпатського обласного відділення 
АДЕМУ Віктор Теличко. - І нехай не ображаються ті, хто не став лауреа-
том чи дипломантом конкурсу, а серйозно готуються і приїжджають сюди 
спробувати свої сили наступного року. Між іншим, я також привіз до Бо-
ромлі з Ужгорода солістку-вокалістку театру естради "Фрістаел" Світлану 
Муріну. Творчий стаж Світлани менше року, і вона вперше брала участь у 
подібному конкурсі. Незважаючи на те, що Муріна не отримала диплому 
лауреата, я думаю, за наполегливої творчої роботи у неї велике сценічне 
майбутнє. Сподіваюся, що наступного року вона знову спробує свої сили 
у Боромлі і таки стане лауреатом. 

І нарешті, гала-концерт на сільському стадіоні у Боромлі. Як на замо-
влення, погода того серпневого дня видалася на славу. Припікало ласка-
ве сонечко, легенький вітерець ледь-ледь шепотів у верховітті дерев. А 
до зеленошатого села Боромлі (до речі, одного з найбільших на Сумщині) 
один за одним прибували автобуси, автомобілі. Нині тут велике свято — 
сьомий 
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Всеукраїнський фестиваль мистецтв України "Боромля-97". І, як наголо-
сив голова Тростянецької райдержадміністрації Микола Березін, віднині 
він буде називатися "Слов'янським сільським фестивалем", бо ж у ньому 
беруть участь творчі колективи та окремі виконавці не лише з України, а й 
з Росії, Білорусії, Болгарії. Тепло привітав присутніх і голова Сумської об-
лдержадміністрації Анатолій Єпіфанов. 

Близько п'яти тисяч боромлян і жителів сіл були глядачами чудового 
театрального дійства. 

...Спостерігаєш задиво-концертом і ніби переносишся в якесь казкове 
царство чарівного мистецтва. Державний духовий оркестр України змінює 
Державний ансамбль пісні і танцю "Полтава". А ось виступає автор-
виконавець Олександр Надточій з міста Ромни, що на Сумщині. 

Незабутнє враження справили виступи юної Мар'яни Стецик разом зі 
своєю матір'ю, що приїхали на фестиваль з Трускавця Львівської області, 
та фольклорно-етнографічного ансамблю з Херсонщини. Хвилю оплесків 
заслужила наймолодша учасниця фестивалю Ганнуся Дмитренко із Запо-
різької області. Та чи не найбільший успіх випав на долю киянина Петра 
Чорного, який своїм співом зачарував присутніх і заслужено виборов пе-
рше місце. 

Поет-пісняр Володимир Яременко виконав чудову пісню "Зорі над 
Боромлею", в якій є такі прекрасні слова: 

Над Боромлею зорі, 
Сяють зорі ясні. 
Над землею квітучою 
Линуть щирі пісні. 

Слід відзначити, що фестиваль "Боромля-97" відкрив немало нових 
імен, але виступали тут і вже відомі виконавці. З-поміж них варто назвати 
народного артиста України Анатолія Горчинського, поета, заслуженого 
діяча мистецтв України Миколу Луківа, народного 
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артиста України Анатолія Литвинова, квартет "Явір", зірку української ест-
ради Анжеліку Вербицьку. Виступ останньої, до речі, був сприйнятий осо-
бливо тепло. 

VII Всеукраїнський фестиваль у Боромлі ще раз продемонстрував 
зрослу майстерність як окремих виконавців, так і творчих колективів, за-
свідчив, що наша Сумщина і Україна щедрі, багаті талантами. 

У привітанні учасникам, організаторам та гостям популярного мисте-
цького свята, яке надіслав Президент України Леонід Кучма, зокрема, за-
значається: 

"Ваш фестиваль є продовженням славних культурних традицій Сум-
щини, яка народила і благословила у світ багатьох талановитих людей. 

Переконаний, що невтомною працею і незрівнянною піснею ви усла-
вите свій край і нашу Батьківщину. Вірю, що цей фестиваль стане справ-
жнім святом для селян і митців, свідченням їхнього духовного взаємозба-
гачення". 

Понад три години тривав концерт, а потім знову прозвучали позивні 
фестивалю: до побачення "Боромля-97", здрастуй "Боромля-98". 
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ПІСЛЯМОВА 
Шановний друже! Ось і перегорнуті останні сторінки книги, присвяче-

ної нашому краю, рідному селу Боромлі. Життя продовжується. Нові по-
коління пишуть свої сторінки історії малої батьківщини. 

За останні роки багато чого змінилося. Здається і село те ж саме, і 
люди в нім ті ж що і раніше, та іншу мову ведуть і зовсім інші пісні співа-
ють. Поступово відбувається перехід від попередньої соціально-
політичної системи до ринкових відносин. Змінюється світогляд людей. 
Відійшли у минуле старі символи і з'явилися нові. Це не крах, а своєрід-
ний рух вперед. За тисячі років свого існування людство змогло створити 
дві найважливіші рушійні сили розвитку. Це приватна власність і конкуре-
нція. Більшовиків і СРСР ніхто не міг здолати силою і війною. Та кануло у 
вічність гасло: "Немає таких фортець, яких би не могли взяти більшови-
ки!" Світова імперія розвалилася під тягарем своїх власних проблем, які 
створила монополія влади. 

У цьому році поріг школи переступило покоління, яке народилося вже 
в незалежній Україні. Йому вирішувати складні проблеми подальшого 
розвитку держави! 

Одного суботнього дня я йшов вулицею села з нерадісними думками 
про долю держави і села: 

- Що буде з державою, з селом? 
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- Чи дочекаємося ми світла в кінці тунелю? 
Ці невеселі думки перервала мелодія пісні, яка линула з сільського 

Будинку культури. Односельці радісно вітали молоде подружжя з весіл-
лям. Життя продовжується, і ніхто не зможе його зупинити. Я вірю, що 
прийдешні часи принесуть селу розквіт і щиро бажаю щастя боромлянам. 

З повагою автор - Микола Миколайович Артюшенко. 
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ДОДАТКИ 

ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ с. БОРОМЛІ 
Білоконь Любов Кіндратівна - Красний Луч. 
Будінас Леонард - Вільнюс. 
Горохов Василь Іванович - Липецьк. 
Китаєв Павло Васильович - Одеса. 
Мішанов Петро Олександрович - Москва. 
Неборак Антон Харитонович - Київ. 
Тертичний Петро Вакулович - Київ. 
Черкашина Віра Федорівна - Бєлгород. 
Шипулін Сергій Миркулович - Куйбишев. 
Шларлат Марія Семенівна - Харків. 
Юлло Афанасій Олексійович - Шостка. 

ЇМ БУЛО ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ 
"МАЙСТЕР ЗОЛОТІ РУКИ" 

Бондаренко Анатолій Степанович - колгосп "Гігант". 
Буденний Сергій Ігнатович - колгосп "Маяк". 
Гонтаренко Василь Федорович - ПМК-145. 
Євтушенко Марія Олексіївна - колгосп "Гігант". 
Калашник Наталія Василівна - колгосп "Маяк". 
Котлярова Олександра Данилівна - колгосп "Гігант". 
Курмаз Микола Іванович - ПМК-145. 
Мельник Федір Петрович - колгосп "Маяк". 
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Рябко Іван Матвійович - колгосп "Маяк". 
Шаповал Микола Петрович - колгосп "Маяк". 
Шатравенко Дмитро Павлович - колгосп "Гігант". 
Яресько Раїса Іванівна - колгосп "Маяк". 

СПИСОК 

учнів Боромлянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
які нагороджені золотою медаллю 

"За особливі успіхи у навчанні" 
 

1. Вовкова Людмила 1954 
2. Миколенко Ніна 1954 
3. Гриценко Олександра 1954 
4. Калініченко Ніна 1954 
5. Сукачов Іван 1954 
6. Артюшенко Микола 1965 
7. Шоломій Іван 1965 
8. Білик Занаїда 1966 
9. Шатравенко Лідія 1966 
10. Сич Антоніна 1966 
11. Петренко Ніна 1967 
12. Вов'янко Віра 1967 
13. Бей Ніла 1968 
14.Задесенець Володимир 1968 
15. Курмаз Володимир 1968 
16. Мельник Ніна 1970 
17. Симонова Ніна 1970 
18. Швецов Василь 1970 
19. Лучанінова Надія 1971 
20. Міщенко Володимир 1972 
21. Жолобенко Олексій 1972 
22. Охріменко Надія 1972 
23. Дем'яненко Ніна 1974 
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24. Гриценко Людмила 1974 р. 
25. Садовнича Світлана 1974 р. 
26. Романіка Василь 1974 р. 
27. Полулях Володимир 1974 р. 
28. Охріменко Валентина 1975 р. 
29. Савочка Віра 1976 р. 
30. Савочка Ірина 1977 р. 
31. Єрещенко Ірина 1977 р. 
32. Буденна Тала 1979 р. 
33. Хрипко Людмила 1980 р. 
34. Міщенко Лідія 1980 р. 
35. Швецова Галина 1980 р. 
36. Вовк Юрій 1981 р. 
37. Куц Олександр 1982 р. 
38. Бутрим Тамара 1983 р 
39. Гонтаренко Антоніна 1983 р 
40. Гриценко Наталія 1985 р. 
41. Ломака Юлія 1985 р. 
42. Мосьпан Марія 1985 р. 
43. Герман Лідія 1985 р. 
44. Уривай Людмила 1985 р. 
45. Овчіннік Юрій 1986 р. 
46. Касьяненко Валентина 1989 р. 
47. Коломієць Надія 1989 р. 
48. Ломака Олена 1989 р. 
49. Тарасюк Лариса 1990 р. 
50. Бараненко Світлана 1991 р. 
51. Глоба Антоніна 1991 р. 
52. Михайлова Світлана 1991 р. 
53. Башлай Сергій 1993 р 
54. Гонтаренко Леся 1993 р 
55. Гриценко Наталія 1993 р 
56. Басова Ольга 1995 р. 

57. Калина Оксана 1995 р. 

58. Шоломій Юрій 1995 р. 
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СПИСОК 

учнів Боромлянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, які нагороджені 

срібною медаллю "За успіхи у навчанні" 
 

1. Верхогляд Вікторія 1946 р.
2. Бурлюк Віктор 1953 р
3. Кобушко Борис 1954 р.
4. Троцька Марія 1957 р.
5. Бей Федір 1960 р.
6. Кунда Лідія 1961 р.
7. Ракшенко Віра 1961 р.
8. Ніколенко Анатолій 1964 р.
9. Петренко Лідія 1964 р.
10. Кривонос Олег 1964 р.
11. Боговіс Ніна 1965 р.
12. Білоус Віра 1965 р.
13. Семененко Валентина 1965 р.
14. Ряузов Андрій 1966 р.
15. Новгородська Лідія 1966 р.
16. Ведь Владислава 1966 р.
17. Башлай Ольга 1966 р.
18. Гапон Олександра 1966 р.
19. Наріжна Ганна 1967 р.
20. Буденна Лідія 1967 р.
21. Нездіймишапка Ганна 1967 р.
22. Тимофієва Людмила 1968 р.
23. Сумець Пелагея 1968 р.
24. Яресько Олександр 1968 р.
25. Гапон Микола 1968 р.
26. Коваль Ірина 1986 р.
27. Солодка Віра 1986 р.
28. Шоломій Євген 1986 р.
29. Гриценко Ольга 1987 р.
30. Мельник Світлана 1988 р.
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31. Шалашенко Людмила 1987 р. 
32. Петренко Олена 1988 р. 
33. Садова Алла 1988 р. 
34. Бей Олена 1989 р. 
35. Михайлова Олена 1989 р. 
36. Пиріг Олена 1989 р. 
37. Шумова Тетяна 1989 р. 
38. Тарасюк Алла 1991 р. 
39. Швецова Інна 1991 р. 
41.Симонова Тетяна 1991 р. 
42. Бей Наталія 1992 р. 
43. Гонтаренко Алла 1992 р. 
44. Гузь Лілія 1992 р. 
45. Касьянова Валентина 1992 р. 
46. Стрибуль Людмила 1992 р. 
47. Яресько Олена 1992 р. 
48. Рідченко Олена 1995 р. 
49. Харченко Олена 1995 р. 
50. Стоцька Олена 1995 р. 
51. Плющенко Світлана 1996 р. 

СПИСОК 

жителів села Боромлі, які брали 
участь у бойових діях в Афганістані 

(1979-1998 рр.) 
 

1. Банька Олександр Миколайович 
2. Бутрим Микола Олександрович 
3. Коваленко Сергій Миколайович 
4. Козубенко Микола Миколайович 
5. Котляров Сергій Петрович 
6. Макущенко Валерій Олексійович 
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9. Пєшков Юрій Іванович 
10. Сахно Микола Дмитрович 
11. Сукачов Микола Миколайович 
12. Сукачов Сергій Вікторович 
13. Сумцов Микола Володимирович 
14. Тищенко Олександр Миколайович
15. Яресько Олександр Петрович 

СПИСОК 

жителів села Боромлі, 
які брали участь у ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській атомній 

електростанції 
№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові Рік народження Місце роботи 

1 Бакунець Юрій Петрович 1956 ПМК-145 
2. Бей Володимир Павлович 1956 АПТ "Гігант" 
3. Бритов Євген Васильович 1955 Непрацюючий 
4. Гриценко Володимир Петрович 1950 УМС 
5. Гуков Володимир Степанович 1949 АПТ "Гігант" 
6. Давиденко Анатолій Никифорович 1940 АПТ "Гігант" 
7. Данюк Микола Михайлович 1955 АПТ "Маяк" 
8. Давидов Віктор Миколайович 1960 ПМК-145 
9. Дараган Олександр Миколайович 1966 АПТ "Маяк" 

10. Кліпатський Володимир Миколайович 1951 УМС 
11. Лакошко Микола Пантелійович 1958 АПТ "Маяк" 
12. Мельник Ігор Миколайович 1966 АПТ "Маяк" 
13. Мирошник Микола Михайлович 1954 УМС 
14. Сердюк Іван Іванович 1952 АПТ "Гігант" 
15. Сова Олександр Іванович 1963 Тростянецький РВВС
16. Сумцов Василь Григорович 1954 АПТ "Маяк" 
17. Тимченко Григорій Олексійович 1944 АПТ "Маяк" 
18. Тимченко Олександр Миколайович 1968 АПТ "Маяк" 
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СУЧАСНІ ТА ІСТОРИЧНІ НАЗВИ 
ВУЛИЦЬ СЕЛА 

Нова назва Сучасна назва Історична назва. 
 Алімова Пригородок 
Гірська Буденного Буденівка 
 Ватутіна Підгора 
 Восьмого березня Капказ 
 Гагаріна Гусаківка 
 Горького Верхній вигін 
Вишнева Дзержинського Перерваний яр 
Лугова Енгельса Стареча 
Лесі Українки Жовтнева Довга 
 Зарічна Зарічка 
 Зої Космодем'янської Петренківка 
Спортивна Калініна Нижня Вороп'янівка 
Розумівська Карла Маркса Малиця 
Козацька Кірова Нижній вигін 
 Ковпака Ступакова гора 
 Колгоспна Старшиненкова 
Гончарівка Котовського Гончарівка 
 Коцюбинського Петренківка 
Садова Крупської Петренківка 
 Кузнєцова Верхня Вороп'янівка 
Дружби Куйбишева Загребля 
 Кутузова Гребля 
 Лебединська Котівка 
Харківська Леніна Базарна вулиця 
 Лермонтова Петрушівка 
 Л. Толстого Холодна гора 
 Макаренка Підварки 
 Матросова Комарева 
 Маяковського Застава 
 Мічуріна Зеленський Яр 
 Миру Лободівка 
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Нова назва Сучасна назва Історична назва. 
 Нахімова Верхня Краснянка 
Котляревського Орджонікідзе Голопузівка 
Травнева Пархоменка Піски 
 Перемоги Перемоги 
 Першотравнева Шлях 
Благовіщенська Пролетарська Харченківка 
Урожайна Радянська Капказ 
 Робітнича Робітнича 
Слобідська Нижня Краснянка 
 

Свердлова 
Скринько Шкільна, Вигін 

 Сорок років КПУ 
 

Воздвиженська (повер-
нута історичнаназва) 

 Сумська Сумський шлях 
 Учительська Арапівка 
 Франка Саратова 
Лозова Фрунзе Лози 
 Ходатовича Полуляхівка 
Покровська Чапаєва Куток 
 Червоноармійська Рябківка 
 Черняховського Лободи 
 Чехова Толошний Яр 
 Чкалова Петухівка 
 Шевченко Луки 
Кленова Щорса Приточилівка 
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ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ ПО КОЛГОСПАХ 
ЗОНИ БОРОМЛЯНСЬКОЇ МТС 

У 1955 РОЦІ 
І. Наявність земельних угідь 
 
 В тому числі 

Назва колгоспів 

всього зем-
лі 
в загальн. 
користуван-
ні 

орної сіноко-
си 

пасо-
вища 

колгос-
пних 
лісів 

лісо-
смуг 

сади і 
ягоди 

боліт 

«Шлях Леніна» 2734 1755 217 171 199,7 102,4 20,1 11,7 

«Кірова» 1897 1196 105 239 122,4 69 14 — 

«Червона Армія» 2503 1791 110 171 156,3 103,6 61 15,8 

«Орджонікідзе» 3212 2012 195 467 131,3 106,2 2,1 36,1 

«Калініна» 3086 1895 183 486 120,7 109 17 35,8 

«Сталіна» (Боромля) 2067 1239 114 353 30,8 86,6 9 10,7 

«Сталіна» (Жигайлі-
вка) 

3419 2128 135 579 300 95,7 — 65 

«Леніна» 3684 2552 120 312 333,4 103,6 25 25,5 

«Молотова» 2494 1580 154 90 382 73,6 16 29,2 

Всього по МТС 25096 16138 1333 2868 1777 849 164,2 229,3 
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II. Наявність колгоспників і працездатних членів колгоспу (1955 р.) 
 Всього Серед них 
Назва колгоспів  

 
всього 
праце-
здатних 

жін. 40 
Л. 

підл. 
ДО 
16 р.

старші
(віком 
з 
16 р.) 

план 
витрат. 
прац. 

відпр. 
трудодн.
у 55 р. 

у 
рільн. 

у тва-
рин 

% неви-
конання 
мінімуму 

«Шлях Леніна» 901 444 305 139 121 246 178500 191749 79621 58938 12,8 

«Кірова» 482 307 208 99 85 175 155698 145927 71994 47452 6,8 

«Червона Ар-
мія»

620 311 200 111 130 160 205078 199712 118092 55173 5 

о>  «Орджонікі-
дзе»

610 318 210 108 70 222 190785 205600 114308 54856 6,2 

«Калініна» 624 434 289 145 77 190 175311 185935 88947 67102 8,2 

«Сталіна» (Бо-
ромля) 

373 227 154 73 46 157 135401 124171 62459 42880 15 

«Сталіна» (Жи-
гайлівка) 

842 339 192 147 70 168 190568 183000 90206 67613 1,2 

«Леніна» 759 502 326 176 81 99 224000 249000 110184 68183 3 

«Молотова» 660 465 338 127 106 178 196135 189906 103543 55342 12,7 

Всього по МТС 5871 3348 222 1125 786 1595 1651476 1675000 839354 517539 8,3 
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III. Бригади (1955 р.) 
 
Назва колгос-
пів 

У на-
явн. 
рільн. 
бриг. 

У 
них 
ла-
нок 

У них 
кол-
госпи. 

Кормо-
загот. 
бр. 

У них 
кол-
госпи.

Го-
родніх 
бригад 

У них 
чолов.

доярки Те-
лят-
ниці 

Тва-
рин. 

Сви-
нар-
ки 

Адм.-
упр. 
пер-
сонал 

«Шлях Лені-
на» 

4 29 450 1 30 1        42 18 3 13 8 14 

«Кірова» 3 20 290 1 43 1        29 10 6 13 7 9 

«Червона 
Армія» 

3 13 456 1 45 1        26 16 5 14 10 12 

Орджонікідзе» 4 16 190 1 15 1        16 15 3 12 6 9 

«Калініна» 3 22 342 — — 1        35 22 5 19 9 16 

«Сталіна» 2 17 164 1 11 1        27 12 2 14 5 11 

(Боромля)            

«Сталіна» 3 15 282 _ — 1        39 23 7 23 9 19 

(Жигайлівка)            

«Леніна» 4 30 456 — — 1        28 21 2 30 12 13 

«Молотова» 4 28 455 — — 1        23 19 4 11 10 10 

Всього по 
МТС 

 190 3085 5 144 9 265 156 37 149 76 113 
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IV. Засоби виробництва і наявність поголів'я худоби (1955 р.) 
 

 Автомобілі Із них  
Назва колгоспів ЗІС-

15 
ЗІС-
150 

ГАЗ-
51 
са-
моск

Ро-
боч. 
ко-
ней 

Ро-
боч. 
волів

Всьо-
го 
ВРХ 

корів не-
телів 

Свині із них 
сви-
но-
маток

Бджо
л. 
сімей 

Всьо-
го 
птиці 

Всього 
кролів 

«Шлях Леніна» — 3 61 39 437 177 25 225 65 100 650 10 

«Кірова» — 3 40 26 312 113 46 196 32 102 797 11 

«Червона Ар-
мія» 

— 4 82 47 465 200 20 349 65 120 697 — 

«Орджонікідзе» — 3 68 29 532 173 37 277 75 120 970 5 

«Калініна» 1 2 62 13 508 199 43 287 50 145 750 4 

«Сталіна»   5 35 14 328 132 22 144 43 112 782 5 

(Боромля)             

«Сталіна» — 3 50 49 556 187 64 420 75 201 1053 10 

(Жигайлівка)             

«Леніна» — 3 83 69 626 241 71 616 100 175 909 11 

«Молотова» — 3 72 54 439 166 52 386 60 224 928 11 

Всього по МТС 1 29 553 340 4203 1588 380 2900 565 1299 7536 67 
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V. Продуктивність тваринництва (1955) р. 
 
 Молоко М'ясо Шерсть Яєць 
Назва колгоспів вал. ц на 100 

га ріл-
лі 

на 1 
корову

вал. 
ц 

на 100 
г с/г 
угідь 

в т. ч. 
свиней 
на 100 га

вал. на 1 
вівцю 

на 100 
га зер-
нових 

на 1 
несучку

«Шлях Леніна» 1659 77,5 1030 364 17,0 4,6 9,2 2,3 858 20 

«Кірова» 925,6 60,1 777 296 19,2 4,9 10,4 2,8 1809 57 

«Червона Ар-
мія»

2482,5 116,5 1292 603 28,3 7,9 9,3 2,4 1484 34 

«Орджонікідзе» 2035,6 76,2 1248 632 23,6 6,1 15,0 3,6 686 37 

«Калініна» 1836,6 71,2 1049 742 28,7 5,9 12,0 2,5 1110 33 

«Сталіна» (Бо-
ромля) 

1440 84,2 1152 345 20,1 5,0 7,0 2,4 3185 79 

«Сталіна» (Жи-
гайлівка) 

17504 61,8 920 558 19,7 7,1 7,2 1,9 420 18 

«Леніна» 3071,2 99,4 1272 746 24,8 8,2 13,4 1,8 1172 33 

«Молотова» 1905,3 104,1 1095 441,2 24,1 10,5 11,3 2,7 848 49 

Всього по МТС 16385,1 80,0 1067 4486 21,9 6,6 92,4 2,46 1149 39 
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VI. Навантаження на одного працездатного і урожай зернових культур 
 
  Врожайність за 1955 рік  
Назва колгоспів 

Нава-
таж. 
на 1 
трак-
тор 
на 
оранці

Наван-
таження 
на 1 
фактор 
на ора-
нці під 
зернові 

Наван-
таж, 
цукро-
вих бу-
ряків 
 
 

всього 
зернових 
з кукуру-
дзою 

кукуру-
дзи 

пше-
ниця 

жито цук-
рові 
буря-
ки 

карто-
пля 

«Шлях Леніна» 4 1,22 1,30 16,2 17,7 19,5 15,5 98,3 46 

«Кірова» 3,89 1,22 1,22 16,15 20,75 17,97 13,46 49,3 41,74 

«Червона Ар-
мія» 

5,76 2,0 1,54 17 19,1 18,8 16,1 76,7 115 

 «Орджонікідзе» 6,2 1,7 1,13 15,5 19,4 16,6 15,4 55,5 31,4 
 «Калініна» 4,1 1,1 1,30 15,9 19,8 15,7 17,7 41 54,2 

«Сталіна» (Бо-
ромля) 

5,67 1,42 1,60 14,5 15,7 15 15,60 52 33 

«Сталіна» (Жи-
гайлівка) 

6,2 1,57 1,20 14,3 15 15,5 11 44,4 53 

«Леніна» 5,1 1,5 1.21 15,9 17,96 18,81 13,08 10353 39,01 

«Молотова» 3,4 1,27 1,12 17,74 22,43 18,33 16,66 96 82,9 

Всього по МТС 4,7 1,38 1,2 15,71 18,8 17,3 14,8 73 58,3 
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VII. Грошовий прибуток в карбованцях (1950-1955 рр.) (1 частина) 
1960 1961 1962 1963 Назва колгоспів 

всього на 1 
га 

ріллі 

всього на 1 
га 

ріллі 

всього на 1 
га 

ріллі 

всього на 1 
га 

ріллі 
«Шлях Леніна» 309982 190 520633 280 398243 225 454576 235 
«Кірова» 169174 130 419782 330 519543 434 418263 250 
«Червона Армія» 395681 207 805126 461 1020166 580 884010 484 
«Орджонікідзе» 176304 84 418513 199 612280 303 545930 270 
«Калініна» 182890 87 411485 206 469856 243 420384 218 
«Сталіна» (Бо-
ромля) 

152297 117 548690 427 570072 490 500411 438 

«Сталіна» (Жи-
гайлівка) 

361317 157 390430 175 467096 222 473301 227 

«Леніна» 541930 200 797468 293 635911 247 811150 311 
«Молотова» 308930 180 627181 374 605387 370 408463 248 
Всього по МТС 2598471 153 4939308 305 5299094 328 4916488 304 
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VII. Грошовий прибуток в карбованцях (1950-1955 рр.) (2 частина) 
1954 1955 В тому числі Назва колгоспів 

всього на 1 
га 

ріллі 

всього на 1 
га 

ріллі 

від тва-
рин. 

% 
при-
бутку 

від 
рільн. 

% 
при-
бутку 

«Шлях Леніна» 503810 235 606649 346 202388 33,3 363592 59,9 
«Кірова» 562206 236 397317 332 176779 44,7 186429 46,9 
«Червона Армія» 1000134 484 852224 476 353610 41,4 451995 53 
«Орджонікідзе» 416762 156 577997 287 297448 51,4 258321 44,6 
«Калініна» 400470 156 628224 331 262056 41,7 341506 54,3 
«Сталіна» (Бо-
ромля) 

583473 443 584701 472 226034 38,6 341998 58,4 

«Сталіна» (Жи-
гайлівка) 

558000 198 630468 298 255039 40,4 339138 53,7 

«Леніна» 1009478 397 1112429 432 631220 56,7 415492 37,3 
«Молотова» 851216 465 890719 564 333651 37,4 514633 57,7 
Всього по МТС 5885549 364 6280700 395 2738225 42,7 3313104 51,9 
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VIII. Видано на трудодні (1950-1955 рр.) 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 Назва колгос-
пів гро-

шима 
хлібом гро

ши-
ма 

хлі-
бом 

гро-
шима 

хлі-
бом 

гро-
шима 

хлі-
бом 

гро-
шима 

хлі-
бом 

гро-
шима 

хлі-
бом 

«Шлях Лені-
на» 

0,58 0,835 1,3 0,700 0,16 1,2 0,50 1,3 0,5 0,700 0,81 2,230 

«Кірова» 0,57 1,5 1,75 1,0 1,37 1,7 0,82 1,6 0,57 0,500 0,60 1,500 
«Червона 
Армія» 

1,0 1,0 2,0 0,900 2,35 1,1 1,3 1,0 1,65 0,750 1,10 1,500 

«Орджонікі-
дзе» 

0,15 0,700 1,0 1,0 1,14 1,0 0,75 1,1 0,40 0,600 0,75 1,900 

«Калініна» 0,2 0,770 1,0 1,5 0,86 1,4 0,8 1,2 0,75 0,810 1,20 1,700 
«Сталіна» 
(Боромля) 

0,45 0,870 2,2 0,970 2,0 1,5 1,0 1,5 1,36 0,900 1,35 1,970 

«Сталіна» 
(Жигайлівка) 

1,0 1,8 0,7 0,600 0,45 1,5 0,55 1,0 0,30 0,680 1,0 2,000 

«Леніна» 1,1 1,5 1,5 0,600 0,60 1,6 1,5 1,4 2,0 1,0 2,12 1,230 
«Молотова» 0,82 1,7 1,85 1,0 1,32 1,5 0,61 1,5 0,9 0,900 1,52 1,600 
Всього по МТС 0,64 1,63 1,47 0,811 1,15 1,40

0 
0,88 1,300 1,1 0,800 0,90 1,800 
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IX. Урожайність зернових з кукурудзою у центнерах (1950-1955 рр.) 
Назва колгоспів 1950 1951 1952 1953 1954 1955
«Шлях Леніна» 9,8 9,7 10,6 8,5 9,5 16,2 
«Кірова» 10,7 10,2 14,3 12,4 9,2 16,15
«Червона Армія» 11,1 8,7 11,0 10,0 12,2 17,0 
«Орджонікідзе» 8,8 8,7 9,6 8,7 7,4 15,5 
«Калініна» 8,3 8,5 8,7 8,5 9,7 15,9 
«Сталіна» (Боромля) 9,4 8,7 9,7 9,3 9,9 14,5 
«Сталіна» (Жигайлівка) 9,7 8,2 9,1 8,6 9,4 14,3 
«Леніна» 10,4 8,4 11,0 9,2 11,2 15,9 
«Молотова» 11,8 10,2 13,1 12,0 11,2 17,74
Всього по МТС 10,0 9,0 10,8 9,4 9,8 15,7 
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X. Урожайність цукрових буряків у центнерах (1950-1955 рр.) 
Назва колгоспів 1950 1951 1952 1953 1954 1955
«Шлях Леніна» 120 176,5 129 106 103,6 80,3 
«Кірова» 110 177,3 156 132 130,7 49,3 
«Червона Армія» 160 229,7 203 145 176 76,7 
«Орджонікідзе» 99 165,1 158 116 60,5 55,5 
«Калініна» 90 166 132 100 75 41 
«Сталіна» (Боромля) 120 198 205 110 98,3 52 
«Сталіна» (Жигайлівка) 143 194 165 150 118,9 44,4 
«Леніна» 173 267 202 156 141 103,5
«Молотова» 139 232 194 137 113 96 
Всього по МТС 128 200 171,5 129,5 113,0 73 
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XI. Урожайність картоплі в центнерах(1950-1955 рр.) 
Назва колгоспів 1950 1951 1952 1953 1954 1955
«Шлях Леніна»   21 16 64 46 
«Кірова»   40 30 55,9 41,74
«Червона Армія»   62 24 64 115 
«Орджонікідзе»   37 31 56,3 31,4 

«Калініна»   27 60 63,4 54,2 
«Сталіна» (Боромля)   44 16 55 33 
«Сталіна» (Жигайлівка)   16 21 50 53 
«Леніна»   45 45 61 39,91
«Молотова»   80 23 87 82,9 
Всього по МТС   54 30 65 58,3 
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XII. Удій на одну фуражну корову в кг(1950-1955 рр.) 
Назва колгоспів 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
«Шлях Леніна» 1000 1292 863 519,5 726,9 945 
«Кірова» 1196 993 640 512,2 694 792 
«Червона Армія» 1088 1155 1066 899 988,4 1196,2
«Орджонікідзе» 1160 1099 1015 815 710 1151,4
«Калініна» 1004 932 808 602 894,4 1053 
«Сталіна» (Боромля) 1557 1328 915 1099 1187,2 1055 
«Сталіна» (Жигайлівка) 1525 1410 886 660,3 693,3 920,2 
«Леніна» 1486 1274 995 1087 1033 1276,4
«Молотова» 1178 1241 865 766,5 699,2 1040 
Всього по МТС 1243 1181 894 773 847 1080 
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XIII. Вихід свинини на 100 га ріллі в центнерах (1950-1955 рр.) 
Назва колгоспів 1950 1951 1952 1953 1954 1955
«Шлях Леніна» - - - 2,8 3,5 4,6 
«Кірова» - - 3,1 7,1 6,8 4,9 
«Червона Армія» - - - 6,7 7,5 7,8 
«Орджонікідзе» - - - 4,0 3,5 6,1 
«Калініна» - - 1,9 3,7 4,5 5,9 
«Сталіна» (Боромля) - - 5,0 6.4 7,0 5,0 
«Сталіна» (Жигайлівка) - - - 1,5 3,2 7,1 
«Леніна» - - - 3,9 4,6 8,2 
«Молотова» - - 3,9 6,0 5,2 10,5
Всього по МТС - - - 4,4 4,9 6,6 
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XIV. Здано с/г продукції за 1955 р. на 100 га ріллі та угідь 
Назва колгоспів Хліба Молока М'яса В т. ч. сви-

нини 
Яєць Шерсті

«Шлях Леніна» 194,8 56,3 14,9 2,0 831 43 
«Кірова» 317,9 39,4 13,7 5,6 2124 67 
«Червона Армія» 355,3 76,2 13,7 2,7 1082 43 
«Орджонікідзе» 367,9 55,9 16,2 6,9 650 56 
«Калініна» 382,6 52,6 18,6 5,8 1042 46 
«Сталіна» (Боромля) 231,4 53,9 13,4 4,7 2712 41 
«Сталіна» (Жигайлів-
ка) 

255,6 41,2 14,7 5,1 847 25 

«Леніна» 325,3 77,8 16,6 11,3 993 36 
«Молотова» 290 78,0 9,1 8,0 1239 60 
Всього по МТС 311 59,4 14,9 6,3 1156 45 
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ДАНІ ВИТРАТ ТРУДОДНІВ У 1955 РОЦІ У КОЛГОСПАХ ЗОНИ БОРОМ-
ЛЯНСЬКОЇ МТС НА ОДИН ГЕКТАР С/Г РІЛЛІ І НА АДМІНІСТРАТИВНО-

УПРАВЛІНСЬКІ ВИТРАТИ 
Всього трудоднів В т. ч. адмін.-

управл. 
Назва колгоспів 

по колго-
спу 

на 1 га 
ріллі 

Всього 
трудоднів 

на 1 га 
ріллі 

% трудоднів нарахованих 
адмін.- управл. персоналу 

«Шлях Леніна» 191749 89,5 8195 2,42 4,2 
«Кірова» 141230 91,6 8073 5,25 5,7 
«Червона Армія» 199712 93,8 8734 4,1 4,4 
«Орджонікідзе» 204144 76,6 6500 2,4 3,1 
«Калініна» 186626 73,2 8977 3,49 4,8 
«Сталіна» (Боро-
мля) 

122368 87,7 5194 3,87 4,25 

«Сталіна» (Жи-
гайлівка) 

183000 65,8 8927 3,1 4,8 

«Леніна» 234947 78,0 11377 3,8 4,8 
«Молотова» 189906 104,3 8698 4,8 4,6 
Всього по МТС 1653682 82,3 74676 3,7 4,5 
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ДАНІ ПРО ПЕРЕВИТРАТИ ТРУДОДНІВ У КОЛГОСПАХ ЗОНИ БОРОМ-
ЛЯНСЬКОЇ МТС ЗА 1955 р. 
Всього трудоднів В тому числі 

зерна, ц грошей, крб 
Назва колгоспів 

у рос-
линництві 

у тва-
рин-
ництві 

на 
адм.-
упр. 

всього 
трудодн. всього на 

трудо-
день 

всього на 
трудо-
день 

«Шлях Леніна» - 13304 65 13369 267 2,0 8021 0,60 
«Кірова» 9126 3322 580 13028 195 1,5 7817 0,60 
«Червона Ар-
мія» 

51820 - 534 52354 784 1,5 57589 1,10 

«Орджонікідзе» 22077 5371 1496 28944 520 1,8 21708 0,75 
«Калініна» 48437 10007 493 58937 1178 2,0 70724 1,20 
«Сталіна» (Бо-
ромля) 

5938 5534 285 11757 199 1 7 13521 1,15 

«Сталіна» (Жи-
гайлівка) 

38407 6883 1892 47182 707 1,5 47182 1,00 

«Леніна» 18161 8044 3997 30202 604 2,0 64028 2,12 
«Молотова» 14690 - 1320 16010 240 1,5 24335 1,52 
Всього по МТС 208656 52465 10662 271783 4694  314925  
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ДАНІ ПРО ПОСІВНІ ПЛОЩІ, УРОЖАЙНІСТЬ ТА ВАЛОВІ ЗБОРИ ОСНОВ-
НИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПО САПТЗТ «МАЯК» 

Зернові всього В т. ч. озим. пшен. Ячмінь Цукрові буряки Соняшник Роки 
пло-
ща га 

урож. 
ц 

валов. 
збір, 
т 

пло-
ща га 

урож. 
ц 

валов. 
збір, 
т 

пло-
ща га 

урож. 
ц 

валов. 
збір, 
т 

пло-
ща 
га 

урож. 
ц 

валов. 
збір, 
т 

пло-
ща 
га 

урож. 
ц 

валов. 
збір, 
т 

1963 3155 14,6 4141 546 10,6 576 364 4,3 159 603 65 3912 132 10,7 141 
1964 3052 17,2 5254 550 12,4 686 252 17,1 949 730 144 10197 254 14.2 363 
1965 2332 19,9 4573 1066 21,3 2276 252 21,9 551 644 204 13168 241 13,5 326 
1966 2362 22,4 5289 1386 25,9 3600 315 20,5 649 650 161 10467 162 12 194 
1967 2396 18,9 4548 1241 18,1 2248 374 18,3 685 600 221 13280 140 16,7 235 
1968 2337 19,7 4616 1313 21,8 2860 218 18,2 397 585 298 17448 165 20,3 335 
1969 2568 28,3 7199 201 34,8 700 1171 31,7 3723 570 221 12628 200 16,2 324 
1970 2551 22,9 5816 1092 23,6 2577 642 23,7 1522 570 289 16454 147 14,1 208 
1971 2568 26,1 6719 1397 23,1 4068 279 20,4 570 580 276 16023 160 15,7 251 
1972 2728 22,5 6148 281 19,8 5577 1160 23,6 2734 590 171 10082 213 15,7 335 
1973 2580 25,6 6598 1003 34 3414 624 23,4 1462 590 253 15045 130 9,2 119 
1974 2574 27,6 7124 1037 359 3724 718 26,8 1926 600 211 12660 130 14 182 
1975 2665 20,5 5490 1320 19,3 2552 685 22,5 1542 605 212 12824 139 13,9 194 
1976 2445 33,9 8301 553 33,5 1853 1239 38,6 4781 590 315 18590 130 5,3 69 
1977 2538 30,6 7771 1266 35,8 4534 699 28,4 1985 615 3195 19659 130 13,1 170 
1978 2520 36,6 9223 1454 40,7 5921 651 35,8 2329 601 341 20724 130 11,4 149 
1979 2300 24,9 5725 1208 32,7 3920 400 21,3 852 600 293 17592 130 18,9 246 
1980 2750 29,3 8044 1500 33,2 4974 440 26,9 1185 600 292 17662 130 6,1 79 
1981 2460 26,8 6582 1450 30,9 4478 400 25,8 1034 480 193 9247 125 14 175 
1982 2477 34,3 8507 1590 41,5 6596 212 25,3 537 606 188 11392 125 13,6 170 
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Продовження 
ДАНІ ПРО ПОСІВНІ ПЛОЩІ, УРОЖАЙНІСТЬ ТА ВАЛОВІ ЗБОРИ ОСНОВ-

НИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПО САПТЗТ «МАЯК» 
 

Зернові всього В т. ч. озим. пшен. Ячмінь Цукрові буряки Соняшник Роки 
пло-
ща 
га 

урож. 
ц 

валов. 
збір, 
т 

пло-
ща 
га 

урож. 
ц 

валов. 
збір, 
т 

пло-
ща 
га 

урож. 
ц 

валов. 
збір, 
т 

пло-
ща 
га 

урож. 
ц 

валов. 
збір, 
т 

пло-
ща 
га 

урож. 
ц 

ва-
лов. 
збір, 
т 

1983 2485 34,6 8608 1610 38,9 6271 212 34,9 742 603 301 18144 125 20,8 280 
1984 2445 25,6 6274 1133 25,1 2844 652 25,4 1854 568 246 13947 125 17 213 
1986 2480 34,8 8646 641 49,9 3199 1094 31.9 3485 560 265 14867 125 18.6 233 
1987 2408 37,7 9090 1128 43,6 4919 532 38,3 2037 560 269 15065 125 23,3 291 
1988 2440 35,0 8552 1305 41,3 5392 310 31,5 978 560 249 13931 125 18,1 227 
1989 2505 40,4 9965 977 46,9 4589 697 37,6 2618 560 245 13698 125 27,6 345 
1990 2285 44,9 10258 1173 47,3 5550 355 46,6 1654 560 285 15955 125 24 300 
1991 2320 32,9 7635 1030 36,1 3724 550 30,1 1658 560 256 14315 125 22,1 276 
1992 2295 39,5 9063 1100 38,4 4224 455 45,4 2064 560 166 9309 125 22,1 276 
1993 2215 41,6 9227 835 50,5 4220 815 45.5 3708 560 183 10242 125 19,0 238 
1994 2230 37,1 8295 558 47,1 2626 1170 38,3 4489 540 192 10389 145 16,7 242 
1995 2215 35,8 7924 309 40,1 1241 1368 38,3 5203 57 220 12544 230 10.8 249 
1996 2200 35,7 7848 1390 39,6 5511 300 32,7 981 501 176 8821 200 17.9 357 
1997 2185 30,3 6288,4 1283 35,7 4584,9 392 28,5 1116,7 530 182 9632 200 9.3 1859 
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ДАНІ ПРО САПТЗТ «МАЯК» ЗА 1962-1997 РР. 
ПО ТЕХНІЧНОМУ ОСНАЩЕННЮ, КІЛЬКОСТІ 

ПРАЦЮЮЧИХ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 
Рівень ренатбельн. % 

в т. ч. 
Роки К-сть трак-

торів шт. 
К-стькомб. 

зерн. 
К-сть авто-
машин 

Число працю-
ючих, чол. всього по 

госп. рослин. тварин.
1963 35 7 20 956 1,4 86,4 — 28,6 
1964 42 8 20 949 43 185 — 0,01 
1965 36 5 22 978 45 88 7,5 
1966 38 7 27 1076 50 103 11,8 
1967 40 10 30 1082 54 99,1 21,4 
1968 42 10 37 1171 34 64 16 
1969 43 10 37 1131 37 94 9,6 
1970 46 13 42 980 45,6 78 31,7 
1971 47 15 40 974 33,5 41,4 26,8 
1972 48 14 39 948 44,9 77,5 29,5 
1973 47 11 40 891 25,4 22,1 28,4 
1974 44 11 41 778 37,4 49,8 31,1 
1975 48 10 41 778 37,3 55,4 24,7 
1976 48 10 43 784 27,1 43,4 .19,9 
1977 51 11 45 747 37,2 63,2 20,6 
1978 58 11 46 745 19,8 42,7 10,4 
1979 60 13 49 747 20,5 46,3 11,6 
1980 60 14 53 724 24,7 40,6 14,2 
1981 60 13 52 719 15,9 41,4 1,8 
1982 60 12 52 717 14,4 53,4 3,1 
1983 61 13 55 716 51,8 121,1 24,3 
1984 62 13 56 699 26,2 81,9 12,1 
1985 61 13 54 700 27 85 14 
1986 63 13 55 720 35 89 18 
1987 66 13 56 690 42,4 100,6 22,1 
1988 67 14 55 659 38,9 103,5 18,3 
1989 .64 15 53 659 41,3 107,6 21,0 
1990 65 15 55 669 67,3 158,8 30,8 
1991 65 14 55 645 80,7 167,4 40,2 
1992 66 14 55 646 211,7 413,1 122,7 
1993 65 14 55 544 162,1 222,3 109,8 
1994 62 14 56 511 126,4 240,6 48,7 
1995 61 14 56 513 4,5 55,4 -32,1 
1996 61 14 56 530 26,2 115,7 - 10,8 
1997 62 14 53 518 5,5 91 -23,9 
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ДАНІ ПРО САПТЗТ «МАЯК» ЗА 1962-1997 РР. ПО РОЗВИТКУТВАРИН-
НИЦТВА 

Поголів'я 
гол. 

Середньодобові прирости, 
г 

Роки 

ВРХ свиней ВРХ свиней 

Удій на 1 фур. корову, 
кг 

1963 2499 1480 247 210 1407 
1964 2633 2131 373 135 1492 
1965 2821 2703 300 154 2137 
1966 2949 2600 320 220 2027 
1967 3128 2318 305 320 2250 
1968 3014 2428 335 395 2553 
1969 2934 2332 365 405 2633 
1970 2948 2771 390 440 2836 
1971 2961 2380 386 226 2771 
1972 2981 2655 370 272 2778 
1973 3029 2762 360 280 3054 
1974 3064 2934 400 260 3121 
1975 3141 2248 415 192 3173 
1976 3209 2900 452 260 2970 
1977 3669 3357 447 330 2977 
1978 3670 3422 477 350 3056 
1979 3769 3464 430 316 3036 
1980 3886 3636 384 239 3046 
1981 3962 4157 386 202 2760 
1982 3966 4318 386 239 2681 
1983 3970 4540 390 309 2882 
1984 3970 4600 381 211 2715 
1985 3970 4600 380 230 2850 
1986 3977 4602 387 250 3074 
1987 3977 4602 371 242 3191 
1988 3976 4602 362 241 3172 
1989 3883 4602 405 260 3080 
1990 3885 4602 451 268 3373 
1991 3991 3507 419 260 2804 
1992 3725 3973 385 220 2523 
1993 3750 3002 361 186 2693 
1994 3772 2752 308 149 2615 
1995 3658 2001 366 111 2800 
1996 3725 2508 376 282 3344 
1997 3767 1718 370 279 3072 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 
УГІДДЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ В САПТЗТ «ГІГАНТ» 

1964-1970 рр. 
 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Кількість працюючих 911 889 889 973 835 939 979 
Фонд оплати праці 317371 584563 660403 669046 636649 627543 678177
Середньомісячна оплата1 
працівника 

29 55 38 62 65 56 57 

Оплата 1 людино-дня 2,40 2,39 3,35 3,24 2,05 3,13 3,26 
Чистий прибуток тис.  886 989 408 516 460 348 518 
Рентабельність % 45,3 45 45,5 55,7 45 31,5 42,3 

Наявність техніки: 
тракторів 32 32 36, 36 36 43 49 
автомашин 20 21 22 23 25 28 31 
зернових комбайнів 6 5 7 8 8 8 8 
Кількість землі всього 8350 8350 8350 8345 8336 8336 8296 
в т. ч. с/г угідь 6496 6449 6469 6392 6372 6310 6288 
з них ріллі 4985 4954 4980 4930 4955 4893 4886 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 
УГІДДЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ В САПТЗТ «ГІГАНТ» 

1971-1978 рр. 
 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Кількість працюючих 935 888 868 777 868 814 659 673 
Фонд оплати праці 613093 635626 657984 647306 674610 746513 754752 818652
Середньомісячна 
оплата1 працівника 

54 59 63 69 65 74 95 101 

Оплата 1 людино-
дня 

3,10 
 

3,27 
 

3,42 
 

3,57 3,88 
 

4,01 4,83 4,96 

Чистий прибуток 
тис. 

239 
 

336 
 

254 272 342 400 323 223 
 

Рентабельність % 19,3 26,7 18,7 17,7 24 22,1 20,1 12,6 
Наявність техніки: 

тракторів 52 55 54 53 52 52 55 56 
автомашин 29 28 29 30 31 11 11 12 
зернових комбайнів 8 9 14 14 12 11 11 12 
Кількість землі всьо-
го 

8296 8296 3298 8296 8295 8295 8295 8295 

в т. ч. с/г угідь 6281 6298 5296 6297 6315 6308 6277 6253 
з них ріллі 4884 4899 4899 4996 4899 4902 4902 4896 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 
УГІДДЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ В САПТЗТ «ГІГАНТ» 

1979-1988 рр. 
 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Кількість працю-
ючих 

819 817 625 648 598 624 632 611 596 592 

Фонд оплати 
праці 

801090 808540 820832 824601 927323 891000 932427 942 982 1003

Середньомісячна 
оплата1 праців-
ника 

81 82 107 106 129 147 126 1671 1696 141 

Оплата 1 люди-
но-дня 

4,86 4,94 4,86 5,01 5,60 5,72 5,84 6,68 3,12 4,70 

Чистий прибуток 
тис.  

184 136 85292 150 407 558 515 259 743 148 

Рентабельність 
% 

10,3 7 4,4 7,1 22,5 21,4 6,6 9,1 26,7 5,2 

 Наявність техніки: 
тракторів 59 55 57 60 61 65 65 61 59 60 
автомашин 12 12 12 13 13 13 16 18 18 15 
зернових ком-
байнів 

          

Кількість землі 
всього 

8290 8290 8286 8378 8378 8378 8378 8378 8378 8378

в т. ч. с/г угідь 6259 6247 6201 6527 6493 6492 6480 6496 6492 6491
з них ріллі 4895 4893 4893 4988 4988 4995 4996 4995 4998 4993
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 
УГІДДЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ В САПТЗТ «ГІГАНТ» 

1989-1997 рр. 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Кількість працю-
ючих 

574 572 669 586 583 565 508 347 325 

Фонд оплати 
праці 

1075 1236 2002 24656 926000 8715 22717 260200 265000 

Середньомісячна 
оплата1 праців-
ника 

456 1180 306 3506 132816 842920 3726542 6248800 67,95 

Оплата 1 люди-
но-дня 

5,23 5,25      2,57 2,60 

Чистий прибуток 
тис.  

686 668 4011 82611 3909 6201 1367 - 48,3 -660000 

Рентабельність 
% 

22,1 55,6 79,2 177,8 168,7 19,9 + 1,1 - 2,7 - 32,4 

Наявність техніки: 
тракторів 53 54 54 67 61 65 68 68 63 
автомашин  45 53 57 58 55 51 47 47 
зернових ком-
байнів 

13 10 10 10 12 10 8 8 8 

Кількість землі 
всього 

8378 8378 8378 7636 7637 7581 7568 7541 7517 

в т. ч. с/г угідь 6465 6465 6450 6378 6245 6245 6233 6238 62154 
з них ріллі 4983 4879 4879 4838 4714 4975 4662 4622 4598,9 
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ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В САПТЗТ 
«ГІГАНТ» 1964-1971 рр. 

 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Виробництво: зерна 
ц 

50977 48831 55696 53146 53053 60841 50731 62263 

цукрових буряків 105290 107004 102976 115632 162052 120695 127272 105704
соняшника 2322 1754 2093 2760 2625 2119 1985 2079 
молока 12586 194; 6 18987 20133 23268 23756 24321 21170 
м'яса 59 60 100 107,3 115 148 129 150 
шерсті 25,9 ЗО 31 28,6 29,9 27 27,3 29,95 
Продаж: зерна ц 16301 19443 29027 19250 22047 28665 23682 21320 
цукрових буряків 105290 105263 102976 115632 162052 120695 127272 105704
соняшника 546 1503 929 881 847 863 1087 1084 
молока 10119 15154 15167 18307 65 20245 20256 18053 
м'яса 530 440 420 723 2052 1003 870 1180 
шерсті 25,9 30,31 31 28,6 29,9 27 27,3 29,95 
Урожайність: зерно-
вих 

16,8 19,8 28,1 21,2 21,2 26,1 18,4 25,1 

цукрових буряків 135,5 150,1 149 192 268,3 211,7 223,3 182,2 
соняшника 13,5 11,2 14 18,4 17,5 14,1 13,6 15,4 
Продуктивність ху-
доби:удій на фур. 
корову 

1316 1859 1906 2040 2391 2419 2512 2230 

середньодобовий 
приріст ВР 

  400 280 560 312 268 372 

свиней   250 200 320 240 201 286 
Поголів'я: ВРХ всьо-
го 

2403 2516 27562 2956 2874 2672 2480 2480 

в т. ч. корів 969 995 1022 954 995 1000 1000 1000 
свиней 1080 1799 2426 2086 1883 2186 2085 2085 
в т. ч. основних сви-
номаток 

238 186 165 116 200 200 225 225 

овець 1420 1474 1443 1414 1340 1350 1351 1351 
коней 226 239 236 243 201 182 190 191 
Настриг шерсті 2,0 2,13 2,1 1,9 2,1 2,0 2,0 2,2 
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ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В САПТЗТ  
«ГІГАНТ» 1972-1980 рр. 

 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Виробництво: зерна 
ц 

59206 65883 65904 51134 74994 71855 86269 44733 69228 

цукрових буряків 61291 117740 95997 75549 164991 142411 147630 112365 139264

соняшника 2253 935 1679 2500 1240 2177 2483 2585 33763 

молока 21499 24144 25813 27856 27917 29805 28507 33334 32634 

м'яса 174 166 182 127 225 333 351 342 218 

шерсті 26,26 14,74 22 20,6 14 15 16,35 15 18,6 

Продаж зерна ц 21982 28377 26566 21647 21935 36480 36590 19569 33584 

цукрових буряків 61291 114790 95997 75549 164991 142411 147630 112365 139264

соняшника 1571 935 1458 1531 1086 1991 2212 2470 1050 

молока 18280 21717 23476 25040 25250 16823 25281 30310 29967 

м'яса 1440 1560 1720 1220 2220 3330 3200 3420 2060 

шерсті 26,26 14.74 22 20,6 14 15 16,35 15 18,6 

Урожайність: зерно-
вих 

22,0 26,0 25,8 19,4 29 26,2 32,1 19,3 26,0 

цукрових буряків 103,9 188 160 136 284,4 237,3 246 183,7 232,1 

соняшника 15,5 6,2 12,3 17,6 7,7 13,6 15,5 16,4 8,3 

Продуктивність ху-
доби:удій на фур. 
корову 

2118 2342 2482 2621 2457 2392 2202 2385 2257 

середньодобовий 
приріст ВР 

349 400 480 380 370 556 464 399 388 

свиней 181 251 310 316 285 278 250 238 168 

Поголів'я: ВРХ всьо-
го 

1,9 1.4 2,3 2,1 2,3 2,5 2,0 1,7 2,2 

в т. ч. корів 2924 2929 3082 3668 3482 3515 3455 3456 3458 

свиней 1030 1040 1040 1080 1200 1265 1320 1465 1530 

в т. ч. основних сви-
номаток. 

1954 1366 1022 612 1010 1405 1728 2018 2336 

овець 190 130 68 50 100 100 150 150 175 

коней 1040 906 965 766 605 810 880 84 746 

Настриг шерсті 166 145 140 111 92 96 93 95 95 
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ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В САПТЗТ  
«ГІГАНТ» 1981 -1989 рр. 

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Виробництво: зерна 
ц 

55459 74191 69375 62513 79667 70000 83984 70931 91360 

цукрових буряків 76320 84239 110485 114699 139820 110642 139884 93522 167710

соняшника 2184 2295 2276 2913 3379 2830 2649 2697 2760 

молока 29582 29536 32860 31468 35342 37365 37540 36361 36959 

м'яса 361 347 401 408 256 368 395 394 389 

шерсті 16 21 22,2 26 15 25,3 27,03 31,48 24,3 

Продаж: зерна ц 27009 35670 36207 24242 37010 33779 39711 30036 36172 

цукрових буряків 68974 648 100061 103200 108778 96398 117020 75825 143180

соняшника 1748 1460 1616 2344 1380 2288 1830 1926 1805 

молока 24107 23720 25541 26720 30230 30649 32141 29840 30530 

м'яса 3325 3190 3130 3301 3310 3430 3610 3750 3800 

шерсті 16 21 22,2 26 15 11 10,9 12,3 10,1 

Урожайність: зерно-
вих 

23,7 26,6 23,8 19,5 27,2 25,3 31,3 26 34,5 

цукрових буряків 126,8 136,3 115,6 216,3 201,8 161,4 225 166 260 

соняшника 14,9 19,1 13,5   18,2 17,1 17,4 19,4 

Продуктивність ху-
доби:удій на фур. 
корову 

1920 1825 2063 1967 2208 2226 2238 2135 2166 

середньодобовий 
приріст ВР 

410 319 407 374 372 300 230 220 228 

свиней 141 192 172 128 133 178 185 141 183 

Поголів'я: ВРХ всьо-
го 

2,1 2,1 2,3 2,5 2,9 2,4 2,7 2,9 2,4 

в т. ч. корів 3385 3447 3551 3562 3579 3678 3666 3649 3813 

свиней 1540 1590 1600 1600 1605 1602 1600 1600 1600 

в т. ч. основних сви-
номаток 

2233 2283 2503 2562 2722 2726 2360 2360 2360 

овець 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

коней 859 986 1006 1176 1054 1055 980 980 1012 

Настриг шерсті 70 99 95 100 92 93 65 65 64 
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ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В САПТЗТ 
«ГІГАНТ» 1990-1997 рр. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Виробництво: зерна ц 90758 56600 68571 74842 79183 52711 51040 39540
цукрових буряків 142812 85950 55760 95980 53800 60122 8210 8260 
соняшника 2634 1507 3617 1606 1995 1850 2650 2452 
молока 41821 38621 27991 26437 26437 24063 16350 7243 
м'яса 419 316 333 3190 3940 273,7 144 252 
шерсті 28 29 20 24 15 20 13 — 
Продаж: зерна ц 3035 50668 49675 37280 37908 18518 14691 11610
цукрових буряків 133513 85950 55760 95280 53800 60122 8210 8260 
соняшника 1800 1507 1571 385 658 229 — — 
молока 38444 35247 25666 26075 22304 18211 11010 4134 
м'яса 3800 4260 2880 2824 2336 1558 952 352 
шерсті 10,2 29,2 20 24 15 20 13 — 
Урожайність: зернових 36 25,6 31,4 34,9 33,6 23,2 22,8 174 
цукрових буряків 269 145,4 92 164,3 107,6 111,7 60,4 43,5 
соняшника 18,5 7,9 19 8 10 6,5 10,4 5,9 
Продуктивність худоби:удій 
на фур. корову 

2614 2413 1749 2012 2035 2005 1811 905 

середньодобовий приріст ВР 289 308 240 196 270 249 243 — 
свиней 137 133 79 145 176 125 208 98 
Поголів'я: ВРХ всього 2,8 2,9 2,1 2,6 1,6 2,4 2,1 — 
в т. ч. корів 3813 3945 3380 3364 3264 3242 2589 1602 
свиней 1600 1600 1350 1350 1350 1000 1000 700 
в т. ч. основних свиноматок 2507 2799 2453 2453 2802 2943 2526 1702 
овець 140 140 140 140 140 140 148 140 
коней 1138 997 987 928 917 807 591 — 
Настриг шерсті 63 70 70 72 71 70 57 63 
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ВВЕДЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПМК-145 
У 6 РАЙОНАХ ОБЛАСТІ 
З 1969 ПО 1997 рр. 

Осушування 6089 га 
Зрошування 4429 га 
Культуртехніка 14472 га 
Ставки 371 га 
Протиерозійні споруди по ярах 24 шт. 
Силососховища 55 шт. 
Житло 8590 м2 -129 кв. 
Позаквартальні мережі 1,6 км 
Рекультивація земель 9 га 
Водопроводи 34,2 км 
Болотно-підготов. роботи 47 га 
Автогараж на 25 місць введено 
Профілакторій на 100 місць введено 
Аптека введено 
БРП на 100 м3/добу введено 
Дитячий садок на 180 місць введено 
Їдальня на 50 місць введено 
Гуртожиток на 100 місць введено 
Котельні 2 шт. 
Магазин введено 
Реммайстерня 25 місць 
Тупик 0,196 км 
Газифікація будівель 111 кв. 
Шлюз на р. Ворскла  введено 
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ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПМК-145 
Перелік Один, 

вим 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Виробіток на 1 працюючого 
на БМП і ПП 

крб.. 272 4578 7163 8080 13060 10800 298000 

Середньомісячний заробі-
ток 1 робітника 

крб. 53 117 131 155 205 247 5200000

Прибуток т. крб.. 324 110,3 98,0 9.2 321,1 486 5806 
Рентабельність % 12,1 24,7 7,1 0,6 12,3 19,4 12,8 
Фондовіддача Крб.. 0,66 1,10 1.53 1,59 1.92 1.26 0,81 
Вартість основних вироб-
ничих фондів 

Т. крб. 410,3 502,6 898,0 940,6 1354,0 2467 4605500
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НАЯВНІСТЬ ТЕХНІКИ В ПМК-145 
Перелік Один вим 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
Навантажувачі  шт. 1 1 1 2 2 3 1 
Скрепери шт. - - 10 7 7 6 3 
Бульдозери шт. 3 5 14 15 10 7 8 
Кущорізи шт. 2 2 1 1 1 1 - 
Екскаватори 
одноківшеві 

шт. 2 2 8 10 12 11 10 

Екскаватори багатоківшеві шт. - - - 6 7 8 4 
Трактори-тягачі шт. 21 39 43 25 33 24 11 
Крани автомобільні шт. 1 1 4 6 9 6 5 
Крани тракторні шт. - 1 2 4 5 5 5 
Трубоукладачі шт. - - - 2 3 1 - 
Корчувачі шт. 5 3 2 2 1 - - 
 

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПМК-145 
Перелік Одиниця 

вим. 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Всього працюю-
чих 

чол. 98 110 194 215 247 252 184 

* т. ч   НТР чол.    34 30 37 32 
Механізатори чол.    68 69 66 50 
Кранівники чол.    6 10 5 5 
Водії чол.    50 56 66 51 
Будівельні робі-
тники 

чол.    32 50 48 17 

Робітники майс-
терень 

чол.    15 17 16 16 

Інші чол.    16 15 13 13 
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І. СЕЛО В XX СТОЛІТТІ 

 
Центр села на початку XX століття. 

 
Церква на центральному кладовищі. 20-і роки. 
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Колектив вчителів Боромлянськоі зразкової школи ,м.  15-річчя Жовтня 

(1932р.). 
636



 
Центр села на початку 50-х рр. Святкова лінійка в школі. 
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Збирання зернових жатками. 1949 рік. 

 
Сільськогосподарські роботи в колгоспі " Червона Армія" 50-і рр. 
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Колгосп "Шлях Леніна" на районній 

сільськогосподарській виставці. 50-іроки. 

 
Збирання зернових першим самохідним комбайном СК-3. 50-і роки. 
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Святкування 50-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції в 

селі. 
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Депутати Боромлянської сільської Ради. 1974 р. 
641 



 

 
 

Мітинг 9 травня 1975 року в День Перемоги. 
64



 
Троїцька церква. 60-ті роки 

 
Хресто-Воздвиженська церква і будинок 

для хрещення дітей 
643



II. ПОДВИГИ ОДНОСЕЛЬЧАН НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

 

Герой Радянського Союзу 
В. Г. Скринько 

 
 

Кавалер ордена Леніна і  
Вітчизняної війни 1 ступеня 

В. П. Весоловський

II. ВОНИ ЗВІЛЬНЯЛИ СЕЛО БОРОМЛЮ ВІД НІМЕЦЬ-
КО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ 

 

 
Ф. М. Рева В. А. Мозговий 
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С А. Довженко 

IV. ГЕРОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ 

 
Б. І. Сукачов 

 
В. Н. Ройко 
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V. КАВАЛЕРИ ОРДЕНА ЛЕНІНА 
 

 
М. П. Коваленко 

 
М. В. Пшенична 

 

 
І. І. Давиденко 

 
Г. С. Бойко 
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Г. П. Доценко 

 
М. П. Шаповал 

 

VI. ЗНАТНІ ЛЮДИ СЕЛА 

 
Доктор економічних наук, професор В. І. Міщенко 

 
647 



 

 
Заслужений працівник освіти 

Л. І, Савочка 

 
Рекордсменка світу 
В. М. Радіонова 

 
Лауреат Державної премії 

С. І. Гриценко 

 
Знатна вишивальниця 

К. М. Околічна 
648



 

 
Заслужений меліоратор України 

В. Ф. Гонтаренко 

 
Генерал-лейтенант 
В. Д. Кириченко 

 
Заслужений меліоратор України 

М. І. Курмаз 

 
Полковник В. І. Жук 
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Кандидат географічних наук 

І. П. Ведь 

 
Генерал-майор 
В. О. Бараник 

 
Делегат XXIV з'їзду КПРС 

М. М. Бакай 

 
Знатний механізатор 

О. М. Швецов 
648



VII. КЕРІВНИКИ, ЯКІ ОЧОЛЮВАЛИ 

УСТАНОВИ, КОЛГОСПИ І ПІДПРИЄМСТВА 
СЕЛА У 40-90-х РОКАХ 

 
О. В. Билинка. 

Голова сільської Ради 
(1964-1989 рр.). 

 
П.  Т. Холодов. 

Голова колгоспу "Маяк" 
(1960-1972 рр.). 

 
О. А. Ломака . 

Начальник ПМК-145 
(1979-1988 рр.). 

 
О. І. Курмаз. 

Голова колгоспу "Гігант" 
(1961-1977 рр.). 
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А. М. Гонтаренко. 

Голова колгоспу "Гігант 
1977-1981 рр.). 

 
М. Т. Артюшенко. 
Директор школи 

їм. Леніна (1944-1967рр) 

 
І. Д. Семененко. 

Директор школи ім. Леніна 
(1967-1979 рр.). 

 
А. В. Яременко. 

Голова колгоспу "Гігант" 
(1989- 1997 рр.). 

 
652



 
І. Ю. Єрещенко. 

Головний лікар дільничної лікарні (1960-1990 рр.). 

VIII. КЕРІВНИКИ, ЯКІ ОЧОЛЮЮТЬ 

УСТАНОВИ, КОЛГОСПИ І ПІДПРИЄМСТВА 
СЕЛА 

 
М. Я. Швецов. Голова 
акціонерно-пайового 
товариства "Маяк". 

 
К. І. Плющенко. 

Начальник управління 
меліоративних систем. 
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О. О. Задесенєць. 

Директор лозомеблевоі 
фабрики. 

 
М. Я. Гапон. Голова 
сільської Ради. 

 
І. І. Гриценко. Голова 
сільського споживчого 

товариства. 

 
М. М. Артюшенко. 

Директор загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів. 
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В. І. Коломієць. 

Начальник ПМК-145 

 
А. О. Аледінов. Голова 
акціонерно-пайового 
товариства "Гігант". 

 

 
М. С. Русанюк. Головний 
лікар дільничної лікарні. 

 
Протоієрей Іоан 

(І. Г. Радько) 
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IX. ШКОЛА 

 
Завуч школи М. І. Стрибуль 

 

 
Вчитель 

І. Я. Башлай 

 
Вчитель 

О. А. Ковальчук 
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X. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

 
Гості і організатори фестивалю "Боромля-92": 

(зліва направо) Начальник Боромлянської ПМК-145 
І. В. Коломієць, перший заступник голови 

Тростянецької державної адміністрації директор 
фестивалю Г. П. Губенко, голова Ради ветеранів війни 
с. Боромлі О. В. Билинка, заступник голови Асоціації 
діячів естрадного мистецтва України В. і. Герасимов, 

поет Леонід Татаренко, голова районної Ради народних депутатів, го-
лова оргкомітету фестивалю М. Я. Березін, замісник голови обласної 
державної адміністрації О. Д. Мартиненко, представник Президента 
України в Сумській області А. О. Єпіфанов, представник Президента 

України в Тростянецькому районі О. С. Помазановський, головний режи-
сер-постановник фестивалю, народний артист України Б. Г. Шарварко. 
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А. О. Єпіфанов вітає на 
боромлянській землі 
учасників фестивалю. 

 
Із словами вітання до учасників 
фестивалю звертається голова 
Тростянецької районної держав-
ної адміністрації М. Я. Березін. 

 
Наш земляк, поет, лауреат Республіканської премії 
їм. М. Островського Леонід Татаренко читає щойно 

народжені рядки. 
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Радо зустрічають глядачі своїх добрих знайомих по фестивалю та 
окремих концертах, заслужених артистів України Аллу Кудлай та 

Віталія Білоножко. 

Бурхливими оплесками зустрічають боромляни виступ Героя 
Соціалістичної Праці, народного артиста СРСР, лауреата 

Державних премій  Дмитра Гнатюка. 
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Ведучі фестивалю, диктори Українського телебачення 

Іван Вовк та Світлана Білоножко 

660 



 

 
 

 
Яскравою сторінкою фестивалю став виступ державного заслуженого 

академічного ансамблю ім. П. Вірського. 
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Завжди привітно боромляни зустрічають поета Миколу Сингаївського. 
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