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   Книга видана за сприяння Липовецької районної ради Профспілки працівників 

освіти та науки (голова – Кучер В.В.) та відділу освіти Липовецької РДА 

(начальник Косач І.Я.). 

 

 

Президія Липовецької районної ради просрспілки працівників освіти і науки, 

авторський колектив висловлюють щиру вдячність  

голові Липовецької РДА 

 Грищуку Анатолію Васильовичу  

за підтримку та сприяння у виданні книги. 

 

 

 

Науковий консультант і рецензент:  

Роговий О.І. – начальник архівного відділу Липовецької РДА, член колегії облдержархіву 

 

Мельничук Т.А., кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології України ВДПУ 

ім..М.Коцюбинського 

 

Коцеруба Н.В. - викладч Вінницького торгово-економічного університету КНТЕУ. 

 

Коректор  Гуменюк О.І. – методист РМК відділу освіти Липовецької РДА 

 

Дибський С.Н., Кучер В.В. 

Педагоги Липовеччини у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 р.р. 

Липовець, 2014 рік,     сторінок 

 

  

 

  В книзі подається інформація про персоналії та подвиги учителів Липовецького району 

Вінницької області у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 р.р., осіб, що загинули на полях 

битв війни, померли у післявоєнний період, живих нині учасників Великої Вітчизняної 

війни, учасників війни, дітей війни. 
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Протокол №14 

засідання районної ради Профспілки працівників освіти і науки 

від 30 грудня 2013 року 

 

Про заходи до 70-ти річчя визволення Липовеччини 

СЛУХАЛИ: Про заходи до 70-ти річчя визволення Липовеччини. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Первинним профорганізаціям, членам ППО здійснити напрацювання щодо історії та  

персоналій ветеранів - педагогів, дослідити їх життєвий та трудовий шлях. 

 

       2.  Президії Липовецької райради Профспілки працівників освіти та науки України вивчити  та 

опрацювати матеріали історичного аспекту визволення Липовеччини та внеску освітян в цей процес, 

випустити книгу «Педагоги Липовеччини у Великій Вітчизняній війні 1941-45 р.р.. Історія визволення  

Липовеччини», приуроченої до 70-річчя визволення  Липовеччини від німецько-фашиських загарбників. 

 

3. Для організації опрацювання матеріалів створити оргкомітет у складі: 

- Кучер В.В. – голова, 

- Малюта С.П.  – голова ППО   Староприлуцької школи-інтернату 

- Грига С.В. – директор Струтинської ЗОШ 1-2 ст.. 

- Фурманюк О.М. – заст.. директора Косаківської  ЗОШ 1-2 ст.. 

- Ковтун Л.О. – директор Турбівської ЗОШ №2 

- Дибський С.Н. – заступник голови громадської організації вчителів – пенсіонерів Липовецького 

району, член районної організації ветеранів. 

 

4. Для більш ґрунтовного та історично-документального узагальнення зібраних матеріалів, надання 

даним архівно - документального підтвердження, залучити (за згодою) начальника архівного 

відділу Липовецької районної державної адміністрації Рогового О.І., кандидата історичних наук, 

доцента кафедри етнології України ВДПУ ім..М.Коцюбинського Мельничук Т.А. та викладача 

Вінницького торгово-економічного університету КНТЕУ Коцерубу Н.В.. 

       5.  Завершити видання книги «Педагоги Липовеччини в Великій Вітчизняній війні» Історія                         

визволення  Липовеччини, приуроченої до 70-річчя визволення  Липовеччини до 1 березня 2014 року. 

 

Голова районної ради Профспілки 

працівників освіти та науки                                              Кучер В.В. 
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Багаутдин Митаров  "Сообщите друзьям" 
(Письмо к родным) 

 

 Если вас обо мне 

 Будет спрашивать старый знакомый 

 И друзья и подруги 

 С вопросами явятся к вам,— 

 Передайте друзьям, 

 Что на фронте средь гула и грома 

 Я спокоен и счастлив,— 

 Сообщите об этом друзьям. 
 

 Передайте друзьям: 

 С отделеньем пехотного взвода 

 Я иду по тревожным лесам и степям. 

 Я — советский солдат, 

 Я воюю за нашу свободу. 

 Я спокоен и счастлив,— 

 Сообщите об этом друзьям. 
 

 Сообщите друзьям,  

 Что здесь небо гудит и дымится,  

 Что, взлетая навстречу  

 Своим чернокрылым врагам,  

 Над землею летят  

 Краснозвездные птицы 

 И горят «хейнкеля»,—  

 Сообщите об этом друзьям. 
 

 Мы тверды и спокойны: Под грохотом мин и фугасок 

 Солнце родины светит приветливо нам. 

 И я чувствую, как 

 С каждым днем, 

 С каждым часом 

 Становлюсь я сильней и сильней. 

 Сообщите об этом друзьям. 
 

 Передайте друзьям, 

 Что, наверное, скоро приеду, 

 Поклонюсь я 

 Родимым горам и лугам. 

 Передайте друзьям, 

 Что уже недалеко Победа,— 

 Мы шагаем на запад. 

 Сообщите об этом друзьям. 
 

 Сообщите друзьям, 

 Что не хвастают счастьем герои, 

 А в тяжелое время 

 Из глаз их не капать слезам... 

 Вот уж кончилась ночь. 

 Мы готовимся к новому бою... 

 Мы и в этом бою победим,— 

 Сообщите об этом друзьям. 
 

1943 
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ХРОНІКА ВИЗВОЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ В БЕРЕЗНІ 1944 РОКУ 

  

11 березня 1944 року 

с. Пісочин, с. Росоша, с.Скитка 

12 березня 1944 року 

м. Липовець, с. Березівка, с. Вернянка, с. Гайсин, с. Ганівка, с. Зозів, с. Лукашова, с. Нападівка,  

с. Попівка, с. Скакунка, с. Струтинка, с. Теклинівка, с. Хороша. 

13 березня 1944 року 

с. Берестівка, с. Біла, с. Брицьке, с.Вахнівка, с. Вікентіївка, с. Гордіївка, с.Зозівка, с. Кам’янка,  

с. Королівка, станція Липовець, с. Нарцизівка, с. Славна, с. Стара Прилука, с. Троща, с. Улянівка, 

с. Щаслива, с. Шендерівка, с. Ясенки. 

14 березня 1944 року 

с. Білозерівка, с. Вербівка, с. Війтівці, с. Журава, с. Конюшівка, с. Козинці, с. Костянтинівка,  

с. Нова Прилука, с. Приборівка, смт.Турбів, с. Лозовата. 

15 березня 1944 року 

с. Кобильня, станція Турбів, с. Чупринівка 

16 березня 1944 року 

с.Косаківка, с. Коханівка, с. Свердлівка 

17 березня 1944 року 

-- 

18 березня 1944 року 

с. Іванька, с. Сиваківці, с. Соболівка 
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ВИЗВОЛЕННЯ РАЙОНУ 

 (11 – 18 березня 1944 року) 

 

К.С. Москаленко - визволитель Липовеччини 

      12 березня 1944 року. Саме цього дня звільнили Липовець від німецько-фашистських 

загарбників доблесні воїни 38 армії під командуванням Кирила Семеновича Москаленка. 

      Кирило Семенович у своєму виступі згадував, як у 1932 році він служив у Забайкаллі у 1-й 

особливій кавалерійській дивізії «Особлива». Вона повинна була вести бойову підготовку і 

одночасно піднімаючи цілину (своєрідна дивізія-радгосп). А потрапив у цю дивізію через те, що 

мав агрономічну освіту. Тут він служив командиром полку. 

     Народився Кирило Семенович 11 травня 1902 року у Донецькій області (нині це місто 

Червоногвардійське). Був шостою дитиною у простій селянській родині. Мав велику тягу до 

книги, навчався з похвальними грамотами всі роки і з відзнакою закінчив міністерське училище. 

Педрада навчального закладу присудила йому одну з двох стипендій для вступу в агрономічне 

училище. Всі предмети при вступі до агроучилища було здано на відмінно, а із «Законом Божим» 

вийшов негаразд – довелося допомагати (заступитися) майбутньому знаменитому українському 

поету Володимиру Сосюрі, який уже навчався в агроучилищі і очолював учнівське 

самоврядування. 

    На світанку 22 червня 1941-го  зателефонував командарм  М.І.Потапов: «Кириле Семеновичу, 

війна!». О 4-й ранку Москаленко уже в Ківерцях, куди генерал за два дні до початку війни 

завчасно вивів бригаду. Ще трохи часу – і полки займають бойові порядки під гул «юнкерсів», 

які бомбили колишнє місце розташування бригади у Луцьку. 

    Бригада уже на марші (а це 6 тисяч солдатів, два артполки, 136 гармат, з яких майже всі 76- і 

85-міліметрові, 72 важких кулемети, 6 окремий мінно-саперний батальйон). Вся бригада на 

колесах, швидкохідна, маневрена. Рухалися у напрямку Володимира-Волинського. Коли бригада 

уже наближалася до своєї цілі – наліт «юнкерсів».  Комбриг приймає рішення (всупереч 

традиційному) – рухатися далі з максимальною швидкістю.  Водії тиснуть на акселератори  до 

кінця. Проскочила бригада без втрат, хоч «юнкерси» висилали свій смертельний вантаж, але він 

у ціль не попав. На підході до Володимира-Волинського почули артилерійський грім. Комбриг 

піднявся на висоту і ясно у бінокль побачив чорні хрести на корпусах танків. Ось що писала 

газета «Красная звезда». «За период действий с 23.06 по 19.07.41 го года 1-я артпротивотанковая 

бригада уничтожила более 300 тяжелых и средних вражеских танков, такое же количество 

автомашин и мотоциклов». Вже 23 липня указом Президії Верховної Ради СРСР Москаленко був 

нагороджений орденом Леніна. 

   Далі відступ і вже 2 грудня 1941 року одержав нову моторизовану бригаду, з якою розпочав 

перший наступ на німців. (Єлецька операція під Москвою). З 4 по 14 грудня 1941 р. бригада 
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знищила в процесі наступу 2,5 тисячі ворожих солдатів та офіцерів, захопила 36 гармат, 40 

важких кулеметів, 30 мінометів, 160 автомашин, більше сотні важких мотоциклів, звільнила 170 

населених пунктів (пізніше Сталін назве Москаленка «генералом наступу»). Далі – Сталінград (6 

армія), а опісля – 38 армія, 1 танкова армія і вже 1 березня 1944 р. – знову 38 армія в ранзі 

генерал-полковника і Героя Радянського Союзу. Разом з Г.К. Жуковим одержував призначення: 

Георгій Костянтинович – командувач І Українського фронту, а Кирило Семенович – 38 армії, яка 

входила до складу 1 УФ. 

   4 березня перейшли у наступ війська 1 Українського фронту, а вже 11 березня – 38 армія 

Москаленка. Розпочалася наступальна операція із звільнення Правобережної України. Цей 

наступ був грандіозний. На фронті завдовжки 1300 км діяло з обох боків 4 млн солдатів, біля 46 

тисяч гармат і мінометів, більше 4 тисяч танків і штурмових САУ (самохідно-артилерійська 

установка), більше 4 тис. літаків. Операція звершилася повним вигнанням німців з України. 

   Після наступу військ 38 армії уже 12 березня був звільнений Липовець, а через 8 днів – 

Вінниця. 

    Це були переможні, але надзвичайно важкі бої. Наступ розпочався у період весняного 

бездоріжжя. Кругом багнюка, дороги розвезло, не могли рухатися машини, танки, гармати, люди. 

Згадує генерал А.Г. Батяня (заступник командарма Москаленка): «18 марта командир 67-го 

стрелкового корпуса Д.И. Кислицын доложил Москаленко о взятии Жмеринки. Москаленко 

немедленно сообщил Жукову, а Жуков – Сталину. В тот же день по радио Левитан передал 

приказ Верховного Главнокомандующего и благодарность 38-й армии «за овладение оперативно 

важным узлом железных дорог и городом Жмеринка». Но когда Москаленко потребовал, чтобы 

корпус двигался дальше, на запад от Жмеринки, вияснилось, что в городе неприятель. 

Командарм попросил меня немедленно выехать в Жмеринку и на месте разобраться. И если 

город в руках врага, принять все меры к взятию его. 

   Я немедленно отправился в путь, рассчитывая за два часа одолеть десяток километров от КП до 

города. Мой «виллис» вскоре безнадежно увяз в царстве грязи. Пересел на «студебеккер», 

мощную грузовую машину с ведучими передними колесами, но и она забуксовала. Потом 

взобрался на танк. Через два километра «тридцать четверку» засосала густая грязь. Достал 

верховую лошать и поз дно ночью попал в Жмеринку». 

    «Яке було весняне бездоріжжя – я сам запам’ятав, нас всіх німці вивезли з Нападівки у село 

Обідне. Після його звільнення ми сім’єю (мама і нас четверо дітей, з яких я був найстарший – 

йшов десятий рік) вирушили пішки на Нападівку і бачили, як вся дорога від Липовця до Вінниці 

була забита покинутою німецькою технікою. В страшній багнюці рухалися тилові частини на 

Вінницю, а ми йшли навпроти всі у багнюці (звернути з дороги не можна – застрягнеш у болоті і 

не вилізеш). Рухалися три дні, прихистили люди у Струтинському (хутір біля Струтинки) і у 

Липовці. Липовець був весь у руїнах, повно понівеченої техніки, похоронні команди звозили 

гори трупів. Із 38-ю армією Кирило Семенович Москаленко уже воював до кінця війни і 

завершив її у Празі. 

      Після війни Москаленко командував армією, Московським військовим округом, був 

Головнокомандувачем ракетних військ стратегічного призначення (він разом з С.П. Корольовим 

проводжав у космос Гагаріна – першого космонавта Землі), заступником Міністра оборони  

СРСР і ще у 83 роки став генеральним інспектором РА і ВМФ. 

     За свої ратні подвиги він двічі удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Маршал, 

нагороджений сімома орденами Леніна, п’ятьма орденами Червоного прапора, має по два ордени 

Кутузова, Суворова, Богдана Хмельницького перших ступенів, декілька десятків медалей. Йому 

встановлено бронзове погруддя у Червоногвардійському Донецької області. Він був депутатом 

Верховної Ради СРСР. 

    Отакий наш визволитель, селянський син, українець, славетний маршал. Пам’ять про 

Москаленка живе серед липовчан, одна з вулиць міста носить його ім’я.  

 

 

Дибський С.Н., капітан у відставці 
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РОЗДІЛ 1 

ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ - УЧИТЕЛЯМ, ЩО ПОЛЯГЛИ НА ПОЛЯХ БИТВИ 

ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ЗАХИЩАЮЧИ РІДНУ БАТЬКІВЩИНУ 
 

Біла 

1. Клочий Олексій Іванович 

Богданівка 

1. Довганець Феодосій Степанович 

Брицьке 

1. Завальнюк Андрій Евсеійович 

Берестівка 

1. Білоус Федір Пантелеймонович 

2. Остапчук Іван Юхимович 

Вербівка 

1. Яворський Анатолій Аполонович 

Зозів 

1. Баранов Костянтин Іванович 

2. Ковтун Микола Петрович 

3. Новіков Іван Іванович 

4. Пивовар Сергій Степанович 

Зозівка 

1. Асаулюк Павло Юхимович 

2. Баранча Микита Семенович 

3. Крикун Гаврило Сергійович 

4. Щур Кирило Онисимович 

Іванька 

1. Притула Іван Архипович 

Журава 

1. Фризюк Наум Савич 

Козинці 

1. Швець Сергій Ілларіонович 

2. Ящук Кирило Андрійович 

Костянтинівка 

1. Таламашков Павло Андрійович 

Лукашова 

1. Головатюк Сава Федорович 

Нападівка 

1. Безбіда Сергій Савич 

2. Білоус Іван Філімонович 

3. Боярський Феодосій Вікторович 

4. Курдиш Михайло Григорович 

Нова Прилука 

1. Головатюк Михайло Іванович 
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Попівка 

1. Адамович Сава Павлович 

2. Деревіцький Антон Якимович 

3. Деревіцький Степан Якимович 

4. Желіховський Сергій Петрович 

5. Мацюк Іван Тимофійович 

6. Пустовіт Дмитро Юхимович 

Свердлівка 

1. Топчій Петро Григорович 

Сиваківці 

1. Поліщук Олександр Григорович 

2. Фененко Іван Корнійович 

Скитка 

1. Захарчук Григорій Олександрович 

2. Кононюк Микола Степанович 

3. Сажок Іван Васильович 

Струтинка. 

1. Герасимчук Юхим Антонович 

2. Кавун Тимофій Михайлович 

Троща 

1. Кошовий Андрій Филимонович 

2. Куземко Профир Іванович 

3. Миколаївський Антон Хомич 

4. Ратушнюк Павло Наумович 

5. Романчук Олександр Григорович 

6. Слободянюк Андріян Архипович 

7. Хоменко Іван Сидорович 

Турбів 

1. Остапчук Іван Юхимович 

Ясенки 

1. Любар Іван Іванович 

 

УЧИТЕЛІ ЛИПОВЕЧЧИНИ, ЩО ЗАГИНУЛИ В ОКУПАЦІЇ 1941-1944 РОКІВ 

 

1. Ашкеназ Дарія Юхимівна – страчена, м.Липовець 

2. Лабуніхер Марія Семенівна - страчена, м.Липовець 

3. Любарська Дарія Йосипівна – страчена, м.Липовець 

4. Лямгот Гітя Ільківна - страчена, м.Липовець 

5. Надворецький Василь Никифорович – загинув, с.Вернянка 

6. Табачник Марія Григорівна – страчена, с.Струтинка 
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ПЕДАГОГИ - ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, УРОДЖЕНЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, 

ЩО ЗАГИНУЛИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 

 

ЗІНДЕЛЬС АБРАМ МОЙСЕЙОВИЧ- уродженець м.Липовець 

Народився в 1915 р. у с.м.т. Липовець. Єврей. Член ВЛКСМ із 1931 р. Учився в 

будівельному технікумі в м. Вінниця та був старшим піонервожатим, потім навчався у ФЗУ. 

Працював токарем Липовецької МТС. У Радянській Армії з 1940 р. Закінчив курси молодших 

лейтенантів. Учасник Великої Вітчизняної війни з червня 1941 р. 

Воював на Південно-Західному фронті, був командиром взводу 434-го стрілецького полку 

169-ї стрілецької дивізії. У вересні 1941 року дивізія була оточена, потрапив у полон. Звільнений 

наступаючими частинами Південного фронту на початку 1943 року. Після перевірки був 

направлений в 9-й запасний стрілецький полк 2-ї гвардійської армії. Повернувшись на фронт, 

воював у 690-му стрілецькому полку 126-ї стрілецької дивізії командиром стрілецького взводу. 

Воював на Сталінградському і Південному фронтах. 

Особливо відзначився у боях за визволення міста Мелітополя Запорізької області. 18 

жовтня 1943, діючи на чолі штурмової групи, молодший лейтенант Зіндельс вибив противника з 

двох кварталів міста. Його група знищила 23 вогневі точки: кулемети і скорострільні гармати, 

встановлені в підвалах і на дахах будівель. 

20 жовтня при контратаці противника молодший лейтенант Зіндельс потрапив в оточення. 

Відбиваючи контратаку гітлерівців, його бійці спалили пляшками з горючою сумішшю 5 танків і 

самохідну установку, знищили більше 30 ворожих солдатів. Один танк особисто підпалив 

молодший лейтенант Зіндельс. Залишившись один, підпустив фашистів на близьку відстань та 

протитанковою гранатою підірвав себе і ворогів, що його оточили. Був похований на східній 

околиці міста Мелітополя.  

За зразкове виконання бойових завдань командування по прориву сильно укріпленої смуги 

німців і звільнення міста Мелітополя і виявлені при цьому відвагу і геройство Указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 1 листопада 1943 року командирові стрілецького взводу 2-го 

стрілецького батальйону 690-го стрілецького полку 126-ї Горловської стрілецької дивізії 51-ї 

армії Південного фронту молодшому лейтенантові Зіндельсу Абраму Мойсейовичу посмертно 

присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

Нагороджений орденом Леніна, медаллю «За відвагу». Ім'я Героя носять вулиці в містах 

Липовець і Мелітополь. В місті Вінниця на будівлі будівельного технікуму, в якому навчався А. 

М. Зіндельс та в м.Липовець на будівлі Липовецької ЗОШ №2 встановлено меморіальні дошки. 
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КЛИМЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – уродженець с.Зозів 

Народився в 1925 році в с.Зозів Липовецького району. Українець. Член КПРС з 1944 р. В 

1935 р. сім’я переїхала в м. Зима Іркутської області.  По закінченню 10 річки працював старшим 

вожатим в одній із шкіл м.Зима Іркутської області. Мобілізований на фронт у березні 1944 р. 

Воював на 1-му Білоруському фронті. Загинув у бою під м. Бидгошь у січні 1945 р. 

Нагороджений орденом Леніна, медалями  «За відвагу», «За бойові заслуги». За належне 

виконання бойових завдань командування на фронті боротьби з німецько-фашистськими 

загарбниками і виявлення при цьому відваги і геройства Указом Президіуму Верховної Ради 

СРСР від 24 березня 1945 року навіднику станкового кулемета 8-ї стрілкової роти 113-го 

гвардійського стрілецького Краснознаменного полку 38-ї гвардійської стрілкової 

Краснознаменної Лозовської дивізії гвардії червоноармійцю Клименко Сергію Васильовичу 

посмертно присвоєно звання Героя Радянського союзу.  

В с.Зозів, на батьківщині Героя, поставлена меморіальна дошка. 

 

 

ВОЛИНЕЦЬ ПЕТРО КАЛЕНИКОВИЧ 

 
 

        Народився 21 січня 1921 року в с.Павлівка Калинівського району Вінницької області. 

Навчався у Вінницькому педінституті. Працював учителем семирічки с.Заливащинці 

Калинівського району. З червня 1941 року призваний до лав Радянської армії, з лютого 1943 року  

комісар Павловського партизанського загону ім..Леніна. Загинув 2 квітня 1943 року. Похований 

в м.Калинівка. За відвагу і геройство Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 

року комісару партизанського загону Волинцю Петру Калениковичу посмертно присвоєно 

звання Героя Радянського Союзу. 
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МАТІЄНКО ПЕТРО  АНДРІЙОВИЧ 
 

       Народився в 1915 році в с.Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької області. 

Навчався у Вінницькому педінституті з якого в 1938 році призваний до лав Радянської армії. В 

1938 році закінчив Одеську військову авіашколу. Воював на Західному, Північно-Кавказькому та 

Степовому фронтах. 

      Загинув у 1944 році. Похований в м.Мелець (Польща). За зразкове виконання бойових 

завдань Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 лютого 1944 року штурману 270-го 

авіаційного винищувального полку 203 авіаційної дивізії 1-го штурмового авіа корпусу  майору 

Матієнко Петру Андрійовичу  присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

 

 

 

ТАНКОПІЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Народився 7 лютого 1902 року  в м.Ямпіль Ямпільського району. Учасник громадянської 

війни, в 1919 році воював в Качківському партизанському загоні. З 1921 року доброволець 

Радянської Армії. В 1927 році закінчив військову школу в Москві. В 1935 році – вищу школу 

прикордонних військ НКВС. Служив у військових училищах в Хабаровську та Ленінграді. 

       Мобілізований на фронт з червня 1941 року. Учасник Великої Вітчизняної війни. 

Воював на Воронезькому та  Західному фронтах. 

Загинув у бою 16 травня 1943 року. Похований у м.Харків. 

Нагороджений орденом Леніна, Вітчизняної війни 1 ступеня, Червоного прапора та 

багатьма медалями. 

За належне виконання бойових завдань командування на фронті боротьби з німецько-

фашистськими загарбниками і проявлену при цьому відвагу і героїзм Указом Президіуму 

Верховної Ради СРСР від 26 жовтня 1943 року командиру 17 стрілецької бригади внутрішніх 

військ НКВС полковнику Танкопію Івану Олексійовичу посмертно присвоєно звання Героя 

Радянського союзу. 

Іменем Героя названі вулиці в м.Ямпіль та м.Харків.  
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РАТУШНА ЛАРИСА СТЕПАНІВНА 
 

  Народилась 9 січня 1921 року в смт.Тиврів Тиврівського району Вінницької області. Навчалась 

у Московському державному університеті з 1939 року. З червня 1941 року призвана до лав 

Радянської армії, санінструктор. 

Воювала в 8-й Краснопресненській дивізії Московського ополчення. Попала в полон. В 

листопаді 1941 року втекла з полону, а з січня 1942 року підпільниця в м.Вінниця.. Загинула  19 

березня 1944 року від кулі зрадника. Похована в м.Вінниця у сквері Козицького. За проявлену 

мужність та героїзм Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 року підпільниці 

Ратушній Ларисі Степанівні посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

 

 

ШВАРЦМАН МОІСЕЙ ФРОЇМОВИЧ 

      Народився 3 листопада 1911 року в с.Курники Тиврівського району Тиврівського 

району. У 1937 році закінчив Вінницький педагогічний інститут. Працював учителем, 

завідуючим РАЙВНО, завідуючим парткабінетом Тиврівського райкому партії. 

     Мобілізований на фронт з червня 1941 року. Учасник Великої Вітчизняної війни. 

Воював на Південно – Західному, Західному та 1-му Білоруському фронті. 

   Нагороджений орденом Леніна, Вітчизняної війни 2 ступеня та багатьма медалями. 

     Загинув у бою 25 червня 1944 року при форсуванні річки Західна Двина. Похований у 

смт.Бешенковичі Вітебської області в братській могилі. 

За належне виконання бойових завдань командування на фронті боротьби з німецько-

фашистськими загарбниками і виявлення при цьому відваги і геройства Указом Президіуму 

Верховної Ради СРСР від 22 червня 1944 року заміснику командира батальйону по політчастині 

1124 стрілецького полку 334 стрілецької Вітебської дивізії майору Шварцману Моісею 

Фроїмовичу посмертно присвоєно звання Героя Радянського союзу. 

Іменем Героя названа вулиця в с.Василівка Тиврівського району.  
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ХУТОРЯНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
 

 

        Народився 5 вересня 1919 року в смт.Томашпіль Томашпільського району Вінницької 

області. Закінчив Буйнакську середню школу у Дагестані. Навчався у Краснодарському інституті 

іноземних мов, Сталінградському танковому училищі.. З червня 1942 року призваний до лав 

Радянської армії.  Воював на Слінградському та 1-му Білоруському фронтах. Загинув у бою 21 

листопада 1943 року при форсуванні р.Сож. Похований в с.Радуга Вітковського району 

Гомельської області у братській могилі. За зразкове виконання бойових завдань Указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 26 квітня 1944 року командиру роти танків Т-34 253-го танкового 

полку  11-ї армії старшому лейтенанту Хуторянському Анатолію Миколайовичу посмертно 

присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

 

 

 

ЗА ВИЗВОЛЕННЯ ВІНИЧЧИНИ 5 УЧИТЕЛЯМ ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ 

ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 

 

1. Васюк Ілля Якимович – українець, помер у 1970 році. 

2. Габов Микола Миколайович – росіянин, помер у 1982 році. 

3. Потапов Олександр Захарович – росіянин, помер у 1980 році. 

4. Ратушна Лариса Степанівна – уродженка смт.Тиврів, загинула в роки ВВв. 

5. Яркін Іван Петрович – росіянин, загинув в роки ВВв. 
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УЧИТЕЛІ - ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ,  

ЩО ЗАГИНУЛИ ПРИ ВИЗВОЛЕННІ ВІНИЧЧИНИ  

(НЕ УРОДЖЕНЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

ЯРКІН ІВАН ПЕТРОВИЧ- визволитель с.Зозів 

    Народився у 1919 році в с.Верхня Мазовка Тамбовського району Тамбовської області. 

Росіянин. Закінчив педагогічне училище в м.Барнаул Алтайського краю та вчителював у 

Новомиколаївській початковій школі Китманського району. В лавах Радянської Армії з 1939 

року, закінчив танкову школу і служив гвардії старшиною - водієм танка, далі механіком - водієм 

танка 45-ї Гвардійської танкової бригади 11-го Гвардійського танкового корпусу 1-ї танкової 

армії 1-го Українського фронту. 

   Екіпаж бойової машини в січні 1944 року вів кровопролитні бої з ворогом на Подільській землі. 

В одному з боїв 3(6) січня 1944 року під час сутички з кількома німецькими танками і загинув 

герой, продовжуючи вести вогонь з палаючої 34-ки. Тоді Івану Петровичу було всього 25 років… 

Нагороджений  орденом Леніна, орденом Червоної Зірки та 24 квітня 1944 року посмертно 

присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

  Загинув при визволенні Липовецького району. Похований в с. Зозів Липовецького району 

Винницької області. 

 

 

БАГАУТДІН МІТАРОВ – визволитель с.Нарцизівка 

    Перший секретар Кизлярського райкому партії Степан Якович Паламарчук повернувся до 

Кизляра  Північно Кавказького регіону Росії  з Вінницької області. На Вінничині він був у 

Липовці , куди їздив  за дорученням Президіуму Верховної Ради Дагестанської Республіки . 

Вручив  почесну грамоту вчительці історії Липовецької середньої школи Олені Григорівні 

Кутеповій, письменнику  Дмитру Григоровичу Дерічу та директору школи Кудиму В.М.. Вони 

керували роботою червоних слідопитів школи, які допомогли встановити імена багатьох героїв 
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Дагестану, що загинули на українській землі під час ВВв. Серед них  і дагестанський поет 

Багаутдін Мітаров  один з засновників  табасаранської літератури (Його перша книжка «Радісні 

голоси Табасарану» вийшла в світ у 1948 році уже після смерті поета. 

      У Липовці у радянські часи  і зараз дбайливо зберігають память про поета з Дагестану. На 

кам'яній плиті його могили висічені слова: «Я знаю, що жити на століття залишаються герої , які  

загинули на війні». Ці слова з вірша Мітарова. Він їх багато написав в роки війни в окопах, у  

перервах між боями. Багато зошитів,  списаних рукою Багаутда. Один  з них залитий  кров'ю. 

        Показав їх уже в Махачкалі його брат, відомий в Дагестані поет Муталиб Мітаров. Муталиб 

зібрав твори дагестанських літераторів, що не повернулися з поля бою. Їх вірші і розповіді 

склали незвичайну книгу, яка називається «Обірвані струни». 

      Багаутдін Мітаров народився в жовтні 1912 року в поселенні Кандик Хівського району. В 30-

ті роки працював вчителем, редактором Дагіздату. В 1941 році був мобілізований і з перших  

днів війни  пішов на фронт, воював.   Був тяжко поранений. Але коли сили стали повертатися до 

нього, знову наполегливо просився на фронт. І пішов. Загинув Багаутдін в атаці, 14 січня 1944 

року біля с.Нарцизівка Липовецького району Вінницької області у віці 31 рік. Навіть смерть 

прийняв, як жив, - спрямований вперед. 

       У себе на Батьківщині, у Дагестані, він написав свої перші вірші. Деякі з них стали 

народними піснями. Їх співають і нині.  

    Після бою знайшли в нього зошит. Там були вірші. І чимало ще чистих сторінок. Він думав 

дописати їх. Але обірвалися струни. Не довелося більше звучати його чонгурі. Поету  було трохи 

більше тридцяти, коли він загинув. 

     У його зошиті, залитому кровю, є такі рядки: «Передайте друзям, що напевне  скоро приїду. 

Поклонюсь я рідним горам і лугам ». 

        Не судилося Багаутдіну  повернутися в рідний аул. Повернулися його вірші і живуть у 

рідних горах. 

         Дагестан сказав спасибі українським друзям, червоним слідопитам з Вінничини , які в 

далекому 1971 році знайшли могилу поета у Липовці. 

         В честь поваги до поета в м.Липовець його прізвищем названо одну з вулиць. 

 

 

БРОНІЦЬКИЙ ЮЛІАН МАРЯНОВИЧ 

Народився 28 лютого 1909 р. в м. Катеринослав (Дніпропетровськ) у сім’ї службовця. 

Поляк. Член КПР.С з 1931 р. Освіта середня. У Радянській Армії з 1929 р. В 1932 р. закінчив 

Сумську артилерійську школу. З початку Великої Вітчизняної війни на фронті. 

Командир 899-го артилерійського полку (337-а стрілецька дивізія, 40-а армія, 

Воронезький фронт) підполковник Броніцький відзначився у вересні 1943 р. в боях за звільнення 

України. Зразково керував вогнем і маневром полку, вміло організовував його бойові дії під час 

наступу дивізії в районі с. Великий Букрин (Миронівський район Київської області). 

Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 29 жовтня 1943 р. 

Нагороджений орденами Леніна, Червоного Прапора, медаллю. 

Загинув у бою 15 січня 1944 р. Похований у с. Плисків Погребищенського району 

Вінницької області. 
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РОЗДІЛ 2 

ВІЧНА СЛАВА ПЕДАГОГАМ – УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ ПОМЕРЛИ В 

ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС 

м.Липовець 

1. Антонюк Наталія Олександрівна 

2. Біляєв Вячеслав Олександрович 

3. Гапон Борис Олександрович 

4. Дзісь Григорій Омелянович 

5. Іскра Орест Васильович 

6. Іскра Надія Орестівна 

7. Кошовий Захар Терентійович 

8. Кирилашенко Андрій Терентійович 

9. Кочубей Борис Федорович 

10. Кравець Мусій Борисович 

11. Кругляк Анатолій Петрович 

12. Лаута Ольга Тарасівна 

13. Матохнюк Харитон Іванович 

14. Микитич Андрій Васильович 

15. Онищук Григорій Климович 

16. Олійник Марко Йосипович 

17. Петрівський Василь Степанович 

18. Присяжнюк Микола Іванович 

19. Раков Олексій Іванович 

20. Святенький Петро Назарович 

21. Святенький Георгій Олексійович 

22. Ситник Володимир Каленикович 

23. Степанюк Іван Наумович 

24. Сухіх Леонід Григорович 

25. Смішко Іван Євтухович 

26. Танасієнко Юхим Кирилович 

27. Шиндерук Микола Гаврилович 

28. Шнайдер Наум Абрамович 

29. Цюпа Єфрем Захарович 

30. Яцунський Василь Григорович 

31. Чеканюк Андрій Терентійович 

 

смт.Турбів 

1. Зубко Михайло Федорович 

2. Ковальчук Михайло Степанович 

3. Крайнік Петро Кирилович 

4. Пшук Хрисанф Калинович 

5. Сидоренко Афанасій Микитович 

6. Тишківський Станіслав Данилович 

7. Міщук Олена Іванівна 

с.Біла 

1. Ковбасюк Василь Васильович 

2. Шевчук Павло Іванович 
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с.Брицьке 

1. Бубела Аркадій Станіславович 

с.Вахнівка 

1. Білан Володимир Олександрович 

2. Бубела олександр Гнатович 

3. Вишник Олексій Юхимович 

4. Гук Олександр Павлович 

5. Костогриз Микола Тимофійович 

6. Мамчур Микола Олексійович 

7. Поліщук Людмила Назарівна 

8. Ромаданов Леонід Миколайович 

9. Сторожук Петро Іванович 

с.Вербівка 

1. Побережець Олександр Тимофійович 

2. Слівінський Віктор Йосипович  

3. Філіпенко Іван Дмитрович 

с.Війтівці 

1. Асаулюк Олексій Самійлович 

 

с.Зозівка 

1. Бабич Сава Феодосійович 

2. Семчук Василь Кузьмович 

3. Чернишенко Ілля Маркович 

с.Зозів 

1. Бартко Микола Харитонович 

2. Безклеткін Яків Тарасович 

3. Горбачук Іван Трохимович 

4. Гурський Микола Кіндратович 

5. Ільчук Лука Тимофійович 

6. Клименко Сергій Васильович 

7. Колесник Володимир Олексійович 

8. Орел Іван Федорович 

9. Пухкий Франц Андрійович 

10. Скомарівський Леонід Іванович 

11. Солодюк Петро Олександрович 

12. Шайдюк Феодосій Григорович 

с.Іванька 

1. Кондратюк Василь Макарович 

2. Паламарчук Петро Самійлович 

3. Підгаєвський Іван Олександрович 

4. Степанець Григорій Лукич 

5. Степанець Іван  Лукич 

с.Козинці 

1. Григорук Михайло Северинович 

2. Шпорт Леонід Олександрович 
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с.Лозувата 

1. Андрійчук Степан Васильович 

2. Темченко Ксенія Мефодіївна 

с.Лукашова 

1. Білоус Марко Андрійович 

2. Вахтенко Юрій Пилипович 

3. Гуменний Андрій Якович 

4. Козаченко Олексій Костянтинович 

5. Мельничук Микола Семенович 

с.Нападівка 

1. Войцюх Іван Корнійович 

2. Дибський Назар Семенович 

3. Іванченко Василь Денисович 

4. Олянін Михайло Павлович 

5. Пірус Макар Маркович 

6. Петришин Тимофій Лукич 

7. Рибак Василь Васильович 

с.Нова Прилука 

1. Бабак Пантелеймон Оверянович 

2. Матящук Іван Павлович 

3. Натальчук Василь Платонович 

4. Поліщук Григорій Пилипович 

5. Шахнов Петро Трохимович 

с.Попівка 

1. Попенко Микола Григорович 

с.Росоша 

1. Гриник Федір Іванович 

2. Максимишин Сава Макійович 

 

с.Славна 

1. Космина Кузьма Юхимович 

с.Сиваківці 

1. Береговий Володимир Никифорович 

2. Ільчук Артем Федорович 

3. Поліщук Данило Феодосійович 

4. Трофимчук Михайло Гнатович 

с.Скитка 

1. Бобрівський Петро Матвійович 

2. Драпалюк Анатолій Кузьмич 

3. Драпалюк Григорій Васильович 

4. Пачос Григорій Кузьмич 

5. Пустовіт Федір Грогорович 

6. Світайло Віктор Омелянович 

7. Танасієнко Павло Кирилович 
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с.Струтинка 

1. Петрівський Михайло Ілліч 

с.Троща 

1. Коцюбняк Василь Іванович 

2. Криворука Василина Єфремівна 

3. Козлов Василь Федорович 

4. Конопко Омелян Адамович 

5. Молодорич Григорій Феофанович 

6. Миколаївський Микита Хомич 

7. Паламарчук Федір Павлович 

8. Рожківський Павло Антонович 

9. Сичук Михайло Трифонович 

10. Стелюк Терентій Мефодійович 

с.Щаслива 

1. Дзісь Антон Йосипович 

2. Комар Дмитро Семенович 

3. Шевчук Олексій Романович 

 

 

 

ПЕДАГОГИ - ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, 

 УРОДЖЕНЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЩО ПОМЕРЛИ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС 
 

 

Вітковський Іван Петрович 

 Народився 9 жовттня 1914 року в с.Борівка Могилів-Подільського району. На службі в 

Радянській армії з 1936 року. Закінчив Одеське військове авіаційне училище. З 1941 року 

інструктор-пілот авіашколи. На фронтах ВВв з 1943 року, воював на Кавказькому, Північно-

Західному, Брянському, 1 та 2-му Прибалтійському, 1 та 3-му Білоруському фронтах. 

За відвагу і героїзм Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 лютого 1945 року 

командиру ескадрильї 66 гвардійського винищувального авіаційного Віленського 

Червонопрапорного полку гвардії майору Вітковському Івану Петровичу присвоєно звання Героя 

Радянського Союзу.  

Нагороджений орденом Леніна, чотирма орденами Червоного прапора, двома орденами 

Вітчизняної війни 1 ступеня та іншими медалями. 

Проживав у м.Київ, директор школи. 
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Горенчук Феодосій Іванович 

Народився 18.10.1908 року в с.Петримани Муровано-Куриливецького району. В 1932 році 

закінчив Ленінградський педагогічний технікум. Воював на Фінському фронті. Учасник ВВв з 

червня 1941 року. Учасник бойових дій Західного та 1-го Українського фронтів. 

В 1942 році закінчив курси при Військово-політичній академії ім.В.І. Леніна, в 1943 році – 

Вищу офіцерську бронетанкову школу. 

За відвагу і героїзм Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 вересня 1944 року 

командиру 3 танкового батальйону 12 гвардійської танкової Шепетівської Червонопрапорної 

бригади гвардії капітану Горенчуку Феодосію Івановичу присвоєно звання Героя Радянського 

Союзу.  

Нагороджений орденом Леніна, орденом Червоного прапора, орденом Вітчизняної війни 1 

ступеня , двома орденами Вітчизняної війни 2 ступеня, двома орденами Червоної зірки та 

іншими медалями. 

Проживав у м.Ленінград, похований в м.Муровані Курилівці. 

 

 

 

Козаченко Олексій Костянтинович 

 Народився 10 вересня 1912 року в с. Феліксіївка Липовецького району Вінницької 

області. Закінчив Липовецьку школу, де отримав середню освіту, працював учителем.  

В Червоній Армії з 1939 року. У 1941 році закінчив Київське піхотне училище. Учасник 

Великої Вітчизнягої війни з перших днів. Воював на Воронезькому і 1-му Українському 

фронтах. Нагороджувався медалями, орденами Червоної зірки, Леніна, Золотою зіркою.  

За успішне форсування річки Дніпро південніше Києва, закріплення плацдарму на Західному 

березі та відвагу і героїзм Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 жовтня 1943 року 

командиру 1-го стрілецького батальйону 835 стрілецького полку 237-ї Пирятинської стрілецької 

дивізії капітану Козаченко Олексію Костянтиновичу присвоєно звання Героя Радянського 

Союзу.  

У 1947 році Козаченко закінчив Бердичівський педагогічний інститут.  

Ім’я Героя носить вулиця в с. Берестівці, йому присвячена меморіальна дошка і музейна 

експозиція в с. Лукашовій, де він учився по 7 клас. 
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Костюк Андрій Васильович 

Народився 29 листопада 1920 року в с.Гурівці Козятинського району. Учасник ВВв з 

червня 1941 року. Закінчив Томське артилерійне училище. Учасник бойових дій Західного, 

Брянського, Сталінградського та 1-го Українського фронтів. 

За відвагу і героїзм Указом Президії Верховної Ради СРСР від 31 травня 1945 року 

командиру мінометної батареї 12 гвардійського Червонопрапорного кавалерійського полку 

капітану Костюку Андрію Васильовичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

Нагороджений орденом Леніна, орденом Червоної зірки, орденами Вітчизняної війни 1 та 

2 ступеня та іншими медалями. 

Проживав у м.Вінниця, директор Вінницької ЗОШ №2 та №5. 

 

 

Ляхов Георгій Васильович 

Народився 3 січня 1923 року в с.Монастирок Немирівського району. По закінченню 

школи працював токарем на заводі, в 1942 році закінчив Пензенське мінометне училище. 

Учасник ВВв з квітня 1942 року. Воював на  Західному та Центральному  фронтах. 

За форсування р.Дніпро та проявлений героїзм Указом Президії Верховної Ради СРСР від 

30 жовтня 1943 року заміснику командира стрілецького батальйону по стройові частині 120 

полку 69 Червонопрапорної Севської стрілецької дивізії капітану Ляхову Георгію Васильовичу 

присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

Нагороджений орденом Леніна, орденом Червоної зірки, орденами Вітчизняної війни 1 та 

2 ступеня та іншими медалями. 

Проживав у м.Чита, викладач. 
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Мазур Трифон Григорович 

 Народився в 1919 році в с.Савинці Тростянецького району. В 1938 році закінчив 

Тульчинський педагогічний технікум та працював учителем в с.Антонівка Томашпільського 

району. 

Учасник ВВв з червня 1941 року. У 1943 році закінчив Смоленське артилерійське 

училище. Воював на  Західному, Калинінському, Брянському, 1-му Білоруському та 

Центральному  фронтах. 

За зразкове виконання бойових завдань та проявлений героїзм Указом Президії Верховної 

Ради СРСР від 31 травня 1945 року командиру взводу управління 6 батареї 753  пушечно-

артилерійського  Червонопрапорного полку 24 пушечно-артилерійської Червонопрапорної 

бригади лейтенанту Мазуру Трифону Григоровичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

Нагороджений орденом Леніна, трьома орденами Червоної зірки, орденом Вітчизняної 

війни 1 ступеня та іншими медалями. 

 Проживав у м.Саратів, учитель.  

 

Пилипенко Володимир Степанович 

 Народився 25 жовтня 1918 року в с.Кальнишівка Тиврівського  району. Закінчив 2 курси 

Харківського інженерного інституту та Вище військово-морське училище ім.Фрунзе. 

Учасник ВВв з червня 1941 року. Воював у складі Чорноморського флоту та Дунайської 

флотилії. 

За зразкове виконання бойових завдань групи та проявлений героїзм Указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 16 травня 1944 року командиру торпедних катерів старшому 

лейтенанту Пилипенко Володимиру Степановичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

Нагороджений орденом Леніна, орденом Червоного прапора, орденом Червоної зірки, 

орденом Вітчизняної війни 1 ступеня та іншими медалями, в тому числі і іноземних країн. 

Проживав у м.Калінінград, директор військового училища. 
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Поплавський Станіслав Гілярович 

 Народився 22 квітня 1902 року в с.Вендичани Могилів-Подільського району. Поляк.  

Закінчив Харківське військове училище, а в 1938 році військову академію ім.Фрунзе, працював 

викладачем. 

Учасник ВВв з червня 1941 року. Воював на  Західному, Калинінському, 1-му  та 3-му 

Білоруському фронтах. 

В 1944 році за клопотанням уряду Польщі був командирований в військо Польське, де з 

вересня 1944 року командував армією. 

За уміле командування армією Указом Президії Верховної Ради СРСР від 29 травня 1945 

року генерал - лейтенанту Поплавському Станіславу Гіляровичу присвоєно звання Героя 

Радянського Союзу.  

Нагороджений орденом Леніна, орденом Жовтневої революції, чотирма орденами 

Червоного прапора, орденом Суворова 1 та 2 ступеню, орденом Кутузова, орденом Червоної 

Зірки, орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня та іншими медалями. 

Проживав у м.Москва, викладач. 
 

 

Савчук Григорій Петрович 

Народився 24 січня 1902 року в с.Комарів Вінницького району.  

В Радянській армії з 1919 року, приймав участь у боях з білогвардійським рухом. В 1921 

році закінчив піхотні курси в Вінниці, а потім Харківську школу червоних старшин. В 1938 році 

– вищу школу прикордонних військ в м.Москва. 

Учасник ВВв з серпня 1943 року. Воював на  Сталінградському, 3-му Білоруському та 

Центральному  фронтах. 

За форсування р.Дніпро та проявлений героїзм Указом Президії Верховної Ради СРСР від 

16 жовтня 1943 року командиру 288 Сталінградського полку підполковнику Савчуку Анатолію 

Петровичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

Нагороджений двома орденами Леніна, пятьома орденами Червоного прапора, орденами 

Вітчизняної війни 1 ступеня, орденом Червоної зірки та іншими медалями. 

Проживав у м.Москва, викладач академії. 
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Сельський Семен Петрович 

Народився 10 березня 1924 року в  смт.Томашпіль Томашпільського району. Закінчив 

Лепельське військово-мінометне училище. Учасник ВВв з 1943 року. Воював на  Карельському, 

2, 3 та 4-му Українському фронтах. 

За зразкове виконання бойових завдань та проявлений героїзм Указом Президії Верховної 

Ради СРСР від 24 травня 1945 року командиру батареї 101 мінометного Ізмаїльського полку 3-ї 

мінометної Свірської бригади 7-ї артилерійської Запорізької Червонопрапорної ордена Суворова 

2 ступеня дивізії прориву резерву Головного командування старшому лейтенанту Сельському 

Семену Петровичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

Нагороджений орденом Леніна, орденом Червоного прапора, орденом Червоної зірки, 

трьома орденами Вітчизняної війни 1 ступеня та іншими медалями. 

Проживав у м.Москва, викладач. 

 

Сокур Петро Трохимович 

Народився в с.Демківка Тростянецького району. В 1937 році закінчив Ніжинський 

педагогічний інститут. З 1933 по 1939 роки працював учителем та директором Гордіївської і 

Козинецької семирічок Тростянецького району.  

  Мобілізований в 1939 році. Воював з білофінами. Учасник ВВв з червня 1941 року. 

Воював на  Ленінградському фронті. За зразкове виконання бойових завдань та проявлений 

героїзм Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 серпня 1941 року бійцю 8 окремої бригади 

морської піхоти червоноармійцю Сокуру Петру Трохомовичу присвоєно звання Героя 

Радянського Союзу.  

Нагороджений орденом Леніна, орденом Вітчизняної війни 1 ступеня та іншими 

медалями. 

 Проживав у с.Бринь Калужської області, військовий.  
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Шамура Данило Гнатович 

 Народився 9 грудня 1918 року в с.Дзигівка Ямпільського району. Працював агрономом. 

Мобілізовиний в 1939 році. Воював на  Південно-Західному, Сталінградському, Брянському, 1-

му Прибалтійському та 4-ому Українському  фронтах. 

За зразкове виконання бойових завдань та проявлений героїзм Указом Президії Верховної 

Ради СРСР від 5 травня 1942 року командиру роти протитанкових засобів 970 стрілецького полку  

255 стрілецької дивізії старшому лейтенанту Шамурі Данилу Гнатовичу присвоєно звання Героя 

Радянського Союзу.  

Нагороджений орденом Леніна, орденом Червоної зірки, орденами Вітчизняної війни 1  та 

2 ступеня, орденом Олександра Невського та іншими медалями. 

Проживав у м.Сімферополь, викладач сільськогосподарського інституту. 

 

 

Шарапа Володимир Юхимович 

 Народився 12 серпня 1913 року в м.Вінниця. Закінчив Київську піхотну школу та 

Харківську школу військових льотчиків та штурманів. В 1939-1940 роках воював з білофінами. 

Учасник ВВв з червня 1941 року. Воював на  Ленінградському, Північно-Західному  та 1-му 

Українському фронтах. 

За зразкове виконання бойових завдань та проявлений героїзм Указом Президії Верховної 

Ради СРСР від 21 березня 1940 року штурману 1 авіаескадрилії 44 СБП 45 СББ старшому 

лейтенанту Шарапі Володимиру Юхимовичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

Нагороджений двома  орденами Леніна, трьома орденами Червоного прапора,  орденами 

Вітчизняної війни 1  ступеня, орденом Червоної зірки та іншими медалями. 

Проживав у с.Моніно Московської області, викладач військової академії.  
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Яремчук Василь Максимович 

 Народився 13 січня 1910 рокув с.Комунарівка (Гулевці) Калинівського району. Закінчив 

Всеукраїнський інститут комуністичного просвітництва у м.Харків, а з 1937 року – вчитель 

історії в Лозовському районі Харківської області. 

Учасник ВВв з червня 1941 року, командир диверсійної групи партизанського загону 

ім.Г.І. Котовського.  

За зразкове виконання бойових завдань та проявлений героїзм в партизанській боротьбі 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 7 березня 1943 року Яремчуку Василю Максимовичу 

присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

Нагороджений двома  орденами Леніна, орденами Червоного прапора,  Вітчизняної війни 

1  ступеня, орденом «Знак почета», польським Золотим Хрестом «Віртуті Мілітарі» та іншими 

медалями. 

Проживав у м.Києві, викладач.  

 

 

 

ПОВНІ КАВАЛЕРИ ОРДЕНІВ СЛАВИ, УРОДЖЕНЦІ ВІНИЧЧИНИ 

 

1. Однорогов Василь Юхимович – народився в м.Вінниця. Проживав у м.Вінниця, доцент 

ВНМУ. 

2. Шельов Борис Сергійович - народився в м.Гайсин Гайсинського району. Проживав у 

м.Київ. 

3. Філіпенко Іван Дмитрович – народився в с.Щаслива Липовецького району. Проживав в 

с.Вербівка Липовецького району. 

 

УЧИТЕЛІ-ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ. НЕ УРОДЖЕНЦІ ВІНИЧЧИНИ, ЩО 

ПОМЕРЛИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС 

1. Васюк Ілля Якимович – народився в с.Мирмизівка Варвинського району Чернігівської 

області. Проживав м.Краснодар. Помер 24 липня 1970 року. 

2. Габов Микола Миколайович – народився в 28 лютого 1919 року в м.Сиктивкар. 

Проживав у м.Новочеркаськ Ростовської області. Помер 15 березня 1982 року. 
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3. Грибольов Петро Пилипович – народився в 18 серпня 1920 року в с.Шульги Псковської 

області. Проживав у м.Красноярськ.  

4. Докучаєв Георгій Миколайович – народився в 6 грудня 1922 року в Гребінкіно 

Калінінградської області. Проживав у м.Даунас (Латвія). 

5. Луценко Онуфрій Максимович – народився в 1908 року в с.Сухий Ташлик 

Кіровоградської області. Проживав у м.Черкиси. Помер 19 березня 1977 року. 

6. Марачевияч Микола Діонісійович – народився в 23 березня 1905 року в с.Піддубці 

Волинської області. Проживав у м.Київ. Помер 7 квітня 1982 року. 

7. Петровський Георгій Семенович – народився в 1 лютого 1924 року в станиці Аксайська 

Ростовської області. Проживав у м.Москва. 

8. Рибалко Василь Іванович – народився в 29 серпня 1921 року в Черкаській області. 

Проживав у Ташкентській області.  

9. Потапов Олександр Захарович – народився в 5 травня 1921 року в станиці Лисогірська 

нині Георгієвського району Ставропольського краю. Проживав у м.Дніпропетровськ. 

Помер 29 березня 1980 року. 

10. Саначйов Михайло Данилович – 8 листопада 1916 р. в с. Петухи нині Верещагінського 

району Пермської області. Проживав у м. Балашиха Московської області.  

11. Соколов Юрій Сергійович – народився 21 червня 1923 р. в с. Малий Узень Пітерського 

району Саратовської області. Проживав у м.Москва. 

 

НАШІ ЗЕМЛЯКИ – УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ 1941-1945 РОКІВ 

 

 

 
 

КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 
 

Народився 10 вересня 1912 року в с. Феліксіївка Липовецького району Вінницької області. 

Герой Радянського Союзу.  

Народився в сім’ї службовців, закінчив Липовецьку школу, де отримав середню освіту, 

працював учителем.  

В Червоній Армії з 1939 року. У 1941 році закінчив Київське піхотне училище. Учасник 
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Великої Вітчизнягої війни з перших днів. Воював на Воронезькому і 1-му Українському 

фронтах. Нагороджувався медалями, орденами Червоної зірки, Леніна, Золотою зіркою.  

Перший батальйон 835 стр. полку 237 Пирятинської стр. дивізії 40-ї армії Воронезького 

фронту під командуванням капітана Козаченка в ніч на 24.09.1943 року форсував Дніпро в 

районі с.Гребені Кагарлицького району і лише 30.09.1943 року відбив 23 атаки ворога. Він кинув 

на сміливців великі танкові сили і 3 тисячі піхотинців, що дозволило радянським військам 

прорвати оборону в іншому місці. Із батальйону в живих залишилось 3 чоловіки. 

За успішне форсування річки Дніпро південніше Києва, закріплення плацдарму на Західному 

березі та відвагу і героїзм Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 жовтня 1943 року 

командиру 1-го стрілецького батальйону 835 стрілецького полку 237-ї Пирятинської стрілецької 

дивізії капітану Козаченко Олексію Костянтиновичу присвоєно звання Героя Радянського 

Союзу.  

У 1947 році Козаченко закінчив Бердичівський педагогічний інститут. З 3.05.1947 по 

24.10.1961 підполковник Козаченко працював Липовецьким райвійськкомом, а потім — у 

Вінницькому та Житомирському облвійськкоматах. В 1969 році пішов у відставку в званні 

полковника, деякий час викладав у Вінниці. У цьому місті він 13 листопада 1976 року помер, де 

й похований. 

Ім’я героя носить вулиця в с. Берестівці, йому присвячена меморіальна дошка і музейна 

експозиція в с. Лукашовій, де він учився по 7 клас. 

 

 
 

ФІЛІПЕНКО ІВАН ДМИТРОВИЧ 

 

В серпні 1947 року у Вербівську семирічну школу прийшов новий учитель 1-4 класів — Іван 

Дмитрович Філіпенко. 

Спроби облаштуватись в 1946 році у школах Лукашової і Щасливої не вдалися, а тому він 

разом із дружиною Софією Петрівною переїхав на батьківщину дружини. Хто міг знати, що І. Д. 

Філіпенко на довгі роки стане жителем Вербівки, заслужить повагу шкільного колективу і 

жителів села, залишить по собі хорошу пам’ять. 

З 1950 по 1959 рік він очолював місцеву школу. Спільно з учнями обсадив її квітучим садом, 

висадили дерева по дорозі на Зозів і на Вербівському полі. 

Надалі доля закинула Івана Дмитровича в Оратівський район. Після короткого 

директорування у Брицькому і вчителювання у Білій його з 1963 по 1978 рік знову гостинно 

приймає Вербівська восьмирічка. Тепер він, після закінчення у 1957 році Вінницького 

педінституту, має новий фах — учитель історії. Розповідає учням про події минулого, про 

минулу війну. Про себе не любив говорити, бо завжди відзначався скромністю. І мало хто знав, 

що І. Д. Філіпенко — справжній герой. 

Два ордени слави, орден «Червоної зірки», медаль «За відвагу» та інші бойові нагороди могли 

багато б розповісти про бойові шляхи скромного учителя... 

Народився Іван Філіпенко 8 грудня 1921 року в с. Щаслива Липовецького району, де й 

закінчив місцеву семирічку. Потім навчався у Вінницькому педагогічному технікумі, але 

присвятити себе професії учителя зумів лише через багато років... 
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З вересня 1939 року і аж до демобілізації в 1945 році він проходив службу в рядах Червоної 

Армії. З перших спалахів війни — курсант Філіпенко на фронті. У серпні 1941 року командир 

стрілецького взводу в боях за Київ потрапляє в оточення. Повертається у рідну Щасливу, а потім 

іде назустріч канонаді. На Харківському напрямку переходить лінію фронту... Слід сказати, що 

на той час (в 1941 році) Іван Дмитрович закінчив Київське піхотне училище і отримав звання 

лейтенанта. Та як «оточенець» піддавався суворій перевірці, а тому І. Д. Філіпенка понизили у 

званні до рядового і посилають у розвідку. У лютому 1944 року він уже старшина, помічник 

командира взводу. 

У другій половині січня 1944 року фельдмаршал Манштейн прориває радянську оборону під 

Липовцем. У цей час добавляється роботи командиру окремої групи розвідників 189-ї 

розвідувальної роти 100-ї стрілецької дивізії 38-ї армії. Дивізійний і ротний штаб у цей час зна-

ходився у с. Велика Ростівка (нині  Оратівський район). 

Ворога вдалося зупинити, і з початку березня розпочалася підготовка до наступу. Для 

розвідників наступив гарячий час. Три взводи розвідроти і окрема група на чолі з І. Д. 

Філіпенком кожної ночі вирушали на пошуки «язика». Та ніяких відомостей за мінними і 

дротяними полями здобути не вдається, а число поранених і загиблих товаришів множиться. 

    Група І. Філіпенка діяла біля села Мервин. Шість нічних вилазок не дали результату. Втрачено 

було двох товаришів. На сьомий раз, зробивши проходи у мінному полі і колючому дроті, 

розвідники помітили землянку (із груби  іскрилося). План визрів. Групу розділено на три 

частини. Дві флангові привертають на себе увагу фашистів, відкривши вогонь, а центральна, на 

чолі з Філіпенком,  вривається в німецьку землянку і бере «язика». Флангові групи почали діяти, 

зав’язалася перестрілка. Філіпенко із напарником рядовим Коробіциним вскочили в землянку. 

Але... тут нікого не було. Видно, що звідси недавно вибігли фашисти. Філіпенко і Коробіцин 

вискочили надвір. Почувся тупіт чобіт і німецька мова. До землянки бігли. Коробіцин заховався 

в нішу траншеї, а Філіпенко вбіг у землянку і зайняв бойову позицію. Захеканий вбіг у землянку 

німецький фельдфебель. Удар по голові і німець лежить горілиць серед землянки. В цей час 

Коробіцин поставив підніжку німецькому солдату і «осідлав» його. Роззброївши солдата, 

звалили йому на спину непритомного фельдфебеля і, забувши про небезпеку, на повний зріст, 

побігли з «язиками» до своїх. За сигналом зібралися всі члени групи. Вони були у повному 

складі. За цю операцію І. Філіпенко був нагороджений орденом Слави 3 ступеня. 

А далі були ще бої і ще не один «язик». Група І.Д. Філіпенка отримала у своє розпорядження 

рацію і діяла в глибокому тилу ворога. Під час однієї з операцій біля Кракова розвідники 

захопили штабну машину німецького корпусу і полонили фашистського генерала за що 

командир був нагороджений орденом Слави 2 ступеня. 

Вперше колишньому лейтенанту (а потім старшині) повернули довоєнне звання, і 20 

листопада 1945 року І.Д. Філіпенко демобілізувався знову лейтенантом. 

Ще два його побратими Мельничук Микола Семенович з Ясенок та Бубела Олександр 

Гнатович з Вахнівки були кавалерами двох орденів Слави, а 13 учителів Липовеччини 

нагороджені одним орденом Слави. 

Починаючи з 1947 року по 1981 рік працював у школах Липовецького та Оратівського 

районів, закінчив Вінницький педагогічний інститут. 

Помер герой минулої війни у Липовці 21 серпня 2001 року, кавалер усіх орденів Слави 

(третій орден Слави 1 ступеня  вручили посмертно), де ї похований. 
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МАТОХНЮК ХАРИТОН ІВАНОВИЧ 
 

Перший директор Липовецької середньої школи народився 28 вересня 1903 року в  

с.Черепашинці Калинівського району Вінницької області (Кам’янець- Подільської губернії) в 

сім’ї селянина. 

У 1926 році закінчив Кам’янець-Подільський учительський інститут. У цьому ж році почав 

працювати вчителем фізики середньої школи в с. Красне Тиврівського району Вінницької 

області. 

З 1928 року призначений директором середньої школи в с. Стара Прилука. У 1930 році 

переведенний директором Турбівської середньої школи. У 1933 призначений директором 

Липовецької зразкової середньої школи. 

З 1941 по 1944 рік воював на фронтах Другої світової війни в ракетних військах. 

Нагороджений орденом Червоної Зірки, медаллю «За відвагу». Звільнений у січні 1945 року 

через контузію. 

З 1945 по 1948 р. працював завідувачем районного відділу народної освіти Липовецького 

райвиконкому. 

У 1948 р. переведений на посаду директора Хижинецької СІП Вінницького району. 

У 1954 р. призначений завідувачем районного відділу народної освіти Вінницького 

райвиконкому. 

У 1958 р. призначений заступником завідувача обласного відділу народної освіти 

Вінницького облвиконкому. 

У 1959 р. переведений на посаду директора Вінницької СШ №11. 

У 1963 році вийшов на пенсію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСКРА ОРЕСТ ВАСИЛЬОВИЧ  

Заслужений вчитель народився  22 листопада 1898 року, у багатодітній сім'ї' трощанського 

столяра Василя Іскри. Після закінчення у 1913 - 1914 роках початкової школи юнак поступив у 

Трощанську второкласну школу. У 1916 - 1918 роках навчався у Житомирській семінарії, 
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Харківському педінституті, який закінчив у 1931 році, здобувши спеціальність вчителя історії 

був направлений завідувати чотирикласною школою у Ротмистрівку (нині село Вербівка 

Липовецького району). Подальші місця його трудової діяльності були : 

       1919 - 1923 рр. - завідуючий Слобідською початковою школою; 

1923 - 1927 рр. - директор Трощанської семирічної школи;  

1927 - 1930 рр. - завпед Трощанської семирічної школи; 

1930 – 1931 рр. - учитель історії Трощанської семирічної школи; 

1931 - 1936 рр. - директор Росошанської середньої школи; 

       1936 - 1940 рр. - завідуючий районним відділом освіти, учитель, а потім директор Липовецької 

середньої школи; 

       1940 - 1941 рр. - директор Трощанської середньої школи; 

       1941 - 1942 рр. - евакуація, учитель історії Крутьківської школи Гадяцького району, потім - 

евакуація в Саратовську область; 

1942 - 1945 рр.   - участь в бойових діях на радянсько - німецькому фронті; 

1945 - 1958 рр. - директор Липовецької середньої школи.  

Про нелегку долю фронтовика, солдата свідчать шість бойових нагород О.В.Іскри. У Велику 

Вітчизняну війну Орест Васильович служив рядовим, комбатом другого окремого підрозділу 

зв'язку п'ятої гвардійської армії 1 -го Українського фронту, партійним працівником штабу 3-го 

Українського фронту, пройшов Сталінград, Курську Дугу, Дніпро, Ясси, Будапешт і 

демобілізувався у 1945 році.  

15 січня 1951 року йому було присвоєно звання «Заслужений вчитель України». 

 

 

 

МИКИТИЧ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

     Народився в 1918 році. В далекому 1939 році молодий педагог вперше переступив поріг 

школи в ролі учителя історії, а уже через два роки життя заставило змінити указку на кулемет. 

Розпочалась війна.Учасник бойових дій. Розвідник. 

     Війна нікого не жалувала, а лише випробовувала на міцність та хоробрість, але дозволила 

повернутись живим та зайнятись улюбленою справою – педагогікою. Лише бойові ордени та 

медалі були німим відображення пережитого Андрієм Васильовичем Микитичем.  

       Через день після демобілізації і повернення додому, до рідної Камянки, він зявився в 

РАЙВНО та поспіль три десятиріччя підряд працював на освітянській ниві Липовеччини – був 

директором шкіл, завідуючим РАЙВНО, займався викладацькою роботою.  

    Нагороджений орденами – Слави 3 ступеню, За перемогу над Німеччиною та багатьма 

іншими нагородами. Помер 04.05.1991 року. 
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ЖНИКРУПА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА  

 

Жникрупа Катерина Петрівна народилася в мальовничому місті Богуславі на Київщині в 1887 

році. Після закінчення педагогічної школи в 1904 році була призначена вчителькою церковно - 

приходської школи села Іваньковець Бердичівського повіту. Потім 17 років працює на 

педагогічній ниві в Немирівському районі на Вінниччині. В 1930 році Катерина Петрівна пере-

їжджає в Липовецький район. Спочатку працює в Лукашовій, а з 1944 року призначається 

директором, згодом переходить на вчительську роботу в Липовецьку середню школу. До 1969 

року віддавала свої сили, знання і вміння улюбленій справі - справі виховання підростаючого 

покоління. 

Катерина Петрівна брала активну участь у громадському житті школи, селища. Обиралася 

членом виконкому селищної та районної рад, членом райкому профспілки працівників освіти, 

була учасником обласних і Всеукраїнських ( республіканських) наукових педагогічних читань. 

Педагогічний стаж Катерини Петрівни Жникрупи складав 63 роки. 

В 1934 році Жникрупа К.П. як " ударник педагогічного культосвітнього фронту, що активно 

проявив себе в боротьбі за побудову політехнічної школи Маркса - Енгельса - Леніна - Сталіна, 

за гарну постановку педагогічного процесу в класі, за 100 % успішність, за гарну роботу з 

батьками, гарну консультацію учителів району" нагороджується Грамотою райвиконкому 

(голова Скебердіс), відділу народної освіти (завідуючий Демедюк), райкому спілки "Робос" 

(голова Шнайдерман). В 1939 - 1940 навчальному році Катерина Петрівна отримала Грамоту 

Народного Комісаріату освіти та Центрального Комітету профспілки працівників початкової і 

середньої школи "за визначні успіхи в справі шкільного навчання і радянського виховання дітей" 

. За сумлінну самовіддану працю Катерині Петрівні в 1941 році було присвоєно звання 

Заслуженого учителя школи УРСР. ( Указ Президії Верховної Ради УРСР від 25 березня 1941 

року. Нагорода була вручена в 1947 році, номер посвідчення 38 від 14 лютого 1947 року).  

В 1970 році Жникрупа К.П. нагороджена ювілейною медаллю "За доблесну працю» в 

ознаменування 100 - річчя з дня народження В.І. Леніна. А 27 листопада 1973 року мудрої 

вчительки не стало… 

На будівлі Липовецької ЗОШ №2 встановлено меморіальну дошку. 
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СЛУШНА ЯНІНА ВІКТОРІВНА  

(1921 - 1998) 

 

Яніна Вікторівна працювала у Липовецькій середній загальноосвітній школі 1-3 ступенів 

 № 2 класоводом 1-4 класів ЗО років. За підсумками 1973 - 1974 навчального року за сумлінну , 

самовіддану і творчу педагогічну діяльність їй присвоєно звання "Заслужений вчитель України". 

Її педагогічне кредо:  

     - справедлива вимогливість, тактовне зауваження, своєчасна допомога, віра у можливості дитини; 

- саме у початковій школі кожен проведений урок має неоцінимий вплив на навчання, виховання 

і розвиток дитини; 

- кожен новий урок повинен бути творчим, новим для учнів і за змістом, і за методикою його 

проведення. 

Вона була умілим організатором, Людиною великої ерудиції і вражаючої пунктуальності, з 

творчим вогником у роботі. Душевна теплота її особистості продовжує жити в серцях її 

випускників. 

5 серпня 1974 року їй було присвоєно звання «Заслужений вчитель України». 

На будівлі Липовецької ЗОШ №2 встановлено меморіальну дошку. 

 

 

 
 

ПАНАСЕВИЧ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА  

 

Педагогічна легенда Зозівки народилася у 1893 І році. Ольга Санько ( більш відома за 

прізвищем Панасевич ) разом з братом з юних літ залишилася сиротою. У залізничній катастрофі 

трагічно загинув батько — чиновник-залізничник, потім померла і мати. Осиротілих дітей 

визначили на безкоштовне навчання. В Санкт-Петербурзі майбутня учителька закінчила інститут 

благородних дівиць, а далі життя занесло її у село Зозівку Липовецького повіту. В 19 років, з 15 

березня 1912 року, розпочала свою педагогічну діяльність учителькою 1-4 класів. У 1932 - 34 

роках закінчує Вінницький учительський інститут, а з 1 січня 1924 року вона вже— директор 
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сільської початкової школи ( з 1 вересня 1934 р. - семирічка). На цій посаді Ольга Григорівна 

трудилася майже до самої смерті.  

Нелегко довелося і Ользі Григорівні під час окупації з 22 липня 1941 по 13 березня 1944 року. 

Вона допомагала народним месникам, ховала людей від набору до Німеччини, про що згадувала 

пізніше: "- За зв"язок з місцевим партизанським загоном німці повністю знищили мій будинок і 

все майно". Учительку вигнали з власного дому, де розмістився німецький штаб. Відступаючи, 

фашисти підпалили хату, і Ользі Григорівні довелося після війни зводити нове житло. Уже в 

наші дні на присадибній ділянці відрили 18 останків німецьких вояків і відвезли до 

"фатерлянду". 

Одразу після визволення, з 15 березня 1944-го, О.Г.Панасевич знову заступила на 

директорство в Зозівківську семирічку. Одночасно подвижниця виходжує поранених, збирає для 

них по селу молоко. ЇЇ заслуги у важкі післявоєнні роки так сформульовані у службовій 

характеристиці: "Своєю наполегливою працею і організаційними здібностями вона зуміла в 

найкоротший термін відновити напівзруйновану будівлю школи, привести у належний вигляд 

шкільне господарство". Справа в тому, що в школі під час війни був медсанбат і можна лише 

уявити, в що вона перетворилася. 

За самовіддану працю на педагогічній ниві О.Г. Панасевич, крім численних грамот, була 

нагороджена медалями " За трудову доблесть" ( 1939 р.), "За доблестный труд" (1947 р.), орденом 

Леніна (1953 р. ). А згідно Указу Президії Верховної Ради УРСР від 13 листопада 1947 року 

Ользі Григорівні присвоїли високе звання Заслуженого учителя України. 

Ольги Григорівни не стало 26 червня 1957 року, а добра пам"ять про неї вже давно стала в 

Зозівці педагогічною легендою. 

 
 

           

БІЛОУС МАРКО АНДРІЙОВИЧ  

  Народився 11 січня 1924 року на Іллінеччині, але майже  чотири десятиліття свого життя 

він віддав Липовецькій землі, за що отримав звання заслуженого вчителя УРСР. 

   Його педагогічна кар’єра розпочалась у червні 1941 року після закінчення педагогічного 

училища. Здавалося, що можна присвятити свою душу дітям, але розпочалась війна і 17-ти 

річного юнака призвали до лав армії. Бойовий шлях Марка Андрійовича  в складі 226 стрілецької 

дивізії 38 армії та 135 артполку 24 армії проліг від Сталінграда та  Харкова. Після закінчення 

війни продовжив навчання, у 1951 році закінчив історичний факультет ВДПІ та розпочав 

педагогічну діяльність на посаді вчителя Турбівської середньої школи. 

В 50-х доля його закинула в с.Лукашову Липовецького району. Тут, на Лукашівській 

землі,  Марко Андрійович зумів повністю себе реалізувати  як педагог, історик, краєзнавець. 

З 1955-1967 роках працював на посаді завуча. У 1967 році, в результаті кадрових ротацій, 

відбулася заміна керівництва школи і Марко Андрійович, передавши обов’язки завуча, повністю 

присвятив себе історії. В цьому році було відкрито новий будинок культури і виникла ідея 

створити при ньому сільський музей. Ініціатором та локомотивом цього став М.А. Білоус, і у 

1982 році, за сприяння керівника місцевого колгоспу М.М.Мазура, було відкрито перший в 

районі краєзнавчий музей. Музей приймав відвідувачів з усієї області, тут проводились уроки 

мужності та інші заходи. 
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     За відкриття музею історії села та колгоспу, проведення уроків на основі місцевих 

архівних матеріалів та значний педагогічний доробок М.А. Білоусу Указом Президії Верховної 

Ради УРСР від 14.11.1983 року було присвоєно високе звання заслуженого вчителя УРСР (в 

районі воно виявилося першим за чотири десятиліття як до, так і після цього). 

Для нас, своїх нащадків, він залишив друковані матеріали по історії Липовецького краю, 

Лукашівської сілької ради, колгоспів її сіл, війну…… 
 

 

 

ПЕТРИШИН ТИМОФІЙ ЛУКИЧ 

  15 травня 1897 року у великій сімї селянина-середняка села Нападівка Липовецького повіту 

народився Тимофій Лукич Петришин – засновник і директор Уманського агротехнікуму (пізніше 

– Уманський національний університет садівництва). 

    Після закінчення двохкласного училища хлопець дуже хотів учитися далі. Він 

погодився, щоб батько продав його земельний наділ, грошей від чого йому вистачило на рік 

підготовки до вступу на відділення землеробства Уманського училища садівництва і 

землеробства. Там він навчався у 1912-1918 роках на стипендію Липовецького земства.  

   Поринувши у вир бурхливого суспільного житя того часу, нападівчанин стає активістом 

кооперативного руху, через який надіється поліпшити  якість життя хліборобів. У 1914 році він 

засновує навчальний кооператив в училищі, одночасно працюючи інструктором 

сільськогосподарської кооперації Уманського земства. В буремний 1917 рік Тимофій Лукич 

входить до Уманської кооперативної спілки, а наступного року успішно проходить на факультет 

сільськогосподарської кооперації Київського адміністративного інституту  (у 1922 році 

Т.Л.Петришин заочно закінчив Київський адміністративний інститут). Він обирається членом 

правління Всеукраїнської центральної спілки сільськогосподарської кооперації. 

   На клопотання Т.Л.Петришина в 1921 році Уманське училище стає агротехнікумом на 

правах вищої школи, а він до осені 1923 року був його першим директором. 

   Потім Тимофія Лукича було переведено на роботу в тодішню столицю України – 

м.Харків завідуючим відділом сільгоспосвіти Наркомпросу УРСР. Він плідно працює в різних 

наукових установах Харкова і Москви: створює новий тип - стрічкову шпалеру, працює над 

розробкою агрегату для безвідвального  обробітку грунту, машини для механізованого збирання 

хмелю, має вісім запатентованих винаходів. В роки війни Т.Л.Петришин несе службу в 

медсанбаті. Тут для полегшення праці медсестер конструює пральний автомат. В період 

відпустки з армії (в 1944 році) захищає кандидатську дисертацію, про що писала газета «Красная 

звезда». 

    Маючи хворе серце, Тимофій Лукич дуже рано - 24 січня 1951 року - пішов з життя. Імя 

видатного вченого-організатора навічно залишилося в історії української науки. А з його легкої 

руки на весь світ славиться Уманський національний університет садівництва, де свято бережуть 

пам'ять про засновника і першого директора цього вишу. 

У вересні 2013 року відкрито меморіальну дошку у с.Нападівка, на малій батьківщині 

видатної Людини. 
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ПАЧОС ГРИГОРІЙ КУЗЬМОВИЧ 
 

      Григорій Кузьмович Пачос, колишній директор Хорошанської початкової школи, пройшов 

нелегкий життєвий шлях. Добрий десяток грамот від партійних органів району, області - 

свідчення його сумлінної роботи. 

     ...Комсомольцю Пачосу виповнилося двадцять два роки, коли серце наказало покинути школу 

і взяти в руки зброю: фашистська нечисть віроломно напала на Батьківщину. 

    Його штурмовий авіаційний полк розмістився на одному із польових аеродромів на Курсько-

Орловській дузі. Точилися жорстокі бої. День - 23 липня 1943 року видався напрочуд сонячним. 

Пролунала команда. Повітряний стрілець старший сержант Пачос зайняв бойове місце у своєму 

«ИЛ-2» та піднявся вище хмар. 

    Як коршуни зненацька зявились три німецькі винищувачі. Один радянський штурмовик і три 

ворожі винищувачі. Фашисти швидко наближалися, вбачаючи легку здобич. Запрацював кулемет 

Пачоса, відганяючи настирливих стерв’ятників з чорними хрестами. Враз кулемет замовк.» 

  - Сержант Пачос... 

  - Продовжую, товаришу командир! 

    Ворожа куля відбиває вказівній палець правої руки - ось чому був замовк кулемет. Але 

перемагаючи біль, стікаючи кров'ю, комсомолець Пачос знайшов у собі сили вести прицільний 

вогонь. Він натискав на гашетку середнім пальцем, який хоча був і пошкоджений, але цілий. 

Кулемет полизав смертельним градом ворожих винищувачів. 

    Ось один з них потягнув за собою чорний шлейф диму. Двоє інших втекли. 

    Так закінчився цей нерівний бій. Бойовий подвиг комсомольця через кілька дніз описала газета 

повітряної армії. 

     Після одужання старший сержант Пачос повернувся у свою частину. На грудях комуніста, 

повітряного стрільця, виблискував орден Вітчизняної війни Першого ступеня — нагорода за 

бойовий подвиг. 

     Офіцер запасу Пачос пройшов всю війну. Сім бойових нагород Батьківщини говорять самі за 

себе.  

 
 

ІСКРА НАДІЯ ОРЕСТІВНА 
 

    Тернистий педагогічний шлях відомої на Липовеччині вчительки розпочався в  далекому 1940 

році, коли вона вступила до Київського педагогічного інституту імені М. Горького. Відмінно 

завершила перший курс. Разом з іншими студентами мріяла про перший урок у школі, але 

почалася війна і довелося думати про інше. Закінчила короткотермінові медичні курси і вже 

через три місяці після початку війни була медсестрою евакогоспіталю №2344  2-го Українського 

фронту. Аж у 1944 році продовжила навчання на другому курсі того ж таки педагогічного 

інституту. 

    Надія Орестівна вибрала для своєї педагогічної роботи особливо благородний предмет – 

українську мову та літературу і присвятила улюбленій роботі усе життя (пропрацювала в 

Липовецькій середній школі 30 років).  

    Нагороджена медалями – За перемогу над Німеччиною, За доблесний труд, Ветеран праці та 

багатьма іншими нагородами, 
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СМІШКО ІВАН ЄВТУХОВИЧ 

 

          Смішко Іван Євтухович народився в далекому 1918 році. Пройшов війну,  сержант у відста-

вці, колишній командир підрозділу армійської розвідки. Пройшов усі випробування Великої 

Вітчизняної війни, воював на Півнчному фронті, Західному фронті та 2-му Білоруському фронті, 

має сім бойових нагород. Після війни очолював один  із колгоспів нашого району. Вступив 

згодом на заочний відділ хіміко - біологічного факультету Уманського педінституту, закінчив і 

пішов працювати на педагогічну ниву. 19 років віддав роботі в Липовецькій середній школі.  

    Нагороджений орденами – Червоної зірки та багатьма іншими нагородами. 

 

 

 

ЗУБКО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ 

                  Війну Зубко Михайло Федорович, колишній директор Приборівської семирічки, 

зустрів на західному кордоні на посаді командира розвід взводу 775-го стрілецького корпусу 

(сюди отримав призначення 20-річний лейтенант у травні 1941 року після закінчення 

Тамбовського піхотного училища).  Відступав разом з військами до Москви. 

  Це було під Ржевом – командир дивізії викликав до себе Зубка і наказав «взяти» язика, а вже 

через півгодини взводний приступив до підготовки до завдання. Опівночі вирушили. Минули 

передній край, село зайняте німцями. Далі – по-пластунськи. Зубко першим помітив німецького 

вартового, коли той прикурював сигарету. Безшумний стрибок, удар по голові – фріца повалено. 

Повернулися до своїх без пригод. А на грудях лейтенанта засяяла перша нагорода – медаль «За 

відвагу». Далі важке поранення, лікування і знову на передову. Уже в званні капітана з групою 

розвідників був «закинутий» у тил ворога (Сандомирський плацдарм) із завданням отримання 

розвідданих. Завдання було виконано: виявлено ворожий авіа корпус, передано його координати 

та знищено ворога. І знову відзнака – орден Вітчизняної війни 1 ступеня засяяв на грудях 

капітана.  

  Війну Зубко закінчив в 1945 році та посвятив подальше своє життя людям: 17 років 

директорував в школі, був головою колгоспу та головою виконкому Турбівської селищної ради. 
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ТАНАСІЄНКО ЮХИМ КИРИЛОВИЧ  
 

Незвичайна доля судилася молодшому з Танасієнків. Зовсім недовго пропрацював він під 

опікою старшого брата старшим піонервожатим у Скитецькій семирічці і був призваний у 

Червону армію. В складі її він пройшов фронтовими дорогами як Європи, так і Азії. 

За життя Юхим Кирилович скупо розповідав, що закінчив курси радистів, потім навчався 

у Москві, але не довчився - розпочалася війна. З вересня 1941-го розвідник  

Ю.К. Танасієнко — на гарячих рівнинах Північного Кавказу. Проходить спецпідготовку: стрибки 

з парашутом, стрільба, передача по рації даних військового характеру... 

Все це знадобилося, коли прийняв бойове хрещення під Ростовом на Дону. Місто на 

короткий час відбили у фашистів, в тил яких вночі скинули групу розвідників на парашутах. Уже 

вранці 22- річний Ю.К.Танасієнко, після спостереження за рухом ворожих колон, передав по 

рації цінні відомості нашому командуванню. 

Незабаром молодий розвідник опиняється в Криму. Наприкінці грудня 1941 року в ході 

найбільшої за всю війну Керченсько-Феодосійської десантної операції було визволено місто 

Керч, яке наступного року довелося знову залишити. Але відійшли не всі, в надійній квартирі з 

бездоганними документами та вірогідною "легендою" залишився у сім'ї порядних людей їх 

"родич". Через декілька днів Юхим Кирилович (а це був він) передав в ефір перші розвіддані. 

Та чого в житті не буває. З усмішкою згадував пізніше ветеран, як тоді під одним дахом з 

ним поселився зі своїм денщиком фашистський контррозвідник. Той гауптман, як виявилось , 

мав високу посаду начальника штабу по боротьбі з підпільниками та партизанами в Криму. Він 

зайняв більшу кімнату, а в меншу потіснив господарів зі своїм "родичем". Так і не довідався 

ворожий офіцер, що під його прикриттям працює радянський розвідник.  

Не раз ризикував життям Юхим Кирилович, змушений був міняти явки, а одного разу 

його схопили і в колоні військовополонених пішки відправили до Феодосії. Та сміливий підпіль-

ник вирвався звідти і повернувся до Керчі, де продовжував боротьбу. Не лише вогненними бу-

днями, але і гарячою дружбою запам'яталися нашому земляку кримські дороги. У ті грізні дні 

доля звела юнака з чудовою людиною, безстрашною розвідницею із Джанкоя Ніною Кириленко, 

і в спільній борні загартувались на довгі роки їх величні почуття. До цього часу не розкриті всі 

сторінки героїчні біографії бійця невидимого фронту. Відомо, що розвідник забезпечував прове-

дення Тегеранської конференції "великої трійки" у 1943 році, крокував запиленими стежками 

Ірану, Румунії, Угорщини, Чехословаччини, Далекого Сходу. Лише в 1946 році капітан 

Ю.К.Танасієнко повернувся до рідного краю, але ще довго жив під чужим прізвищем 

Ніколаєнко. Працював інспектором шкіл, потім завідуючим педкабінетом райвідділу народної 

освіти. 

В 1957 році Юхим Кирилович прийшов учителем англійської мови у Липовецьку 

восьмирічну школу, директором якої пропрацював потім цілих 18 років (з 1961 по 1979 роки). 

Звідси і пішов на пенсію, заслуживши репутацію високопорядної і розумної людини. Подвигами 

не хвалився, посилався на те, що дав підписку. Лише бойові нагороди, які виблискували на 

мундирі у свята, промовляли про мужність колишнього розвідника. 
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ТАНАСІЄНКО ПАВЛО КИРИЛОВИЧ  
 

Мальовниче село Війтівці на Липовеччині дало світові багатьох прекрасних людей. Двоє з них 

народилися в селянській родині Кирила Танасієнка: 10 січня 1910 року - син Павло, 5 ( за іншими 

даними - 10 ) травня 1919 року - його брат Юхим. Долею їм судилося обрати однакову професію, 

пережити лихоліття та прославити рідну землю на освітніх полях. 

Відомий педагог Липовеччини, Павло Кирилович Танасієнко, пройшов усі щаблі районної 

системи освіти. В далекому 1927 році, відразу після закінчення семирічки, 17 -річний юнак уже 

числився учителем на пункті по ліквідації неписьменності при Війтовецькій школі. Одночасно 

навчався у Зозівській сільськогосподарській школі. Після її закінчення у 1931 році поступив до 

Одеського фізико - хіміко - математичного інституту. Паралельно розорював нелегку 

учительську ниву у Пісочинській початковій та Скитецькій семирічній школах. Директором 

останньої П.К.Танасієнко був призначений 15 серпня 1934 року, з неї і пішов на пенсію в цей 

день через 34 роки. Неперевершений приклад учительського, директорського та людського до-

вголіття ! 

Ці роки, наповнені важкою, але творчою працею, оцінені орденом Вітчизняної війни першого 

ступеня, "Знаком Пошани", значком "Відмінник народної освіти" та медалями. Тисячі 

випускників благословив у життя Павло Кирилович, ставши для них ідеалом справжньої людини. 

На своєму довгому життєвому шляху ветеран пережив лихоліття громадянської війни, 

колективізацію, голодомор, репресії, застій і реформи 90-их. Але особливо врізалася в пам'ять 

Велика Вітчизняна війна. Перспективний молодий керівник уже рік працював у Липівці 

директором Гайсинської семирічки, коли на нашу землю стали падати бомби. Евакуювався за 

Дніпро, та під Харковом уже був ворог. Довелося ночами пробиратися назад додому. 

Влаштувався обліковцем у радгоспі Тельмана під Скиткою, який став центром підпільного 

руху на Липовеччині. За дорученням керівника Росошанської підпільної групи В.М.Мещерякова 

П.К.Танасієнко проводить роботу серед військовополонених, рабську працю яких 

використовували фашисти. Шлях багатьох бранців продовжився у партизанському загоні. Якось 

один із візитів партизан засік прихвостень старости. Павлу Кириловичу не залишалося нічого 

іншого, як швидко перевезти сім"ю до батьків у Війтівці, сподіваючись там зникнути з поля зору 

німецьких прислужників. Та незабаром в гостях у батькового брата, де Павло утримався від 

зайвого чаркування, до втікача вчепився поліцай: "Не хочеш пити, з лісом зв'язаний!" Треба було 

негайно реагувати на провокацію, і посіпаку звалив блискавичний удар у вухо. Наслідки 

виявились несподіваними: зранку поліцай прийшов перепрошувати. 

Війтівчанин через незадовільний стан здоров"я ще в Одесі отримав "білий білет", але просився 

в армію як в 1941 -му, так і після першого визволення в січні 1944 - го. Висновок комісії був 

однаковий : " Не годен ". " Пишіть - "годен ", - просив П.К. Танасієнко. Наприкінці січня прийняв 

бойове хрещення під Хорошою, Гордіївкою, Липівцем, Трощою... 

14 квітня 1944 року отримав поранення в ліве коліно та праву руку, контузило. Важке 

поранення лікували в госпіталях Новограда - Волинського, Києва, Баку. 20 липня 1944 року 

інвалід повернувся до Скитки. Працював інспектором райвно, а в 1949 році попросився до свого 
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села. 

     Приступивши до нелегкої педагогічної праці, директор школи вдосвіта розпочинав організацію 

навчального процесу, а закінчував його пізно ввечері заочними заняттями у так званій " школі 

робітничої молоді" без відриву від виробництва. Це він, Павло Кирилович, методом " народної 

будови" звів на початку 60-х років нове приміщення школи, яке й досі діє в Скитці. 

П.К.Танасієнко є найстарішим учасником шахових змагань і першим чемпіоном району з цього 

виду спорту. Шахами він став захоплюватися ще в 1930 році. В міру свого здоров"я та можли-

востей брав участь в шахових баталіях аж до свого останнього 93-го року життя…. В 1997 році за 

рішенням Липовецької селищної Ради було проведено перший міжрайонний турнір імені братів 

Танасієнків. А вже 12 січня 2002 року, в дні 92 - річчя Павла Кириловича Танасієнка, відбувся 

четвертий іменний турнір. 

П.К. Танасієнко брав активну участь і в громадському житті села та району. Неодноразово 

обирався депутатом сільської Ради, був членом райкому профспілки працівників освіти довоєн-

ного і післявоєнного періодів. 

 

 

Гук Олександр Павлович  

Творцем музею у Вахнівці є Олександр Павлович Гук. Майбутній засновник народився 16 

жовтня 1924 року у с. Залужжя Теплицького району Вінницької області. Тут звідав важку працю 

на землі, страшні голодні роки, слухав мудре учительське слово. Правда, середню школу у 

Теплику закінчив лише в 1945 році, бо стрімким вихором увірвалась у життя Олександра Гука 

війна… 

Звідав страшні дороги відступу у 1941 році. Юнака послали в училище молодшого 

командного складу. Старший сержант ОП. Гук служив у полковій розвідці, став командиром 

взводу. Три рази був поранений, але після лікування в госпіталі весь час просився у свою 

частину, де спаяні дружбою служили росіяни, українці, казахи… Війну закінчив у Празі, де брав 

участь в боях аж до 12 травня 1945 року. Повернувся додому інвалідом, нагороджений орденами 

Великої Вітчизняної війни, "Червоної Зірки", "Слави" і багатьма медалями . 

У 1947 році з відзнакою закінчив повний курс Теплицького зоотехнічного технікуму і 

отримав фах зоотехніка. Але вабила його педагогічна ферма… У 1950 році Олександр Павлович 

отримав після закінчення Уманського Державного учительського інституту (заочно) диплом 

учителя середньої школи з правом викладання у перших семи класах, а в 1955 році освоїв повний 

курс Вінницького Державного педагогічного інституту і став учителем історії. 

Свою педагогічну діяльність розпочав у рідному Залужжі в 1949 році, працював 

відповідальним секретарем Теплицької районної газети "Зірка", директором школи у Пологах, 

секретарем парторганізації місцевого колгоспу. 

У 1955 році в складі 30-тисячників О.П. Гук був направлений піднімати відстале 

Вахнівське господарство, що у Липовецькому районі. За 13 років головування вивів колгосп 

"Росія" у передовики, побудував клуб, школу, дитсадок, різні господарські приміщення. За 

станом здоров'я наприкінці 1967 року перейшов директором у Вахнівську середню школу, звідки 
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пішов на заслужений відпочинок з посади шанованого усіма учителя історії в 75-річному віці. 

Незабаром Олександра Павловича не стало… 

Та залишив подвижник значний слід на землі, за що йому дали персональну 

республіканську премію. Він створив найкращий на Вінниччині сільський краєзнавчий музей, 

якому присвоїли статус народного. Як тільки на Вінниччину приїздило начальство і поважні 

зарубіжні гості, їм показували створене простим сільським учителем диво.  

Коли президент Леонід Кучма нагороджував делегата ІІІ з'їзду ветеранів України іменним 

президентським годинником, Олександр Павлович запросив і його побувати у Вахнівці. 

- Де це? – знітився президент 

- Це – малий Париж на Вінниччині, приїздіть. 

Дійсно, Вахнівський музей для нас – як для Парижа Лувр. На початку 80-х років в центрі 

Вахнівки збудували шикарну двоповерхову контору колгоспу, голова якого В.П. Дармограй 

зробив "царський" подарунок місцевому ентузіасту і всім любителям історії: він віддав 

майбутньому музеєві це приміщення! У 1985 році, на честь 40-річчя перемоги, музей відкрили і 

він відразу став місцем паломництва для школярів всієї Вінниччини і її гостей. 

У дев'яти тематичних залах виставлено близько тисячі експонатів. Відібрані з допомогою  

обласного краєзнавчого музею кераміка, зразки зброї, фотодокументи висвітлюють основні віхи 

місцевої історії. 

Візитною карткою Вахнівки став музей, якому надали статус районного і народного. 

Навпроти музею за ініціативою Олександра Павловича було насипано Курган Слави і здійснено 

перепоховання воїнів-визволителів. При цьому за допомогою священика відправили панахиду, 

що було небаченим у радянські часи. 

З допомогою земляка – генерала О.П. Гук тричі їздив з направленням Липовецького 

райкому  Компартії України в Генеральний штаб Збройних Сил СРСР у Москву, звідки 

повертався з багатими трофеями. 

16 травня 1985 року представник колгоспу "Росія" отримав від командира в/ч 96758 

Карпова 76-міліметрову гармату зразка 1942 року, яку встановили справа від ходу до музею. 

10 грудня 1986 року по телефонограмі з Генштабу полковник Головцов "капітулював" 

перед натиском фронтовика, який "умикнув" з в/ч 41710 не що не будь, а "Виріб БМ-13 на шасі 

3ИЛ-157", тобто знамениту "Катюшу"! Щоб цього добитися, Олександр Павлович виїхав у 

Москву ще 25 жовтня! 

І, врешті, 31 вересня 1987 року Командир в/ч 52682-А А. Кальниболотський направив 

листа командиру в/ч 64162 у Москві (з копією Липовецькому райкому партії) про відправку  

славнозвісної самоходки «Звіробій».  

Відвідувачі музею знайомляться не лише з історією, але й з природою рідного краю. Як 

живі постають перед нами зубри, олені, дикий кабан, лисиця, козулі, вовк. Вони привезені із 

знаменитої Біловезької Пущі, а птахи – із заповідника Асканія Нова. 

З 2001 року на посаду директора Вахнівського краєзнавчого музею заступив Юрій 

Васильович Дячук – прийомний син засновника музею. У серпня 2011 року його змінив на цій 

посаді Костянтин Борисович Книш. А про засновника музею О.П.Гука нагадує меморіальна 

дошка при вході. 
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ФЕНЕНКО ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ  

    У простій селянській сім’ї Йосипа Мартиновича Фененка народна педагогіка була основою 

виховання його дітей. Мудра, надійна, вічна, вона вчила, що діти мають зростати працьовитими, 

слухняними, розумними. На цьому Йосип Мартинович розумівся не абияк. Тому батькова наука 

міцно закарбувалась в головах і серцях чотирьох його дітей. То й пронесли вони її крізь усе своє 

довге життя, передаючи це вчення дітям, внукам і правнукам своїм. 

   Так зароджувалась династія Фененків, коли сини Іван, Василь та донька Ганна обрали, не 

роздумуючи, вчительську професію, щоб нести це мудре і вічне в народ, навчаючи своїх і чужих 

дітей. 

   Дитинство, юність і молодість припали на важкі часи: голодомор, війна, розруха, окупація, 

відновлення країни гартували молодих людей, робили стійкими до незгод життя, не дали впасти 

на коліна перед труднощами. 

   Навчання Василя Йосиповича Фененка у Вінницькому педагогічному інституті перервалось 

війною: фронт, поранення, лікування в госпіталі міста Баку, знову фронт і жадана перемога.   

  Все своє освітянське життя Василь Йосипович, учитель математики, присвятив Турбівській 

восьмирічній школі (тепер ЗОШ № 2), з 1955 по 1981 роки – незмінний заступник директора цієї 

школи. 

   Колеги та учні любили і поважали його за вимогливість та розуміння, втішне слово і тонкий 

гумор. 

   Праці видатних педагогів – класиків і сучасності, були його настільними книгами. Він навчав і 

навчався сам, жив школою, своєю роботою і мрією про продовження улюбленої справи дітьми і 

внуками. 

 

 

ІЛЬЧУК ЛУКА ТИМОФІЙОВИЧ  

  Багато страждань припало на долі фронтовиків. Чого тільки не робили їхні руки, про що 

тільки не мріяли їхні серця. Поряд із відбудовою власного житла, налагодженням справ у Зозові 

Лука Тимофійович Ільчук пішов до школи. Пішов вчителювати. За роки війни його руки вміли 

робити все, а серце і душа хотіли навчити це все робити молодь. Після війни, здобувши освіту, 

Лука Тимофійович працював у Зозівській середній школі вчителем географії та трудового 

навчання, заступником директора. 
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  І вже навіть, коли сніг упав на скроні, він не залишає школу, бо все його життя там. Він, 

Ветеран Війни і Праці, кавалер Орденів слави та Червоної Зірки, він людина, про яку пам'ять 

житиме не тільки у серцях його вихованців. 

 

 

 
КОВАЛЬЧУК МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ 

      В 1939 році закінчив Вінницький педінститут. Працював учителем історії. Після 

війни працював директором Білянської семирічної школи. З 1952 по 1959 р. був 

завідуючим райвно Турбівського району. Закінчив Одеський університет (історичний 

факультет). З 1959-1980 р. працював директором Турбівської неповної середньої 

школи. Після виходу на пенсію працював організатором позакласної роботи в 

"середній школі С. Стара Прилука 1980-1984 р. Відмінник народної освіти УРСР. 

Навчанню та вихованню дітей віддав 40 років. 
 

 

 
 

АСАУЛЮК ОЛЕКСІЙ САМІЙЛОВИЧ  

 

Ще в шкільні роки я зачитався газетною статею про те, як колись посварилися два 

священики. Це було так соковито описано, що я довго зберігав той опус. З автором Олексою 

Самійловичем Асаулюком познайомився пізніше, вже вчителюючи у Війтовцях, де він поділився 

цікавими матеріалами по історії села. Мабуть, ті два моменти спонукали мене до нелегких 

краєзнавчих шляхів. Врешті мрія - написати щось подібне вище згаданому опусу - збулася у 90-і 

роки в матеріалі "Як спирт виливали у річку" про епізод з революційної історії с.Зозівки. На 

жаль, мого наставника тоді вже не було з нами, а то скільки б цікавого доповнив він до подій 

своєї молодості... 

Понад століття тому, 4 жовтня (за старим стилем) 1903 року у зозівківського місцевого 

жителя Самійла Асаулюка і його дружини Дарки з Липовецького передмістя Гайсин  з'явився на 

світ син, якого нарекли Олексієм. З раннього віку допомагав батькові - службовцю горілчаного 

складу. Самійло Асаулюк сприяв потягу сина до знань, бо ще в молодості здав іспити на учителя. 
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Але так вийшло, що після конфлікту зі священиком мотався по світу експедитором, аж поки не 

осів на батьківщині. 

Давши Олексі до 1916 року закінчити 6 класів місцевого "училища", мудрий наставник 

прилучив його до доставки пошти з далекого Липівця. Важко доводилося 13- ти річному 

хлопчику, про що він згадував пізніше: 

"Валянків у мене не було, а в стареньких чобітках було холодно в ноги. Щоб їх не 

приморозити, я злазив і біг за саночками... Контролер Галятовський бувало... дасть... запечатану 

кватирку горілки. Я по правді кажучи раз попробував, а вона гирка, дере за горло..., а тому 

ніколи нею і не зогрівався". 

Одного разу (після лютневої революції 1917 року в Петрограді) Олекса, пройшовши 

відповідний інструктаж, привіз у село кіноапарат і продемонстрував там "німе кіно". Таке диво 

йшли дивитися цілими сім'ями, а юному зозівківчанину винесли першу в його житті подяку. 

Хто знає, як би склалося життя неординарного сільського хлопця, коли б не вир 

українських визвольних змагань. На його очах виливали у річку спирт із Зозівецького складу, 

ділили панське майно, яке теплої пори 1918 року німці-окупанти "вибивали" у сільчан. Разом з 

іншими був дуже побитий і батько - член комісії по поділу землі. 

Та зродилася Українська Народна Республіка, в уряді якої працював поет із Зозівки 

М.Гаврилюк (Вдовиченко), на якого в селі покладали чималі надії. Під впливом полум'яних 

лозунгів  боротьби за вільну Україну Олекса вступає до загону гайдамаків, але незабаром всіх 

захоплюють лозунги більшовиків. Багатьох "підкупила" їх політика "українізації" - і в 20-ті роки 

О.С.Асаулюк став одним із перших комсомольців Зозівки. З усім запалом душі включається він у 

боротьбу за ліквідацію неписьменності, в 1924-1928 роках навчаючи групу підлітків при 

Зозівецькій єдиній трудовій школі. Тут, під керівництвом директора цієї школи, пізніше – 

заслуженої  учительки УРСР Олени Григорівни Панасевич, визначилося його педагогічне 

майбутнє. Закінчивши у 1932 році  Одеський інститут соціалістичного виховання, зозівківчанин 

доростає до посади директора школи в Нападівці і, як було прийнято в ті часи, стає комуністом, 

одружується . Вічною біллю на серці залишилися у нього 30-ті роки важкими спогадами про 

голодомор і репресії до Нападівських учителів. 

Та кар'єрі радянського активіста і щасливому сімейному життю перешкоджає війна. 

Призваний у липні 1941-го до окремого артилерійського дивізіону, О.С.Асаулюк в складі інших 

оточенців змушений восени повернутися додому і залишитися на окупованій території. Коли 

після визволення секретар підпільного райкому і односельчанин К.Є.Любчак складає списки 

народних месників, то в них потрапляє лише дружина Олекси - Галина Фоківна. Марно після 

війни намагається Корній Євдокимович довести бюрократам свою помилку - дві комісії 

Прикарпатського військового округу так і не поновили Олексу Самійловича в партії (допомогло 

лише особисте звернення до Сталіна). Забігаючи наперед, скажемо, що це щасливим чином 

вивільнило душевну енергію земляка для іншого заняття – краєзнавства. 

Одним з його джерел були спогади військової пори. З січня 1944-го по серпень 1945-го 

О.С.Асаулюк, як начальник телефонної станції, пройшов фронтовими шляхами України, Карелії, 

Польщі, Німеччини. Відзначається у боях за Домбровський вугільний басейн, м.Оппель, 

лікується від поранення і контузії, а потім знову - в стрій. На грудях молодшого сержанта в 

травні 1944-го з'являється медаль "За відвагу", у березні 1945-го - Орден Славу ІІІ ступеню, а 

незабаром після Перемоги - орден "Червоної Зірки". 

Куди б не кидала його війна, думкою тягнеться у Зозівку, до дружини Галі, дітей Льоні і 

Толі. У солдатських трикутниках описує своє фронтове життя-буття: 

"Живу я, діти, в лісі надворі, гріюся коло вогню, якщо розкладаєм. Сплю на гілках сосни і 

завжди оправляю ялинку, яку притрушує сніг, а тут їх багато, багато. Немало було у Фінляндії. 

Немало є і в Польщі... Тепер, якщо десь зупинюся на місці, то знову напишу..." 

Повернувся живим і з вересня 1945-го на два десятилітта "осів" у Війтовцях: до 1953 року 

працював директором школи, а до виходу на пенсію 1966-му - учителем історії. Після недовгого 

перебування у сина в Криму повернувся до рідного краю і до самої смерті (23 лютого 1992-го)  

мешкав у Липівці (мікрорайон Гайсин), звідки була родом його матір. 

Поживши непросте, поламане карколомним ХХ-м століттям та тоталітарною ідеологією 
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життя, Олекса Самійлович знайшов себе у новій вдячній справі. Весь район зачитувався статтями 

заспівувача краєзнавчого руху на Липовеччині. Спочатку були дослідження Війтовецького 

минулого, давньоруської Піщані, переказів про Саву Чалого, Суворова, Достоєвського. Далі 

писав про історію Липівця, комсомольського руху, колгоспного будівництва, подій Великої 

Вітчизняної на території району. Тобто фактично О.С.Асаулюк поклав початок створенню 

узагальнюючих матеріалів про наш край, остаточно оформлених уже в наші дні. І як прикро, що 

в умовах радянської цензури він не зміг залишити спогадів про УНР, голодомор, націоналістичні 

групи у Зозівці та багато іншого, очевидцем чого був. Та вже те, що Олекса Самійлович у лавах 

гайдамаків боровся за самостійну Україну, робить честь зачинателю краєзнавчих досліджень 

Надсоб'я у нашій незалежній державі. 

 

ЯЦУНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ 

 

Народився 5 квітня 1927 року в селі Рогізна Тиврівського району. Наприкінці війни 

вступив до педагогічного училища, а вже по завершенню навчання у 1946 році направлений 

вчителем у  Перегінський район Станіславської області (нині – Івано-Франківська). Уже там 

призвали на військову службу. 

Діставши в 1951 році кілька важких поранень, змушений був доліковуватись у родині 

дружини, теж учительки, в селі Війтівцях Липовецького району. В місцевій школі вони разом 

розпочали довгий педагогічний шлях. Отримавши призначення в село Конюшівку, подружжя за 

підтримки громади відбудовувало тут школу. А вже з першого каменю споруджували нову 

початкову школу в селі Олександрівці, де пропрацювали 14 років. 

Потім родина переїжджає до Липовця, де Василь Григорович стає директором початкової 

школи (Гайсинської). З цієї посади він і пішов на заслужений відпочинок, хоча ще не один рік на 

прохання дирекції Липовецької СШ №1 допомагав у навчально-виховному процесі. 

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», іншими державними відзнаками. 

Впродовж десятиліть постійно обирався депутатом Зозівської сільської та Липовецької селищної 

рад. Пішов із життя 16 травня 2007 року. 
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РОЗДІЛ 3 

ШАНА ПЕДАГОГАМ - УЧАСНИКАМ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

 

ЖИВІ ЛЕГЕНДИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ,  

ЩО НИНІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ 

 

КРИВОНІС КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ 

Народився 18 березня 1925 року в с. Луці Вороновицького району Вінницької області в 

сім'ї селянина- бідняка. У 1933 році пішов у перший клас Дунайської середньої школи, закінчив 

8 класів у 1941 році. 

Навчання було перервано Великою Вітчизняною війною. Під час окупації жив біля 

батьків і працював у сільському господарстві. 

Після звільнення Вінницької області був призваний в ряди Радянської Армії, в якій 

перебував з 1944 по 1951 рік. Служив у 236 зенітно-артилерійському дивізіоні 1-го Українського 

фронту. Молодший сержант. День Перемоги зустрів на Сандомирському плацдармі. 

Після закінчення війни служив у В/Ч 29917 радіотелеграфістом до 1948 року, а потім був 

направлений у школу молодших спеціалістів інтендантської служби в м. Львів. Після закінчення 

цієї школи працював завідувачем складу військової частини до демобілізації 1951 року. 

У 1951 році вступив на другий курс Вінницького педагогічного училища, в 1954 році 

закінчив курси навчання і був направлений на роботу в Козинецьку середню школу Турбівського 

району. Працював вчителем початкової військової підготовки та фізичної культури. 

 У 1960 році закінчив Київський державний інститут  фізичної культури. 

Працював учителем до виходу на пенсію у 1988 році. Має державні нагороди: орден  

Червоної зірки, Вітчизняної війни ІІ ступеня, «За мужність» 3 ступеня , медалі За перемогу над 

Німеччиною,  За доблесний труд та 19 медалей. Нині керує Козинецькою ветеранською 

організацією. 
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ЗАБОЛОТНИЙ ЯКІВ МУСІЙОВИЧ 

Народився 17 вересня 1922 року у селі Приборівці Липовецького району Вінницької 

області. 

У 1929 році пішов до першого класу Приборівської початкової школи. У зв'язку із зміною 

місця проживання навчання продовжував у Грузько-Зорянській неповній середній школі с. Гр. 

Зорянка Макіївського району Донецької області, яку закінчив в 1937 році. 

З 1938 по 1941 рік навчався в м. Іловайськ Харцизького району Донецької області. 

Після закінчення школи 26 липня 1941 року був призваний в ряди Радянської Армії. Після 

проходження спеціальної підготовки був направлений в діючу армію. 

З липня по листопад 1941 року служив у 31-му запасному танковому полку 45-ї 

механізованої бригади  6-ї танкової армії. Старшина батареї. Сержант. З листопада 1941 по 

березень 1942 року - у Київському військовому училищі зв'язку. 

Брав безпосередню участь в обороні Сталінграда, в боях за визволення Білорусії в складі 

18-ї гвардійської бригади; в ліквідації фашистів Корсунь-Шевченківського угрупо вання, в 

розгромі фашистів в Яссько-Кишинівській операції. Звільняв міста Бухарест, Будапешт, Відень. 

У складі окремого артилерійського дивізіону 18-ї гвардійської бригади 5-го 

механізованого корпусу перемогу зустрів у звільненій Празі. 

У 1945 роді у зв'язку із загостренням військової ситуації з Японією частина, де служив  

Я. М. Заболотний, була передислокована до Забайкальського військового округу для розгрому 

Квантунської армії. 

Звільнив міста Чань-чунь, Харбін, Мукден. 

Був двічі поранений, нагороджений «орденом Слави» 3-го ступеня, орденами 

«Вітчизняної війни» І, II ступенів, медалями «За визволення Бухареста», «За визволення Відня», 

«За звільнення Праги», «За оборону Сталінграда», «За перемогу над Японією», «За перемогу над 

Німеччиною», а також 21-ю Сталінською подякою. 

8 грудня 1946 року був демобілізований. Після війни працював учителем у Сививківській, 

Турбівській, Приборівській 8-річних школах. 

Загальний трудовий стаж складає 41 рік. На сьогодні Яків Мусійович - інвалід 1групи, 

проживає у с. Приборівці. 

Нині керує Приборівською ветеранською організацією. 

 

ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ ВОЛОДИМИР ТИМОФІЙОВИЧ 
 

Гарний погожий осінній день. Разом з учнями вирушаємо відвідати людину, похилого 

віку, людину-легенду. Діти жваво обговорюють картини побаченої природи, хоча інколи і 

промайне фраза: « А до кого йдемо?». Далі знову переключаються на свої думки та емоції. 

Старенька хатина, але яка чепурна і яскрава! На порозі, вдивляючись у гостей, нас 

зустрічає сивочолий дідусь. Вся його постать ,ніби кам'яна - струнка постава, виправка відразу 
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видає бувалого військового. 

З-під окулярів, грайливими вогниками, побачивши дітей, світяться добром очі. 

Вітаємося. І з перших хвилин нашого перебування у домі Володимира Тимофійовича 

відчуваємо сильний, власний характер господаря. Діти заворожені якимось таємничим 

магнетизмом оповідача. Бояться навіть дихати, щоб не порушити тієї оповіді, щоб не пропустити 

бодай слова. А Володимир Тимофійович починає свою розповідь, мов гортає сторінки книги 

свого життя. 

Народився Володимир Тимофійович Зелененький у селі Нова Прилука Турбівського 

району 20 травня 1927 року. Навчався у сільській школі... 

Діти заворожено слухають, адже їм цікаво почути про шкільні роки такої легендарної 

людини, які вони саме переживають, але оповідач вкотре повертає свої спогади у воєнне 

лихоліття. Ми навідними запитаннями намагаємося вивідати про деталі дитинства, юнацького 

життя, але, схоже, у нашого мовця своя складена розповідь, яка диктується йому його пам яттю . 

У 1944 році, перед Новим роком, його, ще зовсім юного, сімнадцятилітнього юнака, 

направляють на навчання військової справи для підготовки і відправлення на Далекий Схід. 

Володимир Тимофійович розповідає, ніби книгу читає, ніби переказує щойно 

переглянутий художній фільм. Тільки ми ледь-ледь вловлюємо його переживання і як напружено 

стискаються скули. Оповідь набуває схвильованого характеру: «....1945 року завантажили нас у 

вагони і ми поїхали. Їхали 42 доби. Невідомість. Тільки чути далекі гуркоти та канонади 

відгримілих боїв. Далекий Схід. Який він?...» 

По прибутті, Зелененького В.Т. направили у 62 кулеметний батальйон, де молодий юнак-

комсомолець мав керувати танковим кулеметом «Максим» ЛД 122. Десантом висадили 

кулеметників, по дорозі торпедували великий транспорт. 

Володимир Тимофійович вмовк, щось кілька секунд думав, а далі сказав: «А знаєте, 

скільки там хлопців полягло? Моєму товаришеві кулеметною чергою розрізало голову навпіл, а я 

був контужений. Коли падав в окоп, то свого кулемета потягнув за собою. Так мене і знайшли - 

всього закривавленого, бо ж контузія, кров пішла з рота, вух, носа, під моїм кулеметом. Витягли і 

запитали, чи я живий». 

Діти слухали, ніби заворожені. Тільки, коли оповідач час від часу описував криваві сцени, 

дівчатка змінювали міміку і аж ніяковіли. 

Протягом довгих 15 років залишався відданим військовій справі, допомагав військовим. 

Адже, закінчені раніше курси медсестер, стали в пригоді. Працював санінструктором. 

Та коли діти почули про музичний талант нашого оповідача, здивуванням та їх емоціям не 

було меж. Ще під час військової служби Володимир Тимофійович служив у оркестрі, 

матроському клубі. Вправний віртуоз-баяніст був організатором багатьох концертів. 

У 1960 році демобілізувався та повернувся у Вінницю. Сильна, відповідальна людина, із 

військовою виправкою завжди потрібна і в мирний час. Обласним відділом освіти був 

направлений на роботу у Староприлуцьку школу-інтернат, де не цурався будь-якої роботи: був і 

вчителем, і вихователем, та найбільше слава про нього йшла по всій окрузі, як про вправного 

баяніста та хореографа. Часто їздив по навколишніх школах, організовуючи концерти та 

постановки танцювальних номерів. 

Коли діти почули з вуст оповідача імена педагогів, які і донині працюють у нашій школі, 

були здивовані. А Володимир Тимофійович із гордістю розповідав про молоду дівчину, яка 

єдина досконало виконувала фуете - танцювальний рух, який полягав в обертанні тулуба навколо 

своєї осі. Коли ж учні почули ім'я легендарної танцюристки, зашуміли, пожвавилися, адже із 

цією людиною ми стикаємося щоденно у школі. 

Володимир Тимофійович на наші запитання про сім'ю відповідав скупо. Сказав, що це 

особисте. Хоча повідомив, що одружений, має двох дітей, які порадували вже давно онуками та 

правнуками. Із дружиною багато років пропрацював в школі-інтернаті. Дружина - медпрацівник 

ізолятора та техпрацівниця. І сьогодні доля ще продовжує поєднувати серця цих двох стареньких 

людей. 

До школи поверталися кожен із своїми враженнями: діти дзвінко гомоніли про життя 

людини-легенди, про його музичні таланти, про його учнів, яких ми бачимо щоденно. Ми ж 
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дорослі, іноді перекидалися словами, але думка у кожного в голові роїлася одна – як, пройшовши 

такі страхіття війни, проживши так багато років, аж 90, людина залишається взірцем для 

наслідування, прикладом виховання підростаючого покоління, людиною, якій не лише у День 

Перемоги, а щоденно маємо вклонятися із словами: «Низький уклін Вам, сивочолий ветеране!» 

 

 

КОВАЛЬ ІВАН ФЕДОРОВИЧ 
 

Коваль Іван Федорович народився 16 січня 1924 року в с. Улянівка Іллінецького району. В 

рідному селі закінчив семирічну школу, після школи працював різноробочим у колгоспі, згодом 

трактористом. 

До лав Радянської Армії був призваний у 1944 році, і відразу - на передову. Розпочав 

службу в 183-ій дивізії кулеметником.  Все пам'ятає ветеран і донині, таке не забувається: " 183-я 

дивізія вела наступ в напрямку Вінниці. Фашисти тримали оборону біля залізниці. Радянські 

солдати неодноразово підіймались в атаку, але падали, підкошені німецькими кулеметами. Бійці 

змушені були повертатись в окопи, залиті болотяним місивом, при морозі до мінус три. 

Командир наказав знищити ворожі кулемети і завдання було виконано. Вогняна буря стихла, 

настала дивовижна тиша. Радянські війська піднялися в атаку, фашисти відступили. Наступ в 

районі Турбова тривав довго. Важко було солдатам, вони не спали по декілька діб поспіль, 

харчувалися раз в день. Під час наступу Іван Федорович був поранений та був направлений на 

лікування у Вінницький госпіталь ну а потім – на передову. 

Пів-Європи пройшов визволитель, визволяв Прагу, Берлін та інші міста. 30 квітня 1945 

року отримав звістку про смерть рідного брата, а 2 травня оголосили капітуляцію фашистської 

Німеччини. 

Нагороджений сімнадцятьма державними нагородами за ратні подвиги на фронтах війни.. 

Має обширну географію служби: 227 стрілецький полк - стрілок ( січень 1944 - березень 

1944р.), 65 медсанбат - санітар ( вересень 1944 - листопад 1945),  30 окремий інженерний 

батальйон – сапер, демобілізувався 02 листопада 1946 року. 

Має бойові відзнаки та нагороди: подяка від Й. Сталіна за взяття Східного Берліну ( 2 

травня 1945 року), медаль " Ветеран труда ", медаль "За боевые заслуги ", орден "Отечественной 

войны» І ступеня, орден " Мужність ",  медаль Жукова " , медаль «За победу над Германией»,  

медаль " За взятие Берлина " , медаль " За освобождение Праги ", медаль " 50 лет Победы в 

Великой Отечественной Войне ", медаль " Захиснику Вітчизни ", медаль" 30 лет Победы", медаль 

" 60 лет Вооруженных сил СССР ", медаль " 50 лет Вооруженных сил СССР ", медаль " 40 лет 

Победы", медаль " 70 лет Вооруженных сил СССР ", медаль " 20 лет Победы ",  медаль "50 років 

визволення України ". 

В мирний післявоєнний час працював різноробочим та  трактористом у колгоспі села 

Скитка Липовецького району. Потім перейшов на посаду вчителя трудового навчання  

Скитківської  семирічки. 

Має природний талант грати на музичних інструментах: мандоліні, балалайці, скрипці, 

гітарі, домбрі, баяні; знає багато пісень, має прекрасний голос ( ветеран і зараз прекрасно співає). 

З педагогічної ниви пішов на пенсію у 1981 році. . Ця великої душі Людина все своє життя 

працювала - орала, сіяла, навчала. Іван Федорович прекрасний "майстер на всі руки", допомагав 

односельчанам зводити будинки "від фундаменту до даху", виготовляв вироби з дерева чому і 

навчав своїх вихованців.  

На даний час проживає з дочкою Любою та її чоловіком, має сина Валентина, внуків, 

правнуків. Найбільше радіє, коли вся велика, дружна родина збирається разом. Недавно  ветеран 

відсвяткував ювілей - 90 років, тому хочемо побажати йому від щирого серця здоров'я та довгих-

довгих років. 
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ЛАЗАРЕНКО АФАНАСІЙ КУЗЬМОВИЧ 

    Цей шанований чоловік народився 12 лютого 1922 року с.Чуків Брацлавського (тепер 

Немирівського району) Вінницької області в селянській сімї. З освітою в 9 класів 12 грудня 1940 

року вступає до Васильківського льотного технічного училища, що у Київській області.     

    Навчання  переривається війною і училище евакуйовується за Урал в Челябінську область. У 

1942 році випускник училища у званні сержанта направляється в діючу армію на Курський 

напрямок, одержує призначення в 168 авіаційний полк бомбардувальної авіації на посаду 

механіка бомбардувальника ПЕ-2 (пікіруючий бомбардувальник конструкції Петлякова). Далі 

направлення в м.Енгельс. що на Волзі, де Афанасій Кузьмович проходить перенавчання на 

спеціаліста по обслуговуванню американської авіаційної техніки, що поступила на озброєння 

Червоної армії згідно поставок ленд-лізу.  

     Після закінчення навчання направляється для подальшої служби на Далекий Схід – спочатку в 

м.Хабаровськ (58 авіаполк) , а пізніше на Курильські острови. Займається обслуговуванням 

літаків під час бойових дій з Японією, за що одержує перше офіцерське звання.  Під час одного з 

нальотів японців на радянський аеродром був поранений. У 1949 році демобілізується та 

повертається в с.Чуків, здобуває середню освіту та вступає до Ладижинського технікуму 

механізації сільського господарства зразу на другий курс. У 1951 році з дипломом техніка-

механіка по направленню обласного управління сільського господарства прибуває на роботу у 

Зозівську школу механізації сільського господарства. Спочатку працював на посаді інструктора з 

тракторної справи, а згодом призначається завідуючим навчальними майстернями, що 

прирівнюється до теперішньої посади старшого майстра. Далі навчання в Оріхово-Зуївському 

інституті  перепідготовки кадрів училищ механізації сільського господарства, викладання будови 

сільськогосподарських машин та механізмів. Обирався секретарем партійної організації 

навчального закладу. Коли училище стало готувати водіїв транспортних засобів для Радянської 

армії, то 15 років праці віддав на підготовку майбутнього кадрового потенціалу. У 1982 році 

вийшов на пенсію. 

    Нагороджений орденами - Вітчизняної війни, Богдана Хмельницького, медалями – За бойові 

заслуги, За перемогу над Німеччиною, За перемогу над Японією та багатьма іншими нагородами, 

інвалід 2 групи, інженер-капітан у відставці і просто чудова Людина. 
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ШКУРОПАТ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 

 

Ветеран Великої Вітчизняної війни і педагогічної праці, учитель-новатор, колишній 

директор Попівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

Народився Іван Миколайович 1926 року в с. Богачівці Павлоградського району Омської 

області. Початкову освіту здобув у рідному селі, а з 1936 року навчався в Новоуральській 

середній школі. Але мирне життя перервала Велика Вітчизняна війна. У п'ятнадцятирічному віці 

довелося залишити шкільну парту і розпочати трудову діяльність. Два роки (з 1941 по 1943) 

працював трактористом: обробляв землю, вирощував хліб «для фронту, для Перемоги». 

У 1943 році Шкуропат І.М. був призваний до лав Радянської армії. А по досягненню 

вісімнадцятирічного віку у серпні 1944 року став бійцем - телефоністом 5-ої мотобригади 

Другого Прибалтійського фронту. Мужній сміливий юнак за героїзм і відвагу був нагороджений 

медаллю «За відвагу» та орденом «Вітчизняної війни». 

День Перемоги зустрів у німецькому місті Заган. Служив у лавах Радянської армії аж до 

1950 року. 

Але бажання вчитися, здобути вищу освіту не полишало Івана Миколайовича ніколи. 

Тому у 1952 році він здав екстерном іспити за курс середньої школи, а в 1954 році вступив до 

Одеського університету на історичний факультет. Працював учителем і заочно навчався. 

Після закінчення університету в 1960 р. Іван Миколайович упродовж двох років працював 

директором Гущинецької восьмирічної школи, що в Калинівському районі. А в 1962 році 

переїздить у Попівку, де протягом шести років очолює місцеву восьмирічну школу. Активний, 

ініціативний молодий директор, сповнений сил і нових задумів, не тільки зосереджується на 

улюбленій педагогічній діяльності, а й переймається будівництвом нової школи, облаштовує 

пришкільну територію, садить сад. 

З 1968 року працює учителем історії, географії та образотворчого мистецтва. Його уроків 

дітлахи чекали, як свята: вони були захоплюючі, цікаві, неповторні. Іван Миколайович - не 

тільки талановитий учитель, а й прекрасний художник-оформлювач, майстер на всі руки. Чесний 

і сумлінний, скромний і доброзичливий, він викликає захоплення й повагу у всіх жителів села. 
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РОЗДІЛ 4 

ВОНИ ВСЕ ЗНАЮТЬ  ПРО СТРАХІТТЯ ВІЙНИ 

УЧИТЕЛІ – УЧАСНИКИ ВІЙНИ  

№ Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Місце проживання Телефон 

1 Дячук Лукерія Антонівна 18,05,1922 С.Богданівка 3-42-70 

2 Герасименко Лідія Йосипівна 02.01.1932 С.Вахнівка   

3 Загородня Ксенія Андріївна 05.10.1924 С.Вахнівка  

4 Вдовиченко Анастасія Антонівна 15.08.1931 С.Вахнівка  

5 Богун Клавдія Антонівна 03.10.1932 С.Вахнівка  

6 Лобода (Сулима)  Ніна  

Терентіївна 

07.07.1922 С.Вахнівка  

7 Герасименко Олександр 

Михайлович 

13.09.1931 С.Вахнівка  

8 Драчевський Василь Іполитович 28,02,1945 С.Вахнівка  

9 Вітер Борис Миколайович 19,08,1930 С.Війтівці 3-80-40 

10 Дембовська Єлизавета Іванівна 02,11,1924 С.Війтівці 3-80-41 

11 Джемула Євдокія Сергіївна 15,04,1924 С.Війтівці 3-85-54 

12 Бурко Надія Степанівна 27,08,1932 С.Війтівці    

13 Клекіт Марія Сафронівна 01,08,1928 С.Війтівці 3-85-26 

14 Домашевська Ольга Гнатівна 15,07,1924 С.Вербівка  

15 Власюк Павліна Давидівна 1925 С.Ганнівка  

16 Васютинська Ніна Леонтіївна 01,09,1925 С.Зозів  

17 Граділь  Зоя Матвіївна 14,10,1932 С. Зозів  

18 Граділь Андрій Павлович 01,09,1939 С. Зозів  

19 Моргун Ольга Василівна 10,02,1931 С. Зозів 3-74-32 

20 Свирид Ганна Тимофіївна 07,05,1931 С. Зозів 3-74-32 

21 Хомич Катерина Іванівна 03,05,1928 С. Зозів  

22 Марценюк Оксана Василівна 15,11,1930 С. Зозів 3-73-30 

23 Притула Микола 

Варфоломійович 

06,01,1929 С. Іванька 3-45-43 

24 Притула (Федоренко)Галина 

Петрівна 

22,04,1930 С. Іванька 3-45-43 
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25 Комарніцький Степан Петрович 23,02,1928 С. Козинці 3-48-38 

26 Круль Марія Дорохтеївна 28,03,1925 С.Косаківка  

27 Лісова Діна Миколаївна 25,03,1930 С.Костянтинівка  

28 Тенно  Сюзанна Семенівна 11,06,1922 С.Костянтинівка  

29 Штахновська Тіна Степанівна 16,08,1921 С.Костянтинівка  

30 Калінчук Ніна Олександрівна 02,09,1932 М.Липовець,вул. Пирогова, 32  

31 Марчук Віра Афанасіївна 02,04,1932 М.Липовець,пр. Некрасова,6 2-18-13 

32 Дружкова Ганна Василівна 27,02,1925  2-32-18 

33 Власенко Галина Харитонівна 05.10.1930   

34 Кутепова Олена Григорівна 06,07,1931   

35 Копитко Неоніла Іванівна 05.11.1929 М.Липовець  

36 Довбощук Галина Хомівна 1932 М. Запоріжжя  

37 Марківська Тетяна Іванівна 1931 Кіровоградська область  

38 Чубатюк Тетяна Улянівна 22.08.1934   

39 Голод Ганна Федорівна 25,12,1924 С. Лукашова  

40 Юрчук Євгенія Федорівна 16,03,1931 С. Лукашова  

41 Цвях (Абрамович) Людмила 

Іванівна 

23,05,1932 С. Лукашова  

42 Кулябіна Феодосія Зотівна 02,07,1918 С. Лукашова  

43 Власюк Галина Павлівна 18,01,1930 С.Нападівка 3-75-25 

44 Деркач Марія Данилівна 03,01,1921 С.Нападівка  

45 Попроцька Марія Юхимівна 28,01,1929 С. Нападівка 3-75-82 

46 Бороненко Ольга Миколаївана 19,04,1923 С.Нова Прилука, 

вул.Першотравнева,44 

 

47 Зінченко Параскева Лаврентіївна 05.10.1924 С.Н.Прилука,  

48 Ковальчук Наталія Павлівна 04,01,1930 С.Н.Прилука,вул.Л.Українки,30  

49 Шкуропат Ольга Михайлівна 14,01,1924 С.Попівка  

50 Заболотна Ганна Мусіївна 18,07,1921 С.Приборівка 4-19-89 

51 Лялюцька Віра Сілівейстрівна 30,09,1923 С.Росоша 3-63-48 

52 Паламарчук Ганна Михайлівна 08,12,1932 С.Росоша 3-62-45 

53 Юрченко Марія Іванівна 19,01,1926 С.Росоша  
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54 Мельник Ніна Андріївна 07,07,1922 М.Кам.-Подільський  

55 Дзісь Олена Романівна 01,09,1932 М.Умань  

56 Маковійчук Галина 

Володимирівна 

16,07,1932 С.Ст.Прилука,вул.Космонавтів,25 4-31-67 

57 Щепаник Ванда Іванівна 04,01,1918 С.Ст.Прилука,вул.Фрунзе,9 4-16-75 

58 Тращук Ніна Михайлівна 07,01,1930 С.Ст.Прилука,вул.Некрасова,11 4-31-03 

59 Біліченко Дмитро Іванович 16,12,1932 С.Ст.Прилука 4-31-00 

60 Захараш Микола Антонович 22,12,1932 С.Ст.Прилука  

61 Ільчук Анастасія Каленівна 29,11,1918 С.Сививківці,вул. М.Вовчка,4 3-23-66 

62 Дячук Михайло Васильович 01,03,1930 С.Сививківці,вул. Вінницька,8 3-23-69 

63 Войт Тетяна Тимофіївна 18,01,1927 С.Струтинка, вул.Чапаєва,8 3-84-45 

64 Ясінська Ганна Григорівна 25,12,1926 С.Струтинка, вул. Садова,9 3-84-37 

65 Куземко Надія Макарівна 16,07,1930 С.Троща 3-47-56 

66 Паламарчук Мотрона Петрівна 03,01,1922 С.Троща  

67 Гудзь Микола Олександрович 15.02.1947 С.Троща  

68 Добрянська Марія 

Олександрівна 

26,04,1927 Смт.Турбів,вул.Пролетарська,53/2 4-21-55 

69 Гринько Віктор Омельянович 05.07.1925 смт.Турбів,вул. Крупської,14 4-17-70 

70 Закревська Ганна Сергіївна 02,12,1926 Смт.Турбів,вул. Шевченка,43 4-16-94 

71 Гринько Віктор Омельянович 05.07.1925 Смт.Турбів,вул. Крупської,14 4-17-70 

72 Петренко Параска Прокопівна 20,10,1915 Смт.Турбів,вул. Б. 

Хмельницького,57 

 

73 Цимбал Галина Федорівна 01,12,1927 Смт.Турбів,вул. Калініна,9 4-16-20 

74 Присяжнюк Любов Федорівна 10,06,1928 Смт.Турбів,вул. Щорса,3 4-17-38 

75 Дмитрук Марія Хомівна 20,01,1928 Смт.Турбів,вул. Маяковського,40 4-21-96 

76 Войтова Раїса Кіндратівна 19,05,1926 С. Шендерівка  

77 Комар Марія Романівна 29,09,1921 С.Щаслива  

78 Федіна Галина Іванівна 10,11,1927 С.Щаслива  
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Живий пам'ятник 

Всі, хто побував у Липовецькій ЗОШ І - III ступенів № 2 (а побувало багато вчителів 

області та району, бо школа — осередок передового педагогічного досвіду), завжди цікавилися: 

"А що то у вас посеред подвір'я школи росте купка сосон?" 

І ось зовсім недавно (напередодні відкриття нового спортзалу) біля цих сосон зявився 

меморіальний камінь з надписом: "Сосни висаджено 1966 року білорусом, капітаном Радянської 

Армії Лапекіним Ф.Д. на честь вчительки Дружкової Г.В., яка в період окупації врятувала йому 

життя". 

У далекому січні 1944 року майже 19-річна зозівчанка Аня разом зі своїм молодшим 

братиком Яшею пішли з саночками до ожереду за соломою. Коли уже закінчили вантажити 

солому, раптом почули приглушений стогін,  що линув з ожереду. В темряві обстежили скирту і 

... знайшли непритомну людину, яка була вся в крові. Негайно скинули солому із санок і з 

неймовірними зусиллями обважніле  тіло незнайомця поклали на саночки. З осторогою 

вирушили до села, яке зовсім недавно захопили гітлерівці. Дуже боялися зустріти німців, але все 

пройшло благополучно. Позвали  маму, і всі втрьох внесли непритомну людину у хату. Це був 

поранений радянський офіцер. Швиденько переодягнули, заховали військове спорядження і 

розпочали перев'язку підручними засобами. Цілу ніч не спали. На другий день незнайомець 

подав ознаки життя. 

Майже три місяці доглядали пораненого офіцера Радянської армії (а він признався своїм 

рятівникам, що льотчик і був збитий німцями). 

Хата була завжди замкнена, виходили лише вночі. Сусіди не видали німцям, але про всяк 

випадок придумали версію, що це родич і дуже хворий (німці як вогню боялися слова "тиф"). 

Капітан йшов на поправку. 

Скоро Зозів звільнили наші війська і офіцер "став у стрій", попрощавшись зі своїми 

рятівниками. Закінчилася кровопролитна війна і розпочалися мирні будні по відбудові народного 

господарства. Молоду комсомолку Аню посилають на комсомольську роботу у Західну Україну. 

Там і зустрілася із своїм чоловіком офіцером Радянської армії  В.І. Дружковим. Ганна Василівна 

Вдовиченко стала Дружковою Ганною Василівною (в ті буремні роки було не до весілля — роз-

писалися і все). Пізнала долю дружини офіцера — постійні переїзди у різні гарнізони. У Ка-

захстані народилася дочка. Побут був невлаштований, прийшлося все самій робити. Врешті, доля 

закинула іі у Липовець. Маючи уже вищу педагогічну освіту, розпочала працювати у 

Липовецькій середній школі. Викладала українську мову та літературу. Діти її дуже любили за 

толерантність, безконфліктність, душевне ставлення до них, безмірну доброту, цікаве проведення 

уроків та позакласних заходів. Колеги по роботі підмітили її майстерність у пошитті одягу. 

Дирекція школи доручила вести гурток крою і шиття і скоро запропонувала вести і уроки 

обслуговуючої праці. Улюбленій справі віддавала всю щедрість своєї душі. Прийшов успіх і 

визнання. Але думки поверталися до пережитого... Довго шукав своїх рятівників тепер уже 

підполковник Ф.Д. Лапекін, але не міг "спіймати", бо сім'я Дружкових "гуляла" по багатьох 

гарнізонах Радянського Союзу. І, нарешті, знайшов у Липовці. 

Ось так і було посаджено 15 сосонок (по числу союзних республік СРСР). Прийнялися 

лише 8 і стали тепер великими. Знято відеофільм про перебування Ф.Д.Лапекіна у гостях у Ганни 

Василівни, який показано по білоруському телебаченню. Про героїчний подвиг Ганни Василівни 

писали всесоюзні, республіканські ЗМІ, в т.ч газета "Правда". Ще декілька разів приїжджав 

Федір Дмитрович у гості, а потім син — теж військовий. Нашій героїні — славній Ганні 

Василівні — в наступному році (27 лютого) виповниться 90 років. Дорога Ганно Василівно! 

Довгих ще років Вам життя, оптимізму, міцного здоров'я, щастя, родинного благополуччя та 

невичерпної наснаги! 
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Що таке Заксенхаузен? 
 

Майже така ж доля, як і Ф. Дажуру, спіткала в роки Великої Вітчизняної війни жителя 

с.Вахнівка Степана Григоровича Лободу. Шістнадцятирічним юнаком він потрапив до 

Мюнхенської тюрми. Після місяця ув’язнення в числі інших в’язнів перевели в концтабір Дахау, 

де помістили в карантинний блок № 17. А невдовзі відправили в концтабір Заксенхаузен. Там він 

пробув три довгих роки… 

Цей гітлерівський «санаторій» - яскраве свідчення жахливих злочинів фашизму перед 

людством. Починаючи з 1933 року, фашисти збудували близько двох тисяч концентраційних 

таборів, які покривали, як павутинням, всю Німеччину  і окуповану частину Європи. Серед них 

особливе місце займав концтабір Заксенхаузен, що знаходився в місті Оранієнбург біля Берліну. 

Побудований в  1936 році, він за проектом мав вміщати 10 тисяч в’язнів, а насправді ж їх  

кількість  тут у 1943 році доходила до 60 тисяч чоловік. 

Із кинутих у Заксенхаузен 200 тисяч в’язнів більш як 100 тисяч загинули. Втекти звідси 

було практично неможливо. Територія обнесена  високою кам’яною стіною з колючим дротом, 

по якому проходив електричний струм. Табір мав форму трикутника, в основі якого знаходився 

вхід і центральна башта. Звідси есесовці, які чергували біля кулеметів, могли брати під обстріл 

весь табір. 

В передній частині знаходилась площа перевірок – «аппельплац». Щоденно, на сонячній 

жарі і в тріскучий мороз, в проливний дощ і в снігову заметіль тут стояли тисячі в’язнів, часто по 

кілька годин, особливо коли когось не дорахували. Якщо комусь із в’язнів вдавалось втекти із 

табору, то всі в’язні мусіли стояти на площі до тих пір, поки втікач не був схоплений. Його тут 

же на площі чекала шибениця. 

Навколо площі перевірок тягнулась «траса для випробування взуття». Тут фашисти 

випробували нові «ерзац - підошви» для взуття фірми «Саламандра». Щоденно близько 150 

в’язнів-штрафників з рюкзаками за спиною, в яких було до 20 кілограмів піску, проходили 40 

кілометрів по настилу з бетону, шлаку, щебеню, гравію і піску. До речі, по цій дорозі страждань 

в 1942 році також проходив славнозвісний льотчик Дев’ятаєв, кий втік з полону шляхом 

викрадення німецького бомбардувальника Heinkel He 111. 

В таборі була так звана «станція зет». За цією простою назвою приховувався великий 

пристрій для знищення людей. Тут в 1941 році було знищено 18 тисяч радянських 

військовополонених. Для масового знищення фашисти використовували газові камери, пристрої  

для пострілу в потилицю. 

Концтабір Заксенхаузен  нацисти називали «зразковим». А зразковим тут був санітарний 

стан, інакше й бути не могло. Адже табір знаходився неподалік від «звірячого лігва». І щоб не 

допустити виникнення епідемій, фашисти змушені підтримувати належний санітарний  стан. 

Була тут і «лікарня», яка складалась із дев’яти бараків. В’язні лежали на триярусних 

нарах. Лікарі і санітарки з числа в’язнів самовіддано боролись за життя своїх товаришів. Але без 

достатньої кількості ліків і належного лікарського обслуговування тисячі в’язнів повільно і 

мученицьки помирали. 

В Заксенхаузені фашисти випробовували на в’язнях нові зразки хімічних і осколочних 

ручних гранат, новий газ, отруєні кулі, препарати проти сипного тифу, туберкульозу і жовтухи. 

Для цього в’язнів заражали мікробами цих хвороб. 

Починаючи з 1942 року, в’язням дозволяли писати раз на рік листи додому і одержувати 

посилки. Листи писали за одним стандартом: «Я живу в таборі, мені тут дуже добре. Вишліть 

мені посилку» 

В’язні поділялись на трудові команди в основному за професіями. С.Лобода потрапив у 

команду «шугфабрік» (взуттєва фабрика), яка виробляла взуття для в’язнів: черевики на 

дерев’яних підметках та «гольшуги» - дерев’яне взуття. 

Але це було не головне призначення цієї фабрики. Сюди з усієї Європи звозили і 

різноманітні речі людей, закатованих фашистами. Це були чемодани, портфелі, сумки, в 

основному взуття, тобто все, що було виготовлено з шкіри. В’язні під пильним наглядом 

есесівців, озброївшись молотками і ножами, розбивали і пороли ці речі, шукаючи золота. Золото 
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знаходили часто, його відразу забирали есесівці. Проте не весь дорогоцінний метал потрапляв до 

їх рук. Частину золота в’язні проносили в табір і міняли за пайку хліба, а ще більше ховали в 

каналізацію. 

В блоках (бараках) №18 і №19 нацисти створили таємну команду для виготовлення 

фальшивих грошей, паспортів, поштових марок. Для цього виявляли з числа в’язнів фахівців: 

граверів, художників, друкарів. Випускали фальшиві гроші – англійські фунти стерлінгів і 

американські долари, які потім закидали в інші країни, щоб підірвати економіку Англії і США. 

Фальшивки також призначались для утримання численної шпигунської мережі за кордоном. 

Потрапивши в табір, в’язень перетворювався в номер, в об’єкт нестримної сваволі. 

Рабська праця, щоденні перевірки і переклички, погане харчування і нікудишній одяг, негідне 

людини житло, допити і садистська система жорстоких покарань вимотували фізичні сили 

кожного. 

…Порції хліба були знижені, якщо в 1943-44 роках хлібний раціон складав 350 грамів, то 

вже в 1944-45 роках він був до 250 грамів. А він же був головним продуктом харчування. 

Життя в бараках було жахіттям. В переповнений з самого початку 146 вязнями барак 

фашисти поміщали з 1940 року 300, 400 і навіть понад 500 чоловік. Така концентрація 

виснажених, знесилених людей створювала неймовірні життєві умови і перетворювала день і 

особливо ніч в безкінечну муку. 

Тюрма особливого призначення була відокремлена від великої тюрми, якою був сам табір. 

В найсуворішій ізоляції і абсолютній секретності тут чинились жахливі злочини. У 80 камерах 

утримувались в одиночному ув’язненні і були вбиті патріоти із всіх окупованих країн, в тому 

числі державні діячі і діячі робітничого руху з Польщі, Угорщини, СРСР, Франції, Голландії, 

Англії, Люксембургу, Чехословаччини, Німеччини. 

Всю свою  ненависть СС виливали на радянських військовополонених. Із доставлених у 

Зксенхаузен понад 20 тисяч наших полонених у живих залишилось близько 2500. Вони повинні 

були виконувати найважчу роботу, живучи в умовах штрафної роти. 

Кампанія «Хліб для радянських товаришів» звела нанівець підлу спробу СС розколоти 

в’язнів на національні групи і заразити їх антирадянськими настроями. В’язні всіх 

національностей брали участь у кампанії солідарності з радянськими військовополоненими. 

Вони показували приклад людяності, чинили опір голоду і катуванням, незламно стояли з року в 

рік на «аппельплацу», стійко переносили покарання. Вони довели на ділі, що означає міжнародна 

солідарність і чого вона здатна досягти. 

Готовність до дії, особиста мужність і героїзм антифашистських борців усіх націй вселяли 

у в’язнів силу і віру в перемогу. 

Швидкий наступ Радянської Армії зашкодив наміру фашистів убити всіх живих в таборі. 

Тому в квітні 1945 року Гімлер дав наказ перекинути в’язнів на узбережжя Балтійського моря, 

повантажити їх на старі баржі і потопити. Напередодні на площі біля крематорію  були 

розстріляні радянські військовополонені. 

Вранці 21 квітня в’язні почали марш смерті. Понад 30 тисяч чоловіків і молодих людей, 

поділених на маршові роти колони по 500 чоловік кожна, потягнулись по дорогах  Брандербурга 

і Мекленбурга. Того, хто від утоми падав з ніг, негайно розстрілювали. Але час визволення вже 

був близьким і задум гітлерівців не здійснився. На початку травня 1945 року танкові частини 

Радянської Армії  звільнили колони. Приречені на смерть були врятовані. 

Тепер на території колишнього концтабору Заксенхаузену Музей антифашистської  

визвольної боротьби народів Європи.  

Навіть через  десятки років  не може забути створену фашистами страшну катівню 

С.Лобода, де був три роки в’язнем під номером 49709. 
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На фото: план табору Заксенхаузен та трасса для випробування взуття 
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Педагоги - діти війни  

1 Осюнько Микола Іванович 07,03,1943 С.Богданівка 3-42-58 

2 Барцьос Катерина Олександрівна 19,04,1942 С.Брицьке 3-83-44 

3 Руда Ольга ісааківна 13,10,1936 С.Брицьке 3-83-13 

4 Сєчкіна Клавдія Данилівна 10,09,1940 С.Біла 3-86-11 

5 Волинець Галина Йосипівна 14,11,1944 С.Вербівка 3-76-31 

6 Гурашта Надія Ульянівна 04.10.1934 С.Вахнівка 3-95-22 

7 Жидовоз Ніна Онисимівна 23.07.1940 С.Вахнівка 3-93-44 

8 Романюк Віра Федорівна 15.03.1933 С.Вахнівка  

9 Антошко Наталія Кирилівна 03,02,1937 С. Зозів 3-73-10 

10 Древніцька Людмила Григорівна 15,10,1938 С. Зозів 3-73-99 

11 Котляр Неоніла Яківна 25,11,1938 С. Зозів 3-73-01 

12 Смалюх Мотря Семенівна 28,11,1944 С. Зозів  

13 Польська Ганна Степанівна 15,07,1933 М. Вінниця  

14 Ушарук Галина Григорівна 29,01,1941 С. Зозів 3-73-96 

15 Мельничук Борис 

Володимирович 

 С. Зозів  

16 Щур Галина Мефодіївна 20,04,1935 С.Зозівка  

17 Малик Раїса Захарівна 27.01.1935 С.Зозівка  

18 Леонтьєва Тетяна Федорівна 28,05,1943 С. Коханівка  

19 Пилипчук Юрій Ананьєвич 09,11,1939 С. Козинці 3-48-50 

20 Шпорт Євгенія Василівна 05,04,1943 С. Козинці 3-48-41 

21 Комарніцька (Малик) Галина 

Филимонівна 

25,09,1938 С. Козинці  

22 Комарніцька (Бевз) Людмила 

Сергіївна 

28,03,1934 С. Козинці  

23 Петровська Галина Анатоліївна 23,12,1944 С.Кобильня  

24 Ямкова Надія Феодосіївна 08,05,1942 С.Костянтинівка  

25 Поліщук Марія Филимонівна 09,05,1941 С.Костянтинівка  

26 Тишкунь Марія Арсеніївна 14,01,1938 С.Костянтинівка  

27 Снігур Ольга Іванівна 28,07,1940 С. Свердлівка  

28 Бондар Галина Андріївна 21,10,1935 М. Вінниця  
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29 Архипчук Віктор Профироввич 21,04,1941 М. Вінниця  

30 Гомонюк Ніна Сергіївна 00,05.1940 м.Липовець 2-13-55 

31 Форманюк Марія Яківна 12,02,1939 М.Липовець,вул. Козацька,3  

32 Речицька Марія Семенівна 08.09.1939 М.Липовець,вул. Грушевського,3 2-32-70 

33 Тетерук Катерина Федорівна 06.10.1942 М.Липовець, вул. Столярського  

34 Тетерук Антоніна Василівна 1941 С. Вікентіївка  

35 Кобрин Марія Іванівна 11.071939 М.Липовець,вул. Коцюбинського,9 2-1042 

36 Завальнюк Майя Арсентіївна 21.02.1938 М.Липовець,вул. Леніна 2-24-48 

37 Климченко Ніна Іванівна 11.11.1933 М.Липовець, вул. Ломоносова,16  

38 Мосійчук Антоніна Яківна 28.08.1942 М.Липовець,вул. 40-річчя 

Перемоги,10/6 

2-20-08 

39 Ґедзь Василь Пилипович 02.11.1941 М.Липовець, вул. Леніна,73/10 2-13-00 

40 Даньківська Олена Михайлівна 07,06,1944   

41 Калафута Ніна Аврамівна 26,07,1937   

42 Литвинюк Алла Андріївна 01,09,1939   

43 Козінська Людмила Іванівна 12,07,1933   

44 Стелюк Зоя Олександрівна 01,02,1943   

45 Годун Олена Яківна 01,09,1937   

46 Киш Надія Іванівна 10,08,1944  2-57-00 

47 Дибський Степан Назарович 28,01,1935   

48 Вечерук Віталій Іванович 01,09,1943   

49 Бабич Сталіна Іванівна 16,02,1941   

50 Черняк Ганна Матвіївна 10,02,1936 М.Липовець, вул. Коцюбинського 2-12-16 

51 Параскевич Володимир 

Мар’янович 

22,09,1940 С.Лукашова 3-71-53 

52 Параскевич Людмила Борисівна 05,01,1945 С. Лукашова 3-71-53 

53 Корсун Галина Іванівна 11,04,1941 С. Лукашова 3-71-65 

54 Корсун Андрій Олександрович 05,09,1933 С.Лукашова 3-71-65 

55 Щиголь Петро Іванович 22,07,1942 С. Лукашова 3-71-17 

56 Синявський Борис Павлович 15,01,1938 С. Лукашова 3-71-62 

57 Зінько Ольга Іванівна 10,12,1938 С. Берестівка 3-88-51 
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58 Піддубська Марія Максимівна 25,03,1944 С.Берестівка 3-88-40 

59 Калюжна Галина Никифорівна 15,08,1943 С.Ясенки 3-36-87 

60 Деркач Любов Володимирівна 30,11,1939 С.Нападівка  

61 Кривошея Ніна Володимирівна 28,10,1944 С.Нападівка 3-75-12 

62 Яківчук Валентина Іванівна 24,06,1935 С.Нападівка 3-75-94 

63 Хацьола Василь Гнатович 16,02,1943 С. Н.Прилука 4-35-81 

64 Вербоватий Олексій Андрійович 16,03,1942 С.Н.Прилука,вул. 8Березня,8 4-35-53 

65 Ковальчук Олег Тихонович 31.07.1937 С.Н.Прилука,  

66 Ковальчук Наталія Павлівна 04,01,1930 С.Н.Прилука,вул.Л.Українки,30  

67 Олійник Марія Антонівна 10,11,1941 С.Н.Прилука,вул. 8 Березня,8  

68 Сковрунська Анастасія 

Василівна 

22,05,1945 С.Приборівка  

69 Нижник Лариса Терентіївна 13,02,1936 С.Приборівка 4-15-76 

70 Фещук Лідія Федорівна 19,02,1945 С.Приборівка 4-29-20 

71 Ярмонова Людмила Лаврентіївна 19,01,1942 С.Приборівка 4-13-78 

72 Заболотна Ніна Трохимівна 29,04,1940 С.Приборівка  

73 Супрун Олена Миколаївна 01,05,1934 С.Росоша 3-62-49 

74 Діженко Ганна Іонівна 06,09,1942 С.Росоша  

75 Бондарчук Олена  Олексіївна 16,09,1942 С.Росоша 3-61-72 

76 Кошалко Олена Степанівна 03,10,1935 С.Росоша 3-61-69 

77 Кузнєцов Володимир Іванович 27,01,1938 С.Росоша 3-62-82 

78 Червоненко Олена Савівна 08,07,1933 М.Черкаси  

79 Зайцева Раїса Сергіївна 06,11,1934 Ст.Липовець 3-33-59 

80 Балацька Галина Миколаївна 26,08,1938 С.Росоша 3-63-35 

81 Шепель Ганна Іванівна 27,05,1941 С.Росоша 3-63-10 

82 Червоненко Дмитро  Григорович 08.11.1935 С.Росоша  

83 Ткачук Надія Гнатівна 03,07,1935 С.Струтинка,вул.Гагаріна,18 3-84-31 

84 Ковальчук Марія Гнатівна 11,08,1938 с.Струтинка,вул.Леніна,18  

85 Барда Людмила Макарівна 10,07,1937 С.Струтинка  

86 Камінська Валентина Євтропівна 03,02,1937 С.Сививківці,вул. Лісова,3  

87 Дячук Ганна Михайлівна 16,10,1937 С.Сививківці,вул. Вінницька,8 3-23-69 
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88 Дусанюк Євгенія Іванівна 05,02,1943 С.Соболівка, вул. Лесі Українки,3  

89 Гук Євдокія Явтухівна 14,03,1942 С.Скитка  

90 Мигун Ольга Іванівна 14,05,1941 С.Скитка 3-46-50 

91 Танасієнко Зоя Павлівна 06,07,1939 С.Скитка  

92 Шевельова Віра Михайлівна 06,08,1936 С.Скитка 3-46-66 

93 Шиян Валентина Миколаївна 13,01,1943 С.Скитка  

94 Стародуб Зінаїда Сафронівна 24,10,1936 С.Улянівка  

95 Багнюк Василь Тимофійович 04,04,1937 С.Ст.Прилука 4-32-31 

96 Біліченко Мілінтіна Трохимівн 26,10,1933 С.Басаличівка Гайсинський р-н  

97 Кравчук Лідія Михайлівна 01,09,1941 С.Ст.Прилука  

98 Кульчиєвський Василь 

Захарович 

05,03,1937 С.Ст.Прилука  

99 Майданюк Андрій Микитович 05,12,1936 С.Ст.Прилука 4-31-95 

100 Майданюк Наталія Олександр 23,02,1944 С.Ст.Прилука 4-31-95 

101 Савчук Марія Антонівна 19,04,1941 С.Ст.Прилука  

102 Скородинська Раїса Флорівна 22,01,1940 С.Ст.Прилука 4-32-31 

103 Слободянюк Віра Іванівна 20,12,1934 С.Ст.Прилука 4-31-52 

104 Слободянюк Степан Романов 10,08,1935 С.Ст.Прилука 4-31-52 

105 Федорчук Василь Мусійович 18,11,1935 С.Ст.Прилука  

106 Федорчук Галина Степанівна 03,04,1941 С.Ст.Прилука  

107 Машталяр Зіна Іванівна 19,12,1938 Смт. Турбів,  

вул.Пролетарська 34/14 

4-11-60 

108 Войцехівська Надія Миколаївна 03,04,1945 Смт.Турбів, вул.Пролетарська,28/3 4-14-39 

109 Господар Надія Василівна 30,10,1943 Смт.Турбів,вул.Пролетарська,33/3 4-14-62 

110 Сокальська Людмила Іванівна 01,09,1936 Смт.Турбів, вул.Пролетарська,4/4 4-16-19 

111 Козак Антоніна Миколаївна 25,07,1943 Смт.Турбів, вул.Червона Гірка,4 4-12-02 

112 Коник Ганна Михайлівна 03,11,1936 Смт.Турбів, вул.Дімітрова,10 4-18-77 

113 Юкало Надія Максимівна 19,06,1941 Смт.Турбів,вул.Пролетарська.34/8 4-17-14 

114 Красуля Галина Іванівна 25,04,1935 Смт.Турбів,вул. Свердлова,5/1 4-16-52 

115 Білик Степан Микитович 02,05,1938 Смт.Турбів,вул.Деснянка,11 4-21-10 

116 Какуша Тетяна Карпівна 23,02,1943 Смт. Турбів, вул.Пролетарська,51 4-16-47 
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117 Танасієнко Марія Хомівна 04,11,1938 смт.Турбів, 

вул.Джержинського,139 

 

118 Сидоренко Неоніла Феліксівна 05,08,1937 Смт.Турбів, вул. Свердлова,9/4 4-15-95 

119 Дем’яненко Марія Прокопівна 09,05,1934 Смт.Турбів,вул. Чкалова,39 4-25-49 

120 Українець Любов Михайлівна 01,02,1939 Смт. Турбів, вул.Садова,7/4 4-19-90 

121 Пустовіт Володимир 

Олексійович 

15,01,1937 Смт.Турбів, вул.Свердлова,7/2 4-14-95 

122 Мушинська Оксана Андріївна 14,01,1940 Смт.Турбів,вул. Свердлова,6/12 4-22-25 

123 Коваль Ганна Степанівна 24,08,1944 Смт.Турбів,вул. Миру,88/1 4-12-24 

124 Кишлян Майя Степанівна 11,03,1937 Смт.Турбів,вул. Л.Українки,3  

125 Пустовіт Валентина Миколаївна 03,03,1940 Смт.Турбів,вул. Свердлова,7/2 4-14-95 

126 Сікора Марія Василівна 08,08,1941 Смт.Турбів,вул. Ватутіна,8 4-16-37 

127 Атаманенко Віталій 

Володимирович 

04,04,1937 Чернятинський район  

128 Ляшук Галина Давидівна 24,11,1943 Смт.Турбів,вул. 

Б.Хмельницького,48 

4-18-57 

129 Дронова Лідія Михайлівна 01,10,1944 Смт.Турбів,вул. Свердлова,26 4-10-17 

130 Хлопченюк Галина Іванівна 01,01,1943 Смт.Турбів, 

вул.2 пр.Маяковського,22 

4-27-66 

131 Іванюк Галина Дмитрівна 14,07,1942 Смт.Турбів,вул . С вердлова,3 4-16-08 

132 Волощук Аліна Петрівна 02,01,1945 Смт.Турбів,вул. 

Б.Хмельницького,6 

4-10-52 

133 Шикір Марія Миколаївна 29,04,1945 Смт.Турбів, 

вул.Черняховського,24 

4-26-52 

134 Камінська Лідія Петрівна 07,04,1944 С.Троща  

135 Пархолуп Лілія Іванівна 03,06,1941 С.Троща   

136 Іванова Лідія Сидорівна 22,03,1941 С.Троща 3-47-33 

137 Дзісь Іван Федорович 27,04,1937 С. Щаслива  

138 Ницимайло Ніна Яківна 18,02,1941 С.Щаслива 3-66-21 

139 Козаченко Надія Яківна 01,09,1937 С.Щаслива  

140 Рибак Марія Климівна 08,11,1940 С.Щаслива 3-66-75 

141 Рибак Галина Іванівна 01,07,1935 С.Щаслива  
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Перипетії життєвої долі дітей війни 

 
 

ДИБСЬКИЙ СТЕПАН НАЗАРОВИЧ 

 

Це один з двох десятків представників великої педагогічної династії, син учителя музики. 

Його батька Назара Семеновича, вихованця духового оркестру Преображенського полку, 

організатора і керівника колгоспних духових оркестрів і по цей час пам’ятають ветерани 

Погребищенського, Оратівського та Липовецького районів.  

28 січня 1935 року в селі Смарженці Погребищенського району  у родині Назара 

Семеновича та Єлизавети Кузьмівни Дибських народився  син Степан, найстарший з восьми 

дітей. В 1939 році сімя переїжджає до с.Нападівка Липовецького району. Для маленького 

Степана наближався період відвідування школи, але почалась Велика Вітчизняна війна. 

На радісній ноті поверталась родина Дибських з концерту в Нападівському сільбуді, який 

організував колектив Липовецького будинку культури у суботу 21 червня 1941 року. А 

наступний день затьмарив радість – війна….. 

Вже 24 червня село проводжало на фронт перших 40 мобілізованих, в .т.ч. і Назара 

Семеновича, якому на той час виповнилось 36 років (народився він у криваву неділю 9 січня 

1905 року). Незабаром через село стали відходити колони змучених радянських солдатів. Марно 

вдивлялись у їх ряди діти, батька там не було. Не минуло і місяця, як 22 липня в Нападівку 

ввірвалося на танках, мотоциклах, велосипедах фашистське воїнство і зразу кинулося по дворах 

шукати поживи ("млеко, яйка"). Від них, знахабнілих, розбігалися і люди, і всяка живність… 

Розпочалася майже трьохрічна окупація. 1 вересня 1941 року всі діти Нападівки прийшли 

у школу (нинішній занедбаний палац Ланге). Але провчилися лише один місяць. Колонізаторам 

потрібні були не грамотні люди, а тупі раби. Малий Степан почав ходити на навчання до Марії 

Данилівни Пірус – дружини довоєнного директора Нападівської школи, який теж був на фронті. 

Важко пережила окупацію багатодітна сім'я Дибських. Старшого забрали до себе колишні 

хороші сусіди із села Очиткова, де Степан був свідком вбивства поліцаями радянського 

партизана, жителя с. Очиткова, бачив рейд партизанського загону в одну із ночей 1943 року, 

почув звістку про повішення старости села і поліцая, що вбив партизана. При січневому 

звільненні 1944 року повернувся додому в Нападівку і тут же був вивезений разом з родинами 

нападівчан в с. Обідне (це коли німці вдруге зайняли Нападівку). Нападівські сім'ї вночі 

вивозили через Липовець. Було дуже холодно. Всі померзли. Степану виповнилося 9 років. Коли 

приїхали в Обідне зразу попали на "сортування" – хлопців і дівчат від 14 років і більше забирали 

на каторжні роботи в Німеччину, а маму з 4 малими дітьми забрала до себе Марія Швець. Після 

звільнення Вінниці родина Дибських пішки вирушила у Нападівку. За 4 дні (із зупинками на 

хуторі Струтинецькому і в Липовці) нарешті добралися додому. По дорозі надивилися всього: 

гори залишеної у непрохідній багнюці німецької техніки, безліч трупів, розбитий вщент 

Липовець. 

Степан, якому ішов вже десятий рік, – став заробляти на хліб для своїх молодших 

братиків. Розпочав з весни 1944 року, виконуючи посильні роботи у місцевому колгоспі ім. 

Петровського (погонич при оранці землі коровами, погонич на конях при сівбі, збиранні врожаю, 

заготівля осоки для перевесел і т.д.). У 1944-1945 навчальному році він уже учень 2 класу 

Ширмівської середньої школи Погребищанського району (взяла до себе рідна тітка).  
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Добре пам'ятає Степан Назарович сльози радості в історичний день 9 травня 1945 року. 

Раптово всіх учнів вишикували на подвір'ї і директор школи Шлапакова Марія Михайлівна, яка 

буквально два дні тому одержала похоронку про смерть чоловіка, звернулася до 400 дітей, але не 

стрималася і розплакалась. Та вольова жінка швидко себе "взяла в руки" і привітала всіх з 

Великою Перемогою. Всі кричали "Ура", а "стрибки" – охоронці спокою – дали залповий салют. 

Степан разом з родиною 21 травня 1945 року пішки вирушили додому. Йшли через незасіяні 

поля з сотнями ям від розриву снарядів.  

          Все літо 1945 року знову Степан працював у колгоспі, "дослужився" до посад їздового 

голови колгоспу. 

Війна добре вплинула на долю сімейства Дибських – мама померла у 40 років, на 52 році 

помер брат Микола (головний інженер радгоспу-гіганту "Виноградний" у Криму), брат Іван став 

інвалідом 1 групи (повністю паралізований), сам Степан став інвалідом ІІ групи, в 1947 втопився 

першокласник Андрій. Пройшло життя в школі-інтернаті сестри Валі (нині пенсіонерки, учителя-

методиста). Наймолодшенька Ліда (рідна по батькові) нині директорує в одній із шкіл  

м. Житомира. 

А подальша доля Степана Назаровича теж не балувала: по закінченню 7 класів 

Нападівської семирічної школи, продовження навчання у Ширівській СШ (потягнуло до друзів), 

далі 10-й клас Липовецької СШ (10-й клас у Ширмівці закрили, бо всі 14 дівчат поступили у 

Погребищанське медучилище, яке відкрилося у 1952 році). З переважаючими відмінними 

оцінками закінчено у 1953 році Липовецьку СШ, а в 1957 році Вінницький державний 

педагогічний інститут ім. М. Отровського. Далі – учителювання на Оратівщині, армія, знову 

учителювання, обрання 1-им секретарем Оратівського райкому (взяли до уваги, що всі роки, 

починаючи з  1948 був на посадах секретаря первинних організацій комсомолу у Нападівці, 

Ширмівці, у педвузі, Великій Ростівці), комсорг обкому ЛКСМУ, 1-й секретар Липовецького 

райкому ЛКСМУ, інспектор і завідуючий РАЙВНО, голова профкому профспілки і нарешті 

посада завуча Липовецької СШ (перейти на посаду заставила хвороба), якій віддано 38 років – 

своєрідний рекорд на теренах України! 

Степан Назарович надзвичайно творча людина: при його зусиллях школа стала опорною в 

районі – на її базі проводилися часті республіканські та обласні семінари. Він – автор посібника 

для вчителів фізики по проведенню ЗНО (ще задовго до офіційного впровадження в практику 

ЗНО), автор методичного посібника для завучів шкіл "Початок", співавтор двох книг про 

розвиток освіти та профспілки освіти на Липовеччині. Він опублікував за свої 54 педагогічних 

років стажу і семи років в ролі пенсіонера біля тисячі статей про передовий педагогічний досвід 

колег, брав участь в 4-х республіканських педчитаннях, ділячись своїм досвідом роботи, 

виступав також на республіканському з'їзді педагогічного товариства, був першим куратором 

обласного фестивалю творчих учителів фізики, 30 років керував районною школою 

педмайстерності, входив в склад групи творчих учителів області "Сяйво", його портрет 

красувався на галереї "Кращі педагоги Вінниччини" у парку відпочинку м. Вінниці, він 20 років 

читав лекції в ОІПОПП, буклет про 38 річне його керування шкільним педагогічним гуртком на 

громадських засадах, випущений Вінницьким ОІПОПП, надіслано в усі школи Вінниччини. Його 

дослід схвалила рада Вінницького ОІПОПП ще у 1984 році. Став носієм педагогічного досвіду 

області і республіки. Він став першим у районі лауреатом обласної педагогічної премії, 4 рази 

перемагав у конкурсах республіканських періодичних видань (опублікував у журналах 

"Відкритий урок", "Директор школи", "Завуч. Усе для роботи", "Педагогічна майстерня", "Все 

для вчителя", "Завуч" біля 30 статей на 300 сторінках), завоював перші місця в районі в 

номінаціях "Кращий завуч школи", "Кращий зав шкільним методичним кабінетом", "Кращий 

керівник гуртка", "Кращий керівник районного методичного об'єднання". Він "Відмінник освіти 

України", учитель-методист, нагороджений має біля сотні різних рівнів почесних грамот, 

нагороджений відзнакою "Заслуги перед Липовеччиною". За останні 30 років його кандидатуру 6 

раз подавали на звання Заслужений учитель України. 

При своїй зайнятості (доглядає безнадійно хвору дружину) він надзвичайно активний у 

громадській роботі - секретар ради старійшин при РДА, член ради РОВ, засновник РОВУ. 
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ВЕЧЕРУК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 

    Ветеран педагогічної праці, дитина війни. Народився 1 вересня 1943 року. У 1960 році 

успішно закінчив Липовецьку середню школу та вступив на навчання до Вінницького 

педагогічного інституту на факультет фізичного виховання. 

     Спорт – це його захоплення. Ще в шкільні роки Віталій Іванович досяг значних 

результатів – став кандидатом в майстри спорту з легкої атлетики. 

   Працюючи в навчальних закладах Липовецького району  вчителем фізичного виховання, 

в тому числі і на посаді директора школи, він повністю присвячував себе спорту, особливо його 

розвитку на селі. Він виховав більше сотні спортсменів-розрядників, велику увагу приділяв 

розвитку спортивних ігор, особливе місце посідав волейбол. 

   Разом з дружиною виховали двох дітей, які з відзнакою закінчили Липовецьку школу та 

педагогічні вузи.  Зараз Віталій Іванович проживає в м.Умань, але не пориває звязків з 

Липовеччиною – особисто встановив міжрайонні спортивні змагання з волейболу та є спонсором 

цих змагань. 

 Віталій Іванович щира та турботлива людина, яка завжди прийде на допомогу, навіть 

будучи на заслуженому відпочинку він користується авторитетом серед своїх вихованців, адже 

він віддав 38 років свого життя улюбленій справі – педагогіці. Побільше б нам таких фанатів 

фізкультури та спорту. 

 

 

Фото 70-х років. Юні армійці Липовецької середньої школи  
(тепер Липовецька ЗОШ №2) 
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Привітання з побажаннями 

Час - швидкий та невблаганний, він "рікою пливе" поміж берегів нашого життя, минаючи 

джерела буднів і зупиняється на островах свят. Острів свята для нас, освітян, виник у жовтні 

1965 року. 48 разів зустрічають "острівок свята" вчителі району. І хочеться з висоти своїх 54-ти 

років педагогічного стажу щиро та сердечно привітати всіх  тих, хто знаходиться на заслуженому 

відпочинку (станом на 01.03.2014 року таких осіб нараховується 392) і тих, хто нині працює в 

галузі освіти Липовеччини (на 01.03.2014 року таких осіб нараховується 793):  

«Дорогі наші, мудрі та терпеливі! Вам шана та сердечна вдячність за розум, серце, душу, 

віддані за те, щоб вічно жила і процвітала школа. Нехай дарують радість вам літа (в першу чергу 

онуки, правнуки і колишні вихованці), душа як завжди хай буде молодою (бо ви все життя своє 

педагогічне були з молоддю), хай друзі щирі в ваш заходять дім (щоб на "острівок свята" чи 

зустріч випускників запрошували), буде хліб й до хліба на столі, (ще не померла надія на те, що 

пенсія буде зростати). Далі я вітаю величезну когорту "слабких" освітян, що несуть фактично 

весь тягар навчально-виховного процесу - наших милих жіночок-учительок. Хочеться Вам 

побажати  багато пісень про вчительок (а не лише одну, що знаєм "Вчителько моя...), учнів 

старанних (щоб не тільки тихо сиділи на уроці, але чули вас), уважних батьків, безпомилкових у 

творах і задачах рядків. Хай молодість ваша довго ще квітне, усмішка . сяє на устах і тільки 

добре, лагідне, привітне в житті перетинає ваш шлях, здоровя вам міцного, як граніт і щоб не 

пройшла удача стороною. Мої вітання сильній половині учительського корпусу району. Важка 

робота в школах, а чоловіки не бояться важкої роботи. А чого ж так мало чоловіків у школі? 

Чоловік - утримувач сім'ї, а в школі платять не дуже (ще до цих пір не прирівняли зарплату 

вчителя до працівника промисловості, а вважають учителів як некваліфіковану силу)... Ось і 

залишилися у школі фанати — чоловіки, які на перше місце ставлять улюблену роботу, а вже 

тоді зарплату. На чоловічих плечах тримається вся негайна, ситуативна фізична праця. Будьте, 

хлопці, завжди бадьорі, а у житті лише гаразди майте, до колег і до учнів тягніться завзято, їм 

тепло своїх душ віддавайте, і тоді педагогічне щастя фонтаном завирує. Здоров"я міцного, 

натхнення, удачі, фортуни та сил, щоб вогник любові у вашому серці ніхто і ніколи не згасив. 

 

 

 

Степан ДИБСЬКИЙ, член районної ради організації ветеранів-педагогів 
 

 

 

 

 



 69 

Зберегти для історії 
 

З роками все менше і менше залишається на нашій землі учасників Великої Вітчизняної 

війни.  

Ось чому кожна згадка про тих, хто подарував мирну весну 1945 зоку, повинна бути 

пам'ятною і значимою. 

 Біля чотирьохсот учителів Липовеччини брали участь у Великій Вітчизняній війні. 

На сьогодні залишилися у строю шість учителів - пенсіонерів, які безпосередньо брали 

участь на полях битв: 
 

- Кирило Григорович Кривонос з Козинець,  

- Яків Мусійович Заболотний з Приборівки, який пройшов війну з 1941 по 1945 рік,  

- Іван Федорович Коваль зі  Скитки, 

- Іван Миколайович Шкуропат з Попівки,  

- Афанасій Кузьмович Лазаренко з Зозова, 

- Володимир Тимофійович Зелененький з Старої Прилуки. 

          Всі вони учасники бойових дій в 1944 - 1945 роках.  

Творчий колектив ентузіастів, за ініціативи Липовецької районної Ради Профпілки 

працівників освіти та науки та Липовецької районної організації ветеранів-педагогів, підтримки 

відділу освіти Липовецької РДА та Липовецької районної державної адміністрації, намагався 

відтворити  та передати матеріал про Людей, які робили все можливе і неможливе, щоб їх 

нащадки жили в незалежній державі. Як результат роботи, підготовлено та надруковано книгу 

памяті, приурочену до 70-річчя звільнення Липовецького району від німецько-фашистської 

навали,  -   

"Педагоги Липовеччини у Великій Вітчизняній війні 1941-45 р.р.". 

Було проведено  копітку роботу всіх педагогічних колективів, щоб достовірно встановити 

дані учителів, які брали участь у битвах Великої Вітчизняної війни, діяли у підпіллі та 

наближували дні довгожданної Перемоги.  

Змінюються політичні режими, світогляди поколінь, трактування історичних подій, 

відходять у вічність очевидці, але так хочеться, щоб у пам'яті нащадків збереглись відомості  про 

жахіття війни 1941-1945 років, які б були як застереження від прадідів. 

Редколегія намагалась відтворити історичні факти «з перших вуст»: зі слів учасників, їх 

нащадків та історичних джерел. 

Сердечно дякуємо за плідну співпрацю директорам шкіл Черепашуку Д.Я., Дорошенку 

В.А., Вудвуду М.В., Ковтун Л.О., Безносюку С.А., Сулимі В.В., Косачу Ю.М.,Горішевському 

В.К., Маланчуку М.Г., Гризі С.В. та ветеранам - педагогам Герасименко Л.Й., Щиголю П.І., 

Кривоносу Л.Д., Кривоносу В.Ф., Новосельському В.П., Гудзю М.О., Гудзь М.Ф., Деркач М.Д., 

Попроцькій М.Ю., Черепашук М.С. та завідуючому архівним відділом Липовецької РДА 

Роговому О.І. 

 

 

Редколегія книги 
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ФОТОДОДАТКИ 

 

На фото: покладання вінків до меморіалу Слави у м.Липовець педагогічним 

колективом Липовецької ЗОШ №2.  9 травня 1975 року. 

 

На фото: листи з фронту уродженця с.Струтинка Біленького О.Я.  
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На фото: ветеран ВВв Меліхов, воєнком Липовецького військомату та  

Дибський С.Н.  під час зустрічі з учнями Липовецької середньої школи 
 

 

На фото: ветерани ВВв під час посвяти юних  армійців  

Липовецької середньої школи 
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На фото: ветерани ВВв під час зустрічі з педагогічним колективом  

Липовецької середньої школи, 1980 рік 
 

 

На фото: команда пошуковців Липовецької середньої школи,  

яка встановила місце загибелі Багаутдіна Мітарова, 1985 рік 
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На фото: Липовецька середня школа зустрічає родину Героя Радянського Союзу 

Шевченка Б.Д. 

 
 

 

На фото: зустріч ветеранів - педагогів - дітей війни з молодими педагогами 

Липовецької ЗОШ №2 
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На фото: зустріч ветеранів - педагогів у Липовецькій СЗШ  
 

 

На фото: зустріч ветеранів - педагогів у Липовецькій ЗОШ №2  
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профспілок Липовецького району. 

  Автор науково-історичної праці «Історія м.Липовець» Вінниця, 1998р. та співавтор книги 

«Профспілка та освіта Липовеччини  на зламі епох» Історія освіти та профспілкового руху 

Липовеччини.  Липовець. 2012 р. 
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шкіл РАЙВНО, завідуючий РАЙВНО, голова райкому Профспілки освіти. З 1969 по 2007 рік – 

директор Липовецької ЗОШ №2, заступник директора. 

Учасник 4-х республіканських педагогічних читань, делегат двох з’їздів у Києві, автор першого 

трирівневого збірника задач з фізики для 6 класу, автор книги для заучів шкіл «Початок», 

співавтор двох книг про розвиток Профспілки та освіти в Липовецькому районі. За 54 роки 

педагогічного стажу опублікував у республіканських педагогічних виданнях, обласних та 

районних ЗМІ більше тисячі статей про педагогічний досвід, тричі був переможцем 

республіканських ЗМІ. Учитель – методист. Відмінник освіти України. Пять разів його 

кандидатуру подавали на присвоєння званн «Заслужений вчитель України». Нагороджений 4 

медалями, знаком «За заслуги перед Липовеччиною». Активіс громадської роботи: секретар ради 
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ради районної організації ветеранів-учителів. 

 


