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ПЕРЕДМОВА 
 

Любов до свого села необхідно прищеплювати дітям з ран-

нього дитинства. А щоб зберегти прив'язаність до своєї домівки, 

привити любов до рідного краю, треба знати історію його, та не 

тільки це, а й минуле життя простих селян, які зберегли в пам'яті 

факти історії свого села. Адже ці факти дають відповіді на пи-

тання: „Що було? Як було? Як жили селяни?” Такі питання ви-

никали, мабуть, у кожного школяра, але відповідь не так і легко 

знайти. Сильно вже куці історії наших сіл та й після зміни суспі-

льного ладу в державі переписуються вони. Старина повинна 

служити людям, а не лежати запиленою в архівних документах. 

Та й доступ до цих матеріалів не для кожного бажаючого. 

В'язівок має давню історію, яка тісно пов'язана з історичними 

подіями міст і сіл Правобережної України. Про перші поселення, 

що були на території села, свідчать речові пам'ятки давньої ку-

льтури, знайдені на цій місцевості. 

Про походження назви села В'язівок існує декілька версій, 

що їх пригадують старожили. Одна із них пояснює те, що ніби 

перші поселення були розташовані серед великих заростів дере-

ва в'язу, а друге походження від в'язальних майстерень, в яких 

виробляли кошики. І що майстерні існували в селі, говорить той 

факт, що й до цього часу жителі села займаються плетінням. 

Топонімічний словник-довідник УРСР (1973 р) дає пояснен-

ня, що назва походить від в'язань, в'язель, в'язило, драговина, 

трясина, болото, заплави. Дослівно „річка, на якій багато трясо-

вини”. 

Монографія історії села В'язівок, Городищенського району, 

Черкаської області пропонує читачам розповідь про розвиток 

села в різні часи, на основі архівних документів Черкаського об-

ласного державного архіву, архівів колгоспів села, книг, а також 

розповідей старожилів В'язівка. 

І цінність її в майбутньому буде не в тому, що вона буде збе-

режена для майбутніх поколінь, а в тому, що можливо найдуться 

продовжувачі, які ще не одним століттям розвитку села В'язівок 

доповнять її. 
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Стародавня історія В'язівка 

 
На в'язівських землях, згідно поселень і висновків старожи-

лів, були різні культури: черняхівська, трипільська та ранній за-

лізний вік. 

Ранній залізний вік тривав на Україні з 8 ст. до нової ери аж 

до 4 ст. нової ери. І початок його збігається з так званим перед-

скіфським або кіммерійським періодом, який наприкінці 7 ст. до 

н. е. змінюється скіфським. 

Поселення раннього залізного віку знаходилося у В'язівку на 

відстані 2,75 км на північний захід від центру села. 

Трипільська культура існувала в кінці 5-го тисячоліття до 

нової ери. Це землеробська культура. Перше поселення було ві-

дкрито в 1893 р. Вікентієм Хвойкою біля села Трипілля на Ки-

ївщині. За сторіччя, що минуло з часу відкриття цієї культури, на 

Україні виявлено понад 1000 поселень, в тому числі і два на В'я-

зівських землях. Так, одне поселення знаходилося на лівому бе-

резі р. Вільшанки, західна околиця села на південь від першого 

саду к-пу „Poдина”, друге – на північно-західній околиці села 

біля гранкар'єру. Але в'язівські чорні ”археологи” це поселення 

порозкопували. 

Вченні вважають, що для 3 – 4 століття характерна черняхів-

ська культура. В цей період формується угрупування слов'ян, яке 

відоме під іменем „анти”. Могильник черняхівської культури 

знаходиться на хуторі Заводянка, а поселення черняхівської ку-

льтури 2 – 5 ст. н. ери – на відстані 2,5 км на північний схід від 

села біля хутора Заводянка. 

Шляхом аерофотографування Черкащини на в'язівських зем-

лях виявлені курганні групи (від 3 до 7) в кількості трьох і два 

кургани (по 2 ). 
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Історія В'язівка початку 16 і до кінця 19 століття 
 

Село В'язівок Городищенського району Черкаської області 

розкинулося по обидва береги річки Вільшанки (притоки Дніп-

ра) та притоки річки Свинарки, яка часто пересихає. 

Географічні координати центра села становлять 49
o
10' півні-

чної широти і 31°23' східної довготи. Протяжність села В'язівка 

близько 10 км, ширина 3 – 5 км. Найближчі залізничні станції: 

Цвітково, Городище, Шпола (11 км, 12 км, 22 км). 

З друкованих джерел село відоме з 1653 року. В кінці 15 на 

початку 16 століття інтенсивно зростає кількість населення у 

В'язівку та в інших населених пунктах Черкащини. Там будува-

лись замки і укріплення для захисту від набігів ворога. Великого 

лиха зазнало населення В'язівка від нападів кримської орди і та-

тарських феодалів. 

Через село проходив „Чорний шлях”, в народі його назвали 

ще й „Татарським шляхом”. Він проходив через південні степи 

України, з східного боку минав Шполу, далі йшов поблизу коза-

чанського лісу, минаючи Топильну і В'язівок, проходив далі на 

північний захід Київщини. 

Про безперервну навалу ворога на В'язівок свідчить збереже-

на до цього часу назва урочища лісу „Турецьке”, розміщене біля 

села. 

Тяжким і суровим було життя місцевого населення. Весь час 

потрібно було бути на сторожі, щоб не дати ворогові застати се-

бе зненацька. Захоплені зненацька люди вбачали єдиний поряту-

нок у найближчих лісах і військових укріпленнях. Подібні 

укріплення у В'язівку називались „стінками”, від слова стіна-

фортеця. На підвищеній місцевості, перед крутосхилами в полі, 

де було зручно вести спостереження за наближенням ворога та 

вести боротьбу з ним, ставився високий частокіл-огорожа, а пе-

ред ним викопувався рів. В середині укріплення стояли будинки 

для вартових козаків, а в центрі височіла дерев'яна церква, яка 

крім обрядів служила місцем спостереження за навколишньою 

територією. Такі укріплення були надійним місцем захисту від 

нападу ворога. З наближенням ворога вартовий подавав умовний 
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сигнал церковним дзвоном. Почувши сигнал селяни, що працю-

вали в полі, ховались у кріпості, а потім готувались до оборони. 

Таких укріплень-стінок на території в'язівських земель було де-

кілька. До цього часу збереглися урочища „Степашкова стінка”, 

„Лебединцева стінка”, „Стеценкова стінка” і ін. 

Похилевич Л. в праці „Сказання о населенных местностях 

Киевской губернии” вказує, що В'язівок був містом з 8 церква-

ми, яке зруйноване і спалене нашестями ворога. 

Укріплення-стінки розміщались з боку найбільш можливих 

нападів ворога, „Лебединцева стінка” розміщалась на крутосхи-

лах з боку південно-західної сторони В'язівка, де поблизу прохо-

див „Чорний шлях”. „Степашкова стінка” розміщалась на півдні 

від населеного пункту, в лісі,недалеко від урочища „Турецьке”. 

В першій половині січня 1654 р. В'язівок згадується як місто, 

що належало до Брацлавського полку, населення якого було 

приведено до присяги на вірність Російській державі. Пізніше 

В'язівок входив до корсунського полку. 

Територія В'язівка була поділена на сотні, а сотні на десятки. 

На чолі сотні стояв виборний сотенний, а на десятку – десятсь-

кий. В селі збереглися назви сотень і нині: сотня „Вільшанського 

шляху”, сотня „Ляшівка”, сотня „Буртовівка”, сотня „Харенків-

ка”, сотня „Бобошківка”. 

На чолі місцевої влади стояв козацький отаман, який діяв у 

погодженні з виборними від місцевого населення. 

В 70 роках 17 століття В'язівок був спустошений і розорений 

татаро-турецькими військами. З переказів односельців, які з по-

коління в покоління передають історичне минуле свого села, 

вказується, що турецько-татарські орди напали на В'язівок з схі-

дної сторони села Петропавлівки. Тут збереглась назва урочища 

„Стрілиця”, де відбулася запекла битва козаків і населення з ту-

рками. На цій місцевості довгий час селяни знаходили рештки 

битви: мечі, списи, ножі, турецькі ятаги, наконечники стріл. Тут 

знаходились і рештки з цегляних будівель. Спустошене місто 

В'язівок через деякий час знову почало заселятись і вже в 1741 р 

в селі налічувалось 97 дворів. 
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В 1797 р. В'язівок стає волосним центром і входить до Черка-

ського повіту Київської губернії. В район В'язівської волості 

входили: містечко В'язівок, містечко Бурти, село Надточаївка і 

Сердегівка. 

Похилевич Л. в „Сказанниях о населенных местностях Киев-

ской губернии” зупиняється на історії церков села В'язівок: 

„Нынешняя Покровская церковь построенная в 1853 г. на месте 

прежней, которая была построенная в 1743 г. Успенская церковь 

была до 1743 г. единственной приходской у Вязовке церковью. 

В визите смелянского деканата за 1741 г. значится, что Успен-

ская церковь, построенная была в 1727 г. около старой, что свя-

щенником при ней был Стефан Мужаловский, посвященный 7 

марта 1735 г. Рафаилом Забодовским. Ныне существует Успен-

ская церковь построенная в 1771 г.”. Тут же Похилевич вказує, 

що в В'язівку було 97 дворів. 

Як пам'ятник дерев'яної архітектури 18 ст. Успенська церква 

стоїть і нині з установленими куполами в кінці 20 століття. 

У 1885 р. глухівський купець Чернігівської губернії Тереще-

нко купив у пана Лопухіна землі В'язівка і Бурт. Раніше він ку-

пив землі с. Надточаївки і Сердегівки. Великий капіталіст Тере-

щенко, видаючи заміж дочку Марію за поміщика Іващенка дав у 

придане м. В'язівок та м. Бурти. 

 

В'язівок в кінці 19 і на початку 20 століття 

 

На перше січня 1900 р. у селі було 48 вітряків, два водяних 

млини, чотири олійниці. Особливо інтенсивно розвивалось в В'я-

зівку ремесло ковальське, гончарне, ткацьке, чинбарське і ін. Ро-

звивалась промисловість по переробці с/г продуктів. По придан-

ню старовини В'язівок з давніх-давен славився базарами і ярмар-

ками, на які приїжджали купці, ремісники, міщани і селяни з ін-

ших сіл та міст. Тут відбувалися торги ремісничими виробами, 

медом, воском, шкірою, хутром, салом, хлібом і іншими товара-

ми. Базари відбувалися в понеділок. В центрі містечка були ма-

газини, в яких торгували в основному євреї. На перше січня 1900 

р. їх було 686 осіб. 
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На кінець 19 століття соціально-економічний стан населення 

був такий: бідняцьких селянських господарств налічувалось 

близько 49%, середняцьких – 48%, заможних – 2%. 

До бідняцьких відносились господарства, які мали від 1 до 

0,5 га землі або й зовсім не мали. В цих господарствах не було 

ніякої худоби, вони не мали свого с/г реманенту. До середняць-

ких господарств відносилися селяни, що мали від одного до 

трьох гектарів землі, а також одну або пару голів тягла і, крім 

цього, в їх господарствах була невелика кількість іншої дрібної 

худоби. До заможних господарств відносились селяни, що мали 

більше трьох десятин землі, а також тяглову силу по кілька пар 

волів і коней, свій с/г реманент і машини та ще й користувалися 

найманою робочою силою. Найбагатшими з них були: Римський 

Савка, Харенко Нестір, Благовісний Федір і Букач Пилип. Ля-

ховський Ютка був промисловцем, так як мав вальців млин, 

крупорушку, масло-бойню, на яких працювали наймані праців-

ники. 

Купець другої гільдії Григор'єв Тимофій мав склади і торгі-

вельні магазини у В'язівку, Цвітково, Надточаєвці, Лебедині та 

інших селах. Мав торгівельні зв'язки з закордоном. 

Землю селяни обробляли переважно сохою, дерев'яними бо-

ронами і культиваторами (крумаром), лише окремі мали в своє-

му користуванні однолемішний плуг і залізні борони. Збирання 

хлібів проводили як правило косами і серпом, обмолот хлібів – 

ціпом. Кінні молотарки мали багаті селяни, та й то на село їх бу-

ло одиниці. Для зміцнення заможних селянських господарств на 

території волості 15 серпня 1910 було організовано В'язівське с/г 

товариство, існував також сільський банк. 

За транспорт служив віз, який виготовлявся із дерева. Взимку 

служили сани. Влітку селяни вирощували льон, коноплі. Восени 

їх вимочували в річці, сушили і підготовляли до пряжі. А довги-

ми зимовими вечорами при каганці жінки пряли волокно. Ткали 

полотно тільки ті, хто мав свій верстат. Весною і літом полотно 

відбілювали на сонці. Із відбіленого полотна шили одяг, а також 

рушники, якими прикрашали світлиці. З овечих шкір шили жу-
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пани та кожухи, а з сукна шили свити і накидки, які у В'язівку 

називали „киреями”. 

Поміщик Іващенко у В'язівку і Буртах мав шість економій. 

Економія, яка була в лісі, налічувала 375 десятин добротного лі-

су. Господарство в економіях вів управляючий, садиба головної 

контори знаходилась в Буртах. Поміщик зі своєю сім'єю прожи-

вав в Києві, де служив офіцером в царській армії в чині полков-

ника. 

Під час жнив селяни працювали за 8 – 9 сніп. Були селяни, 

які орендували панську землю, але таке право мали ті селяни, які 

працювали в економії зі своїм тяглом. 

Після буржуазної реформи село швидко розшарувалось, одні 

ставали багатіями, а другі – розорялись. Розорені селяни мусили 

шукати собі кращої долі, вони з торбами за плечима йшли пішки 

по 30 чоловік, шукати заробітків на південь. 

Так у 1886 році в Черкаському повіті числилось тих, що 

йшли по найму в інші місця 6986 чоловік. В 1906р. – 31603 чо-

ловіки, а в 1910 – 35286 чоловік. 

В 1879 році в В'язівку вибухнуло повстання селян. Гостра су-

тичка між селянами і поміщиками, зокрема, відбувалася на ґрун-

ті розмежувань земель. Використовуючи права, збережені їм ре-

формою 1861 році, поміщики в своїх прагненнях нагарбати яко-

мога більше земель, настійливо проводили відмежування влас-

них ланів від селянських наділів, під час якого позбавляли сіль-

ські громади вигонів, водопоїв та заміняли гіршими. Захищаючи 

свої інтереси, селяни зривали роботу землемірів, відмовлялись 

вказувати межі своїх наділів. 

Згідно характеристики начальника Київського губернського 

управління полковника Павлова, селяни м. В'язівка належали до 

самого „неспокійного населення повіту” і постійно чинили опір. 

І дійсно, в'язівські селяни ще в 1865 році рішуче чинили опір 

як введенню, так і перевірці статутної грамоти, за що багато з 

них було заарештовано. „Буйність” в'язівських селян не була ви-

падковою і обумовлювалась тим, що після реформи 1861 р. в 

м. В'язівок виявилось 167 безземельних дворів. 
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Недостатком землі і зумовлюється „буйність” В'язівських се-

лян, все ще мавших надію на можливо нову долю, яка принесе 

їм збільшення наділів. Події розвиваються тут таким чином. Ко-

ли другого червня 1870 прибув в м. В'язівок мировий посеред-

ник для відводу установлених по викупному договору наділів 

селянам, то останні рішуче запротестували як відводу наділів, 

так і запропонованому посередником обміну земель з поміщи-

ком, заявивши, що вони взагалі ні на що не згодні, а будуть че-

кати кращого часу. Під кращим часом селяни, очевидно, розумі-

ли загальний розподіл поміщицьких земель, чутки про це були 

широко розповсюдженні на Правобережній Україні в той період. 

Приїхавши у В'язівок 3 червня, голова з'їзду земський справ-

ник і становий пристав при допомозі поліцейських, заарештува-

ли кілька селян, визнаних „призвідниками”, і 4 червня при допо-

мозі понятих робітників почали відвід земель. Негайно зібралось 

1000 чоловік В'язівських селян, які рішуче вимагали зупинити 

замір земель і звільнити заарештованих. Коли вимоги селян не 

були задоволені, то більш як 200 жінок кинулось до приміщення, 

де знаходились заарештовані, і, незважаючи на опір поліцейсь-

ких, виламали двері і вікна, а заарештованих звільнили. В цей 

час натовп чоловіків розігнав робітників, поламали плуга і віхи, 

приготовлені для визначення меж. 

У В'язівок терміново був відправлений спеціаліст по приду-

шенню селянських заворушень, член губернського по селянсь-

ких справах в присутності Буговича, якому губернатор наказав 

„удаватися до сприяння військової команди, заарештувавши всіх 

призвідників і підбурювачів між селянами, супроводжувати їх до 

Києва”. 

Прибувши в м. В'язівок Бутович разом з 12-м стрілковим ба-

тальйоном зміг зібрати лише 350 місцевих селян, а останні по 

вступу в містечко військ заховались в навколишніх лісах. Із зіб-

раних селян 22 чоловіка по наказу Бутовича були заарештовані. 

Для виловлювання селян в лісах, крім військ, були визвані із на-

вколишніх поселень сільські старости і сотники. Так поступово 

були виловлені і зведені в м. В'язівок всі селяни і зроблені серед 
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них нові арешти. „Однак селяни лиш тоді прийняли відведені їм 

наділи землі, коли поміщик добавив ще 300 десятин”. 

Селяни В'язівка користувались правом випасу на 50-

десятинній ділянці вигону поміщика Терещенка, але в 90-х ро-

ках поміщик не тільки лишив селян цього права, але й став брати 

велику плату за цей вигін – по 20-22 крб. за десятину на літній 

період, це і поставило селян вкрай тяжке становище. 

В червні 1899 селяни В'язівка випустили свою худобу на овес 

поміщика Іващенка. Коли поміщицькі службовці намагались за-

брати селянську худобу, то селяни їх побили. Незабаром після 

цього, як повідомив київський губернатор, „натовп із 500 осіб, 

озброївшись палицями, вигнали свою худобу на землі економії: 

на скошені і не скошені сінокоси, в посіви вівса і, навіть, в по-

міщицький парк, розігнавши при цьому прислуг економії та по-

розбивали вікна”. 

Своїх селян, які знаходились під арештом, звільнили. На 

скликаній сходці мировий посередник вимагав покінчити спашу. 

У відповідь селяни вимагали, щоб на сходці для переговорів з 

ними негайно з'явився керуючий поміщицьким маєтком Каба-

нов, за яким мировий посередник негайно і послав. Але Кабанов, 

боячись помсти, на сходку не явився, що ще більш образило се-

лян. Більш 2000 селян, які були на сходці, були обурені, лунали 

голоси з вимогою відібрати землі у поміщика, що вся земля по-

винна бути селянською, що в крайньому випадку вона повинна 

бути передана або дана їм в оренду. В супереч волі мирового по-

середника, селяни залишили сходку і погнали худобу на посіви 

поміщика. Одночасно багато селян стало косити поміщицький 

овес і розвозити по своїх домівках сіно. Селяни були вкрай роз-

лючені проти поміщицьких службовців. Боячись розправи, всі 

службовці маєтку розбіглись, маєток залишився без всякої охо-

рони. 

В В'язівок терміново були направлені дві роти солдат. В має-

ток повернувся поміщик Іващенко, який був тимчасово відсут-

ній, і був змушений піти на уступки селянам: він дозволив випа-

сати худобу на ділянці в 45 десятин після проведеного на ній 

збирання сіна. Вирішено було також не піддавати нікого із селян 



 11 

арешту, щоб не визвати нового спалаху заворушень. Взагалі ж, 

по свідченням київського губернатора, виявити так званих приз-

відників серед в'язівських селян було дуже важко, через те що у 

даному випадку селяни наскільки діяли одностайно, що до числа 

призвідників можна було віднести у крайньому четверту частину 

цього великого селища. 

Установлене деяке затишшя у В'язівку, незважаючи на при-

сутність тут двох рот солдат, продовжувалось недовго. Селяни 

відновили знову масові випаси поміщицьких сінокосів і посівів. 

Більш того, в волосне управління прийшла група селян і заявила, 

що так як поміщицька економія не бажає давати їм збирати хліб 

за певний сніп, „то вони самі почнуть збирати хліб в економії і 

визначать собі сьомий сніп”, попередив при цьому, що „сторон-

нім селянам, працювати вони не дозволять”. І свій намір селяни 

почали здійснювати: вони почали збирати хліб, не допускаючи в 

економію сторонніх працівників. А коли в полі появились коса-

рки, то селяни їх поламали. 

Події в м. В'язівку, де нараховувалось населення понад 8000, 

стали набувати загрозливого становища для поміщиків. В місто 

було направлено ще батальйон солдат, прибув сюди і київський 

віце-губернатор барон Штакельберг. Ознайомившись зі станом 

на місці, знаючи настрій селян, він поставив вимогу губернатору 

направити в В'язівок ще один батальйон солдат. Але київський 

губернатор дав вказівку направити не один, а два батальйони. 

Такі міри обережності визвані тим, що губернатора дуже лякали 

дві обставини: селяни не тільки суміжних поселень, але навіть 

суміжного Звенигородського повіту, чекають з нетерпінням роз-

в'язки безпорядків, що між ними ходять про те, що влада адміні-

стративна безсильна придушити безпорядки; черкаські селяни 

являють собою тип людей волелюбних, бувалих, не дурних і 

вкрай  зухвалих, не схильних поступатися переконанню і м'яким 

мірам. Таким чином, у В'язівку було зосереджено більше трьох 

батальйонів солдат, тобто майже в повному складі весь Перво-

лоченський полк під командуванням полковника Заркевича. Але 

і при наявності такої кількості військ селяни продовжували бо-

ротьбу. Особливо була занепокоєна влада тим, що селяни чини-
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ли опір і військам. Зокрема, селяни знищували їжу, вивертали 

казани з нею, приготовлену для нижчих чинів військ і ще в чо-

тирьох місцях підпалили тини і садиби, де розташувались війсь-

кові начальники. 

Була підпалена і садиба, де розташувався штаб полку з квар-

тирою Заркевича. В В'язівку було проведене масове шмагання 

селян різками. Сікли їх безпощадно, для присутності при цих 

шмаганнях визивали селян не тільки із сусідніх, але й з віддале-

них сіл. Крім цього, біля 50 селян було заарештовано і передано 

до суду. Весь Перволоченський полк і частина Роменського пол-

ку, які були введені в село в першій половині червня перебували 

тут на харчуванні селян до вересня 1899 року. 

Вся селянська худоба була порізана. Тепер селяни, писала з 

іронією робітнича газета „Вперед”, залишились без худоби і „не 

будуть уже бунтувати із-за випасів, в яких вони більше не нуж-

даються”. 

Так жорстоко розправились з селянами В'язівка, які посміли 

виступити проти поміщиків на захист своїх прав. 

 

Медицина того часу 
 

Про стан медичного обслуговування жителів села говорить 

звіт лікаря за 1913 р., який дає повну характеристику лікарні: 

„Найнята проста селянська хата складалась із кухні і кімнати не-

великих розмірів – 5 x 7 аршинів, поставлених двох широких де-

рев'яних ліжок і нарів біля стіни. Ні білизни для хворих, ні вати, 

ні одіял дістати неможливо було, хоч і зверталася до санітарного 

лікаря і в Городищенську земську лікарню. Хворих привозять і 

кладуть в своїй білизні, з своїми подушками і вкриваються свої-

ми кожухами”. Вірна своїм гуманним принципам лікаря Ніточа-

єва Катерина Микитівна, навіть, Новий рік зустріла біля ліжка 

важкого хворого. Сама захворіла всипним тифом, і дільничним 

лікарем була відправлена в Київ, де й скоро померла. Вона була 

перша жінка-лікар на Черкащині, яка була направлена в м. В'язі-

вок в 1913 році. 



 13 

В кінці грудня 1917 року трудящі села зібрались на сходку 

села, де вони виразили протест проти розісланого циркуляру 

Центральної Ради і комісаріату Тимчасового уряду. На цій сход-

ці було усунуто керівництво волосної земельної управи В'язівка. 

У телеграмі від 31 грудня 1917 року член управи Вовчен-

ко П. І. повідомив про це Черкаського повітового комісара: „В 

виду выраженного недоверия вязовского сельского схода волос-

ной земской управе, члены управы слагают свои полномочия и 

ответсвенность”. З цього часу в селі влада перейшла до рук Рад 

робітничо-селянських депутатів. На початку 1918 року у В'язівок 

повертається із заслання комуніст Соколенко Терентій Ілліч, а 

також Харенко Панас Якович, а з фронту повернувся досвідче-

ний більшовик Коршак Андрій Андрійович та інші. Вони ство-

рюють військово-революційний комітет. На території В'язівка і 

волості здійснюється революційний порядок. Ведеться нещадна 

боротьба з контрреволюціонерами та з розтягуванням народного 

добра, з самовільною порубкою лісів та з спекуляцією. В селі 

відновлюється торгівля. В 1918 році ініціативною групою жите-

лів, в складі 12 осіб, було засноване сільське споживче товарист-

во. Першим головою В'язівського ССТ було обрано Литви-

на Л. С., головою ревізійної комісії було обрано Лісового П. А. 

Вже через деякий час в його члени вступило більше 60 в'язівчан. 

Революційний комітет приступив до роботи по розподілу 

поміщицької землі між безземельними та малоземельними селя-

нами та налагодженню навчаннях в школах. 

Але мирне будівництво було перерване вторгненням німець-

ких військ на країну. Центральна Рада, яку вигнав український 

народ, шукала збройної підтримки в іноземних імперіалістів. 

Колишній член в'язівського волосного виконавчого комітету Во-

вченко П. І розповідав, що німецькі військові, прибувши в село, 

наказали за 24 години зібрати в селян 300 пудів печеного хліба 

та інших продуктів харчування для німецької армії. 

В обстановці розгулу реакції влітку 1918 року в селі комуніс-

ти Коршак А. А. та Соколенко Т. І створили загін червоних пар-

тизан, до складу першого партизанського загону входили перші 

комуністи: Харенко Панас Якович, Шаповал Микола Максимо-
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вич, Підрушний Кіндрат Андрійович, а також сільський актив: 

Корнієнко Гордій Семенович, Селянко Трохим, Бондар Артем, 

Коршак Григорій, Ганич Петро Петрович, Лабунець Федір Дми-

трович, Джегур Микита. 

Петлюрівці влаштували засади та облави. Так в серпні 1919 

року загинули від рук петлюрівських банд більшовики Кор-

шак А. А. та Ханенко П. Я. 

Учасник партизанської боротьби Олійник П. П розповідав: 

„Восени 1919 року партизани В'язівка налічували 150 чоловік. В 

селі партизани влаштували застави і пости. Сталося так, що коли 

приїхали із станції Цвітково два офіцери, то партизани їх убили. 

Коли прибув каральний загін, зав'язався бій, партизани чинили 

сильний опір денікінцям, тоді в село було послане військо, яке 

набагато перевищувало сили партизан. Лише тоді денікінцям 

вдалось оволодіти В'язівком. І зразу пограбували крамниці, за-

хопили з собою волосного старосту і старосту В'язівка. Під час 

катувань був убитий Наріжний Андрій (староста). Партизани в 

боргу не залишилися, коли їхня розвідка доповіла, що на станції 

Цвітково зосереджені великі сили денікінців, для розгрому воро-

га партизани об'єднались у великі з'єднання. В це з'єднання вхо-

дили партизани В'язівка, Хлистунівки, Петропавлівки, Городи-

ща, Ксаверово, Орловця та Млієва. Напад був несподіваний і си-

льний. В короткий час вони захопили Цвітково, розгромили гар-

нізон, знищили зрадника – начальника станції Цвітково. Захопи-

ли у ворога зброю, знищили військові склади, порвали телефон-

ний зв'язок і відступили. 

Під натиском частин Червоної Армії та партизан денікінці в 

1919 році відступили на південь. При відступі військ і обозів че-

рез В'язівок партизани відрізали від головних частин великий 

обоз, розгромили варту і реквізували майно. У грудні 1919 року 

денікінці були вигнані з усіх населених пунктів В'язівського ра-

йону. Становище селян після військових подій було важке, під-

нялись ціни на базарі. Пуд борошна коштував 800 крб., фунт са-

ла – 100 крб. Не було предметів першої необхідності. 
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5 січня 1920 року політвійськревком видав наказ про вибори 

до волосних ревкомів та організацію міліції. На початку січня 

був утворений райпартком, на чолі якого став Соколенко Т. І. 

В 1920 році загін Тютюнника напав на В'язівок і захопив Со-

коленка, в селі Воронівка вони вчинили допит йому, але нічого 

не довідавшись, побили його, вкинули в сарай і поставили варту. 

Соколенко провів роз'яснювальну роботу серед вартових і ті зві-

льнили його. Деякі з них потім вступили до міліції. 

Найбільші банди, що орудували на території волості або 

проходили через В'язівок, це були: банда Залізняка, яку очолю-

вав бувший рахівник Петропавлівської економії, банда Голого, 

яка орудувала в лісах і хуторах. Налічували вони в своїх загонах 

до 200 чоловік. У В'язівку орудували місцеві банди по кличці: 

„Циганок”, „Одеський Шурка”, „ Блажевський” та інші. 

Першим головою комнезаму у В'язівку був обраний Підруш-

ний К. А. Основним завданням комнезамів було проведення в 

життя закону про землю і продовольчі розверстки та боротьба з 

куркульством. 

Всім селянам наділялась земля, згідно кількості їдоків в сім'ї. 

Наділялась земля за рахунок поміщицьких та куркульських зе-

мель. 

Внаслідок засухи стався неврожай, а за ним голод у 1920 – 

1921 роках. В селі залишилась необроблена земля в кількості 

13180 десятин, а 25548 десятин озимих загинуло. Середній вро-

жай в повіті становив 32 пуди жита і 29 пудів пшениці. На той 

час 17% селянських господарств не мали робочої худоби. На об-

робітку землі використовувалась соха. Смертність перевищувала 

число народжених. 

У 1922 р. В'язівська медична дільниця обслуговувала 16325 

осіб населення, а персонал складався з 5 осіб. 

На кінець цього року в повіті лишилось 17 семирічних шкіл. 

В звіті В'язівської середньої трудової школи №1 за 1923 рік вка-

зувалося, що дітей було 371, а сиріт – 6. Педагогічний колектив 

складався з 10 вчителів. Для забезпечення охорони здоров'я, на-

вчання і виховання дітей-сиріт у В'язівку працював дитячий бу-

динок, який утримувався на кошти Шполянського райвиконкому 
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та допомоги місцевих органів. На 1 квітня 1924 року в дитячому 

будинку було 32 дитини і 3-х разове харчування. 

3 квітня 1923 року у В'язівку районний центр було розфор-

мовано. І на весні цього року був повністю зроблений переділ 

землі, по 0,62 десятини на кожного члена сім'ї. 

В цьому ж році була організована с/г комуна, для її членів 

була виділена краща земля між кутками Чаплина та Крячкове. 

Головою комуни був обраний, активний боєць за владу Рад у се-

лі Микола Максимович Шаповал. В комуну об'єдналися незамо-

жні селяни та члени комнезаму переважно з кутків Чаплина, 

Кут, Крячкове. Всього в господарстві числилось 20 сімей. 

В 1924 р. організувалась друга с/г артіль „Совтруд”, головою 

якого став Підрушній К. А. Тут були в основному сім'ї з кутків: 

Харенківка, Бурханівка, Другівка. В селі розширилась мережа 

приватних магазинів. Власники магазинів та лікарень були євреї. 

Найміцніші з них були: Дувинський – власник універмагу, Спек-

тор Бенц – власник галантерейного магазину та Ніренберг Сруль 

– рибного. Було більше десятка приватних магазинів, які обслу-

говували 9147 жителів села. 

В 1926 було організоване збутове товариство, яке займалось 

збутом с/г продукції. А наступного року організувалось машино-

тракторне товариство, яке займалось обслуговуванням населен-

ня по обробітку землі та обмолоту хлібів. Цього ж року було ор-

ганізоване бурякове товариство. 

В період НЕПу значно розширили свою діяльність В'язівське 

с/г товариство, воно відпускало селянам в кредит насіння, ма-

шини, інвентар та лісоматеріали. 

Восени 1930 року в колгоспі „Тельмана” було зроблено роз-

бивку саду і викопали ямки під дерева, а весною 1931 були виса-

джені — 9028 яблунь, 2462 груш, 120 слив на площі 84,85 га. 

Яблуні були висаджені таких сортів: Пармен зимній, Бойкен, 

Кальвіль сніговий, Зелена Вуда, Ренет Ланзберга, Ренет Курсь-

кий, Пепінка Литовська, Волова морда, Сінтіліш, Канділь Сінап, 

Ренет Піозгуда, Кронсельська прозора, Астраханська біла і чер-

вона, Тітовка та Боровілка кратчаста. Груші: Олександрівка, 

Панна та Ільківка. 
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В кінці 20-х і початку 30-х років був закладений сад на Зато-

пильні на площі 100 га. 

Населення В'язівка в цей час переживало тяжкий матеріаль-

ний стан: відсутнє взуття та одяг. На одну сім'ю припадала пара 

чобіт. 

Влітку 1929 року Шевченківський округ об'їхав голова 

ВУЦВК Петровський Г. І. В селах на багатьох зборах він висту-

пав з палкими промовами, де закликав громадян села покінчити 

з відсталістю на селі і перейти на шлях суцільної колективізації. 

Спочатку комуністи об'явили, що вступ у колгоспи добровіль-

ний: хочеш – вступай, не хочеш – господарюй самостійно. Всі ті, 

хто вступив у колгосп, мусили все своє майно і живність здати 

безкоштовно в колгосп, де воно стало колективною власністю. 

Спочатку організовувались господарства, члени яких повинні 

були жити в одному будинку, з окремими кімнатами для кожно-

го члена сім'ї. В подальшому це не виправдало себе. 

Зверху доводились плани колективізації. А на місцях органі-

зацією колгоспів у селах займались уповноважені з району і ко-

мнезамівці. 

Більш заможних і тих, хто не подавав надії на вступ у кол-

госп, було об'явлено куркулями, класовим ворогом, з яким слід 

вести рішучу боротьбу. Комнезамівці йшли до них додому, опи-

сували все майно і складали акта. При цьому об'являли, що все 

належить колгоспу. А потім підганяли підводи до садиби, сім'я 

грузила перші необхідні речі і їх відвозили на залізничну стан-

цію. Там грузили у товарні вагони і відправляли на північ до Си-

біру, де поселяли у загальні бараки. Працездатні працювали на 

заготовках лісу. Були випадки, що діти розкуркулених тікали 

звідти назад у В'язівок, а потім переховувались. Деякі з розкур-

кулених через певний час повернулись назад у село, але домівки 

були розібрані або ними користувались комнезамівці. 

За свідченням старожилів, у В'язівку було 3 сім'ї, які не всту-

пили в колгосп, їх жителі називали „індусами”. У користування 

їм залишили лиш 0,15 соток присадибної ділянки, але й це їх не 

скорило. 
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Діти розкуркулених, навіть, через 70 років з теплотою в душі 

говорили: „Ось тут була батькова земля, 4 десятини”. 

На початку цієї компанії в В'язівку було утворено 18 дрібних 

колгоспів, кожен куток мав свій колгосп. В 1930 році дрібні ко-

лективи були об'єднані в один колгосп. З 3 липня цього ж року 

село входить до Городищенського району. В 1932 р. колгосп був 

поділений на два: „Переможець комунар” та „Петровського”. 

Цей поділ було здійснено по водорозділу річки Вільшанки. 

 

Голодомор 33-го року 
 

Початок 30-х років 19 ст. характеризувався закінченням ма-

сової колективізації. В селян було забрано все: реманент, тягло, 

у декого навіть домашню худобу і птицю, а саме головне – зем-

лю. Настала осінь 1932 р. Здавалось би, більше лиха ніж є, жите-

лям вона не віщувала. Врожай був не набагато більший, як у по-

передні роки. Правда на колгоспний урожай більше ніхто і не 

покладав особливих надій. На зиму готували мізерні запаси, що 

вдалось виростити ще не на відібраному городі. Та раптом за 

першою продрозверсткою грянула друга, коли вже забрали посі-

вне зерно. А потім одна за одною почалися безконечні реквізиції 

„залишків” продовольства по селянських дворах. Люди ховали 

крихітні залишки зерна та іншої їжі в ямах, криницях, скиртах і 

по городах, замазували в грубах і зашивали в ганчіркових дитя-

чих ляльках. Але все находили уповноважені з району разом із 

представниками села. Загостреними шпичками шукали у дворах 

і городах ями з зерном. Люди почали пухнути. Вже почали пекти 

і їсти оладки з жолудів, дубової кори, з листя вишні, берестка, з 

качанів кукурудзи. Під весну доводилось їсти жаб, їжаків, собак, 

котів, а дохлі коні чи корови вважались делікатесом. В селі по-

чавсь повальний мор. Вимирали сім'ями. Люди часто падали 

прямо на вулиці, попід тинами, інколи проїжджала підвода, і тих 

кому вже не було кому ховати, їздові звозили на цвинтар в зага-

льну могилу. За свідченням старожилів біля церкви також була 

викопана траншея, куди звозили мертвих. А на хуторі Заводянка, 

мати, щоб не померти, зварила свою дитину, потім її засудили. 



 19 

Також розповідали, що і в 1922 році на вулицях були мертві, але  

то були жителі з Дніпропетровської та Запорізької областей, які 

приходили міняти одяг на продукти. 

У колгоспах варили їсти, а батьки, ідучи на роботу брали з со-

бою баночки. Там в обід відсипали половину своєї порції дітям. 

В 1933 році врожай вдався хороший і селяни одержали біль-

ше хліба на трудодень. 

Минуло майже 70 років як головою колгоспу був Слуцький, 

але старожили й донині не забувають його. Розповідають, що в 

той час не було лісоматеріалів для закінчення будівництва ко-

нюшні. Так він заставив колгоспників пиляли на своєму городі 

верби, тим самим прискорив будівництво конюшні. А ось про 

чесність його говорить другий факт: в колгоспі різали теля для 

дитячих ясел, а в цей час підводою приїхав Слуцький. І коли він 

пішов у приміщення, колії відрізали кусок м'яса і поклали у за-

док підводи під сіно. Вони думали, що він додому завезе як піз-

ніше побачить його, але той заставив кучера відвезти в дитячий 

садок. Залишився він у пам'яті односельців і в рифмі: 

Слуцький грає на гармошці,  

Ляш танцює гопака,  

Гонта ділить сечевицю  

По сто грам на їдока! 

 

Рівень життя в'язівчан перед колективізацією 
 

Основна кількість хат В'язівка була під соломою чи очере-

том. Біля хати був прибудований піддашок з похилою покрів-

лею. Він призначався для свиней, кіз та курей. Вхід у хату був 

через сіни. Там було двоє дверей, одні в комору, другі в хату. 

Часто сіни розділяли хату на дві половини, і тоді в сінях було 

двоє дверей. В хаті біля самих дверей знаходилась піч, за нею 

лежанка, далі на стояках дощаний піл для спання. Крім хати з 

піддашком, дехто мав ще й окрему повітку для корови чи коня 

або для свиней чи курей. Для зберігання соломи, сіна, снопів 

пшениці мали клуню, яка була повністю з дерева. 
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У більш заможніх селян були хати без піддашків, але з ґан-

ком, які вкриті залізом або соломою. Вікна були великі з краси-

вими віконцями. Для свиней вони мали саж, для зберігання ово-

чів камінний льох. Біля хати стояла криниця з барабаном і кор-

бою для підйому відра. В дворі стояв віз, плуг та інший рема-

нент для с/г робіт. В господарстві мали коней, волів, корів, 

овець. Біля хати сад і пасіку. Були такі, що мали січкарню, віял-

ку, парові та вітряні млини. Деякі втрьох чи вчотирьох тримали 

молотарку з кінним приводом. Вони молотили не тільки собі, а й 

людям. 

Отже, перед організацією колгоспів по рівню заможності, 

крайні типи селян мали таку відмінність: 

• найменш заможні – хата з піддашком, в якому порося, або 

курі; з харчів – борщ з олією, каша; у дворі – декілька ви-

шень, або й зовсім без фруктових дерев, над шляхом дере-

за; з одежі – з домотканого полотна штани, сорочка, плаття 

чи спідниця, кофта;   без жодного кожуха на члена сім’ї. 
 

• найбільш заможні – добра хата під залізом, а в кого й на 

фундаменті, двір огороджений тином; у дворі — повітка, 

клуня, саж, льох, криниця, біля неї кущ калини, перед вік-

нами – квітник; з худоби – все, що душа бажала. 

За свідченням старожила Кучер Федора, тільки на західній 

половині села було 12 млинів, серед них 1 водяний і 5 парових, а 

також олійниця. 

В селі було 48 вітряків на 01.01.1900 рік. 

 

Роль МТС в організації і зміцненні колгоспів 
 

На початку 30-х років була поставлена задача докорінного 

поліпшення роботи колгоспів і при цьому немаловажна задача 

відводилась на МТС. Адже вони забезпечували технікою для об-

робітку землі і посіву зернових культур в колгоспах до 1958 ро-

ку. Після лютневого Пленуму ЦК КПРС техніка була передана 

колгоспам на правах викупу. З цього часу організувались трак-

торні бригади, з урахуванням розташування полів, щоб скороти-
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ти холості пробіги техніки. Обидва колгоспи побудували 

центральні майстерні для ремонту тракторів, а гаражі для стоян-

ки автомобілів та їх ремонту. 
 

 

 

 

 

Один із перших двигунів, які 

використовувались в колгоспі 

„Радянська Україна”. 

 

 

 

 

 

Капітальні ремонти тракторів частково проводились в РТС, 

потім в об'єднаннях „Сільгосптехніка”, а решту в майстернях 

колгоспів. 

В 1967 році в колгоспах В'язівка працювало 60 тракторів, бі-

льше 40 комбайнів та 43 автомобілі. Тепер колгосп мав більше, 

ніж мала районна МТС. 
 

 
 

Тракторна бригада №1 колгоспу „Родина” 
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Репресії 30 – 40 років 
 

Репресії 30 – 40 років 19 століття в цьому селі – це покарання 

з боку державних або адміністративних органів після доносів 

заздрісників та негідників. Причиною для репресій могли бути 

негативні висловлювання в адресу керівників держави або уря-

ду, незадоволення суспільним ладом, падіж худоби в колгоспі, 

притоптування пшениці колесом косарки без попереднього об-

кошування країв поля косами, хоч неможливо було найти коса-

ря, так як всі були пухлі, прослуховування по радіо „Голосу 

Америки” і т. д. У селі В'язівок в число репресованих входили 

вчителі, лікарі, бухгалтери, голова кооперації, бригадири і рядові 

колгоспники. Характерне те, що приходячи додому, вони вже 

говорили: „Сьогодні або завтра мене заберуть”, ніхто не перехо-

вувався, всі надіялись, що там „наверху” розберуться і справед-

ливість буде відновлена. В більшості випадків забирали вночі. 

Так законослухняні селяни ставали „ворогами народу”, а потім 

це клеймо переносилось на дітей та внуків. 

Починаючи з „хрущовської відлиги”, були створені комісії 

по реабілітації незаконно репресованих, які працювали ще й при 

„горбачовській перебудові”. Родичам незаконно репресованих 

були направлені повідомлення про реабілітацію їх рідних. 

Зі слів очевидців з таборів ГУЛАГу повернулись лиш вчи-

тель Сич Оксентій Миколайович та Зінченко Іван Максимович, 

Малько Андрій, Андрієнко Явтух, Джегур Григорій Зінькович. 

Розпочавши збір інформації з 80-х років минулого століття, 

вдалося установити лише 55 прізвищ репресованих в'язівчан. І 

це не повна картина репресій в селі. Так як часто старожили го-

ворили: „За 50 років вилетіло з голови, лиш пам'ятаю, де він 

проживав”. 

 

Велика Вітчизняна війна 
 

28 липня 1941 року моторизовані частини фашистів зайняли 

село В'язівок. Фашистські кати разом з запроданцями, що стали 

на службу старостами, поліцаями та найманими агентами, чини-
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ли в селі масовий розстріл населення: вішали і вбивали тих, хто 

не хотів коритися їх владі. Ловили дівчат і хлопців для насильної 

відправки у німецьку неволю. 

В селі утворюється підпільна група з числа комуністів. Од-

ним із організаторів підпільної боротьби був комуніст – офіцер 

Радянської Армії Василь Новобранець. Він познайомився з ко-

лишнім секретарем комсомольської організації В'язівської сере-

дньої школи Григорієм Одерієм. За завданням Новобранця, Оде-

рій сформував надійну групу з 17 комсомольців. До її керівного 

складу входили Г. Одерій, його сестра Надія Скічко, брат Петро 

Одерій, Іван Лебединець, вчитель-комуніст Арсентій Щасливий. 

Групі вдалось роздобути ручний кулемет, гвинтівку, німецький 

автомат, радіоприймач. Підпільники розповсюджували серед на-

селення повідомлення Радянського Інформбюро про становище 

на фронтах та в тилу Радянської країни, про розгром німців під 

Москвою 1941 – 1942 року. Але по доносу провокатора в ніч на 

22 лютого 1942 поліція заарештувала керівників підпілля. Геста-

по, що містилося в м. Городищі, незважаючи на жорстокі кату-

вання, не дізналося про підпілля, патріоти стояли мужньо і не 

розкрили товаришів. Тоді ворог пішов на хитрість. Новобранця, 

офіцера Радянської Армії, відправили в табір для військовопо-

лонених, а Щасливого і Одерія відпустили ніби через відсутність 

доказів. За ними встановили таємний нагляд через таємних аген-

тів. У березні 1942 року поліція вдруге заарештували Одерія та 

Щасливого. На цей раз їх було відправлено в Білу Церкву, а по-

тім у Київ, де й розстріляли. 

7 лютого 1944 року військові частини 252 стрілецької Дивізії 

4 гвардійської армії визволили від фашистів В'язівок. В боях за 

В'язівок загинуло за офіційними даними 93 воїни Радянської 

Армії, в тому числі 8 офіцерів. 

Трудящі села свято зберігають пам'ять про них. У центрі села 

споруджено 2 монументи над братськими могилами. 
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Пам'ятник воїнам-визволителям села. 

 

Більше двох з половиною років тривала окупація В'язівка. 

Окупанти зруйнували колгоспи. Лише з території сільської Ради 

№ 2, (тепер територія бувшого к-пу „Радянська Україна”), фа-

шисти вивезли в німецьку неволю 327 молодих громадян, забра-

ли 320 коней, 227 корів, 483 голови молодняку великої рогатої 

худоби, 347 свиней, 90 овець. Вивезено понад 50 тисяч центне-

рів хліба, спалено більше 50 хат колгоспників. Не менше збитків 

і руйнувань зазнала і друга половина села. За період Великої Ві-

тчизняної війни в обох загинуло більше 500 громадян села. 

На перше січня 1945 році у В'язівку було створено 2 сільські 

Ради, 4 колгоспи, розпочалось навчання у школах, працювала 

лікарня. 

25 січня 1951 року всі колгоспи села було об'єднано в один, 

29 травня 1954 року на загальних зборах колгоспників об'єдна-

ного колгоспу імені Кірова було прийнято рішення про його ро-

зукруплення. З цього часу в селі стали існувати два колгоспи 

„Родина” та „Радянська Україна”, аж до 22 вересня 1992 року. 
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Велика Вітчизняна війна очима дітей війни 

села В'язівка 
 

Спогади Мехеди Володимира Степановича 

 

Перед тим днем, як німці мали ступити на землю В'язівка, то 

над селом в небі появились наші літаки, а їх переслідували німе-

цькі „Месершміти”. Я якраз пас корову біля Бурханового вітря-

ка. Німці стріляли по наших літаках, але вони уміло уникали 

куль. Було розбито вітряк, дошки розлітались у різні сторони. 

Корова в цей час задерла голову вгору і принюхувалась. Наші 

„Яструбки” рятуючись, заховались за лісом і сіли на полі. „Ме-

сери” на великій швидкості пролетіли і не побачили їх за дере-

вами. Але цього дня німецьким бомбардувальникам таки вда-

лось підбити наш літак між Шполою і В'язівком та пілот зумів 

дотягнути крилату машину до Лобаєвого хутора. В'язівчани 

прибігли, врятували пораненого пілота і хотіли відвезти його в 

село. Та потерпілий попросив, щоб його завезли до найближчої 

станції, що жителі і зробили. 

Вперше німців я побачив на другий день після появи „Месе-

рів”. Вони вискочили з-за повороту мотоциклами (трьома). В 

цей час по дорозі, відступаючи, йшов наш солдат з кулеметом 

через плече. Побачивши їх, він був змушений відкрити вогонь. 

Двох водіїв він убив, але ті, які сиділи в колясках перехватили 

рулі, розвернулись і „драпонули” назад у Воронівку. І вже вве-

чері через село їхали зелені трактори ЧТЗи з причепами, на яких 

сиділи наші солдати. Німці з'явились на другий день відступу 

наших військ на машинах і мотоциклах, а наші літаки вночі роз-

кидали листівки з намальованим Гітлером, в якого замість зубів 

був ланцюг. В руках він держав кайдани, а внизу був підпис:  

Що за тварь не чиста? 

Що за виродок оце? 

Морда клятого Фашиста, 

Ката, Гітлера лице! 

Пізніше розкидали листівки з намальованим німцем з кайда-

нами і надписом внизу: 
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„А що, Омельку, получив земельку?” 

А одного разу летіли високо наші літаки і кинули бомби по 

німецькій колоні машин, а разом з ними листівки, де було напи-

сано: 

„Фріци, не портіть нам красу на літаках”  

(Після війни випадково дізнався у земляка, що то летіли наші 

ІЛи на високій висоті з-під Одеси після здачі її німцям. А німе-

цькі літаки, так як наші, високо не літали, тільки стріляли по 

них. Але вони для них були недосяжні). 

Після захвату В'язівка в селі появився комендант, який посе-

лився в аптеці, а сарай йому зробили з церкви Покрівської. Він 

був українцем, ще й прізвище було, здається, Вишневський, а в 

другого коменданта – Нацьковський. Весною 1942 року в колго-

спі посіяли кок-сагиз і треба було грудочки розбивати обухом 

сокири. Так і нас малих залучали. Коли працювали в полі, то то-

вариш розрубав мені біля носа. Кров, яка текла з рани, ледве зу-

пинили, а комендант надав мені першу допомогу. Тоді я вперше 

його побачив. Шрам від рани і досі є. 

Ще раз з комендантом я зустрівся на посівній, коли працював 

погоничем коней. Їздовий напився самогону і переплутав мішки 

в коморі. Замість ячменю взяв горох. Робота не починалася. І тут 

з'явився комендант. Всі почали тікати до лісу, бо знали, що він 

буде бити ногайкою за те, що стоїмо, а не сіємо. Так він розвер-

нув бричку і почав стріляти по нас. Жодного не підстрелив, тіль-

ки з-за того, що була велика відстань до нас. На наступний день 

всіх визивали до нього. 

 
Спогади Римської Оляни Григорівни 

 

Ввечері ми йшли з польових робіт і побачили, що на зустріч 

рухається колона машин. Коли вона порівнялася з нами, ми по-

бачили німців. На передній машині був закріплений плакат з зо-

браженням Сталіна. Він був зроблений так, що на вибоїнах руки 

вождя нашого піднімалися вверх. Вони зупинились і почали 

кричати: „Сталін капут”. Потім набрали з наших відер огірків. 

Коли вони від'їхали, то ми почали кричати: „Гітлер капут”. Нім-
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ці на машинах щось почали кричати по-своєму, а потім: „Найн, 

Сталін капут”. 

Під час двох вербовок в остарбайтери мене не забрали, а ли-

ше брата. А під час третьої я вибігла з хати в одній сорочці на 

вулицю. Було холодно. Я залізла у бочку, з якої німці забрали 

зерно і почала підглядати, що вони будуть робити. Мати закри-

лась у хаті. Так вони вибили вікно, а потім двері і зайшли в се-

редину. Їх було троє: один німець і два поліцаї. Один поліцай з 

Фанталу запитав у матері: „Де дочка?” Вона сказала, що не знає 

де я. Так я врятувалась від вербування. 

Після обшуку вони маму забрали в Городище. У них було та-

ке правило, хтось із членів сім'ї повинен їхати у Німеччину. Я 

стала переховуватись у сусідів, спала на полу. Вранці сусідка 

говорить: „Ти йди в Городище, а мама хай повертається додому, 

ти молода, корову і город не обійдеш. Хіба ти з цим впораєшся?” 

– запитала сусідка. „Обов'язково впораюсь”, – відповіла я. А че-

рез деякий час почули стук у нашому дворі, це була мама, її від-

пустили додому. 

Коли німці на підводах тікали з В'язівка, то кричали: „Панян-

ка, картошка є?” А ми у відповідь: „А яйко, млеко не хочеш?” 

Почувши це, вони розсміялись. У нас якраз у печі варилась кар-

топля в казані. Мати злила кип'яток і висипала на стіл. Вони не 

стали чистити її, а їли так. Після того ми запитали їх: „Гітлер ка-

пут?” У відповідь вони ствердно махали головами. 

Мій брат Сашко з Німеччини не повернувся. Про нього роз-

повідав Сергій, який його там бачив. Сашко тікав через всю Ні-

меччину під тюками сіна, його зловили і послали на фабрику. 

Потім всіх втікачів зібрали в одному місті, огородженому, де по-

середині в чані варилася смола і їх по одному штовхали в смолу 

ногами, хто упирався, того заносили на штиках. Робочих звозили 

дивитися на покарання втікачів. Попереджували, що і їх таке че-

кає, якщо вони будуть тікати. 
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Спогади Костенка Миколи Дмитровича 

 

Під час наступу Радянських військ, „Катюша” зробила залп 

по В'язівку і на Вільшанському шляху було спалено 3 хати і 2 

сараї. Німці відступали на підводах по Корсунській вулиці до 

Корсуня. І в той час налетіли два літаки Яки і почали розстрілю-

вати німців. Зробили так двічі і полетіли в напрямку до Корсуня. 

 

Спогади Кучера Івана Миколайовича 

 

Біля нас недалеко жив німецьких офіцер. Ми часто з товари-

шем бігали по тому подвір'ї. Одного разу побачили, що він 

спить, а кобура висить на стільці біля нього. Ми тихенько на-

вшпиньках підійшли до стільця. Товариш дивиться на німця, 

щоб той не прокинувся, а я забрав з кобури нікелірований пісто-

лет і ми побігли до мене додому гратись з ним. Не пройшло, ма-

буть, і години, як на нашому подвір'ї з'явився німецький офіцер. 

Ще далеко помітивши його, я заховав за спину пістолет і тримав 

його там. А він підходить до нас, розстібає кобуру і говорить: 

„Ком гір”. І показує пальцем в середину кобури. Я машинально 

зрозумів, що він швидко нас вирахував і віддав йому пістолет. 

Він засміявся і насварився на нас пальцем. 

Коли відступали німці, то був гололід. І коли їхав німецький 

танк з Воронівки, то на повороті біля Куксиного містка його ро-

звернуло і притиснуло до хати. Якби водій не зупинився, то з 

хати нічого б не залишилося. 

Ввечері біля нас рухалася валка підвід і на одній з них пола-

малось колесо, а замінити не було чим. Тоді німці зняли всі ко-

леса з підводи, і розмістившись на інших – поїхали. Ми з мамою, 

не довго думаючи, перетягнули віз в своє подвір'я. А вранці інші 

німці як їхали, то його побачили і почали вимагати ще й колеса. 

Мама як могла пояснювала, що німці їх забрали з собою. Так 

один німець зняв автомата з плечей і почав по нас стріляти. Доб-

ре, що другий німець своїм автоматом підняв дуло другого вверх 

і тільки одна куля попала мамі в ногу, а мені в руку, а то повби-

вав би нас. 
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Спогади Коршак Петра Мефодійовича 
 

Того дня, як німці вступили у село В'язівок, я працював біля 

молотарки на Денисенковому. І там на полі хтось із працюючих 

помітив колону автомобілів і вигукнув до всіх, що німці руха-

ються з Воронівки на В'язівок. Всім було цікаво подивитись на 

них. І ми навпрошки пішли до Куксиного містка. Як тільки пі-

дійшли до нього, то там вже були люди. Невдовзі із-за повороту 

показалась колона німецьких автомобілів, і серед них була одна 

наша „полуторка”. Німецькі машини були накриті брезентом і 

там сиділи солдати. Наша „полуторка” виглядала, в порівнянні з 

їхніми машинами, дуже жалюгідно. Коли колона зупинилась бі-

ля нас, то вийшов німецький офіцер з перекладачем і сказав, що 

ось бачите, що дав вам Сталін. І в цей час показав пальцем на 

наш автомобіль, сміючись. 

Як тільки приступив до своїх обов'язків німецький комен-

дант, то зобов'язав всіх жителів В'язівка привести своїх корів на 

базарну площу, там він обійшов їх усіх і показав, яких необхідно 

відправити в Німеччину. Так відбувалось декілька раз. 
 

Спогади Зеленька Миколи Кузьмовича 
 

Коли сусід розповів, що сьогодні мають німці з'явитись у се-

лі, то і я вирішив їх побачити. Жили ми біля цегельного заводу і 

коли я підійшов до садиби Чаплі, то побачив в окопі солдата, 

який розкладав гранати перед собою. Він запитав у мене: „Куди 

ти йдеш, хлопче?”. „А кажуть десь німців зустрічають на Харен-

ківці”, – відповів я. Солдат швидко зібрав гранати і бігом чкур-

нув у береги. Пройшовши метрів десять, я побачив на дорозі со-

лому. Я штовхнув її, щоб побачити, що там лежить, а там були 

борони вверх зубками. Коли повернув на вулицю Харенківка, то 

побачив серед дороги столи, на яких лежав хліб і сіль, а попере-

ду стояли люди. Коли колона машин зупинилась недалеко від 

столів, то спочатку вийшов пихатий офіцер, підійшов до столу, 

понюхав хліб, а потім забрали його в кабіну... Так зустрічали ні-

мців у нас у В'язівку, одні боронами, а другі хлібом і сіллю. Піс-
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ля цього, неділі дві, поліцаї виловлювали євреїв і в Огрудку роз-

стрілювали. Ми, малеча, стояли віддалік і бачили як ще на дру-

гий день рухалась земля. Близько стояти не можна було, так як 

деякі євреї старались звідти втекти, тоді по них стріляли поліцаї 

та й могли нас вбити. 

В нашій хаті жили німці. В цей час я втратив зір. Було біжу, 

перечеплюся, впаду і носа розіб'ю. Це побачив один німець, який 

трохи говорив українською мовою. Він мамі сказав, що якщо 

віддасть йому качки, то він мене вилікує. Мама погодилась. Ка-

чок було біля трьох десятків. Німець почав мазати очі якоюсь 

маззю і перев'язувати їх. Слава Богу вилікував і я до сих пір ба-

чу. А вже як наші визволяли В'язівок, то кулі летіли з усіх сто-

рін, не можна було ходити на повний зріст. Підстрелять як не 

німці, то свої. 
 

День Перемоги 45-го року 
 

Спогади Кожи Уляни Іванівни 
 

Навчалась я в сьомому класі В'язівської середньої школи 9-го 

травня вже зранку був сонячний день, як зараз бачу. Ми сиділи 

на уроках, колгоспники працювали на с/г роботах. Про перемогу 

над Німеччиною ми почули на перерві після першого уроку. У 

школі піднявся великий галас: „Ура, Перемога!” Як зараз пам'я-

таю, в повітрі пахло бузком, він якраз в цей час цвів. На душі 

було радісно, довгождана перемога прийшла разом з ароматом 

бузку. Мітинг був біля старої школи, де зараз початкові класи. 

Народу прийшло тьма-тьмуща, в основному були жінки та діти і 

де-не-де виднівся картуз серед біленьких платочків. Це були 

старики, або ті, що повернулися поранені з фронту. Трибуна бу-

ла біля ґанку школи. Я також була на трибуні і бачила сльози 

радості у присутніх, а в інших – печалі за загиблими на фронті. 

Першим виступив голова сільської ради Кузуб Олександр Ти-

мофійович, другою була – Ягодзінська Надія, а від молоді села 

виступила я. Дуже хвилювалась перед цим, то мені хлопці в 

школі говорили: „Ти не переживай, як тільки зіб'єшся, ми буде-

мо кричати „Ура, Перемога!”. Мені виступ допомагала писати 
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вчителька української літератури Лабунець Надія Федорівна. 

Але товаришам не прийшлось мене виручати, я виступила без 

заминки. Коли стояла на трибуні, то бачила дівчаток у спідницях 

з плащ-палаток, кофти були з військових сорочок, а взуті були – 

хто в сандалях, хто в березових лаптях. Взуття було латане пере-

латане, зрідка нове, пошите в'язівськими умільцями. Від Горо-

дищенського воєнкомату був караул, який після виступу робив 

салют з гвинтівок. 

В період німецької окупації одне приміщення В'язівської 

школи, те, що стоїть навпроти нинішньої школи, було конюш-

нею для німецьких ваговозів. У 1945 році воно стояло без вікон. 

Про німців розповідають різне. Хрещений батько розповідав, що 

його німець вів на розстріл, а він повернувся до нього і показав 4 

пальці, промовляючи „Кіндер”, – так як лиш одне слово знав. 

Але німець не звертав уваги. Кричав: „Шнель”. Разів три він по-

вертався до нього і повторював знову. На кінець німець вдарив 

його прикладом у спину і крикнув: „Шнель!” Він довго біг, че-

каючи пострілу, на кінець пролунав постріл вгору. Костенко 

Дмитро Степанович попав у полон під час Ясо-Кишинівської 

операції. 

 
 

Пам'ятник землякам, що загинули в роки Великої  

Вітчизняної війни. Стоїть в центрі села. 
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Соціалістичне змагання 
 

На початку 30-х років в Городищенському районі поширю-

ється рух п'ятисотениць, який започаткували М. Гнатенко та 

М. Демченко з с. Старосілля. В 1936 році на районному зльоті 

ланкових п'ятисотениць був присутній Голова Всеукраїнського 

виконавчого комітету Петровський Г. І. Від села В'язівок на 

зльоті була присутня Ганич Килина з колгоспу ім. Тельмана, яка 

боролася за тисячний врожай цукрових буряків, який вирощува-

ли на Заводянському ставидлі. В 1936 році ланка її одержала 720 

центнерів буряка. Але старожили стверджували, що це не обій-

шлось без допомоги бригадира. Але самого ентузіазму та важкої 

жіночої праці не можна заперечити. 

Позитивну роль в розвитку села відіграли і профспілкові ор-

ганізації колгоспів, які були започатковані у 1958 – 1964 роках. 

Членством спочатку охоплювались механізатори та спеціалісти 

колгоспу. А з 1976 року в члени профспілки приймали всіх пра-

цівників колгоспів. Профком велику увагу приділяв організації 

соціалістичного змагання. Основним змістом його була боротьба 

за досягнення високих виробничих показників, підвищення про-

дуктивності праці, поліпшення якості і зниження собівартості 

продукції, краще використання машин, обладнання, кормів, ма-

теріалів, палива, електроенергії, за впровадження прогресивних 

технологій і кращу організацію праці, підвищення професіона-

льної майстерності. Переможці соцзмагання за рік визначились 

по кінцевих результатах роботи. В урочистій обстановці вруча-

лись перехідні червоні прапори, вимпели, почесні грамоти, цінні 

подарунки, путівки в санаторії, будинки відпочинку та туристи-

чні путівки. Імена переможців соціалістичного змагання заноси-

лись на колгоспну, районну і обласну дошку і в книги пошани. 

Членам профспілки виділялись путівки в будинки відпочинку і 

санаторії за 10% їх вартості. 
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Становлення освіти у В'язівку 
 

Справжнє становлення системи освіти, в першу чергу почат-

кової, почалося на початку 60-х років 19 ст. і велика заслуга на-

лежить церкві. 31 серпня 1859 році Київський митрополит Ісідор 

зробив розпорядження: „Чтобы во всех местечках в селах, где 

еще не заведена учеба, были открыты в самых домах священни-

ков сельских обществ, и чтобы в школах сих учили чтению и 

письму, и закону Божьему применительно к понятии сельских 

детей”. 

Згідно цього розпорядження в 1862 році у В'язівку при Пок-

ровському приході і в наступному році там же, при Успенському 

приході, були відкриті церковно-приходські школи. На навчання 

від В'язівської общини було виділено 110 рублів, а від міністерс-

тва освіти – 30 рублів. 

В школах на початку 80-х років навчалось 85 хлопчиків та 8 

дівчаток. В 1902 році почало діяти двокласне міністерське учи-

лище. 

На 1 січня 1924 року у В'язівській семирічній 1-шій труд-

школі навчалось 294 хлопчики та 77 дівчаток. Педагогічний ко-

лектив складавсь з 6-х чоловіків та 4-х жінок, технічний персо-

нал складався з двох осіб. Кількість дітей, що їм було відмовле-

но в прийомі восени: 20-м хлопчикам та 5-м дівчаткам. Діти 

українців – 356, росіян – 1, євреїв – 14, сиріт – 6. 

В селі було 4 школи: Затопилянська початкова школа (1 – 4 

класи), Заводянська семирічна школа, семирічна школа № 2, яка 

знаходилася в центрі села на території нинішньої початкової шко-

ли та В'язівська середня школа, яку називали „Велика школа”. В 

середню школу ходили діти навколишніх сіл: Бурт, Воронівки, 

Сердегівки та Хлистунівки. При школі був інтернат, для дітей цих 

сіл, де вони і проживали. В непогоду там перебували учні з вулиці 

Затопильна та Лобаєвого хутору. В інтернаті вчителі опікувалися 

вивченням уроків. До кінця 50-х років старші класи навчалися в 

дві зміни. Були роки, що старших класів було по 4. 

Затопилянська початкова школа була закрита в середині 60-х 

років, а Заводянська семирічна – на початку 70-х. Семирічна шко-
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ла № 2 була з'єднана з середньою школою. Ті учні, які після семи-

річки йшли працювати, мали можливість навчатись у В'язівській 

вечірній школі, яка була закрита на початку 90-х років 20 ст. 
 

 
 

Вчитель Кучер Софія Михайлівна з учнями (60-ті роки) 
 

Нинішні будівлі початкових класів, а також старших класів 

середньої школи були збудовані на кошти колгоспів „Родина” та 

„Радянська Україна” в 1967 році. З 1974 року в школі було вве-

дено новий предмет – автосправа. Випускники одержували на 

ряду з атестатом зрілості права водія категорії А, С, В. Для на-

вчання був обладнаний клас автосправи, а також лабораторний. 

Школа мала 2 вантажних автомобілі і легковий. 

В 1948 році В'язівській семирічній школі № 2 було виділено 

земельну ділянку площею 2 га для дослідних ділянок із земель 

колгоспу „Комунар”. 

В кінці вересня або на початку жовтня учні В'язівської школи 

допомагали обом колгоспам збирати овочі, картоплю і яблука. 

Робота обліковувалась і учням нараховувалась заробітна плата. З 

1977 року колгоспи безкоштовно виділяли продукти в їдальню 

школи, так що харчування було безкоштовним. Профкоми обох 

колгоспів закупляли подарунки і 1-го вересня вручали тим уч-

ням, які старанно виконували с/г роботи. 
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Учні на збиранні врожаю в колгоспі „Родина” 
 

На початок 2005 року шкільна бібліотека налічувала 13 тис. 

примірників книг. 

У 1917 році м. В'язівок був волосним центром, а тому збере-

глися дані про кількість учнів по В'язівському районі: 

•  учнів – українців – 799; 

•  євреїв – 19; 

•  вчителів – 10. 

При дитячій установі Соцвиху в 1923 році педагогічного пе-

рсоналу було 3 особи, які проводили заняття з трьох предметів: 

мова, краснопис, арифметика – з 27 учнями. 

У бібліотеці налічувалось 167 книг. 

Заводянська початкова школа була реорганізована в семиріч-

ну в 1948 р. 

За півстоліття в с. В'язівок народжуваність зменшилась у 5 

разів. Якщо в 1959 році в перший клас пішло 110 дітей, то в 2004 

році вже тільки 22. 

Шефську допомогу в придбанні комп'ютерів (5) надав Черка-

ський завод „Ротор” в 1987 році. 
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Педагогічний колектив В'язівської школи. 1990 р. 
 

Нині педагогічний колектив складається з 29 осіб та техніч-

ного колективу – 9. В 1967 році в школі працювало 53 вчителя, в 

тому числі з вищою освітою – 22, з незакінченою вищою – 8 та 

середньою спеціальною – 23. 

Кількість учнів В'язівської середньої школи: 
 

Роки К-сть дітей 

1979 468 

1980 468 

1981 460 

1982 467 

1983 441 

1984 413 

1985 416 

1986 411 

1987 378 

1988 349 

1989 349 
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1990 357 

1991 377 

1992 361 

1993 345 

1994 353 

1995 337 

1996 329 

1997 340 

1998 340 

1999 341 

2000 340 

2001 345 

2002 319 

2003 306 

2004 289 

 

Підвищення матеріального добробуту колгоспників 
 

Становище людини в Радянські часи визначалося її суспіль-

но-корисною працею. Основна турбота правлінь колгоспів – по-

єднання громадських та особистих інтересів, підвищення проду-

ктивності праці, зміцнення трудової дисципліни. 

Грошова оплата праці колгоспникам з 1962 року проводилася 

щомісячно, затримання її не було. Натуральна оплата проводи-

лася в залежності від вирощеного врожаю. І коливалася від 300 г 

на зароблений карбованець до 600 г. 

Обидва колгоспи села проводили доплати механізаторам за 

стаж роботи в господарстві кожного року: від 2 до 5 – 8% основ-

ного заробітку; від 5 до 10 – 10%; від 10 до 15 – 13%; від 15 і бі-

льше – 16%. В колгоспах проводилося преміювання доярок за 

високі надої молока від корів. 
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к-п „Родина” к-п „ Радянська Україна” 

надої (л) премія (крб.) надої (л) премія (крб.) 

3700 150 3400 100 

4240 200 3500 150 

4770 250 3700 250 

5300 350 4000 300 

надої від первісток 

3180 150 2700 100 

3390 200   
 

Рівень оплати праці в обох колгоспах зростав з кожним ро-

ком, це видно із таблиці, де показано вартість людино-дня  
 

в обох колгоспах 

роки по УРСР К-п „Родина” К-п „Радянська Україна” 

1965 р. 2,69 крб 2,58 крб 3,10 крб 

1970 р. 3,58 крб 3,70 крб 3,23 крб 

1975 р. 4,11 крб 4,45 крб 3,96 крб 

1980 р. 4,96 крб 5,69 крб 5,02 крб 

1985 р.  6,72 кр. 6,13 крб 

1985 р.  8 крб 8 крб 
 

Ціна білої буханки хліба 20 коп. 

З 1989 року в колгоспах (вперше в районі) було прийняте рі-

шення правління колгоспів дораховувати щомісячно своїм пен-

сіонерам доплати в залежності від стажу роботи в господарстві: 

10 років— 10 крб.; 

15 років — 15 крб.; 

20 років — 20 крб.; 

25 років — 30 крб. 

Ветерани праці по виході на пенсію одержували одноразову 

допомогу в розмірі місячної зарплати. 

Правління колгоспу „Родина” проводило доплату пенсіоне-

рам в наступних розмірах: 

Стаж роботи  25 – 30 років – 10 крб.; 

31 – 35 років – 15 крб.;  

35 – 40 років – 20 крб.;  

40 років і більше – 30 крб.  
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Працівникам ферм і механізаторам:  

10 років – 10 крб.;  

15 років – 15 крб.;  

20 років – 20 крб.;  

більше 20 років – 30 крб. 

Пенсіонерам, які виробили 180 вихододнів у тваринництві, 

проводили доплати по 5 крб. за кожний місяць (жінкам). Така ж 

доплата проводиться пенсіонерам-чоловікам по 220 вихододнях. 

На різних роботах такі доплати проводилися в розмірі 3 крб. 

При одруженні молодих колгоспників правління колгоспу 

„Радянська Україна” виділяло допомогу в розмірі 150 крб. За 

умови виконання мінімуму вихододнів на роботу розв'язується й 

питання надання колгоспникам оплаченої відпустки. 

В 80-х роках проводилась значна робота по втіленню в життя 

постанови Ради Міністрів УРСР по дальшому поліпшенню мате-

ріально-побутового, медичного культурного обслуговування 

одиноких громадян похилого віку. Для одиноких жителів села, 

які не в змозі себе обійти, побудували в 1989 році будинок прис-

тарілих і всі затрати по обслуговуванні його колгоспи взяли на 

себе. Колгоспи брали участь у зміцненні матеріально-технічної 

бази В'язівської лікарні, будівництві аптеки, на фермах створили 

медичні профілакторії. 

Майже всі члени колгоспів були членами профспілки, а тому 

листки непрацездатності оплачувалися у відповідності зі стажем 

кожного працюючого. Господарства надавали допомогу у прид-

банні санаторно-курортних путівок, сплачуючи 70% їх вартості. 

Так, у 1989 році на оплату путівок до санаторіїв було виділено в 

к-п „Родина” 3647,7 крб. за 30 путівок. До статуту колгоспу „Ро-

дина” було внесено пункт у такій редакції: „жінкам-членам кол-

госпу, які мають грудну дитину виплачувати щомісяця 30 крб. 

до 1,5 річного віку дитини”. Колгоспи збудували два благоуст-

роєні дитячі садки, де утримання дітей колгоспників було без-

коштовне. 
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Дитячий садок колгоспу „Родина” 1990 р. 

 

Колгоспи надавали допомогу в обробітку городів, виділяли 

транспорт для перевезення вантажів, продавали молодняк ВРХ. 

Значні кошти виділяли на благоустрій села, з 1989 року розпоча-

ли інтенсивне асфальтування вулиць села. 

Постійну увагу приділяли харчуванню колгоспників у полі. 

Працювали колгоспні їдальні, де ціни були чисто символічні. В 

період жнив, харчування для колгоспників, які приймали участь 

в них, було безкоштовне. 

На будівництво В'язівської лікарні колгоспи виділили по 160 

тис. крб., виділяли продукти харчування безкоштовно. 

 

Реформа сільського господарства в селі В'язівок 

(90 роки XX ст.) 
 

22 вересня 1992 року на загальних зборах колгоспників по 

рекомендації зверху, було перейменовано колгосп „Родина” на 

колективне сільськогосподарське підприємство „Покрівське”. 

Чому така назва, а тому, що збори відбулись в клубі, який побу-

довано на місці колишньої Покрівської церкви, яку зруйнували. 

Після цього акт на довічне користування землею колгоспу було 

забрано з архіву представниками районного керівництва. 
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Цього ж року було перейменовано і колгосп „Радянська 

Україна” на КСП „Україна”. 

Починаються задержки з виплатою заробітної плати, а потім і 

зовсім перестали виплачувати її. Зерно продавалось лиш за 7 мі-

сяців. Потім почали виписувати працівникам с/г продукти, телята 

в рахунок зарплати тільки тому, кому дозволить керівництво. 

Так заборгованість заробітної плати на 1 лютого 1999 року 

була 427 тис. гривень в к-п „Покрівське”. 

Цього року були розпайовані всі землі обох колективних го-

сподарств. При сільській раді залишились резервні землі та землі 

запасу, з яких можна буде наділяти фермерам, пропущеним у 

списках членам колективних господарств, виділяти вчителям, 

лікарям – землю. 

Розпаювання майна свідомо гальмувалось керівниками гос-

подарств. В результаті чого майно було розкрадене, віддане га-

рантові за заставу кредиту. Людям лиш видали сертифікат на 

майно, їх видачею займалась сільська рада села В'язівок. 

В заставі були 12 тракторів, оцінених по 2606,17 грн. ко-

жен, 3 комбайни на суму – 15642,95 грн., 11 автомобілів – 

36500, 29 грн., приміщення АВМ – 065, автозаправки та суша-

рки – 31287,95 грн., зерносклади – 53907,60 грн., 11 плугів – 

2978,99 грн., борони – 2874,65 грн., 15 сівалок – 902,69 грн., 

10 зцепок – 2977,35 грн. 

Всього була зроблена застава на суму 260716, 28 грн. Треба 

звернути увагу на те, що застава зроблена так, щоб мати весь на-

бір с/г техніки для виконання польових робіт. А ціни які? 

На початку 2000 року свк „Лан” мав залишкову вартість ос-

новних фондів 8147200 грн. Заборгованість заробітної плати 

була 506600 грн. та іншої кредиторської заборгованості – 

841000 грн. 

Пайовий фонд майна членів ксп „Покрівське” – 3337120 грн. 

на папері був складений, як майно було розкрадене, видане в ра-

хунок заробітної плати і т. д. 

В кінці 2000 року брати Гави в співдружності з гарантами 

кредиту організовують агрофірму „Агрозернотех” на основі свк 

„Лан” та свк „Україна”. 
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А в 2002 році на зборах організовують спілку співвласників 

майнових паїв на чолі з Одерій І. Д. Після чого Гава В. І. по акту 

передав майно. Заяви в спілку ніхто не писав. Спілку зареєстру-

вали в сільській раді. 

Ось так люди були позбавлені свого майна. 

В 2003 році був сильний гололід, а тому пропала вся пшени-

ця майже по всій Україні. Спека літом вплинула на врожайність 

ячменю. 

 
Газифікація села В'язівок 

 

З 1988 року в штатний розпис к-пу „Родина” був введений 

інженер по газифікації села. Розпочалась робота з оформлення 

проектної документації. Будівництво газопроводу розпочалося з  

Шполи до В'язівка, велось за державні кошти. Активну допомо-

гу в цьому надавав депутат Верховної Ради від нашого виборчо-

го округу Ткаченко Олександр. 

За державні кошти були придбані газові труби різного діаме-

тру, а також 2 газорозподільні станції для села. Все це було заве-

зено на тік колгоспу „Родина”. 

Газифікація перших будинків в селі на території колгоспу 

„Родина” розпочалась з 1996 року. 

За рахунок державних коштів було побудовано газопровід по 

вулиці Тельмана та Першого травня, частково було побудовано 

по вулиці Петровського (300 м). 

Потім труби „розтанули” як сніг під керівництвом місцевих 

та районних керівників, а труб було закуплено на всі вулиці, що 

на території колгоспу. 

Десь з середини 90-х років XX ст. розпочалось будівництво 

газопроводу по селу коштами жителів В'язівка. На вулицях ор-

ганізовувались кооперативи, які функціонували до повної здачі 

газопроводу Городищенському газовому господарству. На поча-

ток 2005 року майже всі вулиці села були газифіковані. В першу 

чергу державними коштами було газифіковано лікарню, а декі-

лька років тому і початкову школу. 
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Для газифікації осель жителів села використовували не тіль-

ки свої кошти, а й кошти своїх дітей та родичів, так як будівниц-

тво кожному обходилось від 3500 грн. до 5000 грн. Деякі жителі 

спочатку здавали кошти на вуличний газопровід, а на другий рік 

підводили вже до будинку. 

1 кубометр газу на початку 2005 року коштував 17,5 копійок. 

 

2 лютого 2005 р. 

 

В'язівська земля щедра не тільки на врожай, але й на красу 

природи, а головне на працьовитих, талановитих людей. Так, із 

розповідей старожилів відомо, що чимало зробив у свій час Ми-

кола Семенович Коваль, який був обраний у Державну Думу. 

Завдяки його клопотанням був збудований водяний млин, школи 

у Денисенковому і Заводянці, відкрито лікарню. 

Немало вихідців із села, випускників місцевої школи, стали  

працівниками підприємств і організацій, вчителями, лікарями, 

працівниками радянських та партійних органів. 

У селі пам'ятають і згадують добрим словом Герасима Ми-

новича Пластуна, котрий працював у ЦК КП України. Ще один 

наш славний земляк, підполковник Василь Михайлович Кучер, 

працював у Міністерстві оборони СРСР. В'язівчанин Федір Іще-

нко – артист, знімався у кінофільмах, Василь Прокопович Сало 

працював міністром будівництва УРСР. Володимир Арсентійо-

вич Щасливий був одним із організаторів виробництва ракет-

носіїв для запуску супутників. А Володимир Власенко нині пра-

цює ректором Білоцерківського с/г університету. Петро Кирило-

вич Сиченко 30 років працював головою колгоспу „Родина”. 
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Іщенко Федір Васильович посередині на задньому плані. 

 

Різне 
На 01.01.1988 р. жителі села В'язівок на ощадних книжках 

мали вклади 6 555 206 рублів в В'язівському ощадному банку. 

Населення села було 3553 осіб. В середньому на одного жителя 

припадало 1845 рублів вкладу. 

Багато жителів поклали вклади на дітей, які могли взяти їх 

тільки при досягненні ними 18 років. Тому після проголошення 

незалежності України в 1991 році всі вклади пропали. В 2004 

році почали видавати по 50 гривень на кожну ощадну книжку, 

але і їх було важко отримати. 

В 1998 році село охопила „металева лихоманка”. Спочатку 

нею „захворіли” керівники господарств, які його вивозили з 

ферм і тракторних бригад в приватні пункти Городища, а потім 

чомусь переключились на Хацьки. В селі нелегально появляють-

ся 4 пункти прийому металу. Вже люди почали нелегально роби-

ти зачистки територій ферм та тракторних бригад. Навіть почали 

використовувати металошукачі і викопувати з землі метал. Якщо 

метал приймавсь спочатку 10 коп. за кг, то на початку 2005 року 
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вже приймали до 1 грн. Так з підвищенням ціни на метал безро-

бітні та п'янички почали розбивати панелі з будівель та здавати 

арматуру. 

В зв'язку з тим, що тваринництво загублене в обох господар-

ствах, а цукровий буряк не вирощується, в селі в 5 разів збіль-

шилось безробіття, а тому молодь їде на заробітки за кордон, а 

також на будівництво в місто Київ. 

В селі є дві сільські бібліотеки, в яких 20 000 книг. В'язівська 

середня школа також має бібліотеку, де 23 000 підручників та 

книг. 

В колгоспі „Родина” була основна кормова і овочева сівозмі-

на. Овочева сівозміна розміщалась біля саду. Із яблучного соку 

виробляли вино, яке вистоювалось в емалірованих цистернах, 

які стояли в підвалі. В овочевій сівозміні було 52 га овочів. Де-

сятипілка була в основній сівозміні, а в кормовій – восьмипілка. 

В 1982 по 2004 рік в сівозміні не було чистого пару, а лише за-

йнятий пар. Раз на 10 років поле угноювалось. Під оранку також 

вносили мінеральні добрива. 

До 1991 року склад мінеральних добрив був завантажений. 

Ними підживлювали озимі, ярі та інші культури. 
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КОПІЯ 

листа Тимоша до волоського господаря 
 

Ясновельможний милостивий господарю землі Молдавської, 

мій вельми милостивий пане отче і добродію. 

Як я через перших своїх посланців повідомив Вашу господар-

ську милість, такі тепер через пана Михалецького, посла Вашої 

господарської милості повідомляю, що я вирушив з місця велику 

суботу. Зволь Ваша господарська милість вислати мені назу-

стріч своїх послів, котрі повідомили б мене, де я маю прийняти 

Вашу господарську милість. А в тімвіддають ласці  Вашої гос-

подарської милості. 

З села В'язівок, в велику суботу ввечері. 

 

Надзичливіший син і слуга Вашої господарської милості 

Хмельницький, гетьман війська Запорізького, рукою власною. 

19.ІV. 1653 рік. 

Польща, м. Краков. Фонд Піноцці № Т363, аркуш 899 

 

У роки Визвольної війни українського народу проти гніту 

магнатського-шляхетської Речі з 1648 по 1654 рік В'язівок відіг-

равав досить помітну роль. Тоді це було сотенне місто на чолі з 

сотником, яке входило до складу корсунського полку, одного з 

найсильніших повстанських полків. Незважаючи на великі втра-

ти, понесені в боях з каральними військами Польщі, на початку 

1654 року під час возз'єднання України з Росією, присягу на вір-

ність союзу з російським народом склали сотник, міський ота-

ман, два осавули, 246 козаків та 51 міщан. Відомостей про жіно-

чу частину населення сучасник не подав, В'язівок не раз згаду-

ється в джерелах про визвольну війну й погано збереглися. Так, 

1 січня 1654 року, за новим стилем, через місто проїхали на Чи-

гирин російські посли Родіон Стрєшньов та Мартемян Бредихін, 

які вели переговори з Богданом Хмельницьким та його сподви-

жниками відносно возз'єднання України з Росією. 

Документи, виявлені в Архівах Польщі, свідчать, що це со-

тенне місто пов'язане з іменем сина Б. Хмельницького Тимоша. 
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Молодий гетьманич прожив коротке (21 рік), але яскраве життя. 

Він зарекомендував себе як мужній воїн, бився з польською 

шляхтою під Львовом (1648 р.), Зборовом (1649 р.) на території 

Сіверської України й Білорусії (1648 р.), а також у 1653 році він 

брав участь у походах до Молдавії й Вілахії. Характерно, що 

Б. Хмельницький хотів згодом передати гетьманську булаву са-

ме Тимошу, але цьому не судилось збутися. Під час третього по-

ходу козаків у Молдавію та Валахію (1653 р.) Тимош героїчно 

боронив фортецю Сучава (тепер на території Румунії), був смер-

тельно поранений гарматним ядром і помер 15 вересня 1653 ро-

ку. За рік до того, 21 вересня 1652 року відбувся шлюб Тимоша 

Хмельницького з дочкою молдавського господаря Василя Лупу 

– Роксоланою. У березні 1653 року в Молдавії було вчинено 

державний переворот і до влади прийшов колишній канцлер 

Молдавії С. Георгіца. Лупу мусив тікати з своєї столиці – міста 

Яс і просити про допомогу повстанців. Посол В. Лупу Михале-

цький прибув з благальним листом спочатку до гетьманича, кот-

рий знаходився якраз у В'язівку. Після короткої зустрічі посол 

попрямував до Чигирина, де знаходився Б. Хмельницький, а Ти-

мош почав збирати військо кількатисячне. У Чигирині молдав-

ському послу теж було обіцяно допомогу В. Лупу, про що й го-

ворилось у гетьманському листі. 

Повертаючись на Батьківщину, посол знову заїхав до В'язів-

ка, де отримав аналогічного листа й від Тимоша. В той день, 19 

квітня 1653 року Тимош Хмельницький вирушив у другий мол-

давський похід на чолі козацького війська. У цьому поході брали 

участь також козацькі полковники Іван Богун, Йосип Глух, Ти-

мош Носач. У травні 1653 року союзні козацькі й молдавські 

війська розгромили під Ясами С. Георгіцу й відновили владу 

В. Лупу, після чого рушили проти ворога у Валахії, де на них 

чекали бої. 

Таким чином лише один невеликий документ, до речі його 

надруковано в „Українському історичному журналі” 1984 р. 

№ 1, проливає світло на важливий момент Визвольної війни, а 

також села В'язівок. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА 

М. К. КАТАЗІ міністру внутрішніх справ А. Е. Тімашеву про 

відмову бувших поміщицьких селян в м. В'язівку Черкаського 

повіту прийняти викупний акт і чинили опір жандармам при за-

триманні організаторів опору. 

7 червня 1870 рік 

 

6 червня одержав від голови Черкаського мирового з'їзду, 

мирового посередника, завідуючого 2 дільницею і тамтешнього 

справника і станового пристава повідомлення за № 2431, з якого 

видно, що в 1865 році при провірці уставної грамоти, межі се-

лянських полів в м. В'язівок визначені мировим з'їздом по вказі-

вці сторонніх добросовісних і по планах помістя, так як селяни 

того міста на місце провірки грамоти не явились. За безлад, який 

селяни вчинили, підбурювачі по розпорядженню начальника гу-

бернії були заарештовані. 

Після того, до теперішнього часу, селяни користуються зем-

лями, які відведені до введення грамоти в меншій кількості, чим 

їм установили затвердженим викупним актом, але не дивлячись 

на це, 2 червня селяни м. В'язвок в повному складі сільської схо-

дки, заявили, що вони не згодні прийняти землі, відведені по ви-

купному акту, також не згодні на обмін з поміщиком і зовсім ні 

на що не згодні, будуть чекати кращого часу. 

А 3 червня, в день визначений для відводу селянських зе-

мель, прибули в м. В'язівок голова мирового з'їзду, мировий по-

середник, повітовий справник і становий пристав і викликані з 

других поселень 9 свідків, але 30 в'язівських селян, назначених 

попередньо мировим посередником для присутності при розме-

жуванні, не виявились, а через те неможливо було почати відвід, 

то необхідно заарештувати головних винуватців безпорядку, зіб-

рати других працівників і почати відвід на наступний день. 

І як тільки 4 червня приступили до відводу, то появився на-

товп селян, більше 1000 чоловік, які заявили, що не допустять 

відводу і вимагають звільнити заарештованих і розпустити ро-

бочих. 
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І коли їм сказали, щоб вони розійшлись по домівках, що заа-

рештовані не можуть бути звільнені, а робочі розпущені, то на-

товп жінок, більш 200 осіб, незважаючи на міри, які були прийн-

яті поліцією, кинулися до будинку, де знаходилися заарештовані 

і звільнили їх, при цьому зломили двері і вікна, розігнали робо-

чих і переламали плуга і віхи, приготовлені для визначення меж. 

До всього викладено додаю, що селяни м. В'язівка, які складають 

більше як 2700 осіб, давно находяться в збудженому стані і не 

має ніякої можливості при такому настрої провести відвід землі. 

А так як наступає період збирання хлібів, то необхідне вирі-

шення цієї справи. 

Внаслідок цього повідомлення, для сприяння Черкаському 

мировому з'їздові в покращенні виниклих зі сторони селян без-

порядків, направлений мною того ж 6 червня в м. В'язівок член 

гебернської присутності Бутович, якому доручено після прибут-

тя на місце подій використати всі міри переконання до виконан-

ня селянами розпорядження уряду. 

І тільки в крайньому випадку, опору зі сторони селян, удати-

ся через місцевого справника, до сприяння війська і заарештува-

ти всіх злочинців і підбурювачів серед селян та доставити в Ки-

їв. Про що було повідомлено голові Черкаського мирового з'їзду 

і повідомлено повітовому справнику для допомоги Бутовичу для 

приведення селян по поводу безпорядків, маю честь довести до 

відома вашу Величність. 

Київський губернатор Катазі 

17 червня 1870 р. 

 

В'язівська волость 
 

Волосне управління находилось в м. В'язівок. Волость вхо-

дить в район: Мирового Посередника 2 дільниці, Мирового суд-

ді 3 дільниці, Судового слідчого 3 дільниці, сільського лікаря 2 

дільниці, Станового Пристава 3 стану, по відбуванню військової 

повинності волость віднесена до 2 призової дільниці, яка нахо-

дилась в м. Городищі, по відправленню військово-кінної повин-

ності до 8 дільниці, яка находилась в м. Орловець. 
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В склад волості входить 2 містечка і 2 села. В волості чис-

литься 11346 чоловік, із них 5648 мужчин, 5698 жінок. В загаль-

ну кількість жителів ввійшло: 10660 православних і 1686 євреїв. 

В районі волості були школи: церковно-приходських 3 і шкіл 

грамоти 1. В волості числилось 13530 десятин землі. Із них 7826 

десятин належало поміщикам, 179 – церквам, 5506 – селянам. В 

загальну кількість входить: 1276 десятин пашні, 226 – сінокоси, 

під лісом – 375, невдоби – 165, із них під дорогами 38 десятин, 

під ставками і болотом – 125 десятин. Якість землі – глибокий 

чорнозем. 

Вся земля селян обкладена збором: державним – 13121 крб. 

місцевим – 4962 крб. 

Утримання волосних службових осіб обходиться в 924 крб. 

60 коп. Волосний старшина одержував 200 крб. в рік, а писар 

629 крб. в рік. 

В 1900 р. в м. В'язівок числилось 7486 десятин землі, із них 

належало: поміщикам 4050 десятин, церкві – 73, селянам – 3362. 

Село належало Марії Микитівні Іващенко, управляв госпо-

дарством Самбор Костянтин Миколайович. 

Господарство велось по трипільній системі. В селі було дві 

православні церкви і церковно-приходська школа, два водяних 

млини, 48 вітряних млини, 7 кузень, 4 олійниці і лікар, 2 фельд-

шери, 1 аптека і 1 сільський банк.  

На 1 січня 1900 р. було 531 крб. на рахунку і 2975 крб. позики. 

Пожарна частина складалась з двох насосів, 8 бочок і 8 багрів. 
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„Список населених пунктів Київської губернії” 

видавництво Київського статистичного комітету 

 

29 вересня 1913 р. 

 

Засідання третіх чергових Черкаських 

повітових земських зборів 
 

ДОПОВІДЬ № 68 
 

По клопотанню с/г товариства про відкриття в м. В'язівок ве-

теринарно-фельдшерського пункту або про переведення в м. В'я-

зівок ветеринарного фельдшера з другої дільниці. 

Збори проведені згідно пропозиції управи. Згідно цих зборів 

припиняються витрати по § 3 всього в сумі 17,041 руб. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

перших організаційних зборів В'язівських волосних 

селянських депутатів, які відбулися 18 червня 1917 року. 

 

На збори з'явились вибрані від В'язівського сільського това-

риства в кількості 18 осіб і волосний голова А. Я. Миколенко, 

від навколишніх сіл, які входять в район В'язівської волості, ви-

борці не з'явилися і причини про свою неявку не уточнили. Піс-

ля перевірки по списку виборчих членів засідання оголосили ві-

дкритим. 

На зборах оголошено постанову Тимчасового уряду про за-

снування волосних землекомітетів, по об'яві згаданої постанови 

збори приступили до виборів у волосний земельний комітет. Ви-

браними виявились громадяни м. В'язівка: 

1. Пластун Архип Гнатович 

2. Кузуб Дмитро 

3. Мошенець Юля Йосипівна 

4. Сало Віктор Михайлович 
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5. Ковтюк Денис Калістратович 

Бурт 1.  

6. Селянко Винофатій Макарович 

Кандидати до них:  

7. Гаращенко Олексій Петрович  

8. Оношенко Дем'ян Мойсійович 

Після виборів в земельний комітет збори приступили до ви-

борів членів у В'язівку волосну мирову камеру. Вибраними ви-

явились голова (тимчасово) Наум Романович Гаращенко і чле-

нами Давид Андрійович Русин, Яків Касян, керуючий Бурт В'я-

зівського маєтку Є. В. Штепань і завідуючий економії того ж ма-

єтку Броніслав Ігнатійович Миколаєвський. При виборах голови, 

товариша голови і секретаря волосних депутатів виявились виб-

раними: 

Головою волосним – Миколаєнко А. Я. 

Товаришем – Благовісний Ф. А. 

Секретарем – Савченко М. С. 

 

В’язівський волосний голова 

Черкаського повіту 

Черкаському повітовому комісару 

17 червня 1917 р. м. Вузівок 886 

 

ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД НАСЕЛЕННЯ 
 

В'язівського району, учнів і вчителів: українців, росіян, поля-

ків, євреїв; при  цьому маю честь подати. 
 

Волосний голова 

Відомості про склад населення: українців, росіян, поляків і т. д. 

Українців – 6156 чоловіків 

– 6298 жінок  

Разом  – 12454 
 

Євреїв  – 192 чоловіків 

– 219 жінок 

Разом  – 411 
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Всього населення – 12866 

Вчителів    – 10  

Учнів українців    – 799 

Євреїв     – 19 

Волосний В'язівський голова            Секретар – М. Савченко 
 

Черкаський обласний державний архів Р-504 ОП №1 17 Л. 9, 10 

 

    5 січня 1920 р.     В'язівський 

обласний виконком       волосний виконком 

№ 11 
 

В січні почастішали випадки висипного і поворотного тифу. 

Зареєстровано висипним – 8 чоловік, поворотним – 6, невизна-

ченим – 2, скарлатиною – 1. 

Амбулаторною діяльністю охвачено очних хворих, а також 

венеричних хворих. 

Проведено огляд двох шкіл В'язівка, оглянуто всього 215 ді-

тей. Виявлено хворих трахомою – 6, малокрів'ям – 4. 

В дитячому притулку в грудні майже всі діти перехворіли за-

разною формою кон'юктивіту. Нині епідемія йде на спад. Взагалі 

стан дітей притулку задовільний. 

Постачання амбулаторії в грудні дровами для працівників за-

довільне, медикаментів і перев'язочного матеріалу недостатньо. 

В найближчий час запропоновано провести запобіжні щеп-

лення віспи, холери і тифу всім працівникам, школярам, допри-

зовникам, а тому прошу волвиконком надати допомогу. 

 

ЛІКАР 

Р-106, ОП № 1, Вед. Хор. № 1, Л. 10, ЧОДА 

 

№ 121 

наказ військам 14 армії про організацію контрнаступу проти 

білополякків 

17 травня 1929 р. 

 

Комфлоту Дніпровської, начальнику третього загону № 63 
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Розмежувальна лінія між 45 і 44 дивізіями: В'язівок-Стеблів 

р. Рось до Синяви – Ракитино, всі пункти для 44 дивізії включно. 

 

Командарм Уборевич 

Член Реввійськради  

Рухимович Наштарм Попов 

 

„Громадянська війна на Україні”, том – 3,  1967 р. 

 

№ 265 

Доповідь В'язівського районного партійного комітету Черка-

ському повітовому  партійному комітету про свою діяльність 

31 липня 1920 р. 

 

Після знищення Денікіна В'язівський партком вийшов з під-

пілля, об'явив себе існуючим із 3-х осіб і взявся за працю. Парт-

ком мав встановити тверду революційну владу на місцях і зни-

щити бандитизм, які за часів денікінщини розвинувся до немож-

ливості, а тому політичну працю проводити при такому банди-

тизму було надзвичайно тяжко. 

Радянська влада з великою енергією взялася до праці. І бан-

дитизм почав зникати. Частина їх спокутували свої гріхи, деяких 

перебили, а частина зовсім зникла з села й інших місць району. 

В березні організація влади і продовольча робота почала на-

лагоджуватись. За час з 1 січня по 1 липня партком двічі робив 

перереєстрацію своїх членів і усував не здатних до праці, а та-

кож і тих котрі перешкоджали владі. За весь час свого існування 

в 1920 році з 1 січня по 1 липня разом з місцевою „просвітою” 

було влаштовано біля 20 вистав на біжучий момент, більше 20 

мітингів. Взагалі за останній час політична праця стала проводи-

тись досить гарно. Завдяки цьому удалось заснувати у Буртянсь-

кій волості комосередок, котрий енергійно взявся за працю і за-

снував Радянську владу. 

Що торкається інших волостей району, то завдяки наступу 

польської шляхти ці комосередки не проявили життя, але в не-

далекому майбутньому вони будуть існувати. 
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В'язівський партком розсилає регулярно на 3 волості газети і 

іншу літературу. При парткомі мається досить гарна бібліотека-

читальня, котру в свято відвідують 25 читачів, постійних членів, 

котрі беруть політичні книги додому і розвиваються в цьому на-

прямку. За весь час свого існування партком робив тричі пере-

вибори, в останній час він складається з 5-ти осіб, бо праці побі-

льшалось і розбився на відділи: адміністративний, секретарсь-

кий, організаційний. Що торкається загальних зборів партії, то 

вони були всього 3 рази. Завдяки різним місцем випадкам і 

польському наступу частіше збиратись не було змоги. Зараз по-

літична праця налагоджується і можна проводити її нормально. 

Засновано хати-читальні, але завдяки страдній порі бажаючих 

завідувати зараз мало. 
 

Голова парткому – Соколенко 

 

Резолюція загальних зборів молоді села В'язівок, 

Черкаського повіту, про утворення організації 

Комуністичної Спілки Молоді. 
Загальне зібрання В'язівського гуртка молоді, вислухавши 

доповіді представників повітової конференції, а також товари-

шів, членів партії, ухвалили: перетворити свою організацію в 

коммол і стати відверто на шлях революційного виховання мо-

лоді, яка з цього часу бере червоний прапор в свої руки молоді і 

рішуче стати на боротьбу з віковічними гнобителями працюючо-

го люду і котра в майбутньому уявить із себе міцну підвалину 

соціалістичного устрою Радянської влади. 

Хай живуть організації комуністичної молоді світу! 

Хай живе третій Інтернаціонал – головний штаб світової 

Комуністичної революції! 

Газета „Вісті Черкаського повітового виконкому Ради робіт-

ничих, селянських та червоноармійських депутатів” 
 

№ 199, 11 вересня 1920 року 
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Повідомлення про загальні збори членів с/г артілі в містечку 

В'язівок Черкаського повіту Кременчуцької губернії 

 

22 серпня 1920 р. 

8 серпня відбулися перші збори В'язівської трудової селянсь-

кої артілі ім. К. Маркса і Т. Шевченка. 

Порядок денний зборів вироблений такий: 

1. Доклад про значення трудової артілі. 

2. Вироблення статуту артілі. 

3. Земельне питання. 

Доклад з'ясував значення трудової артілі, зауваживши на по-

гляд Радянської влади на перший протокол організаційних збо-

рів, вказав, що Радянська влада висловлює гаряче співчуття до 

будівництва таких колективних громад. 

По другому пункту, після довгих дискусій, вироблено насту-

пний статут В'язівської трудової селянської артілі. 

 

СТАТУТ 

Трудової артілі імені К. Маркса і Т. Шевченка с. В'язівок, 

Черкаського повіту 22 серпня 1920 р. 

1. Трудова артіль засновується на правах завойованих рево-

люцією і директивами Радянської влади. 

2. В артіль вступають добровільно ті, котрі виявили своє ба-

жання по приватних переконаннях і революційному почуттю. 

3. Всі товариші повинні вести себе чесно поміж собою і в ар-

тільній праці. 

4. Всі, хто висловив своє бажання вступати у трудову артіль 

віддають на користь артілі весь свій живий і мертвий реманент. 

5. Артіль поділяється на відділи: 

– Господарчо-агрономічний, який пристосовуватиме ар-

тіль до культурної обробки землі, 

– Господарчо-кустарний, який при правильній трудовій 

тактиці, підіймає як агрономічний, так і кустарний на 

відповідну височину. 
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6. Всі сім'ї членів артілі забезпечуються артіллю економіч-

ними умовами і соціальним забезпеченням як у випадку вибуття 

членів, так і непрацездатності члена артілі. 

7. Артіль дає повний розвиток молодому поколінню, оздоро-

влює його як фізично так і духовно. 

8. Артіль поліпшує економічні умови держави, а для цього 

засновує колективи на комунальних підвалинах. 

9. Земля артілі обробляється на одній плантації і розбиваєть-

ся на декілька полів сівообороту хлібів 

10. Всі члени мешкають в одному будинку, але з відділами на 

кожного сімейного товариша. 

11. Всі оселі кожного артільного товариства, а також і будів-

лі після заснування артілі переходять у користування держави 

для просвітницьких цілей, і то в таких випадках, коли артіль за-

сновується при допомозі держави. 

12. До помічених в якій-небуть провинності членів артілі 

вживається кара, починаючи з догани до виключення з артілі 

включно. 

13. Всі вищезгадані пункти статуту залишаються в силі, але в 

залежності від дальшого життя артілі в ході колективної праці 

статут може змінятись. 

По земельному питанню збори ухвалили клопотати перед 

Радянською владою про відвід землі на хуторі Копанки, який 

межує між Буртами і Сердегівкою, в кількості 50 дес., як більш 

відповідаючий для обробітку землі. 

 

„Вісті” (Черкаси) № 183, 22 серпня 1920 р.  

Історія колективізації с/г Української РСР, том перший.  

Вид. Академії наук УРСР Київ – 1962 рік. 
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Виписка із протоколу засідання земельно-технічної 

колегії при Шевченківському окружному земуправлінні 

від 18.7.1923 р. за № 14 

 

Слухали 

Доповідь інструктора по колективізації т. Федюка про виді-

лення 22 зареєстрованим колективам землі. По Шполянському 

районі, с. В’язівок „Культура” – 45 їдців 

Постановили 

Приймаючи до уваги те, що скоро наступає осіння посівна 

компанія, пропонувати Райземуправлінні разом з землеміром і 

агрономом провести відвід земель в актовому порядку на основі 

ст. 138, 139, 140 Земельного кодексу з передачею в використан-

ня колективу. 

Землеміра-землевпорядника зобов'язати одночасно провести 

підготовку виділів і складення проекту по інструментальному 

відводу і складенню плану. 

Дана виписка постанови являється супровідним документом 

для негайного виконання. 

Підписали: 

Окрземуправління – Гриненко 

Зав. Стар. Землеупорядник – Георгієвський  

Зав. Колективізації – Федюк 

2 серпня 1923 р.  

справка Шполянському: № 6125 

 

НАЯВНІСТЬ ХУДОБИ В РОЦІ 

№ сотня воли корови свині вівці коні Молодняк 

ВРХ 

1. „Вільшанський 

шлях” 

16 55 6 13 - 8 

2. „Харенківка” 17 73 13 120 15 17 

3. „Чаплина” 4 45 5 66 17 - 

4. „Гаївка” 16 19 - 25 - - 

5. „Ляшівка” 6 67 14 - 22 - 
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6. „Кут” 10 20 11 34 - 14 

7. „Крячково” 10 35 7 23 20 - 

8. „Кузьменківка” 16 31 7 41 14 - 

9. „Вільшанська” 7 40 - - 40 - 

10. „Бобошківка” 34 35 8 - 13 - 

11. „Салівка” 6 25 6 25 15 - 

12. „Бурханівка” 34 12 5 - 16 - 
 

Черкаський обласний державний архів Ф-106, ОП № 1, Л-15 

 

В'ЯЗІВСЬКОМУ ВОЛВИКОНКОМУ 
 

Відомості про садибно-подвірний податок належить випла-

тити по селу садибного податку  – 4348 крб.  

подвірного податку  – 797,24 крб. 

Всього   – 5145,24 крб. 

Сплачено садибного податку   – 3996,51крб. 

подвірного податку  – 781,37 крб.  

Всього   – 4777,88 крб. 

Недовиконано  – 367,47 крб. 

1.9.1923 р.      Секретар 

 

САДИБНО-ПОДВІРНИЙ ПОДАТОК 
 

Садибна земля 300 кв сажнів по 2 крб.  .– 600 крб.  

Орна земля 0,75 десятин              70 крб. – 363,30 крб. 

Дві корови                                     70 крб. –140 крб. 

Кінь                                                70 крб. – 70 крб. 

Свиня                                             17,50 крб. – 17,50 крб. 

Три вівці                                          8,75 крб. – 26.25 крб. 

Всього      1116.25 крб. 

 

17.3.1923 р.   Р-106   ОП    №1   Ед. ХР. № 2 Л 

ЧОДА 
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Відомомсті про загони незаможних селян 

В'язівської волості на 29.1.1923 р. 
 

Назва К-сть 

озброєння 

На які кошти 

утр. 

Х-ка 

В'язівок Гвинтівок – 20 

Патронів  – 310 

Волвиконкому Командир 

загону 

   Терентій 

Селянко 

Сердегівка Гвинтівок – 3 

Патронів  – 27 

-//- Командир 

загону  

   Письменний 

Голова  

Секретар Р-106.   Оп. № 1.  Ед. Хр. № 1 Л. 47.   ЧОДА 
 

УРСР 

Нарком освіти  

Головсоцвих  

Губернія Київська 

Округ Шевченківський 
 

Весняний відчіт 

дитячої установи Соцвиху  

(за час з 1 вересня 1923 р. до 1 травня 1924 р.) 
 

1. Повна назва дитячої установи – В'язівський Будинок  

Шполянський р-н. 

с.В’язівок 
 

Почтова адреса: Шевченківський окр. Київська губернія 

2. В чиєму безпосередньому адміністративному розпоря-

дженні є установа – Окрвіднарос 

3. На які кошти утримується дитяча установа в відчітному 

періоді – на кошти районового виконкому, при приватній допо-

мозі місцевих кооперацій. 

4. Чи мала дитяча установа шефа й кого саме –

сільськогосподарське товариство. 
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5. Чи дитяча установа мешкає в окремому будинку – має 

окремий будинок. 

6. Чи використовується будинок дитячої установи для будь-

яких других цілей, крім його призначення – надвірні будівлі ди-

тячої установи використовуються для прокатної станції. 

7. Викладова мова – українська 

8. Рахується дітей на 1.11.1923 р. – 27 хлопчиків, 13 дівчаток. 

9. Заняття проводились – в одну зміну.  

10. Відомості про персонал дитячої установи 

На 1 вересня 1923 р.  

Педагогічного персоналу – 3 

Технічного персоналу       – 2 

11. Відомості про функціонування дитячої установи /місяць 

та число, коли в дитячій установі почалися заняття – в листопаді 

1923 р. 

12. Коли припинилися заняття – пізніше 1 вересня, чому вони 

почалися з запізненням – хворість дітей, відсутність навчальних 

приладів.  

13. Місяць та число, коли почалися заняття знову – 1 квітня 

1924 р. 

14. Коли заняття припинилися – до 1 травня. 

Зазначити, чому скінчилися раніш – початок весняної роботи 

на огороді.  

15. Перерва в заняттях – 20.12.1923 р. – 15.10. 1924р. – брак 

топлива. 

Навчання проводились з трьох предметів: мова, краснопис та 

арифметика. 

Загальна кількість книжок в бібліотеці – 167, з них 127 під-

ручників. 

16. Які види ручної праці мали місце в дитячій установі –

виготовлення іграшок, шиття. 

17. Органи дитячого самоврядування: виконком, комісії: гос-

подарча, санітарна. 

За відчітній період – 10 випадків захворювання. 

Кількість смертних випадків – один. 
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1924 р. 

Персонал дитячої установи В'язівської семирічної першої 

трудшколи 

Педагогічного – 6 чоловік, 4 – жінки; Технічного – 2 чоловіки. 

На 1 січня 1924 р. – 294 хлопчиків, 77 – дівчаток. 

Кількість дітей, що їм було відмовлено в прийомі восени: 20 

– хлопчиків, 5 дівчаток. Всього – 25. 

Діти українців – 356, росіян – 1, євреїв – 14, сиріт – 6. 

Батьки – члени профспілок – 6, членів комнезамів – 33 
 

ФР – 131, ОП. №, Ед. хр. № 6, Л. 4, 6, ЧОДА 

 

ВЯЗІВСЬКИЙ ПРИЗАВГОСП 

Городищенського цукрозаводу 

 

Площа орної землі – 494 десятин 193 к. с. 

Площа непридатних земель – 11 десятин 151 к.с. 

Система польоводства діюча: 

І. Пар, 2. Озима, 3. Буряк, 4. Ярина, 5. Пар, 6. Буряк, 7. Ярина 

загальна площа і врожай 1922 року: озимина – 41,25 десятин, зе-

рно – 4699 пудів, солома – 4781 пудів, жито – 0. 

Ярі – 144,75 десятин, зерно – 4889 пудів, солома – 7096 пудів 

Овес – 67 десятин, зерно – 4889 пудів, солома – 7098 пудів, 

Просо – 1,5 десятин, зерно – 18,30 пудів, солома – 0 

Гречка – 27,25 десятин 

Цукровий буряк – 194,25 десятин, 127292 пуди 

Вози – 1, упряж – 2 комплекти двухкінні та 1 однокінний, 

коні – 3. 

Обробіток на 2 вершки. Не вистачає живого інвентаря: 10 

коней, 32 воли. 
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СІВОЗМІНА 
 

1924 р. 1925 р. 1926 р. 1927 р. 1928 р. 1929 р. 1930 р. 

Пар Озимина Буряк Ярина Пар Ярина Буряк 

Ози-

мина 

Буряк Ярина Пар Буряк Пар Ярина 

Буряк Ярина Пар Буряк Ярина Озимина Пар 

Ярина Пар Буряк Ярина Пар Буряк Озимина 

Пар Буряк Ярина Пар Озими-

на 

Ярина Буряк 

Буряк Ярина Пар Озимина Буряк Пар Ярина 

Ярина Пар Озимин Буряк Ярина Буряк Пар 
 

ФР № 131,ОП№1, Ед. хр. 141, Л 15,20, ЧОДА 
 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В ЯЗІВСЬКОЇ 

СІЛЬРАДИ НА 1 СІЧНЯ 1926 РОКУ 
 

В’язівська сільрада: 
Число господарств – 2096, чоловіків – 4636, жінок – 5372, 

разом – 10008. 

1. с. В’язівок    2. Хутір Крячкове 

число господарствѐ   – 1076   121 

чоловіків   – 3862   251 

жінок    – 4451    305 

разом   – 8313    556 

відстань до сільради – 3 км., до райцентру – 5 км. 

3. Хутір Заводянка  4. Хутір Затопильна 

число господарств – 122    143 

чоловіків  – 255    263 

жінок   – 297    319 

разом   – 552    582 

відстань до сільради – 4 км., до райцентру – 16 км. 

5. В’язівська економія 

чоловіків – 5 

відстань до сільради – 2 км., до райцентру – 11 км. 

Список поселень Черкаської округи, ЦСУ, 

Черкаське округове статбюро, 1926 р. 
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САД 
 

В 1931 р. в колгоспі ім. Тельмана був посаджений сад на 

площі 84,85 га: яблунь – 9028 шт., площа 66 га,; груш – 2462 шт., 

площа 18 га; слив –  120 шт., площа 0,85 га. 
 

Сорти 

Зимові яблуні Яблуні літні 

Пармен зимовий – 1137шт. Астраханська біла – 220 шт. 

Бойкен – 1239 шт. Астраханська червона – 140 шт. 

Кальвін зимовий – 661 шт. Тітовка – 626 шт. 

Зелена вуда – 335 шт. Воронівка крапчата – 701 шт. 

Ренет Ланзберга – 245 шт.  

Ренет Курський – 118 шт.  
 

Груші 

Олександрівка   – 450 шт. 

Панна    – 1041 шт. 

Улюбленець клапа  – 821 шт. 

Ільїнка   – 150 шт. 

 

СПИСОК В'ЯЗІВЧАН, ЯКІ БУЛИ РОЗКУРКУЛЕНІ 

В 30-х РОКАХ 
 

1. Андрієнко Тиміш Лук'янович  

2. Гаращенко Микита Ількович  

3. Гай Андрій Наумович 

4. Гладкий Григорій Петрович 

5. Кочерга Олександр Максимович  

6. Кочерга Фокій Самійлович  

7. Кузьменко Федір Андрійович  

8. Миць Онопрій Михайлович  

9. Осауленко Самійло Степанович 

10. Харенко Яків Якович  

11. Харенко Яків Карпович  

12. Костенко Андрій  

13. Пластун  
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14. Килимник  

15. Миколенко  

16. Бондар  

17. Гардовий  

18. Лебединець 

19. Третяк 

20.Благовісний  

21. Сакун Федір 
 

Це не повний перелік розкуркулених. За свідченням старо-

жила Кучер Ф. І., тільки на його кутку села було 20 сімей роз-

куркулено. 

 

СПИСОК ОСІБ, ЯКІ БУЛИ РЕПРЕСОВАНІ 

В с. В'ЯЗІВОК 30-х ТА 40-х р.р. XIX ст. 
 

1. Бондар Макар Іванович  

2. Кучер Василь Михайлович  

3. Зеленько Кіндрат Юхимович  

4. Фурман Лука Омелькович  

5. Чапля Іван Андрійович 

6. Джегур Григорій Зінькович  

7. Фурман Іван Григорович  

8. Тертишний Данило Ількович 

9.Миколенко Оверко Якович  

10. Биба Данило Якович  

11. Драбівський Роман Павлович  

12. Харенко Омелько Степанович  

13. Коксюк Петро Петрович  

14. Харенко Яків Гнатович  

15. Бакун Митрофан Григорович  

16. Сич Оксентій Миколайович 

17. 3інченко Іван Максимович  

18. Килимник Йосип Іванович  

19. Пластун Нестір Савович  

20. Пластун Іван Федорович  

21. Миколенко Василь Григорович  
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22. Костенко Іван Єфремович  

23.Чапля Михайло Васильович 

24. Хамко Кузьма Лукович  

25. Благовісний Матвій Іванович  

26. Пластун Ганна Петрівна 

27. Маліновський Іван Леонтійович  

28. Гаращенко Микита Ульянович  

29. Бондарь Устим Микитович  

30. Благовісний Петро  

31. Тула Іван  

32. Дудник Іван  

33. Буркевич Микола  

34.Харенко Микита  

35. Павленко Мусій  

36. Качан Матвій  

37. Чорнобай Сава  

38. Чапля Василь  

39. Копка Андрій  

40.Сало Федір  

41. Чапля Яків Тимофійович  

42. Гаращенко Василь 

43. Клименко Михайло 

44. Малько Андрій  

45. Андрієнко Явтух  

46. Чапля Йосип  

47. Коксюк Овксентій  

48. Жабокрицький Степан  

49. Гончаренко Іван Григорович  

50. 3інченко Кіндрат Юхимович  

51. Мірошник Нестір Євтухович  

52. Вірчук Хома Якович  

5З. Тула Іван Микитович  

54. Бондар Михтодій  

55. Харченко 
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КОЛГОСП „КІРОВА” на 1.1947 року 
 

Кількість земельної площі – 1728 га 

Наявність поголів'я: 

Воли – 34 шт., доросла птиця – 75 шт., всього ВРХ – 75 шт., 

свиней – 10 шт., вівці – 40 шт., коні – 57 шт., коні робочі – 52 шт. 

Наявність кормів: 

Картопля та коренеплоди – 30 ц, сіно – 220 ц, солома яра –

1591 ц, солома озима –688 ц.  

Здано державі: 

ВРХ – 9, свиней – 4  овець – 4. 

 

КОЛГОСП „ТЕЛЬМАНА” – 1947 рік 
 

Кількість земельної площі - 1658 га 

Наявність поголів'я: 

Воли – 28, воли кастрати – 22, всього ВРХ – 100, свиней –9, 

овець – 24, коней – 45, в тому числі робочих – 37. 

Наявність кормів: 

Картопля – 124 ц, силос – 600 ц, сіно – 175 ц, солома яра –

3061 ц, солома озима – 1369 ц. 

Здано державі: 

ВРХ – 12, овець – 3. 

 

КОЛГОСП „КОМУНАР” 1947 р. 
 

Кількість земельної площі – 1271 га 

Наявність поголів'я: 

Доросла птиця – 28, воли робочі – 10, корови – 11, всього 

ВРХ – 83, свині – 22, вівці – 36, коні – 86. Надоєно молока – 

6600 л 

Наявність кормів: 

силос – 900 ц, солома яра –- 907 ц, солома озима – 1218 ц. 

Здано державі: 

ВРХ – 7, свині – 1, вівці – 3. 
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ВИПИСКА ІЗ ПРОТОКОЛУ № 7 

Засідання виконкому Городищенської райради 

депутатів трудящих від 10.03.1948 р. 
 

Про виділення в постійне користування школам землі для 

дослідних ділянок. 

Доповідачі РННС тов. Гулак, землевпорядник с/г відділу тов. 

Радченко. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 29.09.1947 р. 

за № 3321, виконком райради депутатів трудящих 

постановляє: 

виділити В'язівській семирічній школі №2 в постійне корис-

тування земельну ділянку для учбових цілей площу 2 га із зе-

мель В'язівського колгоспу „Комунар” згідно постанови загаль-

них зборів колгоспників від 16.02.1948 р. Просити виконком об-

ласної ради депутатів трудящих підняти клопотання перед Ра-

дою Міністрів про затвердження даної постанови. 
 

Голова виконкому райради депутатів трудящих 

Бобровицький, 

секретар райради депутатів трудящих Макаренко 

 

ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ № 18 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ 

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ від 20.05.1948 р. 
 

Про реорганізацію шкіл району на 1948 – 1949 н. р. (доп. зав. 

РВНО Гулак) 

Виконком райради депутатів трудящих постановляє: 

реорганізувати на 1948 – 1949 н. р. початкові школи у семи-

річні з відкриттям 5-х класів. Заводянську школу в с.В язівок № 2. 

В.О. голови виконкому райради депутатів трудящих 

Кравченко,  

секретар Макаренко 
 

Р-1072, ОП № 5, ЕД. хр № 1, Л. 11, ЧОДА 

У В’язівку комсомольський осередок створила Анюта Чорна 

– представник Черкаського повіткому ЛКСМО. Це були тяжкі 



 69 

роки перебудови народного господарства, боротьби з ворожими 

буржуазно-куркульськими націоналістичними елементами. Бан-

ди Петлюри, Тютюнника, Григор’єва, Голого, Чайки, Бугая на-

магалися перешкодити становленню нового ладу. Вони діяли не 

тільки відкритим способом кривавого терору, але і підступно 

плели сіті націоналістичної пропаганди. Восени 1919 року в село 

приїздили представники українських націоналістів Винниченко і 

Швець, які під виглядом культурно-освітньої роботи вели агіта-

цію серед населення з метою поповнення Петлюрівської банди. 

Комсомольці, постійною роз'яснюючою роботою намагались 

будь-що вирвати з-під впливу Петлюрівських агентів хитку мо-

лодь. Влітку 1920 року Петлюрівські діячі організували заколот. 

Бандити розгромили радянські заклади і по звірячому вбили 

двох керівних партійних робітників Андрія Коршака та Афанасія 

Харенка, багатьох комуністів і комсомольців було заарештовано. 

Частина сховалась. Вони розробили план звільнення їх. 

Саша Соколенко, який не був на той час комсомольцем, вла-

штував напад на охорону. 
 

Любов Григорівна Любова, член ЛКСМУ з 1920 року.  

Газета „Молодь Черкащини” за 22 травня 1969 рік. 

 

НАСЕЛЕННЯ С.В'ЯЗІВОК 

Городищенського району 

 
Насе-

лення 

1741 

рік 

1864 

рік 

1900 

рік 

1911 

рік 

1917 

рік 

1924 

рік 

1926 

рік 

1959 

рік 

1969 

рік 

1987 

рік 

1996 

рік 

всього 

насе-

лення 

- 4333 7888 - 1286 9147 10008 6064 5018 3553 3221 

чоло-

віків 

- - - - 6348 - 4686 - - - 1378 

жінок - - - - 6517 - 5372 - - - 1843 

наяв-

ність 

дворів 

97 - 1547 1473 - - 2096 - 2068 1828 1788 
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УРОЖАЙНІСТЬ С/Г КУЛЬТУР ПО КОЛГОСПУ 

„РАДЯНСЬКА УКРАЇНА” с. В'ЯЗІВОК, 

ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ, 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Назва культур 1966 1970 1975 1980 1985 1989 

Озима пшениця 29,9 30,3 31,9 27,9 34 41,8 

Жито   16,5 9,4 18,7 28,8 

Ячмінь 25,9 28,9 18,9 16,1 27,5 21,7 

Овес 28,4 16,7 22 1288 16 14,3 

Горох 19,7 17,4 21,1 22,4 13,2  23,9 

Соняшник 17,5 10,2 13,3 7,8 20,4 20,7 

Картопля 110 102,9 53,8 64,4 120,4 66,5 

Овочі 122,6 97,5 128,6 119,5 150,2 199 

Фрукти 8,6 14,6 51 3 16,9 57,8 

Врожай з 1 га (ц) 27 28,2 25 24,1 28,6 29,6 

Валовий збір зерна (ц) 42611 41127 37615 35084 45505 48522 

 

УРОЖАЙНІСТЬ С/Г КУЛЬТУР 

ПО КОЛГОСПУ „РОДИНА” С. В'ЯЗІВОК,  

ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ, 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Назва 

культур 

1966 1970 1975 1980 1985 1989 1996 

Озима 

пшениця 

34 28,2 37 37,5 41,3 55 39,6 

Жито 13,5 20,6 24,3 20,2 21,5 16,2 32,2 

Ячмінь 18,5 27,6 18,2 20,3 23,2 32 24,2 

Овес 11 27 17,7 20,6 47,3 21,5 18,9 

Горох 22,3 20 16,6 25,6 21,7 22,1 11,3 

Просо 18,8 17,6 12,3 29,6 13,7 33,2 25 

Гречка 7,7 8,6 - 20,2 11,3 7 6,5 
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Кукурудза 31,5 41 6,5 40,4 42,3 15,7 16,2 

Цукровий 

буряк 

 

280,1 

 

282,1 

 

157 

 

375,8 

 

292,2 

 

374 

 

154 

 

 
 

Автогараж колгоспу „Родина”. 1990 рік 

 

Із річного звіту колгоспу „Родина” на 1.1.1972 рж. 

Загальна земельна площа – 4071 га, с/г угіддя – 3007,1 га,  

рілля – 2823,4 га, пасовища – 43,5 га, сіножатей – 81,7, 

тракторів – 35, спец тракторів – 5 

комбайни зернові – 9 (СК-4) 

   -//-   бурякові – 5 (КСТ-3А) 

   -//-   кукурудзозбиральні – 2, („Херсонець” – 7) 

   -//-   силосних – 2 

корів – 530, всього ВРХ – 1348, вівці – 590, коні – 127, лоша-

та – 36 

 

ПРОДАЖ В 1971 році 

Молока – 1205,8 т  

М'яса ВРХ – 66,7  

Маса свиней – 25.4 т  

Овочів – 257,5 т 

Зернових та зернобобових – 2864,5 т  

Цукрових буряків – 12314,7 т  

Соняшник – 115т 

Картопля – 64,4 т  
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Вино – 20489 літрів 

Валовий збір зернових і зернобобових – 4819,6 т  

Сад – 49 га, валовий збір фруктів – 160,4 т 
 

с. В’язівок, Городищенського району, Черкаська обл. 

 

Із річного звіту колгоспу „Радянська Україна” 

за 1884 р. 
 

Загальна земельна площа – 4169,4 га, 

в тому числі – 3093,8 га с/г угідь, з них – 2842,7 га ріллі, 

тракторів – 40, вантажних автомобілів – 27,  

зернових комбайнів – 9, кукурудзозбиральних комбайнів – 1, 

бурякозбиральних комбайнів – 5, силосозбиральних – 2, 

картоплезбиральних – 1.  

На 1.1.1984 р. в колгоспі було 1209 членів.  

Середньосписочне число працюючих – 554 особи, 

в тому числі – 436 працездатних. 

 

 
 

Контора колгоспу „Радянська Україна”. 1990 р. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ТВАРИННИЦТВА  

ПО КОЛГОСПУ „РОДИНА” 

(КСП „Покрівське”, СВК „Лан”) 

с. В’язівок, Городищенського району, Черкаської області 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 КСП „Родина” КСП „Покрівське” СВК „Лан” 

Корови 745 745 700 650 627 569 420 380 345 310 171 

Молодняк 
і худоба 

на відгад. 

 
 

970 

 
 

868 

 
 

740 

 
 

831 

 
 

847 

 
 

835 

 
 

650 

 
 

682 

 
 

419 

 
 

316 

 
 

192 

Всього 
ВРХ 

 
1715 

 
1613 

 
1440 

 
1481 

 
1474 

 
1404 

 
1070 

 
1062 

 
764 

 
626 

 
364 

Удій на 1 
корову, л 

 
3019 

 
3052 

 
2224 

 
2105 

 
2543 

 
2061 

 
2001 

 
1385 

 
1477 

 
1290 

 
912 

Свино- 

матки 

 

514 

 

223 

 

334 

 

298 

 

265 

 

273 

 

140 

 

101 

 

99 

 

117 

 

50 

Молодняк:            

Свині на 
відгодівлі 

 
1610 

 
1464 

 
929 

 
1005 

 
1167 

 
1026 

 
673 

 
228 

 
608 

 
298 

 
100 

Всього 
свиней 

 
2124 

 
1687 

 
1263 

 
1303 

 
1432 

 
1299 

 
813 

 
389 

 
707 

 
415 

 
150 

Коні 62 56 53 45 45 42 39 42 29 20 14 
 

 

 
Голова колгоспу „Родина” П. К. Сиченко з працівниками. 
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50 роки 19 ст. с.Вязівок 

ЧИСЛЕННІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ 

В КСП „ПОКРІВСЬКЕ” на 1999 р. 
 

Всього працюючих – 256, зайнятих в с/г виробництві – 222, 

Службовців – 12, пожежники – 3, 

працівники промислового виробництва – 5, 

працівники комунального господарства – 4,  

працівники торгівлі – 4, 

тракторів – 27, зернові комбайни – 8, бурякові комбайни – 1, 

кукурудзозбиральні – 1, силосні – 3, корови – 380, всього 

ВРХ – 879, свині – 89, коні – 42, лошата – 17. 

 

ПРОДАЖ 1997 року 
Продано молока – 321 т, м'яса ВРХ – 83 т, м'яса свиней –7 т, 

Валовий збір зернових та зернобобових – 3442 т, сад – 24,2 га. 

Валовий збір фруктів – 11 т. 

 

ЗВЕДЕННЯ ПРО ЗБІР УРОЖАЮ С/Г КУЛЬТУР 

ЗА 2000 рік 
 

 

Назва 

культур 

СВК „ЛАН” СВК „Україна” 

площа 

(га) 

к-сть 

(ц) 

к-сть 

ц на 1 га 

к-сть 

(ц) 

к-сть 

ц на 1 га 

Озима пшениця 573 14998 25 17996 26,5 

Ячмінь ярий 182 4246 23,3 4645 27,3 

Кукурудза на 

сухе зерно 

 

300 

 

13500 

 

45 

 

8550 

 

45 

Гречка 40 111 2,8 345 6,3 

Горох 71 1126 15,9 2407 124 

Цукрові буряки 13 2713 208 2407 124 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ксп „ПОКРІВСЬКЕ” 

Городищенський район, Черкаська область, с. В'язівок 
 

Показники 

 

1997р. 1999р. 1997 – 1999 рр. 

(+,–) 

Площа с/г угідь (га) 2804,8 2762 98,4 

в т.ч. рілля га 2476,5 2470,9 99,7 

Середній бал угідь 76 76 — 

Земельна площа в балах га 2131,6 2099,1 — 

Вироблено на 100 бало-га    

Зерно ц 1451,4 1130,3 77,8 

Цукровий буряк ц 1342,4 705,4 52,5 

Соняшник ц 32,1 64,6 201,2 

М'яса ц 23,7 20,4 86 

Молоко ц 285,8 212 74,1 

Валової продукції грн. 54466 37325 68,5 

Валового доходу грн. 9532 2158 22,6 

Чистого доходу грн. -16420 -21152 128,8 

Рівень рентабельн. % -25,1 -28,3 112,7 
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Остання хата в селі В'язівок, яка вкрита соломою. 1990 р. 

 

ЗЕМЕЛЬНІ УГІДДЯ С.В'ЯЗІВОК 
 

1900 р. Земля, що належить селянам – 3362 га 

Земля поміщиків – 4050 га 

Земля церкви – 73 га 

1987 р. Земля, що належить селянам – 856,7 га 

Земля КСП – 5842 га 

1997 р. Земля, що належить селянам – 1141.7 га 

2005 р. Земля, що належить селянам: 

•  Присадибні ділянки – 1539 га 

•  Земельні паї – 789,2 га 

Земля, що належить товариствам згідно договору оренди: 

•  ТОВ „Кристал” – 55,2 га 

•  ТОВ „Перемога” – 554,61 га 

•  ТОВ „Нове життя” – 17,06 га 

•  ТОВ „Лінгот” – 529,60 га 

•  ТОВ „Ленд” – 1 га 

•  ТОВ „Агрозернотех” – 19,5 га 

•  НВГР „В'язівське" – 471,1 га 

•  Філіал птахофабрики „1 травня” – 1922.52 га 

•  СФГ „В'язівське” – 417,67 га 
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1947 р.  Земля к-пу „Кірова” – 1728 га 

Земля к-пу „Тельмана” – 1658 га  

Земля к-пу „Комунар” – 1271 га 

 

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ КУРГАНІВ, 

МОГИЛЬНИКІВ, ПОСЕЛЕНЬ, РОЗТАШОВАНИХ 

НА В'ЯЗІВСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 
 

Назва № Місце знаходження 

Курганна група – 4 2257 с. В'язівок, 2,8 км на пн. 

центра села 
 

Курганна група – 3 2258 -//- біля східної околиці 

села на зх. від Цвітково – 

Заводище 
 

Кургани – 2 2259 -//- 2 км на пн. сх. від 

центра села 
 

Кургани – 2 2260 -//- вул. Миру, 75 

 

Курганна група – 7 2261 -//- на пд. від села 
 

Поселення черняхівської 

культури II – IV ст. н. е. 

2262 -//- 2,5 км на пн. сх. від се-

ла біля хутора Заводянки 
 

Поселення раннього  

залізного віку 

3999 -//- 2,75 км на пн. зх. від 

центру села 
 

Поселення трипільської 

культури 

4000 -//- лівий берег річки Ві-

льшанки, зх. околиця села, 

на пд. від саду Покрівське 
 

Поселення трипільської 

культури 

4001 -//- пн. зх. околиця села бі-

ля гранкар'єру 
 

Могильник черняхівсь-

кої 
 

4002 -//- Заводянка 
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Населення В’язівка на початок 2005 року мало в своєму гос-

подарстві: 

тракторів – 71, вантажних автомобілів – 9, комбайнів – 9, 

легкових автомобілів – 213, мотоциклів – 141. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 
Найбільший приріст населення В'язівка припадає на період з 

1900 року по 1917 роки (7888 – 12866). Найкращі 30 років для 

розвитку села в XX ст. були 1962 по 1992 роки. З 1962 року в 

обох колгоспах були відмінені трудодні і почали виплачувати 

заробітну плату колгоспникам. Жителі В'язівка почали будувати 

цегляні будинки під шифером та залізом, обкладати старі будин-

ки цеглою, перекривати їх шифером, проводити водяне опален-

ня, ставити хороші тини біля садиб. Жителі мали можливість 

купувати велосипеди, мотоцикли, автомобілі, телевізори, праль-

ні машини, пилососи і т. д. Село було повністю радіофіковане і 

електрифіковане. А з 1995 року село пішло в занепад, в селі поя-

вляється велика кількість пустих будинків, появилась велика кі-

лькість безробітних, молодь почала виїжджати на заробітки в 

інші держави. За 10 років (1995 – 2005) в селі В'язівок зруйнова-

но: гранітний кар'єр, цегляний завод, побутовий комбінат з 

швейною майстернею, сінний цех комбікормового заводу, дитя-

чий садок „Родина”, ферми колгоспу „Родина”, тваринництво 

обох колгоспів розпродане. 
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