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Хочу розказати про людину, 
що здатна була написати такі 
унікальні, цікаві, на мій погляд, 
«Згадки про минуле» та «Воспо-
минания о заводе». 

Пам'ять феноменальна. Не 
дозволила вичеркнути жодного 
слова, а тим більше замінити, 
зразу помічала підробку. В мої 
обов'язки входило проставити 
коми і крапки, а такоис виправи
ти граматичні помилки. Все це 
переписувалось декілька разів. 

В цих роботах червоною 
стрічкою проведено почуття людської гідності, пова
ги до звичаїв і традицій свого народу. Виросла в домі, 
де правда та працелюбність були перш за все. 

Доля не балувала її своєю прихильністю. Війна за
брала чоловіка. Після війни не змогла добудувати ха
ти. Тялско захворіла та і потім доля посилала всякі 
негаразди. Але не розгубила душевної рівноваги, ціка
вості до самого життя і, як не дивно, поваги до інших 
людей. Ні перед ким не принижувалась і не приншку-
вала інших. 

До школи не ходила. Не пустили. Треба було шити, 
прясти, плести крулсево. Читати навчилась по сестри
ному букварю. Уже в юності закінчила лікбез. 

Працюючи на ХТЗ писала історію заводу через 
своє сприйняття, навіть вірші писала. Потім завод
ська газета «Темп» опублікувала її спогади. 
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Але Огульці для неї були батьківщиною. Були рід
ними і ярки, і Кринцове, і Майдан, і Гладкове, і звичай
но батьківський двір. Не змогла вона без цього всього 
ншти. Планувала багато написати про село, але доля, 
як завлсди, не дала планам здійснитися. Цього разу 
навіки. 

Отже, хто буде читати «Згадки про минуле» та «Вос-
поминания о заводе» Уліти Демидівни Дейнеки, то 
уявіть жінку чесної, правдивої вдачі, феноменальної 
пам'яті і неабиякого хисту до письменництва. Було їй 
78 років. 

19.02.1999р. 

Столярова Майя Тимофігвна, 
дочка 



г • 
ЗГАДКИ ПРО МИНУЛЕ 

с. Огульці 
• 1917-1924-1930 рр. 

Я була четвертою дити
ною у мого батька Дейне
ка Демида Антоновича та 
матері Ганни Андріївни. 
Ми росли виростали на пе
чі в просі. Літом бродили 
по всьому полі, куди очі 
дивляться. На полі тихо, 
зелено. Метелики летять 
сами прямо в руки... Птахи 
щебечуть, лсайворонки ви
соко високо кружляють, в сі
нокосі всяких квітів нарва
ла, нілсечки до крові поби
ла. А сліз немає, сонечко 
исару кидає. Треба тікати до 
дому, ввечері тянуться з поля хлібороби, підводи не 
проминають блудну дитину, забрали з собою. Ось 
і двір мій і хата моя, повні руки квітів. 

Ранком до схід сонця вирушили із села хліборо-
, би в поле. В каждого хазяїна віз (підвода) шумить 
І по свойму. У бідного хазяїна або хазяйки-вдови 

підвода скрипить, у середняка колеса шумлять то
рохтять підмазані дьохтем, в багатого залізний ход, 
і звучить, наче віддає дзвін, цокотить аж хмари роз
ходяться. Підводи пішли по дорогах наче музика 
грає. Останній колодязь від поля, воду в бочонки 
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наливають і коней напувають. До своєї ділянки по
спішають і на сонце поглядають. 

В пам'яті виникають другі спогади. Зима, селян
ські хазяйки сіли за прядісу. Прял<у прядуть, святого 
вечера лсдуть. Перед різдвом святий вечер багатий. 

Мати наварила куті, узвар, поставила у святий 
куток тобто на покутя в сіно для того, щоб кури доб
ре неслися літом і писала хрести на цих горшках як 
годиться крейдою. В цей день не молша було їсти 
до вечора. А ввечері усі посідали вечеряти: пироги 
з капустою, з горохом, борщ П І С Н І І Й , кутя з узваром, 
а молсе риба. Батько до вікна шумить, іоіиче мороза 
разом вечеряти» «Морозе, морозе, іди до нас вече
ряти, та не поморозь ні жита, ні пшениці, ні ягнят, 
ні телят, ні поросят». 

Повечеряли; дітвора полізла на піч спати. Та 
ніяк не ділсдуться до ранку поки прийдуть віршу
вальники хлопці-малечі поздоровлять з празником, 
рождеством Христовим до схід сонця. 

Вранці в церкві дзвони дзвонять до утрені. На
дворі трісісучий мороз, народ поспішає в церкву богу 

С. Васильківський. Село Огульці, Харківської губернії 
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помолиться, Христу поіслонитись, в церкві іде слулс-
ба обідня торлсественна, певча співає рождество 
твоє Хресті боже наш. Закончіхдась обідня слулсба, 
всі дзвони дзьвонять, роздається ехо по всему селі 
і далеко далеко, із церкви народ іде додом)' із достой-
ством празничним. Дома їх л<дуть, улсе накритий 
стіл. На столах пироги з м'ясом, сало лсарене, м'ясо 
парене, холодець празничний, капусняк рсраїнський 
із свининою, хліб-сіль. Стіл багатирський. Після 
обіду батько, мати відпочивають, ми дітвора на ву
лицю із санками на ісучугури снігу. У полудень хлоп
чаки ходять із зіркою на високому дерлсаку по хатах 
«звездовать» і співають: 

Ролсдество твоє Хрісте боже наш, 
воссиял рассвет разума и тебя звезда 
слулсащая и тебя видит с висоти 
востока, господи слава тебе». 

Треба давати тільки гроші. А ввечері молодь йде 
колядувати. Колядникам готують паляницю, шма
ток сала і гроші. 

Колядують так: 
ясна красна в лузі калина, ой дай боже, а ще крас

ніше у Івана дочка святий вечір. До церкви йшла, як 
пава пливла, ой дай болсе, а з церкви йшла як роза 
цвіла святий вечір. З празником ролсдеством Хрис
товим. 

н о в и й РІК 
Під Новий рік на меланки ходили юрба дітей, 

хлопці і дівчата по дворах щедрували. Дівчата щед
рують так: 
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Меланка ходила 
Васильки носила 
Василечку татку 
Пусти мене в хатку 
Щедрий вечір добрим людям 
На весь вечір на здоров'я. 
Боже, дай вечір добрий. 

Хлопці щедрують так: 

А на річці на Йордани, 
Там Пречиста ризи прала, 
А попрала, повішала. 
де взялися ангелята 
Взяли ризи на крилята 
Та й понесли попід небесами. 
Небеса розтворились 
Всі святі поклонились. 
Щедрий вечір добрий вечір. 
Добрим людям на здоров'я болсе 
Дай вечір добрий. 

На Новий рік до схід сонця ходили тільки хлоп-
ці-малеча по хатах посипать зерном, співали так: 

Ходила Ілля ще й до 
Василя приносить муку 
Житну ще й таїсу 
Куди не махни там 
Жито росте, 
А в полі зерно, а в 
Домі добро. 

На щастя на здоров'я 
Роди болсе лсито й пшеницю 
І всяку пашницю. 
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Сію Сію посіваю 
З Новим роком з празником 
Поздоровляю. 

ХРЕЩЕННЯ 

Під Хрещеніє голодний Святий вечір. Мати на
варила куті, узвару так лсе поставила в святий куток, 
тобто на покутя тільки не в Сіно, так лсе написала 
не цих горшках хрести крейдою, зготувала пісний 
борш;, пироги з капустою. У цей день не молена було 
їсти поки відсвятиться вода, поки відбудеться водо
свяття у колодязі. 

Принесли свячену воду. Батько наливає воду свя
чену в миску, бере 2 пирога, достає кропило із ва
сильків і йде в сад кропити його, далі йде в іслуню 
кропити, потім двір, потім хліви і в хлівах худобу 
кропити, потім в хаті кропити, понаписує-хрести 
на всіх дверях. Ми всі напились свяченої води і посі
дали вечеряти. На столах їда вся пісна навіть риби 
не молена було їсти (гріх). Вечеря була в 2-3 години 
вдень. Вечеря була строго пісна. 

На завтра Хреш,ення водосвяття в ставку. Мороз 
тріскучий був. Народ прийшов і приїхав кіньми на 
цей празник не проглянеш оком скільки коней сто
яли в кілька рядів. 

Коли починали святити воду в ополонці, в цей 
час випускали голубів з під поли і по них стріляли 
із берданок. Такий був звичай. На цьому празни-
ку була триволша радість. Сюди приходять молоді 
хлопці вибирати собі наречену, щоб ввечері молша 
було послать старостів і посватати. 

Коли вода відсвятиться можно грати свальбу. Те
пер старости послані сватати наречену, приходять 
з хлібиною. Наречена не лсде старостів. Вона пішла 
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до подруг г)'ляти. Потім її знаходять і приганяють 
додому. Наречена свого нареченого не знає хоч вона 
сподобалась йому на Йордані. Старости домовля
ються з батьками, міняються хлібом. У нареченої 
не питають згоди, старости підхвалюють наречено
го, який він хороший, та скільки в нього землі, який 
у нього двір, яка хата хороша, назначають огляди
ни до лсениха, ведуть у садок, город, показують хату 
і таке інше. Потім до нареченої ідуть на договори, 
коли весілля, як його грати, як вінчатись, з люстра
ми, з дорілсками з певчами. Домовлялись молоді 
з батьками час м'ясниць, час весіль. Весілля і в бага
тих і в бідних. Ми малеча у церкві, усіх перевінчаєм 
і багатих і бідних. 

Настав Піст. Тепер свальби грати гріх. У Піст 
гріх було їсти скоромне: м'яса, сала, яйце, молоко, 
масло, навіть не давали дітям. 

Хазяйки поспішають допрясти прялсу і витка
ти полотно до Паски, сім тижнів посту. За цей час 
треба виткати до весни побільше полотна і весною 
його побілити. У нас було багато дівчат, і їм треба 
було готувати в придане по 20 сорочок, рушники, 
рядна, скатерті. Все було полотняне. І кілька сувоїв 
полотна треба видати в придане. 

Нам у школу ходити не треба було, ніколи. Нам 
треба було уміти прясти, ткати, шити, вишивати, 
орати, сіяти і хліб пекти. Щоб ми були умілими, 
багатими хазяйками. Дальше треба м'5Јти прядіво 
ногами, щоб микати мички і прясти пряжу. Потім 
мотати на мотовило, потім рахують на мотовилі 
пр50ку ЗО пасом, а в паску 19 чисниц, а в одній чис
ниці З нитки. Цей розрахунок дається для того, 
щоб одерлсати 100 локот і т. д. Потім знімають із 
мотовила, золять, на морозі сушать. Потім заносять 
в хаіу витушку, круглу на 4 конька. В одно^гу «конь-
ку 2 місця. Суха моташка надівається на витушку 
і мотають клубки на 2 клубка. Буває 100 локот, 
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50 локот, 70 локот як напряде хазяйка. Так міряли 
полотно на лікті. Потім заносять в хату снувальни
цю і снують основу на навій. Поставили под вікнами 
снувальницю. Мати бігає увесь день снувала з двох 
клубків через нолшці. Спішила — оснувати за день 
не відходячи від снувальниці, щоб не «пололсити 
дядька на основу», тобто запутати. А то пропаде вся 
робота, зроблена за зиму, не буде ткатись полотно. 
Потім поставили верстат. Навили основу на навій. 
Далі наварили шліхту із житньої муки. Одмазують 
основу по шматочку, просушують і скатують на дру
гий навій, щоб основа не путалась. Треба так тка
ти полотно, рушники, рядна, мішки не відмазують 
(сукно телс не відмазують). Ми допомогали ткати 
полотно, сукали цівки не відходя від верстата, щоб 
верстат викинути із хати до Паски. На вигоні (ву
лиці) діти грають в городка, горю-горю палаю, шум 
на вигоні дитячий. Ми з сестрою меншою Марією 
теж бігали на вигін грати в городка. І сукали ців
ки. Щоб весною полотна навиносити повну лева
ду. Стоїть шаплик (бочка) з водою. Треба білити 

Ткацький верстат 



полотно, збирати в гармошку і мочити у воду і роз
стеляти на сонце. Поки сади цвітуть, полотно вибі
люється. Якщо одерлсати біле полотно, треба його 
білити з ранії весни і до лшив, не відходя від води, 
замочить і вистелить, замочить і вистелить і так ці
лий день. Прядіво (прялса) готується так: в кінці 
города була відведена грядка тільки для коноплі, 
називають цю грядку «підміт». Туди треба особливі 
удобрива. Навесні рано посіяли коноплі. Коноплі 
ростуть двох сортів, плоскінь і матірка. Плоскінь ви
бирають перед лснивами, вона не дає зерна. Матірка 
осталась до осені. Як достигне зерно, треба матірку 
вибирати, пов'язати в горски, обмолотити, бадилля 
треба намочити в копанці (яма з водою), вона нахо
диться тільки на трясовині у хазяїна для прядива. Ко
ноплі мокнуть 1 місяць, потому, що уже холодна вода. 
Потім витягають із води, сушать і тіпають на терни
ці. У матірки прядіво грубе, треба мішати з плоскін
ню, щоб одержати хорошу прялсу (нитки). Плоскінь 
таюке в'ялсуть у горстки і замочують у копанці на 
З тилсні. Вода тепла. Потім сушать і тіпають на терни
ці. Далі треба м'яти 10 лсмень повісло, потім микати 
на мички, щоб молено було одерлсати прялсу. Прядуть 
так: в днище вставляють високий гребінь, на гребінь 
насаджують мичку. Сідають на днище, присовують 
прядку до себе і виводять нитісу. 

Взимку у піст молока гріх їсти. Молоко роблять із 
зерна коноплі. Зерно сушать, висипають у макітру, 
труть качалкою. Потерте зерно заливають кіп'ячою 
водою (охолодлсену). Потім процідлсують, одерлсу-
ють білу воду так зване молоко і подають до каші. 

Перед Паскою масове праня білизни. Спочатку 
відпирають в холодній воді, потім стирають в золі, 
милом труть руїсава та комір. Потім сісладають його 
в лслукту (зверху ісладуть торбу з попелом, нагріва
ють кирпич до красна, або залізяїсу ісладуть зверху на 
білизну. І заливають кипятком 10-12 відер. Жлуїста, 
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Дерев'яні ногви для прання 



це частина стовбура дерева, в середині, якого пусто. 
В цьому жлукті білизну золять. Ставлять лслукту на 
шаплик (переріз). Потім вибирають білизну із лслуїс-
ти, ісладуть на санки або на віз і везуть на ставок пра
ти. Потім генеральна уборіса хати і двора. Трусять 
сажу, білять кімнати, около хати, призьбу підводять 
лсовтоіо глиною, посипають призьбу, і двір піском 
цвітним. Треба обов'язково управитись до чистого 
четверга. На похвальну неділю за 2 тилсня перед пас
кою п е ч у т ь птички, значить шпаки прилетіли. По-
слідня неділя перед паскою вербна. З каждого двора 
люди ідуть до церкви по свячену вербу. І нею дома 
б'ють приказують, не я б'ю, верба б'є, ось недалечко 
через т и л с д е н ь В е л и к д е н ь , ч е р в о н е яєчко. А скільки 
радості, буде червоне яєчко, буде нове плаття, нові 
черевики, нові чуліси. За тилсдень перед паскою 
ісолять кабана, а м'яса, сала не ісуштували де паски. 
Так же пеісли паски, без числа пеісли пироги і вари
ли яйця, красили всякими красками. На послідному 
тилсні чистий четвер під страшну пятниціо. В церкві 
слулсба іде траурна, батюшка в чорних ризах, і у церк
ві все покрито чорним. Люди із каждого двора ідуть 
на страсті, в церкві людей не повернуться, в каждого 
у руїсах горять свічки. Додому треба принести горя г̂̂ ^ 
свічку і напалити хрести на стелі, на сволоку. Під пас
ку ввечері мати гот)'Є ісошолісу: ісладе хліб-сіль, кра-
шонки, пироги, сало, ковбасу і паску Йде до церкви 
святити. Уночі будять дітей, які влсе бігають, вмива-
іотся ісрашонкоіо, яку ісладуть на дно горшка чи чу-
г)'на і наливають туди води. Це для того, іцоб діти 
росли красиві, як крашоніса. Потім умиті, прибрані 
йдуть до церкви. А кругом церкви стоять люди с пас
ками в кілька рядів пасок видимо невидимо. 

В нашу церкву ходили люди із других сіл і хуторів 

1. Черемушна 
2. Паньківка 
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3. Шлях 
4. Буцківка 
5. Цибульники 
6. Любівка 
7. Литвинівка 
8. Гордіївка 
9. Шарівка 
10. Бурівка.. 
11. Прачі 
12. Свинарі 
13. Спартесне 
14. Лихівка 

У церкві був хор (певча). Своїм голосом виділя
лась Дарія Іванівна Яресько. Вона співала першим 
голосом. Вона співала так, що люди слухали, плака
ли. А який був бас: це був Паливода Юхим Григоро
вич. У нього був дулсе низький бас. Справленій бас. 
Коли на паску в 12 годин ночі заспівають Христос 
воскрес, заслухаться молена. 

Після того як проспівають Христос воскрес і про
йде пасхальна перша слулсба. Батюшка виходить із 
церкви з охрестами святити паски. Пасок стоять 
кругом церкви в кілька рядів, на коленій пасці горять 
свічки, у каяедої хазяйки паски по-свойому прикра
шені. Треба посвятити паски до світа, так годиться, 
щоб іще на дворі не розвиднилось. Свячену пасісу 
принесли додому Засвітили лампадіеу в хаті необик-
новенний празник. Потім посідала за стол вся сім'я, 
а молсе гості. Розгівляються, на столі свячена паска і не 
свячена, пироги свячені і не свячені, крашонки, сало, 
ковбаса так лсе свячені і не свячені. На стіл подають 
холодець, м'ясо тушене, м'ясо буженина, коров'яче 
масло. Іле не хочу, оком всего не передивитись. 

Після того, як розговілись пішли дивитись на 
сонце, як воно на паску грає, коли тільки зійшло на 
всі цвіта, птахи не в'ють даже гнізда. 
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Потім батьки поправили худобу і вийшли на ву
лицю гуляти. Коло каждого двора сидять куча мира, 
старі і малі всі на вулицю гуляти. Ми уже величенькі 
в колсдої платячко нове, черевики нові, чулки нові 
і красиві хустки на голові. В каждої в кишені кра-
шонка. Потім пішли з подругами на ярки, в ліс, бе
резники. 

А тепер пішли на колиску. В селі було З колиски 
які я знаю. На Тюрківці, у Рілску і на Полянках, на 
місці, де зараз пам'ятник. Колиска була кручена че
рез сволок на 4 сидюшки. А там музика грає, молодь 
не пробиться, як мак цвіте і колишуться і танцюють, 
і по вулиці ходять в проходку. Даясе колена вулиця за
бита битком, наче хвиля ходить по челяді. А дні со
нячні, теплі, тихі, веселі. Друг друга поздоровляють 
з празником «Христос воскрес». 

ТРОЄЦЯ 
На троєцю Великий празник. Зелена неділя, 

люди заквічають хати, двори, за двором, посипають 
в хатах травою. На троєцю батюшка даже не вінчає 

Вигін. Ліворуч — будинок, д е стояла хата 
Демида Дейнеки 
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молодих в неділю. Вінчає в понеділок, празника 
З .дні. На цей празник в селі шумно дулсе. Як зазво-
нять звони в церкві, так на душі спокойно. А лс у лю
дей прибавляється лсиття. Не вулиці людей не роз
минутись, то в гості, то із гостей. Діти на вигоні гра
ють в городка, то в булавки, то в футбола. Молодь 
тучами, гармошка грає. Дівчата та хлопці-парубки 
співають. Народ свободний, вольний, сам собою 
розпоряджається. Тільки на сонце поглядають. 

ІВАНА-КУПАЛА 
На Івана Купала дівчата плетуть вінки і йдуть 

у вінках до церкви. Приходять додому. У них свій 
празник, в садку викопаний великій круг в леваді, 
по-середині поставили ялинку: гільце-дерево із пе-
тушків украсили конфетами, пряниками і т. д. 

Посідали кругом ялинки дівчата і хлопці. їм до
рослі подают обід: борш; із курятиною, пироги із 
сметаною, курятину, яєшню і білий кисіль. 

Після обіду дівчата і хлопці співають-приспіву-
ють тому, у кого ця ялинка, співають так: 

Вербиця стояла гей, у гору широкими листочка
ми гей додолу, у Марійки червоні черевички гей на 
нозі, купив її Іванко гей на торзі. Ходи Марійко не 
потурай, я іце куплю за те, ш:о я люблю. 

Прошло часу багато пісня уже дальше забулась. 
Потім ідуть усі на ставок, там у них своє гуляння. 

Хлопці кидають вінки у воду в ставок. Такий при
знак, куди вінок допливе туди дівчина замілс вийде. 
Так нас учили дорослі так воно було. В нашому лсит-
ті згадати є що і про що. 

Церква знаходилась у слободі і називалась церк
ва Покрова. Там жили такі люди: церковні слуги, 
вчителя, врачі, військові із своїми сім'ями. Там було 
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Село Огульці Валківського повіту. Центр села. 
Кінець XIX — початок XX ст. Вид на Покровську церкву. 

Фото з картини худ. Золочевського. 
Знаходиться в Огульчанськт школі 

2 школи. Школа церковна 2-етажна стояла близько 
церкви. Школа казьонна була за садом близько база-
ра, довга із красного кирпича. Поліклініка, магазін 
(лавка), парова мельниця, волость, велика площад
ка ДЛ5І базара і для ярмарків понад ставком. На тилс
день було З базара, 4 ярмарки на рік. Ярмарки були 
на Явдошку, Марка, Петра-Павла, Покрову. 

На Покрову в селі був престольний празник. 

ЯРМАРКИ 

Ярмарок на Явдошку: хазяйки купують тазки для 
пасок, краски красити крашонки і украшеніе укра-
шувати паски. І прочее для весни. 
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Ярмарок на Марка. Купують: дійниці, глечики 
для молока і копіяшнии горш;ок за одну копійку для 
каші до молока варити. Сапачки, іцітки для мазки та 
краски. 

Ярмарок на Петра-Павла. Тут ул<е купують коси, 
грабки. Граблі, бабки іслепати коси, мантачку. Купу
ють мішок таранки для холодного борш;а, бочонок 
оселедців на лшива. Мантачку гострити коси. На 
цей ярмарок багато циганів, вони тут багатіють, 
коней, коров молшо продати і купити. На ярмарку 
всього багато: конфетів насипано повні столи. Ма
терії тюки, чоботи, черевики, чулки, хустки, плат-
ки і т. д. На цьому ярмарку велике гуляння. Для мо
лоді карусель з музикою. Вся молодь села очутилась 
на цьому ярмарку. І так же дітвора-пастухи. Молодь 
гуляє біля каруселі. Дітвора бігає, витрачає п'ятаки, 
які їм подарили дома. За 1 (одну) копійку молено ку
пити повну жменю конфетів. А за пятак насиплять 
2 кишені. На цей ярмарок із'їзлеаются із усіх країв 
в тім числі і г. Харків. 

На Покрову ярмарок. Все так же тільки нема ка
руселі. Тепер привезла Черемушна сметану, Мерчик 
капусту і часник привезли. Водолага привезла каву
ни. Наш край привіз кислиці та груші обмінити на 
капусту і кавуни, часник. 

Понад ставком був шумний дубник на горі. Понад 
ставком йшла стовбова дорога із Харкова на Валки. 
Стовби йшли через Люботин понад Спартесним по 
Шовковій вулиці і повернула на Полянки там, де за
раз подвір'я Цибульник Мотрони Миколаївни. Далі 
дорога пішла на Полянки через вигін, там, де стоїть 
школа. І виходить вона на вулицю Грицька Холодно
го і до шляху. Понад шляхом, де не було ставків, сто
яли 2 великих комори. В ці комори селяни засипали 
зерно для посіву на випадок невролсаю. 

Серед посту на середохресну середу печуть хрес
ти. На перший весняний посів беруть з собою в поле. 
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1 благословляють поле посіяне, а потім треба на по
лі його поїсти, щоб дав бог хороший уролсай. 

Наша молодість була щасливою безхмарною. 
У наших батьків стіл був багатий. Свій хліб печений 
пахне на весь двір. Було сало, м'ясо, молоко. І всі 
сільскогосподарські продукти були без рахунку при
дбані своєю працею. 

Коленого свята, коленої неділі молодь юрбою 
йшла до церкви Богу помолитись, Христу поклони
тись, себе показати, на людей подивитись. 

Ходили і старі до церкви, брали із собою малих. 
В церкві слулсили 2-3 батюшки. Церква була висо
ка велика. На церкві 2 хреста золотих, на хрестах 
2 бубона золотих. Дзвони були сильні, дзвінкі. Як 
дзвонили дзвони чули всі люди у себе дома. Коли 
задзвонять до вечерні, то люди усі олсивльонні. 
У хатах убирають, двори убирають і хустки стирають 
на завтра неділю, бо празничка дожидають. З нашої 

Покровська церква слободи Огульці 
Валківського повіту, в якій хрестили малу Уліту 
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вулиці широкої церкви не було видно із-за лісу, тому 
ш;о все село було в лісах і садах. 

Літом ввечері худоба приїішла з попасу додому, 
надвечірня пора, кури кудахчуть, гуси гогочуть, ін
дики ковкають, собаки лають, телята мичать, вівці 
бекають, кішки нявкають, корови мукають. 

З поля ідуть вози, колеса торохтять, коні рлсуть. 
В селі шум, гам. Сонце на захід, годують худобу, 
птицю, напувають і заганяють не сідало. А самі ха
зяї пішли дітеїї уісладати спати і сами відпочивати. 
Після заходу сонця шум на селі, притихло село, 
тільки дівчата та соловейко співають. Надворі зо
ряно, над головою близько місяць пливе, хоч гол
ки збирай. 

Я дулсе любила слухати вечором пісні дівчат, їхні 
дзвінкі голоси і близько і далеко і ледве-ледве чути. 
Ввечері тихо, тепло, я у дворі силсу на порозі хати. 
А завтра треба гнати худобу в ліс на попас. Місяць 
спішить перегнати хмари і виглядає де-не-де. На 
ставку лсаби квакають. Вітерець подихає на дощ. Те
пер стихли і дівчата, і їхні дзвінкі пісні. Тільки зрід
ка далекий лай собак. Треба йти спати. 

Завтра вранці хазяйки-матері подоїли коров. Па
стухи влсе на ногах. Напились теплого молока і по
гнали стадо в ліс. В торбі хліб, сало, яйця і молоко. 
Село потопає в лісах, в садах. 

Хати ледве-ледве виглядають із-за садів. Широ
кий вигін заростає зеленою травою. Вузькі дороги 
наче в тунелі. В левадах за садками ліси горішника 
(ліщина), дубники, бересники. Пахне квітами всяки
ми лісними. Молоділе хліборобна спішить обробити 
свої землі, свої ділянки. А потім іти на поденну ро
боту заробити собі на оделсу, взуття, тобто наряди. 

Ввечері молодь збирається знову на вулиці гуля
ти. Тут гармошка грає, пісні співають дівчата. Шум 
молоділсний до пізнього вечера, їм світить місяць 
через високі ліси, через широкі сади, де калсдий 
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двір обнесений садами, лісами, тополями. Дороги 
всі покрити деревом, дощ не протікає на дорогу і сон
це не прогляне. 

Наш батько Демид Антонович працював на ка
натному заводі, тому що у нього родись дівчата, а на 
дівчат не давали наділу землі. Наділ був тільки у бать
ка 1,5 десятини, і батько не зміг прогодувати сім'ю 
на своїй ділянці. Дома він не лсив, приїздив тільки 
в субот)', мати обробляла город. Гляділа корову, і го
дувала свиней, хліб батько закуповував з базару з Ва
лок. Перед двором стояв вітряк, батьки мололи зер
но і пеісли самі хліб. 

Садок був молодий, ще не було фруктів. Одного 
разу за обідом батько нам сказав: Дівчата, я знайшов 
на яблуні 2 яблука, ви їх не чіпайте, на Спаса, ми їх 
зірвемо і покуштуєм свої яблука. 

Після війни в 1917 року було дозволено видава
ти землю на душу населення на дівчат. Ми одерлсали 
4,5 га землі. 

Тоді батько перейшов робити хліборобом. Купив 
коня, збрую, віз і мене привчив управляти конем. 
Батько обробляв свою землю і брав в оренду. Ми 
з батьком завозили у двір на тік до іслуні 120 копен, 
цим самим ми стали хазяї. Садок виріс, тополі під
нялись, всяких фруктів незбиримо. Сушня пересу
шить всі фрукти, а це буде на базар. Купити чоботи 
і всю оделсу. Діти влсе дорослі, всім є робота. В хаті 
є всі сільскогосподарські продукти. Борошно житнє 
ісрупчатка 4 ісадушки чотири сорта. 

А сала, а м'яса всего не перечислити. Працювали 
всі від зорі до .зорі та й ще при місяці. Купили нову 
збрую, плуг (геновський). Віз на залізному ходу. Ми 
всі нарядні. Вітряк утік від наших тополь. Тепер ми 
відвідуємо парову мельниціо. Там одерлсуєм лситну 
ісрупчатісу 4 сорта і шеретуєм пшоно. Життя радіс
не, ми збираємося коленого празника, коленої неділі 
гуляти на вулицю, а таколс ідем до церкви. В кожно-
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му дворі життя стало видно, столи багаті, самовари 
шумлять, холодна вода принесена перед обідом. За 
столом сидять сімейство як гості — їлс, пий, залийся. 

Після жнив снопи везуть у двір. Тепер треба від
робляти машину-молотарку і 8 коней і 40 душ робо
чої сили. І нам труд веселий. Не проминаєм ні не
ділі, ні празника, збирається на вулиці молодь хлібо
робна. Тепер спішим поділитися успіхами. Угощали 
друг друга врожаєм: фруктами, городиною, пиро
гами із сметаною. Так було кожної неділі чи свята, 
обов'язково в хаті пироги. 

ЯРКИ 
Що таке ярки? Де живеш? На ярках. Ярки — це 

місцевість, де зараз кирпичний завод. Там був широ
кий зводовий колодязь. З нього брали воду 8 і 9 сот
ня. Взимку приганяли напувати худобу. 

Біля колодязя були довгі широкі корита, налива
лася вода туди і худоба пила. Два рази на день. 

Вкруг колодязя знаходилось 12 хат. До ярків вхо
дило також Мицове. До Мицового виходять 6 (шість) 
вулиць: од кирпичного завода, Герусівки, Шамріїв-
ки. Ріжок, Корлеова, вигін. Це тут Мицове. 

Наша хата, де лшве зараз Зуб Варвара Демидов-
на, була друга від поля. А на другому боці хата, де 
лшве Микола Буцький була остання від поля. Поле 
було аж до чавунки. І широка стовбова дорога. За 
чавункою був майдан. Там було наше поле і ділян
ки лісу (ліщина). На майдані був основний попас. 
Ми туди ганяли пасти свою худобу 2 рази з день. 
А Панський ліс наймали толсе для попасу. 

Там лсе понад майданом смілсно лсила поміщиця 
на прізвисько Кизимка. У неї наші батьки заробля
ли хліб. Косили і в'язали жито і пшеницю: десятий 
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сніп собі. На поле брали з собою дитину і няньку. 
Я була там нянька. Земля йшла з обох боків чавун
ки. З одного боку чавунки земля межувалась понад 
майданом, полянчанским полем, понад шляхом і до 
спартесного потім мелсувалась понад люботинської 
землі, де зараз ісуро-птах. Понад люботинскої землі 
тут же був ставок, понад берегом був високий ліс. 
З другого боку чавунки понад барчанівської землі 
близько стояв чорний ліс. Дальше земля мелсувалась 
понад землею Духовского, і до Лихова, Полянчан-
скою землею і ліса. Тепер того ліса вже немає. На 
цьому полі Кизимчині стояли груші лісні роскош-
ні. Зрідка. В неї був 2х-етажний дом, широкий двір, 
сараї, конюшні, 2 іслуні з сквозним заїздом. В дворі 
колодязь, мілко вода, широкий сад де зараз хутір 
Махновіса. Дорога була до неї в двір так, як і на Мах-
новісу, дорога йшла із лісничества понад майданом 
і Спартесним, лісним садом через шлях і у двір. По
над своєю землею. Понад землею були викопані 2 ка
нави широкі-глибокі понад шляхом і до Спартесно
го, друга канава понад Духовскої землі і до Лихова. 
Хто у Кизимки робив, вона дозволяла пасти худобу 
по канаві. Було у неї багато птиці разнообразної, 
вона неслася в саду по бур'янах. Оце все поле Ки-
зимчине називалось іще Гладкове. На ст. Огульцях, 
на Бурівці був у неї росісішний сад. 

ПАРТОЛА 

Дід Микита Партола лсив як поміщик, у нього 
були біля хати ліс, дубник, орішник (ліщина). Ще 
був терник. У лісі був пташиний шум, гам. Зозуля ку
вала, солов'ї тьохкали, одуд своє співає — «буду тут». 
В лісі було багато квітів, проліски, ряска, зозуляні 
чобітки, маслянки і курятина. Маслянки і ісурятину 
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ми рвали на зелений борщ, нас із лісу не виганяли. 
Перед дубником, серед левади, стояла величезна гру-
ша-жовтянка. За дубником був фруктовий сад. А го
род був на місці, де лшве Анатолій Рашевський. 

За хатою понад вулицею на північ знаходився 
сливовий сад. По другу сторону хати біля тину на 
південь знаходивсь ліс бересниковий. У ньому цві
ли багато лісних тюльпанів, вночі бігали борсуки, 
ходили лисиці, і було багато зайців. 

У нас, у Демида Антоновича був молодий сад, 
зайці обгризали кору. Треба було увесь сад на зиму 
обмотувати перевеслами. (Перевесла в'язали для 
снопів). 

У Партоли був один кінь, багато кролів. Перед 
порогом хати стояла комора. Там було повна кролів. 
Самих різних: сірих білих, чорних. Багато індиків 
пасуться в дубнику, вони кавкають, луна лісна іде аж 
до нашої левади і в двір, хоча ми лсили далеченько. 

У Партоли було четверо дітей. Старшого звали 
Петро, молодший був Микола, дочка Марія і самий 
менший Сашко. Петро і Микола загинули героями 
у Вітчизняній війні. Батько Микита був похований 
у своїй леваді. Могила знаходилась збоку хати. 

Мати Євдокія Наумовна була богомільна, ходила 
до церкви щонеділі, щопразника. 

ТРИДЦЯТІ РОКИ 

Пройшли золоті роки. Колгоспи обірвали нам 
молоде крестянське життя. Збори за зборами. Заво
дять людей у колхоз. Дальше сльози, розкулачення, 
грабіж, мете «красна» мітла. Змітає з горіща хліб, 
з комірчини сало і всі продукти, що попадеться під 
мітлу. В селі зробили наглий сплошний голод. В кол
госп забрали землю, коней, збрую, вози, плуги, бо-
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рони, сіялки, віялки, соломорізки. І батьки потяну-
лись туди. А ми молоді остались на всі чотирі сторо
ни, як вільні птахи. І двинули у город, у Харків, щоб 
молена було пролеити. Стали на роботу. (Здерлсали 
хлібні карточки на 800 г хліба у день. І таколе одер
жали карточки на продукти, життя стало на колесах 
і понині люди на колесах стоять по чергах і живе од
ним днем, колеен виглядає, що бог пошле у магазин. 
В селі стало глухо. Розібрали церкву, зняли хрести, 
дзвони кинули на землю, нема церковних дзвонів, 
ні до вечірні, ні до обідні, ні на заутрені. Стихло 
все. Нема корів, овець, свиней, курей, гусей. Тільки 
зрідка чути лай собак. В 1930 році зничтожили па
рову мельницю. 

До колгоспу село було веселе, зелене, шумне, уто
пало в лісах і садах, ліси були прямо в левадах. За кол
госпних часів усі ліси були викорчувані, сади вируб-
лені, оголили село. Тепер куди не глянь небо з зем
лею сходиться. До колгоспу було 2.200 дворів. Тепер 
же корінних огульчан залишилось мало і то старі. 
В селі тепер зібрались багато націй, а своїх корін
них людей пушти немає. Дуже прикро, село загуби
ло своє обличчя і продовжує губити. А жаль. 

Після війни в 1943-1944 рр. був зібраний віт
ряк Буцьким Марком Лукичем. Вітряк знаходився 
в Кринцовім проти ферми. І його убрали, в селі 
нема ніякої згадки. 

В 1924 році була організована артіль ім. Леніна. 
10 дворів, організатор був Набока Роман Алексійо-
вич замісником Наріжний Тихон Маркович. Двори 
були такі: 

1. Набока Р О. 
2. Нарілсний Т. М. 
3. Дейнека Д. А. 
4. Певний Ю. 
5. Цибульник М. Г. 
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6. Цибульник Г. К. 
7. Із Шарівки прізвище забула 
8. Одна сім'я була із Харкова. 

Багато часу пройшло дальше двори забулось. 
Артіль одержала трактор колісний маленький 

зразу. 
Перший тракторист на селі був Цибульник Сте

пан Григорович, рік його народженя 1908 року. 
На роботу ми ходили із дому свого села. Артіль 

була на землі Духовскій. 
Потім пристав до цієї артілі із Паньківки Децен-

ко С. Перевіз свою хату поставив її понад лісом. 
І власну олійницу установив в артілі. 

Потім ця артіль розпалася. Осталось мало дворів. 
І перейшла на Караван в комунку. В Каравані оказа-
лась комунка до 1930 року. Дальше судьби не знаю. 

Дейнека 
30.04.1991р. 



Д Е Й Н Е К А УЛИТА ДЕМИД О В Н А 
1912 г. рождения, 

ветеран труда, работник ХТЗ с 1930 г. 

ВОСПОМИНАНИЕ О ЗАВОДЕ 

Зима. В декабре 1930 г. мьі бьіли присланьї из 
бирлш труда на ХТЗ на курсьі в учебньїй комбинат 
учиться на токарей и прочие специальности. 

Тут чистое поле, маленький хуторок Лосево. 
Около него бьіла остановка поезда 19 км. Больще 
транспорта на ХТЗ никакого не бьіло, остановка 
поезда. 

Территория завода бьіла обнесена колючей про-
волокой, другого ничего не бьіло. Нам показали, 
где будет построен учебньїй комбинат, сторону юга 
показали, где мьі будем лшть. 

В 1930 г. зима бьіла суровой, снелсной, по строи-
тельство завода началось. Кругом сугробьі песка, 
стройматериалов. Вокруг них копошатся люди. Вез-
де бесконечньїе перекрестньїе железнодоролшьіе пу-
ти. Кто бьіл зачислен на ісурсьі в учебньїй комбинат, 
собирались на Северном поселке, в клубе — 25-й ба
рак. Северньїй поселок бьіл тогда на ХТЗ центром. 
Мьі там ежедневно отмечались как явка на работу. 

Построили учебньїй комбинат, только четьіре 
станка. Нас перевели в зто помещение. Тут улсе мьі 
чувствовали себя как дома... посередине зтого по-
мещения стояли лселезньїе печки в виде бочки. Мьі 
улсе т)'т хозяева. Собирали щепки, как дети и топи
ли зти печи и грели руки. 
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Через проволочную проходную (первую завод-
скую) мьі ходили как на работу, от зтой проходной 
тянулась дорога до Чугуевского шоссе. Вдоль зтой 
дороги стояли ряд всевозможньїх магазинов. В зтих 
магазинах молено бьіло ісупить все. 

Затем отстроили цеха, поставили стольї, тиски, 
деревянньїе напильники и палки для упралснения 
правильного замаха молотком. Тогда мьі считались 
слесари-монтажники. Потом поставили станки. Тог
да нас распределили по группам. Группьі бьіли та-
кие: а, б, в г, д, и е. Я попала в группу «е», группу то
карей. Училась так, день теория, день практика. Во 
время нашей учебьі мьі «штурмовали», т. е. убирали 
территорию завода и поселка после строительства. 
Помотали строить стадион ХТЗ по ночам, при луне. 
Тогда злектрическснго освещения не бьіло. 

В 1931 год бьіл первьій вьіпуск ісурсантов в основ-
ньіе цеха на работу. Меня перевели в механосбороч-
ньій цех работать токарем в четвертое отделение, 
тридцатьій пролет, где работала с 19^1 г. по 1985 г. 
в цехе ТР-2 под одной ісрьішей. Оттуда ушла на пен-
сию. Проработала на заводе I I пятилетоіс. За зто 
время црошли через мои руки все марки траісторов. 
И випустила их тьісячи и тьісячи тракторов и дру
гих машин, начиная с колесного трактора, которьій 
вьішел 1 октября 1931 г. и последний трактор гусе
ничний 150 л. с. випустила, ісоторьій сейчас произ-
водит завод. 

За зто время я випустила множество учениісов. По 
своєму опиту научила их дисциплине, как правиль
но организовать рабочее место, и правильно при-
нимать детали, т. е. по техпроцессу и по чертелсах. 
Периодически заниматься профилактикой, чтобьі 
детали на приемісу шли годньїе. За моє обучение 
пргіктиісантов бьіла записано по ГПТУ как лучший на
ставник учеников. По цеху мне присваивали звание 
«лучший контролер цеха». Научастке, где я работала 
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помогала рабочим налаясивать станки, чтобьі детали 
шли с потока годньїе. Поскольку производство я лю
била и знала, боролась только за качество. 

Когда нас прислали работать с механосбороч-
ньій цех в четвертое отделение, мьі пришли первьіе. 
в цехе глухо, станки стояли огромньїе, цех беско-
нечной длиньї, цех поделенньїй на пролетьі. Два 
пролета занимали ст. и см. мастера и наладчик. 

В Тридцатьій пролет нас попало несколько вьі-
пускников. Мьі тут получили станки, прошли ин-
структаж в приступили к работе. Работаем, получа-
ем тряпки убирать станки. А одно время не вьідали 
нам тряпок для уборки станков, убирать станки 
бьіло нечем. Наш випускник Николай Гниденко 
оторвал от пидлеака рукава и стал витирать свои 
станки. Ми знали, что станки купленньїе за золото 
и их надо беречь, ибо зто наш хлеб. 

1-го октября 1931 г. ми випустили первьій колес-
ньій трактор. Потом сочинили песніо «144 тракто- , 
ра в сутки пошло в бой». 

Первьій трактор ХТЗ. 1931 г. 
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И мьі бьіли нулсньї Родине строить благоустроен-
ную жизнь, построить ісолхозьі и сделать поле без 
межей, чтобьі не обнять глазами. 

И построить тяжелую индустрию, чтобьі мьі бьі-
ли хозяева страньї своей. И мьі не подвели Родину. 
С честью вьіполнили то, что от нас требовалось. 
Мьі бьіли молодьіе и светлое будущее бьіло в наших 
руках. У нас. бьіла работа и наша молодость. Каза
лось, будет вечно счастливой лшзнь. 

Барачное обш;ежитие, холод, голод, 800 г хлеба 
в день и 800 г Сахара на месяц. В бараке прожива
ло 100 и больше человек, потому что лсители зтого 
барака забирали из села своих родителей, братьев 
и сестер меньших, себе на постоянное место жи-
тельства, т. е. на своє иждивение, на своє койко-
место. В бараке єш,є ролсдались дети. Деревянньїе 
топчаньї, на одном топчане помещалось 2, З и 4 че-
ловека. Зто бьіла не жизнь, а какая-то каша. И мно-
го времени так продоллсалось. Тогда паспортов не 
бьіло. Потом нам организовали в зтом лсе бараке 
№ 38 четверт)'шісу на 38 человек и отобрали завод-
ских рабочих, и назвали зту четвертушісу «металли-
стом». Когда придешь с работьі, то надо принести 
цинковьій ведерньїй чайник кипятка из уличной 
бьітовой, поставить на стол, которьій тянется че
рез весь барак и мьі друлсно пили чай. В четвертуш-
ісе стояла печіса на кирпичах разм. Диаметр 500 мм, 
висота разм. 0,5 м, труба разм. Диаметр 100 мм бьіла 
виведена в потолок. Ми кругом зтой печки ставили 
консервние банки варить себе суп. Некипельїй суп 
бьіл готов. А гладили спецовісу и другие вещи по тру-
бе над печісой. Деревянньїе топчаньї, соломенньїе 
матраци в рост человека, без простьіни, без подуш
ки, без одеяла. Когда надо лолсится спать, то надо 
с топчана стряхнуть снег. Укривались своим пальто. 

Но зтого ми всего не замечали. Кругом молоделсь, 
гармошка, песни, танцьі. Утром на работу потоком 
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народ шел кто с лопатои конать траншей, кто шел 
с «козлом» носить кирпичи, строить завод, цеха 
и дома. Бесконечньїй конньїй транспорт тянется. 
Едут грабари. А еш;е конньїй транспорт тянется боч-
карей. Словом лсизнь занята великой заботой. И мьі 
любили зту неустроенную жизнь, потому что она 
бьіла для будущего страньї. 

В 1933 г. вьіселили из бараков всех лсителей в поле 
Юлсного поселка. А в бараки пустили газ иприт на 
время. Потом бараки оборудовали. И тогда обіцежи-
тие распределили по цехам. У нас бьіл 29-й барак. 
Тут улсе началась совсем лучшая лсизнь. Получили 
железньїе койки, ватньїе матрацьі, подушки, одеяла. 
Теперь мьі сами варим борш,. В бараке печное отоп-
ление с бьітовой. Имеется таїсже красньїй уголоіс. 
Сіода приходят из цехового ісомитета, профісома, 
а по вечерам проводятся культурньїе мероприятия, 
чувствуем заботу о нас со сторони завода. 

В 1934 г. директор завода тов. Свистун П. И. от-
пустил рабочих в массовьій отпусіс. За зто время 
било переоборудование завода на новий лад. 

Тут уже жизнь пошла серьез-
ная, т. е., сложная работа еще 
интереснее. И в своє время 
после работьі повишали свои 
техничесісие знання мьі знали, 
что от нас лсдет Родина. 

Завод цветет в красних ко
синках, ісоторьіе дарил всем 
лсенщинам директор завода 
тов. Свистун. Он учил нас дис
циплине, чтоби на рабочем 
месте бьіл порядок и чистота, 
и чтоби випускали ісачествен-

Первьій директор иьіе Де^^^ї-
ХТЗ Пантелеймон Со мнои случилось такое: 
Иванович Свистун Я работаю, у меня станок бьіл 
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не в порядке, отходило охлаждение от режущих 
резцов, не попадала змульсия на резцьі. Я привяза-
ла веревку и работаю. Подходит ко мне директор 
завода тов. Свистун, отвязьівает зту веревку и веша-
ет мне на шею. И говорит: «Ну, что девочка, краси
во?» Отвечаю: «Нет, некрасиво», «Таквот, виключи 
станки, найди слесарей, пусть исправят». 

Жизнь пошла вперед. Знакомство с мальчиками. 
Тут мечта, мечта, надо определить свою личную 
лсизнь будуш;ую. А сньї оперелсают успехи, трудно 
назвать свою судьбу счастливой. 

В 1935 г. вьішла замулс. Нам дали семейное обш,е-
житие, где пролсивало девять (9) семей за ширмой, 
ширмьі под веревку. Мьі поселились у самого поро
га. Тут уже музьїка играет на все ладьі. В нашу клетку 
ВВІХОДИЛО двоє дверей и сплошное оісно на улицу. 
В 1936 году родилась дочь. В бараке замерзала вода. 
Пол бьіл дьірявьій, под полом ходили «пешеходьі» 
и вьігрулсали продукти из тумбочеіс, над детской 
кроваткой надо било делсурить всю ночь с палісой, 
чтоби не напали зти «пешеходьі». 

В 1937 г. нам дали квартиру на 2 (две) семьи. Те
перь лсизнь началась другая. На заводе в то время 
пошел новий трактор гусеничний. Я тут улсе рабо
тать стала многостаночницей, заработок стал лучше. 
В магазине можно било купить все: одежду, обувь 
и всевозможние продукти. Хлеб продавался без кар-
точеіс по списку. Жизнь стала лучше. 

В семье порядок, друлсба, дочь растет. Солнце 
греет, дороги освещает. Кругом песни, двоє идут 
поіот, троє идут поіот. Компания шумит, гудит, пти-
цьі щебечут. Словом, ничего не умолкаєт. Сади цве-
тут, берези белєют, дуби чернеют. А жизнь — одна 
мечта. 

Потом меня перевели работать контролером. 
В 1940 г. нас забрали работать в секретний цех М-3. 
Випускали там мотори для самолетов. Затем в 1941 п 
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нас перебросили работать на Сталинградский трак
торний завод, там м и вип)'скали танки, которьіе 
шли пр5шо на фронт, тогда бьіл правительственньїи 
приказ работать до последней минути. И ми зтот 
приказ ВЬІПОЛНИЛИ. 

Дейнека 
20-12.1987 г. 

СТИХИ о ЗАВОДЕ 
Ти завод мой 
Ти родной мой 
Ти храбрьій, хлеборобньїй 
Не з а б и т ь тебя. 

Как т и поешь, грохочешь 
Сильним ударом 
Молотом кузнечним 
И говоркт станки, шумят. 

Вьется схрулска метровая 
Тридцатьіе наши годи молодьіе 
Жизнь барачная, беспокойная 
Русские частушки, музьїка кругом 
Безмерньїе весельїе наши годи. 

Ребята и девчонки, общее наше будуїцее, 
Учеба в учкомбинате, тут еіце веселей, 
Учеба-тес:>рия, технология металла, 
Чертелси. 

Вичисле ниє зуба шестерни и конуса. 
Шаг резь.бьі, види резьбьі, 
Оборотьі шкива в минугу. 
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Практика: напильник, нолсовка, резцьі, сверла. 
Словом, забьіли свой дом родной, 
Свой край родной, 
Где еще не пробита птицей роса 
Угоняли мьі стадо в леса. 

Прошло на заводе детство 
И молодьіе года 
Не вернешь их теперь никогда. 

Мьі работали не покладая рук. 
Всю свою жизнь в третьих сменах 
И випускали трактора и другие машиньї. 
Со двора которьіе шли гуськом. 

Чтобьі пшеница с поля-лилась как вода, 
И чтобьі наша Родина богатая всегда бьіла. 

Дейнека 
30Л2.1987г. 
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