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Германівка – дарунок Бога і небес

Завдяки А. Шафаренку в Германівці споруджено музейномеморіальний комплекс села, в якому зосереджено 32 пам’ятні
знаки про історичні події, що відбувалися саме на цій території.
В цей комплекс входять сім музеїв та картинна галерея. Заслуга
А. Шафаренка та громади села в тому, що вони показали своїм
прикладом, як можна відродити історичну пам’ять окремого
населеного пункту, зберегти яскраві сторінки минулого, навчити
любити свою маленьку батьківщину – рідне село. І, головне,
Анатолій Шафаренко показав, що навіть в наш непростий час
можна не тільки підтримувати музейну справу, але і плідно її
розвивати. Ця праця вимагає лише наполегливості і великого
бажання.

У 70-ти кілометрах від столиці, в розлогій долині річки Красна,
що ось уже тисячоліття несе свої води до Дніпра, розкинулась древня
Германівка, село, про яке жителі шанобливо, з любов’ю і теплотою
говорять, що воно – дарунок небес, писанка від Бога, оберіг великого,
талановитого і мудрого роду, джерело натхнення й сили духу, що
кличе до праці, нових відкриттів, здійснення героїчних вчинків,
здавалося б, неможливого, нездійсненного. В її лоні народжувались
поети і прозаїки, відомі художники, дослідники і науковці, державні
діячі і майстри спорту, генерали і полковники та, врешті-решт, тисячі
простих і працьовитих, чесних патріотів-гречкосіїв.
Германівка – героїчна і трагічна. Протягом тисячоліть її безпощадно
нищили і палили, Чорним невільницьким шляхом, що проходив через
село і скорботну Ревину гору, її синів і дочок татарські орди гнали
на невільничі ринки в Крим, де продавали як рабів. Вона пережила
розрухи і падіння, криваві війни і революції, колективізації, голокости,
репресії. Але щораз, як казковий Фенікс, оживала й відроджувалася.
Нездоланний дух Германівки. Її шляхи уквітчані чорнобривцями,
барвінком і мальвами, та тисячі хрестів і надгробків, де знайшли
вічний спокій її пращури розкидані по всіх світах.
Офіційно своє літочислення село починає з 1096 року, коли
сивобородий монах Нестор Літописець у напівтемряві своєї келійки
Києво-Печерської лаври в «Повісті минулих літ» зробив запис: «В
літо 1096 року прийшов удруге Боняк безбожний, шолудивий до
Києва несподівано з половцями… І спалив Стефанів монастир і села,
і Германич» (повне зібрання руських літописів, т. І стор. 99).
Але в дійсності Германівка набагато древніша. На її теренах в
давні часи побували різні племена, як от: готи, гуни, хозари, скіфи,
кіммерійці, – які залишили нам у спадок свої сліди. Так, в довкіллі
Германівки нараховувалось близько 70 древніх курганів-могильників.
У 1995 році було розкопано три з них і в усіх виявлено поховання
епохи бронзи, періоду, коли люди в своєму повсякденному житті
користувалися знаряддями праці, виготовленими з каменю і бронзи.
А це майже 4 тисячі років до нашої ери. Отже, витоки Германівки слід
шукати в тих далеких до слов’янських часах. Про це свідчать і інші
аргументи та факти.

Звідки пішла дещо незвичайна назва поселення?
Щодо цього існує дві версії. Перша з них стверджує, що ще за
скіфських і антських часів, на велелюдних роздоріжжях за прикладом
греків наші далекі пращури ставили придорожні чотиригранні
стовпи-дороговкази, які допомагали подорожнім визначати напрям
руху. Греки називали їх гермами, бо на них зображували свого бога
торгівлі і шляхів Гермеса. Такі стовпи-герми за давніх часів стояли і
біля поселення, що дістало назву Герменич.
Друга версія (автор С.П.Плачинда) стверджує: «Історія села криється
в глибинах епохи бронзи, коли наші предки поклонялися богу
родючості й шлюбу Герменію (пізніше його «замінив» Ярило)». Це був
один з найбільш шанованих і любимих богів, якого вони уявляли на
білому коні, в білих одежах, з вінком живих квітів на голові і з черепом
у руках, що символізувало розквіт і смерть кожного сущого на землі,
заставляло замислитись над змістом своїх вчинків і діянь.
Та, як би там не було, обидві версії, заслуговують на увагу,
утверджують думку про глибинні історичні корені германівського
роду, складність перепитій і випробувань, які лягли на його плечі
впродовж тисячоліть.
Духовною скарбницею Германівки, невтомним збирачем і оберегом
її безцінних раритетів, дослідником і популяризатором історичної
спадщини став її Музей козаччини, відкритий за ініціативи і сприяння,
невтомної і наполегливої праці сільського голови Шафаренка А.М.
(1994 – 2006 рр.) 20 квітня 1995 року. Ерудований фанат-краєзнавець,
людина, здатна до глибокого аналізу причин і наслідків історичних
подій, невтомний шукач і відкривач забутих таємниць Кліо, він зумів
побачити і поєднати самі маленькі і доленосні для всієї держави події,
що відбувалися на теренах Германівки в її тисячолітньому поступі.
Не можна в питанні розвитку духовності села применшити й роль
Германівського сільського голови (2006 – 2015 рр.) Йолкіної Л.В.
Саме за її сприяння було здійснено капітальний ремонт приміщення
музею Козаччини, поповнено новими меблями. А на Ревиній горі
виріс цілий музейний комплекс, до якого ввійшли вітряк, в якому
розташований музей хліба, каплиця Свято-Миколаївської церкви,
ротонда з скульптурою Божої Матері Покрови, альтанка з пам’ятним
знаком, що на цьому місці і 1096 році було засноване село Германівка,

пам’ятник жертвам єврейського погрому 1919 року, встановлено
найбільший прапор України, капище черняхівської культури, піраміда
та оглядовий майданчик. Територію Ревиної гори прикрашають клумби
з квітами. Це місце стало улюбленим не лище для місцевих жителів, а
й для його гостей, бо саме звідси відкривається мальовнича панорама
всієї Германівки з її миловидними картинами природи: річками,
ставками та лісами.
З ініціативи Йолкіної Л.В. та за підтримки депутатів Германівської
сільської ради, за сприяння настоятеля Свято-Миколаївського храму
Дмитра Дениса було здійснено розпис сільського храму площею
1200 м². Два роки цією благодійною справою займався художник із
Херсонської області Квецко Д.А.
Освячення розпису церкви проведено Патріархом Української
православної церкви Київського Патріархату всія Руси-України
Філаретом. Згодом на другому поверсі дзвіниці було відкрито музей
історії релігії села Германівки.
На другому поверсі гімназійного кафе було відкрито музей Видатних
особистостей, меценатства і спонсорства Германівки.
У 2007 році, у парку села, було встановлено пам’ятник односельчанамчорнобильцям, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
У 2015 році на приміщення музею Козаччини відкрито меморіальну
дошку Небесній сотні.
На приміщенні школи мистецтв відкрито меморіальну дошку
уродженцю села, поету Михайлюку А.С., який став жертвою репресій
у 30-х роках.
На приміщенні адмінбудинку встановлено пам’ятні дошки
Заслуженому працівнику сільського господарства Молодід М.Ф.,
члену правління УТОПІК, члену Національної Спілки України
журналістів, члену Національної спілки краєзнавців України,
почесному громадянину Обухівського району, кавалеру державних
і духовних нагород, почесному академіку Української технологічної
академії, доктору історичних наук Шафаренку А.М.
Германівка без перебільшення стала центром духовності не лише
Обухівського району, а й усієї України.
У загальноосвітній школі імені братів-журналістів Гетьманів І – ІІІ
ст. створена й успішно діє дитяча козацька організація. У гімназії –

дитяча організація «Герма» (Германівські ерудити Малої академії
наук). Гімназія входить в десятку найкращих освітніх закладів
Київської області (серед 870 навчальних закладів).
На базі Германівки проводились заходи районного й обласного
значення, Міжнародні конференції. Германівку відвідували дуже
багато делегацій, в тому числі закордонних: з Китаю, більше з
Америки, Австрії, Чехословаччини, Канади та ін.
Яр Славутич, поет, професор Альбертського університету в Канаді,
під час відвідин Германівки зауважив: «Коли б усі так берегли свою
історію і так плекали своє майбутнє, як це роблять германівці, − у
мене ніколи не боліла б душа за Україну».
Хочеться зауважити, що всього того, що робилося для відродження
Германівки, не перелічити. Але я хочеться наголосити на тому, що
одній людині, було б не під силу, якби, не підтримка й допомога
меценатів, людей, не байдужих до минувшини й сьогодення села,
таких як: Шафаренко А.М., Йолкіної Л.В. Городиського М.І.,
Конвалюк Н.В., Іванисенка В.В. Грянки Т.І., Ганула М.В., Ткачука М.К.,
Константинова О.Л., Гвоздія В.П., Ониськіва М.М., Шевченко О.І.
Благовіючи серцем і душею до цих людей, хочеться висловити
їм щиру подяку, бо саме завдяки їхній небайдужості й підтримці
Германівку називають селом-музеєм. А до музею Козаччини тяжіють
і дорослі, й малі.
У музеї відвідувачі можуть ознайомитися з найдавнішими
проявами життя на Землі. Це – древні белеміти, вік яких досягає
десятків і сотень мільйонів років. Рештки вимерлих мамонтів,
ведмедів, носорогів, диких кабанів, північних оленів. Привертають
увагу предмети кам’яного віку: зернотерка, фрагмент кам’яного
ножа, топірець, кістяне шило, перші гончарні вироби. Германівка і
Київська Русь – це не одна сторінка історії краю, розкрита в картинах
місцевого самобутнього художника В.П.Гордієнка, майстерній
діорамі, предметах домашнього побуту, озброєння, одягу, прикрас.
Чільне місце в експозиції музею займають матеріали періоду
національно-визвольної війни 1649 – 1654 рр. під проводом
Б.Хмельницького, його переможній доленосній битві з польським
військом під Германівкою в 1651 р. та діяльності гетьмана
І.Виговського, трагічній Чорній раді на Ревиній горі 1659 р., що стала

початком Великої руїни на Україні, коли брат на брата пішов зі зброєю
в руках, створення германівської козацької сотні на чолі з сотником
Чорнушенком, яка входила до складу Білоцерківського полку під
орудою полковника Гирі, один із козаків цієї сотні Кіндрат Жеребило
став визначним діячем визвольного руху часів П. Дорошенка.
Не менш цікавими матеріалами є матеріали більш пізнього
часу, зокрема, про германівське дворянство: Лушпу, Нікольських,
Проскур, Підгайських, Севрюків, Івановського І. О., Савицьких,
Зайончковських, Щуків та Медведських, що за свій кошт будували в
селі церкви, лікарню, школу, богадєльню.
Трагізмом оповиті сторінки історії Германівки, пов’язані з
єврейською громадою, яка багато в чому сприяла розвитку села,
тримаючи понад 40 торгових точок, синагоги, школи, сприяючи тому,
що в ньому проводилося 12-14 щорічних ярмарок. Та в серпні місяці
1919 року, коли доросле населення пішло на храмове свято в сусіднє
село Семенівку, банда Сави Дьякова влаштувала справжню різню
євреїв: по-звірячому було вбито більше двохсот євреїв.
Музей постійно поповнюється новими матеріалами, що йдуть
з глибини століть і сьогодення. Унікальними є матеріали періоду
колективізації, голодомору, репресій передвоєнних років Германівки,
роки Другої світової війни. Працівниками музею вдалось заполучити
унікальні архівні справи односельців заарештованих в 30-х роках
минулого століття і безневинно покараних розстрілами і висилками
в Сибір, на Соловки, на Колиму… Вражає серед них особова
справа поета А.Михайлюка, журналіста і поета, зі слідом останньої
передсмертної сльози на пожовклому папері. Завдяки спільній праці
Шафаренка А. М., працівників музею Козаччини Конвалюк Н.В.,
Іванисенка В.В, Грянки Т. І. та спеціалісту пресцентру СБУ Шевченко
О. І видана книга «Знекровлення поколінь обухівщини: репресії,
катування українців, нищення освіти, культури, духовності, церкви,
мови…»
Германівка не була б унікальною на шляху духовного відродження,
якби в ній не діяли інші музеї, це: музей освіти Германівки, музей
релігії, музей «Видатних особистостей,спонсорства і меценацтва»,
музей «Бойової слави», археологічна, історико-культурна, природна
комплексна пам»ятка природи місцевого значення «Ревина гора».

В селі діє картинна галерея, встановлено 32 пам’ятники і пам’ятних
знаки, історичним подіям і особистостям, відкрито 26 меморіальних
дощок, видано 16 книжок, іменами особистостей названо вулиці.
З часу відкриття музею і до сьогодення його відвідали більше18
318 осіб, за цей час музеї побувало більше 27 іноземних делегацій,
музейних експонатів налічується – 3 677 од.
Тисячі людей: школярів і дорослих, пенсіонерів, різних за фахом і
освітою, германівців і не германівців, близького і далекого зарубіжжя –
відвідали Германівський музей Козаччини і понесли в душах і серцях
пам’ять про Германівку, її унікальність, залишивши на згадку в Книзі
відгуків музею захоплені відгуки і свою глибоку вдячність.
Цей вступ хочеться закінчити словами германівського краєзнавця,
поета і журналіста І.Гетьмана: «Германівка варта того, щоб знали її
предковічну історію і в майбутніх століттях, бо історія цього села – то
барвиста росинка, в якій яскраво виграє минувшина всієї України».
Друже, зайди в музей,
Стань посеред століть.
Хай в мареві їх тіней
Германівки шлях бринить.
В.В. Іванисенко
Наша робота – це свідчення палкого бажання відновити давні
традиції української інтелігенції, викликати інтерес до минулого
свого народу, допомогти осягнути його велич, усвідомити себе
нащадком давнього роду.
Анатолій Шафаренко

Музей козаччини с. Германівка – відділення КЗ КОР
«Київський обласний археологічний музей» с. Трипілля висвітлює
історичні та суспільно-політичні процеси розвитку с. Германівка в
контексті загальної історії України через археологічні та етнографічні
старожитності від доби бронзи до сьогодення. Музей відкрито
20.04.1995 року в приміщенні збудованому у 1902 році євреєм Патлохом,
як мануфактурна лавка, та прибудові, за адресою: Обухівський р-н,
с. Германівка, вул. Б. Хмельницького, 16.

Музей відкрито з метою створення осередку історичного виховання
у молоді любові до Батьківщини, рідного села, своїх предків, свого
народу, формувати інтерес до перебігу історичних подій, єднання усіх
поколінь – від юні до сивочолих – у прагненні увіковічнити пам’ять
свого села. Також завданням музею є популяризація та своєрідна
реклама історії села та його сьогодення.
Музей має два виставкові зали. Згідно цього експозиція музею
будується по наступній тематичній структурі:
І. Археологічний відділ:
- Скам’янілі рештки тварин;
- Бронзовий вік;
- Культури бронзового віку, господарство та побут, поховання;
- Київська Русь;
- Слов’янські культури, господарство та побут.
ІІ. Козацька доба ХІV – ХVІІ ст.:
- Матеріали про козацьких ватажків С. Наливайка та К. Косинського;
- Гетьман Б. Хмельницький та події 1651 року, пов’язані із
містечком, Германівська козацька сотня;
- Гетьман Іван Виговський та козацька Чорна рада 1659 р. в
Германівці;
- Події 1711 року за гетьманства Пилипа Орлика;

ІІІ. Селянський рух. Декабристи (1824 – 1825 рр.):
- Повстання селян містечка Германівка в липні 1824 р.;
- Декабристський рух і м. Германівка у 1825 році;
- Церкви містечка від першої згадки до сьогодення.
ІV. Германівка ХІХ ст. – початку ХХ ст.:
- Культура, побут, промисловість, населення.
V. м. Германівка у період з 1917 по 1940 роки минулого століття:
- Історія створення у містечку лікарні, богадільні та народного
училища;
- Дворянство Германівки;
- Єврейська громада м. Германівка, погром 1919 р.;
- Події 1917 року, громадянська війна;
- Утворення громад та артілей, колективізація;
- Голодомор 1932 – 1933 років;
- Репресовані жителі села.

VІ. Друга Світова війна 1941 – 1945 рр.:
- Роки окупації та військові дії, пов’язані із визволенням села,
трагедія «чорних піджаків» на «Висоті смерті».
VІІ. Видатні люди та сьогодення Германівки:
- Бібліографічні дані та особисті речі людей;
- Сьогоднішнє життя села, його досягнення;
- Літературна Германівка;
- Жителі села – учасники антитерористичної операції на сході
України.

Германівська картинна галерея відкрита в 2005 році у

будівлі збудованій 1904 року. Вона має один виставковий зал, в якому
представлено на розгляд картини жителів села, людей, які пов’язані із
Германівкою та подаровані полотна. В галереї регулярно проводяться
виставки картин, фотографій та виробів народної творчості.

Музей історії релігії с. Германівка – відкрито 22.05.2013
року. Він функціонує на другому поверсі дзвіниці Святомиколаївського
храму. В експозиції музею відтворено всі віхи становлення релігійного
життя села, від витоків і до сьогодення, та представлена інформація
про всіх відомих настоятелів церкви, їх роль в житті села.

Музей «Визначних особистостей, спонсорства
та меценатства с. Германівка» – відкритий 10.07.2015

року. У музеї представлено людей всіх поколінь, які зробили свій
внесок у розвиток та історію села. На стендах надано інформацію
про особистостей, починаючи від українських гетьманів, дворянства
Германівки, працівників колгоспів, які створювали і піднімали
господарство, керівників установ, військових, вчених, письменників,
художників, артистів, музикантів, краєзнавців, спортсменів та
спонсорів і меценатів славної Германівки.

Музей бойової слави –

знаходиться в приміщенні
Германівської ЗОШ І – ІІІ ст. ім. братів Івана та Михайла Гетьманів і
утворений 70 – х роках минулого сторіччя. В ньому висвітлюються
події ІІ Світової війни і акцентується увага на періоді окупації,
підпіллі, визволенні села від фашистів у листопаді 1943 року, дані
про 240 та 136 стрілецькі дивізії, що визволяли село, германівців
– учасників війни, широко представлені матеріали про Героя
Радянського Союзу О. Чалого, О.Б. Ковальчук, В. Уварова, братів
Пономарьових, льотчика Каптєліна С.В. та Невідомого партизана.
В експозиції розміщено військове спорядження і зброя, фронтові
листи, бойові нагороди.

Музей освіти –

знаходиться в одній із класних кімнат
Германівської гімназії ІІ – ІІІ ст. Він був відкритий 20.02.2003 року
у контексті святкування 120-річчя Германівського шкільництва. В
музеї представлені експонати, які відображують всі етапи розвитку
освіти в м. Германівка від витоків і до сьогодення, починаючи від
книг, якими користувався ще М. П. Пашинський, перший вчитель
народного училища, і до відомостей про випускників школи та
гімназії, що захищали суверенітет України в Донецькій та Луганській
областях. Окрасою музею є фото 1909 р., на якому зображений полк
Лейбгвардії Санкт-Петербурга в повному складі 1400 чол., серед них
житель м. Германівки Семененко Іван.

Археолочічна, історико-культурна і природна
пам’ятка «Ревина гора» – комплекс, що включає в собі

музей – вітряк, капличку та скульптуру Божої Матері Покрови,
12 метровий хрест-оберіг, альтанку з пам’ятним знаком, щоглу з
державним прапором, розміром 5 на 10 м, капище черняхівської
культури, піраміду та 2 пам’ятні знаки: татарському набігу 1711 року
і жертвам єврейського погрому 1919 р.

Янівська висота – музейно-меморіальний комплекс с. Семенівка.

7 січня 1943 року лінія оборони була знята і війська 1-го
Українського фронту спрямували в район Корсунь-Шевченківського.
Жорстоку оборону на території Обухівського району вели 38 СД на
ділянці Верем’я – Долина, 136 СД на ділянці Германівська Слобода –
Германівка, 240 СД на ділянці Германівка – Деремезна. У визвольних
боях на Обухівщині загинуло більше шести тисяч радянських воїнів,
в основному жителів району, які не навчені, не озброєні, були забрані
польовими комісаріатами до лав Червоної армії і своїм життям внесли
вклад у визволення народів від фашистської чуми.

Обухівська земля густо всіяна братськими могилами, всього
налічується 48. В цих могилах поховані і жителі району, які ставали в
солдатські лави одразу ж після вигнання німців.
Із 16 тисяч мобілізованих і призваних воїнів до своїх домівок у
населені пункти Обухівського району не повернулося: у Верем’я – 145
чол., Витачів – 160 чол., Великі Дмитровичі – 262 чол., Германівку – 259
чол., Григорівку – 200 чол., Гусачівку – 192 чол., Дерев’яну – 156 чол.,
Долину – 104 чол., Жуківці – 198 чол., Козин – 130 чол., Германівську
Слободу – 311 чол., Красне – 118 чол., Малу Вільшанку – 260 чол.,
Малі Дмитровичі – 90 чол., Матяшівку – 128 чол., Нещерів – 86 чол.,

Обухів – 811 чол., Українку – 108 чол., Перегонівку – 234 чол.,
Перше Травня – 131 чол., Підгірці – 222 чол., Семенівку – 115 чол.,
Старі Безрадичі – 362 чол., Трипілля – 484 чол., Халеп’я – 207 чол.,
Щербанівку – 70 чол., Макарів – 26 чол., Креничі – 70 чол.
Грандіозна подія не лише в масштабі району, а й всієї України
відбулася 22 червня 2010 року – відкриття музейно-меморіального
комплексу «Янівська висота» в с. Семенівка на панівній горі, де в
ході боїв за Обухівщину в кінці 1943 року та на початку 1944 року
протягом трьох місяців стояв фронт. Німці намагалися взяти
реванш за безславну втечу з Києва, а радянські війська – розвинути
успіх і продовжити визволення України. 6000 життів тоді забрала ця
висота. Бійці прозвали її проклятою, висотою смерті. І коли голова
районної ради
озвучив пропозицію про створення тут меморіального комплексу до
65 річниці визволення України і в пам’ять про загиблих воїнів, її було
підтримано не лише районними депутатами, районною виконавчою
владою, а й широкою громадськістю. Було зібрано сотні тисяч
добровільних пожертвувань, відпрацьовано тисячі людиногодин на
суботниках і методом народної толоки меморіал постав на «Янівській
висоті». Саме в день, коли 69 років тому почалася ІІ Світова війна,
заступник голови КОДА Т. Подашевська, голова Обухівської
районної ради А. Шафаренко, голова Обухівської РДА І. Рафальський,
представник Київської обласної ради С. Зімін в присутності і параду

трьох родів військ України та тисяч громадян, які прийшли та
приїхали на це дійство, перерізали стрічку та підняли прапор України,
Обухівського району та села Семенівки на щоглах, що символізували
офіційне відкриття меморіалу. Тут же відбулося перезахоронення
двох загиблих воїнів: командира роти 342-го полку 136-ої Київської
стрілецької дивізії, Дюсема Імангазіна загинув 27.12.1943 року біля
села Германівка Обухівського району, де і був похований на садибі
жителя села Юзби Віктора Степановича. Перезахоронення було
проведено в 2010 році та ще одного воїна з Семенівки.
Всіх перерахувати неможливо, але доцільним буде назвати
тих, хто доклав найбільше зусиль при втіленні в життя ідеї голови
Обухівської районної ради А. Шафаренка. Це семенівський сільський
голова В. Владовський, учні та педагоги Семенівської ЗОШ (директор
Б. Місевич), трудові колективи Обухівського району, органи місцевого
самоврядування та виконавчої влади району, особовий склад центру
МНС України (С. Лавриненко), усі небайдужі жителі Обухівщини.
А персонально: О. Клименко, О.Стеценко, І. Волошко, О.Туренко,
Н.В. Сушко, В. Короб, М. Квашенко, О. Палієнко, О. Зварич, О. Зануда,
М. Федюра, О. Мазорчук, С. Лавриненко, Г. Пацурина, О. Колотуха.
Їх імена занесені до меморіальної дошки, встановленої на честь
будівничих «Янівської висоти».

Громадяни України, яким завдячуємо у відкритті і
функціонуванні Германівського музею Козаччини,
картинної галереї та всіх інших закладів села:

Ініціатором відкриття всіх цих закладів є Шафаренко А.М.,
незмінний сільський голова Германівки протягом 12 років. В
подальшому голова Обухівської районної ради, депутат Київської
Обласної ради та депутат Обухівської районної ради, який ніколи
не забував своє село і його проблеми.

Шафаренко А. М.		
Романчишин В. Г.		
Йолкіна Л. В.			
Дідик О. Б.			
Городиський М. І.		
Конвалюк Н. В.		
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Проценко М. М.		

Сушко М. Я.		
Сіваченко В. П.
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Та велика кількість небайдужих жителів села.
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