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Тема номера

«Мені досі чується гул колочавського заводу»
ті майстри на всі руки. Потрібно сплавляти ліс
— будь-ласка, потрібно виготовляти високотехнологічні прилади — теж, будь-ласка.

— Станіславе Михайловичу, що спонукало Вас присвятити цей номер газети «НК» саме темі колочавського заводу?
— Не один рік я займався проблемою колочавського заводу із однією метою — знайти інвестора. В цьому році, нарешті, завод виставлено на продаж і хочеться вірити, що
знайдеться такий інвестор, який його викупить
та відродить. Тому через цей номер газети я
хочу показати інвесторам, що у Колочаві є таланти, є потенціал і можливість руками колочавців випускати будь-яку продукцію, адже
вони виробили і роботи, і ракети, і аеродинамічні труби… В селі є хороша і потужна робоча сила, яку можна підготувати і навчити виробляти будь-яку продукцію. Я переконаний,
що колочавці, особливо молодь, готові мобілізуватися у нове виробництво.
Впродовж сотень років жителі села
Колочава їздили на заробітки. Основним джерелом доходів більшості з них
і тепер є сезонні приробітки. Та був
світлий період в історії села, коли майже тисяча колочавців мали вдома роботу із стабільною та хорошою зарплатнею. Це був час, коли у селі розпочав роботу філіал Київського механічного заводу.
Колочавці навчалися і виконували
важливі завдання. Вони виточували деталі, збирали роботи і керували виробництвом. Вони були потрібні державі. Від
усього цого лишилися лише приємні
спогади та ностальгічні зітхання.
У цьому номері «НК» ми покажемо, як
починалося будівництво заводу, що там
виготовляли, як колочавці працювали і
розважалися і що могло би бути, якби не
розвалився могутній СРСР… На питання:
чому саме зараз виходить цей номер газети і про причини його випуску розповість автор ідеї видання і цого номеру,
народний депутат України Станіслав
Аржевітін.

осередком культури, поштовхом до знань.
У селі тоді вирувало, по суті, міське життя, а Колочава отримала статус селища міського типу
(смт). Колочава перетворювалася на місто: у
планах було будівництво санаторних комплексів, аеродрому, реабілітаційного центру
для космонавтів та пілотів, мало працювати
профтехучилище. Це був би новий рівень
життя колочавців. Може, саме ця газета стане
поштовхом для інвесторів дати друге дихання
заводу, створивши нове життя для верховинців вже ХХІ століття. Я мрію і вірю, що колочавці
знову почнуть працювати вдома, а про заробітки «на виїзді» їм буде нагадувати лише
пам’ятник заробітчанам.

О.Антонов з моделлю літака в аеродинамічній
трубі, частину якої виробили в Колочаві.

По-друге, хочеться також через газету подякувати тим людям, які відірвалися від своїх
домівок та приїхали у Колочаву будувати
нове життя. Вони зводили завод, налагоджували виробництво, будували багатоквартирні будинки, дитсадки, планували побудувати
аеродром в селі… Саме вони почали процес газифікації села, планували заасфальтувати дороги. Треба їм подякувати за це все, а також
за те, що від київської «цивілізації» приїхали у
село, вдягли гумові чоботи і ходили по калюжах, жили без центрального водопостачання
та газу. Їх фотографії на сторінках газети —
своєрідна шана.
По-третє, хочеться через інтерв’ю з директорами Колочавського заводу, яких було
сім, показати етапи будівництва, виробництва і випуску продукції, розповісти про процес
навчання, про інфраструктуру, нагадати, як працювали профспілкові, партійні організації,
спортивні і театральні гуртки заводу.

— На Вашу думку, яке значення мав
завод для села?
— Переконаний, що завод був найбільшою
подією минулого століття у Колочаві. Нарешті, вперше за сотні років, майже тисяча колочавців відчули, що можуть жити у рідних домівках, біля сім’ї, нормально працювати і заробляти, а не їздити кудись у світи.
— Чи здивує цей номер газети наших
колочавських читачів?
— Готуючи цей випуск, я доклав багато зусиль на пошук інформації (завод був «закритим підприємством») і поставив перед собою кілька завдань.
По-перше, хотілося працівникам заводу нагадати про їхню молодість, радісні часи. А дітям
та внукам показати, що їх батьки та діди були
кваліфікованими спеціалістами і не гірше працювали, аніж такі самі робітники у Києві, і якщо
треба було — то навчалися і токарній справі, і
будівельній, і конструкторській. Колочавці зуміли продемонструвати, що вони — таланови-

— Що з розвалом СРСР не вдалося
реалізувати заводу?
— Якби реалізувалося все, що планували,
наше село мало би інший вигляд. Завод був

Робот, родом з Колочави.

Між іншим, у мене є великий фотоархів
тих часів і хочеться, аби він став надбанням
всіх колочавців та людей, які працювали тут,
будували завод і те нове життя.
Ніколи не забуду гул Колочавського заводу. Він працював у 2–3 зміни. І ці звуки, коли
одна зміна йде додому, а друга — на завод, заводчани шумлять, перегукуються на вулиці…
Вже минуло тридцять років, як я живу у Києві, проте мені досі чуються життєстверджуючі звуки колочавського заводу. І це спонукає
мене до того, аби прикладати зусилля, щоб він
запрацював знову.
Розмовляла Марія Шетеля.

Хронологія подій

Біографія заводу
Будівництво Міжгірської філії Київського механічного заводу (КМЗ) було розпочате у 1974 році і здійснювалося в декілька етапів. Перший етап — будівельний,
що завершився пуском виробничого корпусу, тривав майже півтора року і реалізовував його перший директор заводу Когут І.М.
В 1974 році наказами по Київському механічному заводу № 261-к від 25.01.74, № 270-к
від 30.04.74 та №410-к від 27.06.74 формуються тимчасові будівельні бригади із числа колочавців. У вересні 1974 р. наказом №1 по Міжгірському філіалу КМЗ на постійну роботу
було прийнято перші 105 колочавців до ремонтно-будівельного цеху (РБЦ), 13 чоловік —
до транспортного цеху (ТЦ), 5 — до відділу кадрів (ВК), 3 — до відділу матеріально-технічного
постачання (ВМТП), 1 — до бухгалтерії.
До кінця 1974 р. на заводі працювало вже майже 150 колочавців, а напередодні пуску першої черги заводу (31 жовтня 1975 р.) в штатному розкладі нараховувалось 385 працюючих.
Після введення в експлуатацію першої черги заводу керівником Міжгірського філіалу
КМЗ з листопада 1975 р. був призначений Пікульський Костянтин Тарасович, а заступником,
із серпня 1976 р. — Гісем Микола Іванович.
7 березня 1978 року передчасно помирає ініціатор створення Колочавського заводу Веніамін
Петрович Воробйов, і вже у червні 1978 р. Міністерство авіаційної промисловості СРСР приймає
рішення про передачу Міжгірського філіалу в с. Колочава від Київського механічного заводу ім.
Антонова до складу Закарпатського машинобудівного заводу (ЗМЗ, смт Дубове), що підпорядковувалось іншому конструкторському бюро — ім. Туполєва. Відтепер колочавський завод отримав нову назву — Колочавська філія Закарпатського машинобудівного заводу. З листопада
1978 р. керівництво філією перейшло до Гісема М.І., головним інженером був призначений Гойберг Геннадій Григорович. На цьому етапі у філіалі працюють 550 працівників.

Колочавський завод з висоти пташиного польоту.

23 лютого 1982 р. Міністерство авіаційної промисловості приймає рішення про передачу Колочавського філіалу ЗМЗ до Володимирського виробничого об’єднання «Техніка»
(Росія, м. Володимир). Колочавський завод отримує нову назву — Колочавський завод техПродовження на стор. 2.
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Хронологія подій
Продовження, початок на стор. 1.

майна України від 2 березня 2012 №326 цілісний майновий комплекс державного підприємства «КЗТО» (с. Колочава, вул. Шевченка, 53) внесений до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою. Ця інформація оприлюднена в газеті «Срібна Земля Фест» (9–15 березня 2012 р. №10) та газеті «Відомості приватизації» від 21 березня 2012 №12. Загальна площа приміщень становить майже 12 тисяч квадратних метрів, земельна ділянка — майже 5 га, балансова вартість основних фондів сягає майже 8
мільйонів грн., залишкова вартість — більше 4 млн. грн.
Колочавський завод технологічного обладнання знову в очікуванні нової біографії.

нологічного обладнання (КЗТО). Керівництво КЗТО до 14 лютого 1983 р. здійснював Гісем
М.І., а з березня 1983 р. — Юртин Володимир Андрійович.
Із розвалом Радянського Союзу Колочавський завод повертається у підпорядкування
новоствореному українському Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії. 16 листопада 1991 р. в Колочаві проводяться збори трудового колективу,
які приймають рішення про створення на базі КЗТО самостійного госпрозрахункового підприємства з підпорядкуванням Держоборонпроммашу України. Нова назва заводу — Державне підприємство КЗТО (ДП КЗТО). З січня 1995 р. директором заводу був призначений
колочавець Іваниш Іван Васильович, який робить спробу відновити роботу підприємства.
У 1997 р. Колочавський завод втрачає свою юридичну самостійність та передається у
підпорядкування Красилівському агрегатному заводу (м. Красилів, Хмельницької області)
і перетворюється у філію. Попередня назва колочавського заводу зберігається — КЗТО, філія АТ «Красилівський агрегатний завод». Керівництво філією здійснюється Кобельчуком
Іваном Матвійовичем.
12 лютого 2001 р. Кабінет Міністрів України приймає рішення про відокремлення КЗТО від
Красилівського агрегатного заводу і доручає Держпромполітики реалізувати це рішення.
30 березня 2001 р. Державний комітет промислової політики України створює Державне
підприємство «Колочавський завод технологічного обладнання» (ДП «КЗТО») на державному майні структурного підрозділу Красилівського агрегатного заводу — філії КЗТО, з підпорядкуванням управлінню авіаційної промисловості Держпромполітики. Керівником новоствореного державного підприємства призначається колочавець Андрусь Володимир Андрійович, який до теперішнього часу обіймає цю посаду.
У вересні 2011 р. Міністерство промислової політики України внесло ДП «КЗТО» до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації. Наказом Фонду державного

Цікавий факт
Назва і підпорядкування Колочавського заводу по роках
1974 — 1978
1978 — 1982

Міжгірська філія Київського механічного заводу
Колочавська філія Закарпатського машинобудівного заводу,
смт Дубове, Тячівського р-ну
1982 — 1991
Колочавський завод технологічного обладнання
ВВО «Техніка», м. Володимир, Росія
1991 — 1997
Державне підприємство Колочавський завод технологічного
обладнання (КЗТО), смт Колочава
1997 — 2001
КЗТО, філія АТ «Красилівський агрегатний завод»,
м. Красилів, Хмельницької області
2001 — по сьогодні Державне підприємство «КЗТО», с. Колочава
2012
Колочавський завод виставлений на аукціон з метою приватизації

«Хрещені батьки» заводу

Кияни-першопроходці Колочавського заводу

Резнік Павло Денисович
заступник директора
по будівництву КМЗ

Когут Ігор Маркович
директор
Колочавського заводу

Бадовський Віктор Леонідович
начальник будівельного цеху

Гончаренко Микола Васильович
заступник начачльника
будівельного цеху

Вишомирський Едуард Степанович
головний механік

Картавих Микола Сергійович
керівник будівельної бригади

Миненко Євген Пилипович
начальник
відділу забезпечення

Вінниченко Петро Іванович
керівник

Василюк Валентин Макарович
керівник

Бітлян Михайло Васильович
заступник
начальника цеху
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Директори Колочавського заводу

Когут Ігор
Маркович
керував заводом
з травня 1974 р.
по січень 1976 р.

Пікульський Костянтин
Тарасович
керував заводом
з листопада 1975 р.
по серпень 1978 р.

Гісем Микола
Іванович
керував заводом
з серпня 1978 р.
по лютий 1983 р.

Юртин Володимир
Андрійович
керував заводом
з березня 1983 р.
по грудень 1994 р.

Іваниш Іван
Васильович
керував заводом
з січня 1995 р.
по серпень 1997 р.

Кобельчук Іван
Матвійович *

Андрусь Володимир
Андрійович
керує заводом
з березня 2001 р.
по теперішній час.

1997–2001
*контакт не відбувся.
Інформація відсутня.

Колаж з газети «Родина», що видавалася на КМЗ в м. Києві

Перший директор

КОГУТ ІГОР МАРКОВИЧ — перший директор заводу в Колочаві
Народився 22 червня
1928 р. в м. Києві. З 1947 по
1952 навчався в Київському
інституті цивільного повітряного флоту ім. Ворошилова
на факультеті «Екслуатація
літаків та двигунів». Після закінчення ВУЗу працював в м.
Свердловську на Авіарембазі
цивільної авіації № 404. З
1952 до кінця 1955 року пра-

цював на посадах старшого майстра моторного цеху, начальника цеху №3, контрольного майстра цеху кінцевої
зборки, контрольного майстра агрегатного цеху, старшого
контрольного майстра, начальника моторного цеху. З жовтня 1955 року працював старшим контрольним майстром
авіарембази № 410 в м. Києві. Через рік був призначений начальником цеху залізобетонних виробів асфальтобетонного заводу. В 1958 році повернувся на авіарембазу № 410 і в цьому ж році був призначений начальником відділу матеріально-технічного постачання. З
10 березня 1961 р. по 20 липня 1976 р. працював на Ки-

ївському механічному заводі (КМЗ). Спочатку начальником ОСПК, згодом директором Міжгірського філіалу
КМЗ в с. Колочава. Цю посаду він обіймав з 16 травня
1974 р. по 13 січня 1976 року. Повернувшись до Києва,
працював на посаді провідного інженера шість місяців,
а потім, у липні 1976 р., перевівся до Українського філіалу
НІАТ, що входив до складу Науково-дослідного інституту технології і організації виробництва. Згодом перейшов
на іншу роботу — в Дослідно-експериментальний завод
№20 цивільної авіації. Тут обіймав посаду заступника директора.

Інтерв’ю з дочкою КОГУТА І.М. — БАШКІРЦЕВОЮ ІРИНОЮ
— Хто Ви за професією?
— Навчалась я в Київському політехнічному інституті,
працювала в Науково-дослідному інституті гідроприладів.
З 2004 року працюю у редакції газети «Вечірній Київ» головним спеціалістом з питань проведення тендерів. Брат
Сергій закінчив Київський інститут цивільної авіації і працює на ДП «Антонов».
— Як би Ви охарактеризували Вашого батька?
— Що найбільше запам’яталось. Суворий характер. Характер справжнього керівника радянського періоду. Батько
часто пригадував свої перші трудові кроки в Свердловську.
Він отримав від директора підприємства дозвіл працювати
через два — три місяці в іншому цеху, щоб освоїти в комплексі
все виробництво. Його девіз був — все для людей. Ще одна
його особливість — братись за важку роботу. Якщо поставив
завдання — обов’язково його виконував. Ще запам’яталось.
Ми купили автомобіль «Запорожець», («горбатий» тоді казали
про нього в народі) за 2229 рублів. Батько повісив графік погашення боргів за покупку і дуже скрупульозно слідкував за
поверненням боргів. Або. Що б не сталося на роботі, він, переступивши поріг квартири, залишав цю проблему там, не турбуючи нею сім'ю. Батько був дуже енергійною людиною і на

пенсії. Його обрали головою правління житлового кооперативного будинку, керівником гаражного кооперативу. Все це
не зважаючи на його 70 років і те, що він хворів.
— Давайте поговоримо про Колочаву.
— Батько часто пригадував колочавську сторінку свого
трудового життя. Він гордився, що був першим директором
заводу і на його долю випало зводити об’єкт з нуля. Коли
приїжджав у Київ, розповідав, як тяжко живуть ще й досі закарпатці порівняно з центральною Україною. Наша сім'я не
планувала переїжджати жити в Колочаву. Перед батьком
було поставлене завдання завершити перший етап — підготовки заводу до пуску. Думаю, з цим завданням він впорався. Часто пригадував, як він організував Новий рік для
дітей в Колочаві. Тоді приміщень ще не було і всі святкові
заходи проводились на борту вантажівок. Ігор Маркович
дуже тішився з того, що він забезпечив роботою у селі
більше 300 людей. Ми всією сім’єю приїжджали в Колочаву.
Було дуже багато снігу. Ми відчували, як дружелюбно, з повагою, ставились колочавці до батька. Мені подарували дві
подушки, вишиті хрестиком. Вони довго мені служили. Про
Колочаву нагадували привезені звідти роги косулі, виткані
килимки. Коли батько повернувся в Київ, він зрозумів, що
фінансування заводу в Колочаві буде зменшуватись, а коли
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І. Башкірцева з С. Аржевітіним під час бесіди.

керівником КМЗ замість Воробйова став новий директор,
Колочавський філіал почали готувати на передачу іншому
заводу. Батько це все болісно переживав.
Думаю, найближчим часом ми обов’язково відвідаємо
Колочаву, адже це туристичне село стає все більше відомим в Україні.
Розмову вів С.Аржевітін.
1 березня 2012 р.
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З особистого щоденника І.С.Когута

З фотоальбому І.С.Когута
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Другий директор

Інтерв’ю з ПІКУЛЬСЬКИМ КОСТЯНТИНОМ ТАРАСОВИЧЕМ
— Розкажіть про себе.
— Народився 27 червня 1926 р.
у м. Любомль, Любомльського
району Волинської області. До
війни закінчив 8 класів і пішов
працювати електромеханіком в
районну контору зв’язку. В лютому 1945 року мене мобілізують
до лав Радянської армії. Впродовж 1945–1947 років працював
спочатку електромеханіком, а
згодом авіаційним мотористом. В
1948–1949 рр. мене призначили начальником лабораторії, а в
1950 році — механіком електро-спецобладнання. У травні
1951 р. був звільнений з військової служби в запас у званні старшого сержанта. Довелось майже 7 років віддати службі в армії.
В 1963 р. мені було присвоєно офіцерське військове звання інженер — лейтенант запасу. Після війни навчався майже 10 років: 4 роки в Харківському авіаційному училищі за спеціалізацією «технік-механік літакобудування» і 6 років на вечірньому
відділенні в Київському інституті цивільної авіації за спеціалізацією «інженер-механік по ремонту і експлуатації літаків та двигунів». Більше 50 років (із 1955 р.) відпрацював у Київському механічному заводі ім. Антонова. На заслужений відпочинок пішов
у 80 років. Це було у 2006 році.
— Як народився план будівництва філіалу Київського механічного заводу в с. Колочава?
— В 50–60-х роках минулого сторіччя підприємства і організації для оздоровлення своїх працівників утримували відомчі санаторії і бази відпочинку. Київський механічний завод (КМЗ)
мав теж декілька таких соціальних об’єктів. Загальна кількість
працюючих на підприємствах Антонова була майже 12 тисяч
осіб. Один із санаторіїв був у Міжгірському районі, в Соймах, —
санаторій «Верховина». Там часто відпочивало і київське керівництво заводу. Під час розмови директора КМЗ Воробйова
В.П. з головою Міжгірського райвиконкому Михайлом Руснаком і підняли питання про будівництво заводу. Мова пішла про
Колочаву, адже це було найбільше село в районі за кількістю населення. Якщо в той час в Києві було недостатньо дешевої робочої сили, то на Закарпатті її було в надлишку. Воробйову сподобалась висунута ідея. Крім того, на Верховині люди привітні,
гостинні. Одним словом — переконали.

Пікульський К.Т. зі своїм заступником Гісемом М.І.

— Кому доручили реалізувати цей план?
— Створення філіалу було поділено на декілька етапів: будівництво, запуск, виробнича експлуатація. Перші два етапи могли реалізувати лише фахівці з Києва, а налагоджене виробництво передбачалось здійснювати вже підготовленими фахівцями із місцевого населення. Перший етап (будівельний) було
доручено вести Когуту Ігорю Марковичу, який на КМЗ працював начальником матеріального постачання. На цьому етапі по-

— Чи було в планах Києва будівництво аеродрому в Колочаві?
— Так. В Колочаву приїжджав керівник КМЗ Воробйов з льотчиками, які повинні були визначити можливості посадки в селі
літаків АН-24, АН-2. Таке рішення погодило районне партійне
і виконавче керівництво, сільська влада. Ця місцевість називалась «Толока», здається. Залишалось формально затвердити план в Києві. Однак реалізувати цю програму не вдалося через смерть Воробйова. Його правонаступник Донець не так прихильно ставився до філіалу в Колочаві. Він вважав за недоцільне
нарощувати і продовжувати будівництво гальванічного цеху і,
тим більше, аеродрому в селі. Одночасно з цим у Міністерстві в
Москві народжується ідея підпорядкувати філіал від київського «Антонова» до московського «Туполєва» — тобто до їхнього
філіалу у м. Дубовому. Обидва підприємства входили в один главк.
Мені було доручено готувати акт передачі філіалу. І я це зробив.
Все це свідчило про те, що прийшов інший етап для філіалу в Колочаві — багаторазовий перехід його з одних рук до інших, тобто від одного підприємства до іншого, як це показали наступні
десятиліття.
— Кому передавали Ви колочавські справи?

Пікульський К.Т. з дружиною і головою колгоспу
«Радянське Закрпаття» Штаєром В.Ю.

трібно було багато заключити договорів на постачання матеріалів, техніки, будівельних робіт, робочої сили. Коли були завершені підготовчі і будівельні роботи, то наступним етапом постав запуск виробництва. Цей етап було доручено здійснити вже
мені. З 13 листопада 1975 р. по серпень 1978 р. я виконував
обов`язки начальника Міжгірського філіалу Київського механічного заводу в с. Колочава. На мою долю випало підготувати не одну сотню фахівців із числа колочавців і мешканців
навколишніх сіл. Цілі групи молодих людей направлялись до
Києва для теоретичного і фахового навчання. В планах перших
років роботи потрібно було підготувати 700–800 фахівців, а саму
роботу виробництва організувати в декілька змін. Багато колочавців зголосились на роботу, в той же час була велика «текучка» кадрів. Очевидно, багаторічна звичка виїжджати на заробітки давала знати про себе. Колочавці ніяк не могли порвати
з цією звичкою.

— Коли відряджали мене до Колочави, то передбачалось, що
я буду організовувати роботу до одного року. Саме тому моя сім'я
і залишалась в Києві. Фактично мені довелось бути в Колочаві майже три роки. Переді мною керівництвом КМЗ було поставлено завдання підготувати на місце директора когось із числа місцевих менеджерів, як тепер кажуть, тобто свого правонаступника. Ми з головою Міжгірського райвиконкому М. Руснаком об’їздили всю область і зупинились на кандидатурі Гісема
Миколи Івановича з Тересви. Здається, він тоді працював заступником директора ДОКу. Спочатку він був у мене заступни-

— Яку першу продукцію повинен був виробляти Міжгірський філіал?
— Звісно, на першому етапі запуску виробничих потужностей
у філіалі передбачався випуск нескладної продукції на фрезерних, токарних, шліфувальних верстатах. Гальванічні процеси
здійснювались у м. Дубовому Тячівського району. Крім того,
продовжувались будівельні роботи: зводились об’єкти для житла, дитсадок, середня школа, котельня тощо. В найближчих планах було звести гальванічне виробництво і очисні споруди для
нейтралізації шкідливого виробництва. Будівельними роботами
займався Резнік Павло Денисович. Колочавці повинні йому бути
вдячними за те, що зведене в селі й по сьогодні використовується. Під моїм керівництвом в Колочаві було налагоджено виробництво готової продукції — комплектуючих для аеродинамічної труби, які направлялись в м. Жуковське в Підмосков’ї, де
і здійснювався монтаж аеродинамічної труби.

Пікульський К.Т. з Аржевітіним С.М. під час бесіди.

ком, а потім став керівником філіалу у Колочаві. Про подальшу
долю філіалу саме він може продовжити розмову. Сьогодні він
проживає в Макарівському районі, село Яблунівка. Це недалеко від Києва. Ми час від часу спілкуємось.
Між іншим, свій 50-річний ювілей я зустрічав в Колочаві. Це
запам’яталось назавжди. Я радий, що в своєму житті хоч трохи
покращив життя колочавцям.
Розмову вів С. Аржевітін.
13 лютого 2012 р.

Третій директор

Інтерв’ю з ГІСЕМОМ МИКОЛОЮ ІВАНОВИЧЕМ
— Розкажіть коротко
про себе.

Дружина Марія,
начальник відділу заводу.

— Народився 6 грудня 1935 р.
в селі Вонігово Тячівського
району. Після закінчення школи, з 1951 по 1955 р., навчався
в Хусті в Закарпатському лісотехнічному технікумі по спеціальності «механізовані лісозаготівлі», з 1971 по 1976 р. — у
Вищій школі профспілкового
руху ВЦСПС у Москві по спеціальності «економіка праці».
У вересні 1955 р. мене, як
молодого спеціаліста, направили в Сибір — до комбінату «Братскліс» Іркутської області. Через
декілька місяців призвали в
ряди Радянської армії. Служив
на «77 роз’їзді» Забайкальської
залізниці «Москва — Пекін». По
завершенні служби повернувся
знову до комбінату. В комбінаті я працював майстром ниж-

нього складу по лісозаготівлях, де готували ліс до сплаву, потім техноруком. Призначався начальником ПТО Шамановського відділення комбінату «Братскліс». Я зі своєю сім’єю перебував у Братську на Ангарі до грудня 1962 р., а потім переїхав на Закарпаття. Влаштувався на деревообробному
комбінаті в селищі Тересва. Моя посада була — заступник головного інженера по техніці безпеки, а у дружини — плановик деревообробного цеху. Пізніше мене призначили начальником об’єднаного лісопильного цеху. Починаючи з 5 серпня 1976 р. переїжджаю на нове місце в Колочаву. Два роки
працюю заступником директора, а з серпня 1978 р. по лютий
1983 р. — керівником. Моя дружина Гісем Марія Андріївна теж
працювала на Колочавському заводі — в плановому відділі
інженером-економістом по нормуванню праці, згодом — начальником БТЗ (відділ по зарплаті). З 1982 р. була викладачем школи комуністичної праці.
— Ви — єдиний колочавський директор, якому довелося працювати одночасно в складі Київського механічного заводу, Закарпатського машинобудівного заводу,
Красилівського заводу технологічного обладнання.
— Два роки, з 5 серпня 1976 по 1 серпня 1978 р., був
заступником директора заводу Пікульського Костянтина
Тарасовича. Тоді філіал був у складі Київського механіч-
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ного заводу. В 1978 р. Міністерство авіаційної промисловості передало Колочавський завод до Закарпатського машинобудівного заводу, м. Дубове. Мене призначають директором філіалу в Колочаві. На цій посаді я з 21 серпня
1978 р. по січень 1983 р. Головним інженером присилають
до мене Гойберга Геннадія Григоровича з Дубового. Посаду
керівника посідаю аж до передачі філіалу Володимирському
підприємству у 1983 р. Декілька місяців у 1983 р. виконую
обов’язки директора Колочавського заводу технологічного
обладнання.
До цього часу моя сім`я міцно врослась корінням у Колочаві. З лютого 1983 р. по квітень 1985 р. працював економістом у колочавському колгоспі «Радянське Закарпаття», де головою колгоспу була прекрасна людина — Штаєр
Василь Юрійович. Наступні три роки з колочавською бригадою працював у відрядженні в Полтавській області в радгоспі
«Таверівський». Там отримав я травму і з 12 липня 1988 р.
оформив пенсію по інвалідності. Коли повернувся знову в
Колочаву, директором заводу був Іваниш Іван Васильович.
Він попросив, щоб я тимчасово попрацював у нього заступником по договору. Я погодився, адже завод мені був
не чужим. Працював періодично у 1995–1997 роках.
Продовження на стор. 6.
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Третій директор
Продовження, початок на стор. 5.
У 2002 р. продав колочавську квартиру і переїхав до дітей
на Київщину, де з 2003 року проживаю в с. Яблунівка Макарівського району Київської області.
— Кого, на Ваш погляд, можна назвати «хрещеним
батьком» Колочавського заводу?
— Головна людина, якій повинні бути вдячні колочавці,
— це Веніамін Петрович Воробйов. Йому дуже подобався Міжгірський район. Він часто приїжджав сюди. Його завжди вражала гостинність верховинців. З його «легкої руки» і було прийнято рішення по Колочаві. Шкода, що він так рано пішов із
життя — у 49 років. Це сталося 7 березня 1978 р. Після його
смерті нове керівництво в Києві почало призупиняти проекти
в Колочаві. Так зупинилось будівництво майбутнього гальванічного цеху, очисних споруд, аеродрому, санаторію в Квасовці, асфальтування села тощо.
Велика заслуга і Русняка Михайла Павловича, тодішнього
голови Міжгірського райвиконкому. Він сам родом з Міжгірщини — с. Ізки. Довгий час був на комсомольській роботі: секретарем районної комсомольської організації Тячівського району, першим секретарем комсомолу на Рахівщині. Потім на партійній роботі в Ужгороді. 12 років очолював Міжгірський виконком. Пізніше був директором Синевирського парку. Поруч
із ним завжди по Колочавському проекту був і секретар райкому партії Сюсько Микола Іванович, який свого часу був директором Колочавської середньої школи і добре знав проблеми
цього села. Я маю на увазі потребу в занятості населення, будівництва житла для інтелігенції. Я не буду зараз пригадувати всіх директорів заводу, адже це був наш професійний
обов’язок організовувати роботу в Колочаві і покращувати добробут колочавців. Всім цим людям повинні дякувати колочавці. Якби не розвалився Радянський Союз, то Колочавський
завод міг стати одним із головних виробничих підприємств
області, а село перетворитись у справжнє сучасне місто, а не
тільки «смт» (селище міського типу). Пригадую, розповідали
перші працівники заводу, що наш завод спочатку хотіли будувати у Золотареві Хустського району. Про це дізнався
Штаєр В.І. і перевів питання в Міжгірський район.
— Давайте поговоримо про продукцію, яку випускав
Колочавський завод під час Вашого керівництва.
— Якщо сказати коротко — в Колочаві випускали навіть
ракети! Точніше, «ракети-мішень». Випуск тієї чи іншої продукції в Колочаві здійснювався залежно від пускових комплексів, які здавались в експлуатацію почергово у 1975, 1980,
1982 роках. Було три таких комплекси. Впливало на випуск
продукції і підпорядкування філіалу тому чи іншому заводу,
який мав уже свою специфіку. П’ять разів завод переходив
з одних рук в інші. І, як я розумію, це ще не кінець.
Коли мені доводилось бути керівником заводу, то ми випускали три готові вироби. Найскладніший — це «ракета-

мішень». Призначення цієї ракети було наступним. Коли в
повітрі наш військовий літак і його помітив ворог, то по цьому літаку обов’язково пролунає ворожий постріл. Наш пілот
на своїх приладах помітить, що в його бік летить ракета і, щоб
«обдурити» чи відвернути її в інший бік, він випускає «ракетумішень», яка і прийме весь удар на себе. Над цим виробом
працювало до 50 суміжних підприємств СРСР. В Колочаві
робили монтаж, випробування, фарбування, упаковку. Виріб називався «№104». Довжина ракети була до 2 метрів і
вироблялись дві модифікації: сухопутні (наземні) і морські. Вироби цілком таємно вивозились до Мукачева на військовий аеродром, а потім до Хабаровська. Другий виріб —
це упаковки для мінорозкидувачів. Продукція вироблялась для війни в Афганістані, яка тоді була в розпалі. Ще виробляли товари народного вжитку, «ширпотреб», як тоді говорили. Виробляли ми спеціальні рюкзаки для мисливців.
Колочавські фахівці набули такого досвіду, що навіть Експериментальний машинобудівний завод у Московській
області (м. Жуковське) робив запит у 1979 р., щоб ми направили до них на роботу 5–8 фахівців. Аналогічно час від
часу забирали наших фахівців в м. Київ та до ЗМЗ. Для прикладу, у 1978 р. ми відправили бригаду Ковача В.С., 5 чоловік
для виготовлення експериментальних склопластикових
конструкцій — виріб «№72».

ханічний завод в Углі, Міжгірський філіал Київського механічного заводу в Колочаві. Коли в Москві робились чергові
міністерські реформи, то вирішили закарпатські підприємства об`єднати в одне. Вочевидь, це рішення якось було
пов’язане і з виступами закарпатців по будівництву на території області атомної РЛС — станції по спостереженню за
літаками та кораблями військ НАТО. Закарпатцям таки
вдалося зупинити цей проект, а Москва почала, на зло, скорочувати всі майбутні військові проекти на Закарпатті.
Діючі виробництва не збільшувались.
— Кого б Ви пригадали з керівників заводу?
— Головним інженером (ця посада — фактично друга після директора на заводі) у мене був Гойберг Геннадій Григорович. Його прислали, коли приєднали завод до Дубового. Ми
інколи з ним конфліктували. Він дуже хотів бути директором.

— А коли ви були заступником у Пікульського К.Т.,
то що вироблялось на заводі?
— Перший рік роботи у 1984 р. фактично був роком навчання майбутніх спеціалістів в цехах головного заводу в
м. Києві. Сотні колочавців відряджались до столиці вчитися. Це був рік будівництва 1-ї черги. Коли в другій половині 1985 р. було введено в експлуатацію виробничий цех, то
перша продукція, звісно, була нескладною. Це «нормалі» і «напівнормалі», тобто деталі, болти, гайки, хомути тощо.
— Чи насправді планувалося в Колочаві будівництво аеродрому?
— Однозначно — так. До мене приїжджали два полковники — льотчики з Москви і оглядали околиці Колочави. Спочатку
зупинились на території між горблянським цегельним заводом і річкою Тереблею. Незручності виявились з високовольтною лінією і можливими повенями. Потім обрали варіант на «Толоці», як кажуть у Колочаві. Там, де центральний
цвинтар. Коли вже було прийнято рішення про наміри зводити
аеродром, помирає директор КМЗ В. Воробйов — великий шанувальник Колочави, сам же колочавський філіал передають
до ЗМЗ в Дубовому. А вже там були інші виробничі плани.
— Все ж таки, чому приєднали до заводу в Дубовому?

Гісем М.І. з Аржевітіним С.М. під час бесіди.

Йому в райкомі партії все відповідали, що завод військовий,
а ви єврей. Тоді в автобіографіях був обов’язковий пункт №6
— «національність», а євреї масово виїжджали за кордон. Коли
директором став Юртин В.А., він його назад відправив в Дубове. Головними бухгалтерами були наступні особи: Цьока
Юрій Юрійович. Сам він з с. Данилово. Працював у Вільшанському дитячому будинку, потім виїхав на Ужгородщину;
Сошкіна Ганна Григорівна теж була прислана з Дубовського машинобудівного заводу. У неї було недостатньо кваліфікації на головного бухгалтера. Всі звіти їздила складати в Дубове. Пізніше працювала в Міжгірї на заводі «Селена», а потім переїхала до Тересви. Главбухом був і Дудко Степан Михайлович, який в той час жив у селі. Спочатку був головою
сільпо, потім у нас головним бухгалтером, а потім знову повернувся в сільпо. Найбільше мені запам’ятався працівник
Ковач Юрій Миколайович, він був справжній «ас» у своїй роботі. Кращий із кращих. На заводі в той час було до 50 різних верстатів, в т.ч. 4 з високоточним програмним управлінням. Шкода, що з часом всі верстати зникли з Колочави.

— На території Закарпатської області були три підприємства Міністерства авіаційної промисловості. Це: Закарпатський машинобудівний завод в Дубовому, Углянський ме-

Розмову вів С. Аржевітін,
17 лютого 2012 р.

Четвертий директор

Інтерв’ю з ЮРТИНИМ ВОЛОДИМИРОМ АНДРІЙОВИЧЕМ
Народився 3 січня 1952 р.
в с. Репинному на Міжгірщині.
Після закінчення школи зробив невдалу спробу поступити
до Львівського політехнічного
інституту. Дорогою додому зупиняється у рідного брата в
Дрогобичі і там поступає до
ПТУ-3, де здобуває спеціальність «штамповщик». Працює
слюсарем-наладчиком Славського арматурного заводу в
Дніпропетровській області. Після демобілізації з лав радянської армії, з січня 1973 р. по травень 1976 р. працює
на Майданському заводі пластмас. Спочатку слюсарем —
механіком, потім наладчиком машин, згодом майстром
цеху, начальником виробництва. З цієї посади 11 березня 1983 р. був призначений директором Колочавського
заводу технологічного обладнання. На цій посаді перебував до 1994 р.
— Як приймалось рішення про переведення Вас у
Колочаву?
— Мені було 30 років. Працював я начальником виробництва на Майданському заводі пластмас. У 1980 р. вступив
у партію комуністів. Викликає мене Перший секретар райкому партії Анатолій Сятецький і каже, що є думка направити
мене керівником заводу у Колочаву. Дає два дні для роздумів. Вочевидь, спрацював і авторитет мого батька, який колись був головою колгоспу, потім очолював земельний устрій у районі. Через декілька днів я вже був представлений
колочавському колективу.

— Яке було Ваше перше враження в Колочаві на
заводі?
— В той час Колочавський завод переходив від Закарпатського машинобудівного заводу (смт Дубове) до Володимирського виробничого об’єднання «Техніка» (м. Володимир, Росія). Панувало якесь безвладдя. Люди ходили цілими «толпами» по поверхах. В цехах була відсутня дисципліна. Працівники не розуміли, що їх чекає далі. Тепер потрібно було переходити на випуск нової продукції. ВВО «Техніка» спеціалізувалось на випуску обладнання для літаків,
здійснювало наукові розробки. Через три тижні я вже був
у «Техніці» на доповіді у Немонтова Олександра Андрійовича з своїми пропозиціями. Кажу, роботи немає, зарплату платити нічим. Радить мені, поки що, відпускати людей
у відпустки. Я зібрав керівників і ми прийняли рішення залишити чоловік 200–250, а іншим запропонувати відпустки за свій рахунок.
— Яку продукцію ви виробляли у складі об’єднання
«Техніка»?
— Найперше, ми відправили до Володимира 20 чоловік
на вивчення нових зразків майбутньої продукції. Декілька фахівців приїжджало до Колочави. Багато трудився головний
інженер Гойберг Геннадій Григорович. У кінці 1983 р. ми вже
випускали слюсарні машинні тиски з поворотом, свердлильні верстати С-30, роботи-маніпулятори МРЛ — 200. Цю
продукцію ми випускали по кресленням і документації, отриманим з Володимира. Після цього починаємо масово повертати людей з відпусток. Пізніше налагодили випуск агрегатних верстатів з 4–ма фрезерними головками А-7. Доводилось випускати і товари народного вжитку — сервіру-
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вальні столики. Настали такі часи, коли заходить до мене в
кабінет головний бухгалтер Дудко Степан і каже: «Володимире Андрійовичу, у нас на рахунку багато грошей, що будемо
з ними робити?» Я йому відповів, що будемо розбудовувати соціальну сферу села. Частково грошима поділились і з
вищестоящою організацією — відправили один мільйон
рублів. Коли я прийшов на завод, працювало близько 300
чоловік. У найкращі часи працювало до 750.
— Що вдалось Вам реалізувати з Ваших планів?
— Найперше взялись за будівництво житла. Потреба тоді
була у 130 сімей. Почали будівництво двох 12-квартирних будинків. Ще один будинок незавершений залишився від КМЗ.
У 1985 р. здали 18-квартирний, а у 1991 р. — 20-квартирний
будинки для спеціалістів заводу. Розробили документацію та
побудували у 1989 р. дитячий садок з басейном на 600 місць.
Наступним кроком було будівництво лікарні на 150 ліжко-місць.
Розробили документацію і прив’язали її до діючої лікарні. Головний лікар району Шанта Ілля Іванович погодив наші плани. Далі взялися за газифікацію села. Завезли самовивозом труби з Новомосковська Донецької області на 4 кілометри, 3 км
з яких проклали вже як трасу. Займався цим протягом 1991—
1994 рр. Савка Юрій Павлович. По газифікації було вирішено
до 60 % справи. Шкода, що ці зусилля виявились марними. Щоб
покращити виробництво, ми відкрили свій гальванічний цех,
але неофіційно, бо нам не дозволяли будувати очисні споруди
для обслуговування гальваніки. З Володимира ми отримали 25
хороших верстатів. Пригадую, у планах у нас було будівництво
невеликого профілакторію — санаторію у Квасовці, але місцеве керівництво не дозволило це зробити колись ще киянам, така
доля спіткала і нас. На Боркуті була лише маленька лазня на
ставках, а поруч стояла колишня лазня Буштинського лісо-
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комбінату. Доводилось там «парити» гостей нашого заводу. А
ми могли тоді звести потужний санаторій. Проблем у нас із реалізацією продукції не було — все відправлялось за рознарядкою з Міністерства. Працювали ми на військово-промисловий
комплекс, оплата за продукцію проводилась без затримок. Такий піднесений стан тривав до розпаду Радянського Союзу. Між
іншим, завдячуючи зусиллям заводу, Колочава вийшла на новий статус — із села була перетворилася в селище міського типу.
Потім все покотилось стрімко вниз.

бінованому паливі — газу і дровах. Збереглись у нас колишні креслення від деревообробних верстатів. Ми їх теж використали і розпочали невеличке виробництво. Отримали замовлення від Київського заводу «Буревісник» по виготовленню

— Чому Ви покинули завод?

— Що відбувалось на заводі після розпаду СРСР?
— Аналогічний нашому завод був і в Углі Тячівського району. Викликають нас, ще у 1990 р., в Росію на нараду в «Техніку». Немонтов, як народний депутат, вже знав, що чекає СРСР.
Говорить нам: «Скоро між нами буде кордон, таможня. Працювати будемо зовсім по-іншому. Скоро у вас буде новий командир. Вочевидь, український Міноборонпроммаш. Готуйтесь». Скоро так все і сталося. Всі колишні виробничі і економічні стосунки починаючи з 1991–1992 рр. розірвались, як
нитка. Виробництво почало зупинятись. Майже 700 чоловік
залишалось без зарплати. Їду я в Київ до нових «власників».
Пропоную наші можливості, плани, пропозиції. Високі чиновники мені відповідають: «Все це дуже добре, але нічим помогти не можемо. Переходьте на випуск лопат, вил, тачок, грабель і таке інше. Ідіть в проектні інститути, нехай вам документацію розробляють». Беру я корчаги з вином і по інститутах.
В одному із проектних інститутів «намалювали» нам документацію на універсальні газові котли, що працюють на ком-

(ПШ- 6). Для колочавського заводу почалась нова ера — перехід у підпорядкування Красилівського агрегатного заводу
в статусі філії, а згодом — структурного підрозділу цього заводу
без свого рахунку, без свого балансу. КЗТО перестає існувати як самостійна юридична особа. В Колочаву було відряджено
їх представника — спостерігача Кобильчука Івана Матвійовича.
Згодом він стане і директором заводу, а у січні 1995 р. на цю
посаду заступив колочавець Іваниш Іван Васильович, колишній парторг заводу.

Юртин В.А. з Аржевітіним С.М. під час бесіди.

квартирної сигналізації АПК. Завод реле і автоматики замовив нам мікроелектродвигуни, вигибочні машини, металоріжучі ножиці, кутові машини на пневматиці. З Берегова поставили нам обладнання для намотки котушок. Для цього процесу ми набрали 100–120 жінок. З грошима починалась суцільна проблема. Ніхто не платив, всі в країні розраховувались
не грошима, а «по бартеру», тобто товарами. Необхідно було
після розвалу СРСР розподілити майно «українське і російське»
між Владимирським заводом і нами. Ми віддали їм останню
продукцію — 3 верстати, а вони нам віддали 30 малих верстатів

— Після розвалу СРСР і розірвання виробничих стосунків між колишніми підприємствами оборонного комплексу
я відчув, що виробництва не підняти. Країна почала жити своїми проблемами. Це дуже впливало на мене морально. Останньою краплиною стала розмова з Федурцьо Антоном Юрійовичем — представником Президента в Міжгірському
районі. Він зібрав керівників заводів району (Електрон, Селена, Пластмас, КЗТО) і почав читати мораль. Звинувачував
у призупиненні виробництва кожного із нас. Я не витримав
і написав заяву про звільнення. Через декілька днів я вже
працював у Лісбанку. На роботу мене запросив керівник банку Сивуля Василь, з яким я разом навчався. З того часу я працював у різних колективах, але ті 12 років, що були проведені в Колочаві, виявилися найкращими в моєму житті.
Розмову вів С. Аржевітін,
13 березня 2012 р.

П’ятий директор

Інтерв’ю з ІВАНИШЕМ ІВАНОМ ВАСИЛЬОВИЧЕМ
Народився 24 червня
1949 р. в с. Колочава. До вступу в університет працював лаборантом в Колочава-Брадолецькій школі. В 1973 р. закінчив Ужгородський державний університет і отримав
спеціальність «математик-обчислювач». З 1968 по 1975 р.
працював вчителем математики у Колочавській СШ. У
вересні 1975 р. був призначений директором Лісковецької восьмирічної школи. На
цій посаді перебував до вересня 1977 року. З 1 вересня
1977 р. по серпень 1983 р. працював секретарем партійної
організації Колочавського заводу. Спочатку був призначений заступником начальника цеху, потім старшим інженером, а за цим — старшим інженером-технологом. З вересня 1983 р. по серпень 1979 р. одночасно працює вчителем Колочава-Горбівської ЗСШ. Після звільнення із
заводу 22 серпня 1983 р. був призначений директором Колочавської СШ. На цій посаді перебував до грудня 1994 р.
У січні 1995 р. вдруге повернувся на завод, де до серпня
1997 р. обіймав посаду директора КЗТО. За сумісництвом
працював вчителем інформатики. Після цього повернувся вчителювати на постійній основі в Колочавську ЗОШ
1–3 ступенів вчителем інформатики. Іваниш І.В. — відмінник народної освіти УРСР, нагороджений грамотою Міністерства освіти України.
— У Вашому житті були два етапи роботи на заводі. Давайте поговоримо про них.
— На першому етапі мені випало розбудовувати первинну партійну організацію заводу. До мого приходу на
завод парторганізація складалася з семи партійців — киян
із КМЗ, яку очолював Єфременко Віталій Васильович. За
час мого перебування на посаді секретаря парторганізації
кількість членів партії і кандидатів зросла до 53 осіб. Після мене партійні справи вела Сметаннікова Олена Григорівна, потім Беца Микола Дмитрович, Веретяк Володимир Іванович. В цехах були створені цехові партійні
осередки. Їх очолювали комуністи Шимоня Олександр
Миколайович, Столець Василь Юрійович, Ворон Микола Юрійович, Пишка Леонід Йосипович, Лугош Іван Іванович. Одночасно з партійною організацією діяла і комсомольська організація. Секретарями були Буркало Петро Васильович, Столець Ганна Юріївна, Ледней Юрій Васильович, Коварданій-Савинець Любов Олександрівна,
Банга Василь Васильович, Павлюк М. (на жаль не
пам’ятаю ім’я та побатькові). В громадському житті заводу
важливу роль відігравала і профспілкова організація. Профоргами були: Шабатін Степан Іванович, Тільняк Федір
Михайлович, Матічин Федір Миколайович, Секереш Василь Юрійович, Коварданій-Савинець Любов Олександрівна. При КЗТО діяв гурток самодіяльності, який вів
Штаєр Іван, футбольний клуб «Полонина» з капітаном команди Бецою Володимиром. При заводі діяла народна до-

бровільна дружина під керівництвом Савки Ю.П., яка
складалась в середньому з 50 чоловік. Коли на роботу направляв райком партії, то вони приймались майже в
обов’язковому порядку.
— Які ж головні завдання були в парторганізації?
— Звісно, найперше — це запровадження і виховання
серед працівників заводу марксистсько-ленінської політики. Тоді ж був єдиний і неділимий могутній Радянський
Союз і його керівна сила — КПРС. Найбільше зусиль і відповідальності комуністи покладали на виконання державного плану. Разом з профспілковою організацією
реалізовували соціально-культурні заходи. Всі серйозні
порушення першими розглядались партійною організацією. Для прикладу. Був такий випадок. Директор заводу Гісем Микола Іванович після святкувань випустив всю
рибу в Тереблю із ставків у Квасовці. Це питання набуло
резонансу в районі. Почали скаржитись лісники. Наша
партійна організація вимушена була реагувати. Ми винесли догану із занесенням у партійну картку. В районі змінили наше рішення на «без занесення у картку». В районній газеті з’явилась публікація від лісгоспу про своє невдоволення, і через 8 місяців на партійному Пленумі (прирівнюється до з’їзду) було прийнято рішення про звільнення Гісема М.І. Звичайно, подія зі ставками була лише
привід, щоб звільнити Миколу Івановича. Причина була
інша. Пригадую ще один колочавський приклад, про
який навіть радіопередача «Голос Америки» сповіщала.
В той час КЗТО випускав ракети-мішень Р-142, які були
дуже схожі на американські крилаті ракети. Це була
єдина держпланівська програма по випуску таких ракет
в Колочаві на весь СРСР. Ми підготували групу з 30 чоловік для проведення навчання в Таганрозі Ростовської

області. Мене, як секретаря парторганізації, призначили
керівником цієї групи. Так сталось, що нас ніхто не попередив про нерозголошення державної таємниці і не відібрав відповідну підписку про це. Люди наші по дорозі
взяли та й розповіли про ракети. Через деякий час «Голос Америки» передає, що в Закарпатті СРСР таємно випускає крилаті ракети. Тоді у нас інспектором 1–го відділу
був Беля Петро Петрович. Викликають все керівництво
з Дубового і нашого заводу в Ужгород до найвищого начальства. Читають всім мораль. Злий сидить начальник
держбезпеки області. Я попросив слово і кажу, чому у нас
ніхто не взяв підписку про нерозголошення? Ракети учбові, тому ми і не догадувались про особливі секрети. Тоді
нас — колочавців, попросили вийти з кабінету, а вищому
керівництву ще довго вправляли розум. Багато було проведено партійних зборів з різними «розборками». То на
спір за 25 рублів хлопці скакали у випробувальний для
ракет басейн з водою, то перепливали озеро, то, випивши, десь «уфіглюють». Все це проходило через партійні
збори, яких було проведено сотні.
— Чи доводилось Вам зустрічатись з самим конструктором Антоновим?
— Так, навіть декілька разів. Перший раз, коли я навчався в університеті. На фізико-математичну кафедру Ужгородського державного університету (УжДУ) прийшло замовлення від Київського механічного заводу на деякі дослідження.
В Київ відправили 3 особи. На вокзалі нас зустріли з «Волгою».
Привезли на завод. Деякий час ми почекали у приймальні і
потім нас запросили в кабінет до Антонова. Він запитав нашого представника з кафедри, як ми оцінюємо виконану роПродовження на стор. 8.

Цікавий факт
До складу Адміністративного управління у 1982 р. входило 53 особи. Серед них: заступник директора — Неймет
Юрій Юрійович, головний інженер — Гойберг Геннадій Григорович, начальник БТЗ — Гісем Марія Андріївна, начальник
ПДБ — Сешніков Валерій Валентинович, в.о. начальника
ОМТС — Дербак Василь Михайлович, начальник техбюро —
Назаров Олександр Георгійович, начальник транспортної
дільниці — Булик Василь Іванович, начальник ЕМО — Зікеєв
Віктор Григорович, завідуюча медпунктом — Росада Галина
Михайлівна, завідуюча їдальнею — Двуйло О.І., начальник
відділу верстатів — Андрусь Василь Матвійович, начальник
відділу кадрів — Субота Іван Іванович, в.о. начальника ВТК —
Павлей Микола Йосипович, головний бухгалтер — Дутко
Степан Михайлович, заст. гол. бухгалтера — Сошнікова Ганна
Григорівна, начальник АХО — Лехман Ганна Федорівна, начальник БСЦ — Лехман Юрій Юрійович. Керівником гаража
був Булик Василь Іванович, начальником механічного цеху
— Андрусь Володимир Андрійович, заступником — Комаров
Олександр Олександрович, начальником команди ВОХР —
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Дербак Василь Іванович, начальником механоскладального
цеху — Крупський Олександр Іванович, заступником —
Савка Юрій Павлович.
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П’ятий директор
Продовження, початок на стор. 7.
боту. Він відповів, що десь в 10 тисяч рублів. Антонов подзвонив по телефону і наказав виплатити УжДУ ці гроші. Нам
же виплатили по 70 рублів кожному. Пізніше я дізнався, що
це був сам Антонов. Вдруге я його бачив під час відкриття у
нас в Колочаві заводу. Мене як парторга включили в групу супроводу Антонова. Там, де повинен був проходити Антонов, доріжки посипали шутром, щоб не було грязі. Він проходить і
каже: «Краще ви б зробили доріжки, де люди ходять». Ще один
раз я зустрічався з Олегом Костянтиновичем у нього на дачі.
Наша колочавська бригада робила ремонтні роботи. Він
мене запросив, як секретаря партійної організації. Казав, що
партійці не підводять. Ми довго говорили про колочавський
завод. Просив мене зробити багато фотографій. Сміявся, коли
розповідав, як колочавські хлопці у нього просили гроші у борг
на пиво, а потім забували віддавати. Часто повторював, що з
лісоруба вже настав час робити конструктора.
— Що спричинило Ваше повернення вдруге на завод,
вже директором.
— Це було на початку 1995 року. В цей період КЗТО ще
працював як самостійний завод у складі Красилівського
об’єднання і лише з 1996 р. його перевели у статус підроз-

ділу без можливості здійснювати самостійну діяльність.
Мене до себе в Міжгір’я запрошував представник Президента
в районі, можливо, до десяти разів. Розповідав, що є замовлення на виготовлення котлів в Якутію, різні металеві ви-

Іванишин І.В. з Аржевітіним С.М. під час бесіди.

роби в Тюмень, передбачались замовлення і в Москву. У
1994–1995 рр. в Колочаві була солідна група бізнесменів (німці, французи, італійці), які хотіли на базі КЗТО розгорнути свої
плани. Умова у них була одна — КЗТО повинен бути в статусі

акціонерного, а не державного підприємства. Я готував
відповідні матеріали для Кабінету Міністрів, ходив по чиновниках. Таких було багато «ходаків», як я. У кого були в
портфелі «мотивації» — тим чиновники і підписували прохання. Я такого портфеля не мав. Ще один серйозний аргумент тоді був. На законодавчому рівні приймались рішення
про створення вільних економічних зон в країні, в т.ч. і на Закарпатті. Красилівський завод був зацікавлений через
КЗТО здійснювати свою економічну діяльність, враховуючи
пільги для вільних економічних зон. Була розроблена програма поставки 300 газових лічильників за кордон. Мені здавалося, що прийшов час відродження КЗТО, країна виходила
з економічного тупика після розвалу Союзу. Насправді, все
вийшло навпаки. Росія відмовилась від закупівлі котлів, з роздержавленням КЗТО не вийшло, Красилівський завод у 1996
р. позбавив Колочавський завод госпрозрахункової діяльності і зробив КЗТО своїм «цехом». В Колочаву було направлено представника з Красиліва Кобильчука Івана Матвійовича із особливими повноваженнями. Він без погодження зі мною почав підписувати різні документи, вивозити верстати тощо. Враховуючи ці всі фактори, влітку 1997 р.
я прийняв рішення повернутись на роботу до школи.
Розмову вів С. Аржевітін,
11 березня 2012 р.

Сьомий директор

Інтерв’ю з АНДРУСЕМ ВОЛОДИМИРОМ АНДРІЙОВИЧЕМ
— Розкажіть коротко
про себе.
— Народився в Колочаві 8
жовтня 1947 р. Після закінчення у 1966 р. школи, був
призваний в армію. В рядах радянської армії перебував до
1969 р. Після демобілізації поступив на роботу до Майданського заводу пластмас. Працював на посадах старшого
диспетчера, начальника пресового цеху, начальника виробництва. В березні 1980 р. перевівся на Колочавській завод, який на той час перейшов
зі складу Київського механічного заводу до складу Закарпатського машинобудівного заводу (ЗМЗ). Три роки працював на посаді начальника механічного цеху, а з травня
1984 р., майже 10 років, начальником виробництва. З 1976
по 1980 р. навчався у Львівському технікумі радіоелектроніки по спеціалізації «обробка металів різанням». Потім
з 1994 р. працював директором різних приватних підприємств. В березні 2001 року мене призначено в. о. директора
Державного підприємства «Колочавський завод технологічного обладнання». По теперішній час я виконую цю функцію. Виробництва, звичайно, ніякого не має. Мені доводиться готувати лише різноманітні довідки. В основному це
питання колишніх заробітних плат працівників заводу
для оформлення різних соціальних виплат і пенсій.
— Коли Ви були начальником виробництва в
1980 –1990 рр. яка продукція була головною?
— В часи ЗМЗ Колочавський завод виробляв візки для
транспортування авіаційних двигунів та для демонтажу
двигунів літака. Вироблялась військова продукція: виріб
для розкидання протитанкових мін (ВМР), ракети-мішені. В часи КЗТО продукцією було: мініроботи (автоматична
подача металевих предметів, заготовок, шестишліцельний верстат для механічної обробки деталей (6 штук лише
зробили), настільний свердлильний верстат, фотозчитуючий пристрій для верстатів з програмним управлінням.
Виготовлялись також товари народного попиту — сервірувальні столики, дачні садові меблі. Коли наш завод
став філіалом №1 (КЗТО) КАЗ, то виробництва не було
ніякого.
В кращі часи на заводі працювало до 800–820 чоловік. Середня зарплата хорошого спеціаліста в два рази
більша була за зарплату вчителів (середня з/пл. вчителя
— 150 рублів, середня з/пл. кваліфікованого спеціаліста
заводу 300–350 рублів на місяць). Високооплачувані
категорії працівників отримували до 900 рублів.
— Які об’єкти соціальної інфраструктури були
зведені на території села заводом?
— Завод у 80–90-х роках відігравав головну роль в житті села. Звичайно, в той час у селі непогано стояв колгосп
«Радянське Закарпаття», в якому працювало багато колочавців. Але у заводу були більші можливості, ніж у місцевого колгоспу. Для колочавців силами заводу було побудовано: дитсадок на 100 місць (сьогодні в цій споруді

розташована лікарня), зведено два 18-квартирні будинки,
два 12-квартирні, три 4-квартирні. Будинки були здані в
експлуатацію з централізованим опаленням і каналізацією. Була побудована нова багатоповерхова школа, сільська рада, присадибні будинки і, звісно, завод допомагав
своєю будівельною бригадою на добровільних засадах. Будівництво заводу на теренах села спонукало прискорення зведення телевізійної вежі в селі, телефонізації основних
об’єктів села. Важко переоцінити те, скільки здобуло
спеціальної освіти колочавців завдячуючи роботі на заводі.
Молодь мала можливість по-сучасному проводити своє дозвілля: був вокально-інструментальний ансамбль, народний театр, футбольна команда, путівки для оздоровлення тощо. Без сумніву, в радянський період завод виростив нову інтелігенцію в селі. А головне — майже половина працездатного населення села була забезпечена
роботою і хорошою зарплатнею.

трачено на питання: передавати чи не передавати Колочавський філіал з державної власності у комунальну
власність? Було декілька спроб різними інвесторами
придивитися до цього об’єкту, але рішення так і не приймалось з їхнього боку. Можливо, як це у нас в Україні буває, їх високі чиновники «злякали», або фактичний стан
не привабив. Велика незручність — це віддаленість від залізниці, погані під`їзні дороги, великий метраж площі, який
зазнав природного руйнування. 10 років тому Державний
комітет промислової політики прийняв рішення про ство-

— Кого Ви пригадуєте як хороших керівників, що
працювали значний час на заводі?
— Звичайно, за 20 років активної діяльності заводу багато працювало керівників на тій чи іншій дільниці роботи.
В перші роки, як правило, роботу організовували київські
фахівці, потім декілька керівників було відряджено з Дубового. Напевно, всіх так і не пригадаєш. Не хотілось би
когось забути, щоб не ображались.
— Все ж таки, пригадайте.
— Директорів не буду називати. Ви про них все одно
на сторінках газети пригадаєте. Головний технолог — Гриняєв Михайло Михайлович, головний механік — Ковач
Михайло Іванович, головний інженер — Гойберг Геннадій Григорович, начальник цеху №1 — Беца Федір Васильович, начальник цеху №10 — Ігнатишин Василь Іванович, начальник ремонтно-будівельного цеху — Лехман
Юрій Юрійович, головний бухгалтер — Дудко Степан Михайлович, начальник планового відділу — Матійчин Федір Іванович, Андрусь Марія Юріївна, Гісем Марія Андріївна,заступник директора — Неймет Юрій Юрійович,
начальник столярного цеху — Шпилька Іван Васильович,
начальник транспортної ділянки — Булик Василь Іванович, Андрусь Василь Андрійович, начальник відділу кадрів — Секереш Василь Юрійович, начальник матеріально-технічного постачання — Савка Юрій Павлович, начальник 1-го відділу — Беля Петро Петрович, Барна Михайло Васильович, начальник охорони — Макар Юрій Федорович, головний енергетик — Орищук Ігор Володимирович... Хорошими молодими спеціалістами Харківського авіаційного інституту були Крупський Олександр,
Гриняєв Михайло, Розумяк М.
— Ви сьогоднішній керівник заводу. Яка подальша доля, на Ваш погляд, чекає на Колочавський завод?
— Ви прекрасно розумієте, те що залишилося від заводу, назвати заводом дуже важко. Залишилося лише майно, тобто стіни. Після розвалу Радянського Союзу і передачі заводу з одних рук в інші по дорозі «губились» і виробничі стосунки, і персонал, і верстати. Багато років по-
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Андрусь В.А. (другий зліва).

рення на базі нашого заводу Державного підприємства
«Колочавський завод технологічного обладнання». В
2012 році передбачається провести державний аукціон
з продажу цього об’єкту. Всі необхідні документи для цього процесу підготовлено. Будемо надіятись, що Колочаві
і колочавцям пощастить знову і завод знайде ефективного
інвестора.
Розмову вів С.Аржевітін.
17 грудня 2011 р.

Цікавий факт
Більшу частину відряджених на навчання у
Київ колочавців зарахували в цех № 1, де готували
майбутніх кваліфікованих фрезерувальників, токарів та слюсарів різних розрядів. В цеху № 5 навчалися столяри, в цеху № 6 — слюсарі механооброблювальних робіт, в цеху № 12 — маляри, в цеху
№ 14 — слюсарі-ремонтники, в цеху №15 — слюсарівентиляційники, у відділі ОГЕ — монтажники зв’язку. Бригадирами будівельних груп були Росоха
Юрій Іванович і Лехман Юрій Юрійович, столярів —
Драч Юрій Іванович, каменщиків — Росада Іван Йосипович.
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Відкриття заводу
Фото Лизогубенка А.І.
31 жовтня 1974 р. відбувся довгоочікуваний пуск першої черги Колочавського заводу. З цього приводу керівник
КМЗ О.К.Антонов видав наказ про нагородження відповідних працівників. Вісімнадцять осіб були нагороджені іменними годинниками, двадцять п’ять — Почесними грамотами, двадцять вісім — Подяками, двадцять сім — отримали пре-

мію в розмірі 25 карбованців. Керівник Колочавського заводу Когут І.М. був відзначений Грамотами Облвиконкому
і Обкому комуністичної партії Закарпаття. Головною ж нагородою для колочавців стало те, що 384 особи отримали
постійну роботу в своєму рідному селі, поруч зі своїми сім’ями.
Таке сталось вперше в історії Колочави.

Спогади

Інтерв’ю з Героєм соціалістичної праці
НАУМЕНКОМ ВОЛОДИМИРОМ ВАСИЛЬОВИЧЕМ
— Ви — Герой соціалістичної праці, перший, хто
запустив верстат в Колочаві і виточив першу деталь.
— Так, мені випала велика
честь в 1975 році це зробити.
— Давайте спочатку
про Вас і Вашу професію.
— Народився я 26 листопада
1928 р. в с. Яблонька Київської області. Тепер наше село приєднали
до м. Буча. На заводі Антонова я
працював з 1952 по 1990 рр.
Моя спеціальність — токар, токар-карусельник, координатно-розточник. Вчився у ФЗН. Працював зразу після війни на Київському
авіазаводі № 473. Приходив до нас Хрущов, а я біля верстата на
двох ящиках стою, щоб дістати до фрези. Протягує мені руку, я
витер ганчіркою свою і йому протягнув. З конструктором Антоновим зустрічався багато разів. Він мене не раз по плечу хлопав,
коли я виконував експериментальну роботу для нього. Але на все
життя мені запам’ятались ті два дні, коли я був у Колочаві.

всім. В Колочаву їхали Воробйов Веніамін Петрович (директор КМЗ), Резнік Павло Денисович (заст. по капбудівництву), Жданов Михайло Євгенович (головний інженер),
Максаков Павло Іванович (нач. складального цеху № 3), Пунішев Володимир (комсорг), Котляр Олег Григорович (парторг), декілька заводських представників, прізвища яких
я вже не пам’ятаю. Був у складі делегації і представник від
Міністерства з Москви. Він весь час мені казав «Герой — со
мной», бо мені за пару місяців до цієї поїздки у квітні місяці
1975 р. якраз вручили орден Героя Соціалістичної Праці.
Керівництво КМЗ мені наказало, щоб великому чиновнику все сподобалось, бо від нього залежало подальше фінансування заводу в Колочаві.

— Яке Ваше завдання було при відкритті заводу?
— При відкритті заводу було багато людей. Першим виступив Ворбйов, потім хтось із ужгородських партійних діячів. Мені було доручено, поки йтиме мітинг, запустити станок і виточити деталь. Ще в Києві мені сказали, що потрібно виточити таку деталь, щоб її цікаво було показати
людям. Цікаву деталь можна виточити за 3 — 4 години. Я
знав, що в Колочаві у мене такого часу не буде, тому заготовку зробив у Києві. Коли мітингували, я включив руПродовження на стор. 10.

— Розкажіть про склад делегації, яка відкривала
Колочавський завод.
— Делегація була у складі десь 10 чоловік. Мені в купе
погрузили багато ящиків на дорогу, щоб веселіше їхати було

Науменко В.В. навчає токарній справі.
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Родина Науменків зі С. Аржевітіним під час бесіди.
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Спогади
Продовження, початок на стор. 9.

Києві навчав токарної справи. Пригадую, одного разу колочавці прямо в цеху для киян давали концерт. Дівчататокарі так гарно співали, наче точили.

— Дуже гостинні люди. Коли ми переїхали в те місце,
де мінеральна вода біжить… Так, так Квасовець, …сіли їсти.
Дають нам страву з кукурудзяного борошна та сиру.
Якийсь міжгірський начальник каже, попробуйте, що
їдять наші люди. Хтось заносить відро з мінеральною водою, а вона наче кипить у відрі, підстрибує. Коли почали
співати гуцульські пісні, то пропало бажання повертатись
до Києва. Думаю, московському чиновнику надовго запам’яталась Колочава, як і нам. Не повірите, декілька місяців тому колочавці мені перекривали веранду. Бригада працювала на будівництві біля школи в Бучі, я підійшов і попросив на день-другий до мене. Розговорились
за столом, а я кажу, що був у Колочаві 35 років тому. Їх
начальник, прізвище я не запитав, сказав, що працював
на заводі на координатно-розточному верстаті. Ось так довелося знову пригадати Колочаву.

— Що Вам ще вкарбувалось у пам'ять за 2 дні перебування в Колочаві?

Розмову вів С. Аржевітін.
28 лютого 2012 р.

мунський верстат і почав обточувати заготовку. Десь через тридцять хвилин я завершив токарний процес, підійшов до трибуни і вручив деталь. Здається, партійному чиновнику. Мене попросили до слова і я сказав, що тепер у
колочавців буде хороша робота, що тут нові хороші верстати. Сказав, що далеко їхати з Києва до Колочави, треба невеличкий аеродром зробити тут.
— А як виглядала та деталь — фактично перша
офіційна продукція заводу?
— Важко її словесно описати. Я Вам її зараз намалюю.
Коли після мітингу колочавські токарі, які мали невеликий досвід, почали розглядати деталь, один із них каже:
хіба можна за такий короткий час виточити таку деталь?
А другий йому відповідає — можна, він же Герой, тому і виточив. Між іншим, я багатьох колочавців у своєму цеху у

Ескіз цієї самої деталі…

Спогади

Інтерв’ю з ШАБАТІНИМ СТЕПАНОМ ІВАНОВИЧЕМ
— Ви перший начальник
виробництва Колочавського заводу. Як Ви організовували виробничий процес
на новостворюваному підприємстві?
— Перед поїздкою в Колочаву моя посада була начальник механоскладального цеху
№10 у м. Києві. Майбутні головні спеціалісти Міжгірського
філіалу проходили підготовку і
навчання у моєму цеху. Пройшло багато молоді, в т.ч. і біля 10 дівчат навчались токарній
справі. Коли завершились будівельні роботи, потрібно було
підготувати головний цех до запуску. Я виїхав до Колочави.
Головним завданням було розставити всі верстати по технологічному циклу. Робили ми це разом з механіком Сахном
і першим начальником цеху Рішком. Верстатів було близько 50. Серед них токарні, фрезерні, шліфувальні, розточні. До
механоскладального цеху входила і слюсарна дільниця з
свердлильними верстатами (десь біля 3-х штук). Всього персоналу в головному механоскладальному цеху було до 80–
100 осіб в одну зміну. Між іншим було до 20–25 жінок в числі токарів. Одночасно було організовано окрему деревообробну дільницю (6–8 верстатів). В планах передбачалось запустити агрегатно-складальний цех. Це виробництво крил
для літаків, елефонів, інтерцинторів, рулів висоти тощо для
управління літаками. В проекті був і гальванічний цех. Але
ці два цехи так і не були розпочаті.
— Пригадайте перших київських керівників — спеціалістів, які були відряджені до Колочави.
— Директором філіалу був Когут Ігор Маркович. Ми разом з ним жили в будиночку відпочинку в Квасовці. Тоді завершувались оздоблювальні роботи новозведених багато-

кімнатних будинків. Часто грали в шахмати. В Колочаві я перебував з жовтня 1974 р. по листопад 1978 р. Когута звільнили за якісь прорахунки. Після запуску 1-ї черги в Колочаві
працювали Дзуба Григорій (головний інженер), Резнік Павло Дмитрович, Мироненко Аркадій, Миненко Євгеній Ілліч
(проектувальник виробництва), Єфременко Віталій Васильович (начальник постачання), Влащенко Олексій Михайлович (начальник техбюро), Соколов, Харциз Василь Іванович
(відповідальний за будівництво), пізніше його змінив Новоселецький Дмитро, Вишомирський Едуард (головний
енергетик).
— Як відбувалось відкриття заводу?
— За запуск механічного цеху відповідав я. З Києва повинна була приїхати ціла делегація до 10 чоловік на чолі з
керівником КМЗ Воробйовим Веніаміном Петровичем. На відкриття я запросив Гараніна Володимира Григоровича, який
допоміг підготувати плакати типу «Дадим стране продукцию!».
Він постачав нам в Колочаву інструменти. Першу деталь повинен був виточити Герой соціалістичної праці Науменко Володимир Васильович, який приїхав з цією метою з Києва. У
відкритті приймав участь і перший начальник механічного
цеху Рішко. Все відбулось, як ми запланували. Верстати загуділи. Я показав роботу на фрезерному верстаті, Герой соцпраці Науменко В. — на токарному. Так запустили завод. Було
багато людей.

великий вантажний автомобіль. Аеродинамічну трубу використовували для «продувки» аеродинамічних моделей. Наприклад, модель майбутнього літака розташовують в трубі і
випробують. Труба в діаметрі була до 6 метрів. Після цього
замовлення продовжували виконувати нормалі: кронштейни, тяги, кардани, гвинти для управління лопастями на літаках тощо. Крім виробничих завдань, мені довелось багато виконувати громадської роботи як голові профкому заводу.
— Ви сьогодні ще працюєте на Державному підприємстві АНТК імені О.К. Антонова?
— Так, мені зараз 86 років і я провідний інженер у відділі комплектації і зовнішніх поставок. Дуже часто пригадую ті часи, коли мені доручили бути першим началь-

— Яку першу продукцію довелось випускати?
— Вчились спочатку випускати нормалі, тобто просту продукцію: болти, гайки, гвинти, хомути тощо. Потім КМЗ отримав серйозне замовлення від Центрального авіаційного
центру (м. Жуковський в Підмосков’ї) щодо виготовлення конструкцій для аеродинамічної випробувальної труби. Це замовлення ми виконували майже місяць. До комплектації входили: вал — стержень, фітинги, качалки, кардани, тяги, хомути
та різні кріплення. Все це за обсягом не поміщалось в один

Шабатін С.І. з Аржевітіним С.М. під час бесіди.

ником виробництва Колочавського філіалу ЗМЗ. Це була
дуже хороша сторінка в моєму житті на користь мого заводу і колочавців.
Записав С. Аржевітін на ДП «Антонов»,
27 лютого 2012 р.

Спогади

Інтерв’ю з ВЛАЩЕНКОМ ОЛЕКСІЄМ МИХАЙЛОВИЧЕМ
— Як приймалось рішення про Ваше направлення в
Колочаву?
— Мене і мою дружину Валентину Миколаївну Влащенко,
як молодих спеціалістів, направили в Колочаву створювати технологічне бюро. Мене призначили начальником техбюро, дружину старшим інженером-технологом цього ж бюро. В Колочаві
ми перебували з літа 1975 р. по
осінь 1978 р. Головним завданням нашого підрозділу була розробка технологічних процесів,
розробка документації та паспортів на продукцію, підготовка креслень тощо. В той час ми отримали велике замовлення на виготовлення найбільшої на той час аеродинамічної труби — модель АТ-106. Звісно, в зв’язку із цим роботи в техбюро було більше ніж потрібно. Саме в цей час на заводі відбулась надзвичайна
ситуація — заточник Сюгай Василь поліз за прихованою пляш-

кою в електронну шафу і отримав серйозне поранення струмом.
Його врятував Ковач Михайло, який зробив йому вчасно штучне дихання. Це «ЧП» призвело до того, що з посади було знято
першого начальника механічного цеху Рішко, який лише півроку
був керівником. На його місце призначають мене. Фактично я
був другим начальником механічного цеху в Колочаві. Разом з
досвідченим начальником виробництва Степаном Івановичем Шабатіним ми організували технологічний процес, запускали все нові і нові верстати.
— На Вашу долю випало формувати головний цех
заводу — механічний. Яка була його структура?
— В цеху працювало близько 220 осіб, верстатів було до 60.
Робота організовувалась у дві зміни по 8 годин. Цех розділявся на дільниці. В кожній дільниці був свій майстер. Один майстер міг організовувати роботу і декількох дільниць. Найбільшою
була токарна дільниця — 15 верстатів, далі фрезерна — 10 верстатів, шліфувальна — 3, розточна — 2, строгальна — 2, деревообробна — 5, термічний відділ — 3 печі. Звісно, пройшло 35 років з того часу, я можу дещо і помилитись. Гальванічні процеси
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з деталями доводилось завершувати на заводі Селена в Міжгір`ї,
або машинобудівному заводі в Дубовому. В Колочаві не було своїх очисних споруд. Всі верстати, які ми привозили в Колочаву,
були новими і сучасними. В зв’язку з тим, що в філіалі не було
кваліфікованих фахівців по ремонту обладнання, доводилось
ставити нові верстати. Серед них були і закордонні, наприклад,
чехословацькі.
— Хто найбільше запам’ятався Вам як найкращий
фахівець?
— Ковач Михайло — найкращий слюсар, а потім розточник.
Барна Петро — найкращий стругальник по металу. Маровтій Василина — найкращий токар. Не можу не пригадати Дербака Івана, як професійного інженера-технолога по розробці технічних
програм. Пригадую, в 1975 р. до нас направили молодих спеціалістів з Харківського авіаційного інституту: Розум`яка Валентина, Гриняєва Михайла, Крупського Олександра. Дуже хороші спеціалісти. Розум`яка через деякий час призначили на
моє колишнє місце — начальником техбюро, Гриняєва М. — контрольним майстром, а пізніше — головним контролером. Круп-
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Спогади
ського — старшим майстром, начальником зміни. Коли я в кінці 1978 р. повертався до Києва, то на моє місце керівником цеху
було призначено місцевого фахівця. Прізвище забув, а звали
його Василь. Моє перебування в Колочаві перервалось тим, що
моя дружина поїхала до Києва готуватись народжувати дитину, підійшла також черга на житло в столиці.
— Чи був у Колочаві сам О. Антонов?
— Так, був. Правда, не на відкритті заводу, а десь через рік,
коли завод вийшов на заплановану потужність. Був задоволений. Цілу годину ходив по цеху. Тоді був зведений один механічний цех, поруч зводились ще два цехи. Він оглянув хід
будівництва. Гостювали ми в будинку відпочинку на Квасовці.
Ми наловили форелі в рибниках, подарували йому великі роги
оленячі. Він скуштував трошки вина «Троянда Закарпаття».
Я тоді єдиний раз в своєму житті випив разом із самим Антоновим. Не пригадую, чи це тоді було, але наші київські фотографи Андреєв і Мироненко з гелікоптера знімали Колочаву,
будівництво заводу. Потрібно Вам переглянути нашу заводську газету «Родина» ( в цьому році святкує своє 50-річчя),
можливо, на її сторінках у 70-х роках описувався Колочавський філіал, в т.ч. і перебування О.Антонова в Закарпатті. Але
памятайте, що наше підприємство було «поштовим ящиком
— п/я 3395» і тому не вся інформацію публікувалась.
— Чи могли б Ви пригадати якісь цікаві історії під
час Вашого перебування в Колочаві?
— Найбільша проблема в адміністрації заводу була з крадіжками та виїздами на заробітки. До цього додавались безкінечні релігійні свята та випивки.
Приклади. У мене в цеху пропали металеві тиски. Почали розслідування. Знайшли винного. Прізвище не буду називати. Запропонував йому повернути назад верстачок. Я здивувався, як він ці тиски за 8 чи 10 км заніс сам додому нагору через звори, адже вага їх була більше 50 кілограмів. На-

зад кражу несли, між іншим, втрьох. Інший випадок. Прихожу
на завод під час другої зміни. В цеху немає світла. Лунають
коломийки. Було якесь свято в цей день. Запитую, чому не
працюєте. Відповідають — світла немає. Підхожу до рубильника, а він так поставлений, ніби в положенні включеному, а фактично контакту немає. Пригадую, завезли до нас
фарбу. Стояли і охоронці. Питаю — де фарба. Відповідає охоронець — тільки що була, я відходив лише на хвилинку. Був
випадок, коли в 1976 р. підпалили цілий склад — ангар з матеріалами. З Москви приїжджала навіть комісія на розбори.
Довго розбирались. Додому брали навіть металеву стружку
— спіраль на Новий рік прикрашати ялинку.
Влащенко О.М. з Аржевітіним С.М. під час бесіди.

— А як боролись із традиційною звичкою колочавців їздити на заробітки?
— З цього приводу можна цілі романи писати. Діяв не писаний закон з приводу заробітків. Всі знали, якщо тебе один раз
взяли на завод, навчили певної кваліфікації, то при звільненні
— другий раз тебе на завод вже не візьмуть. Пригадую, був випадок у мене такий. Приходить до мене, як керівника механічного цеху, прокурор і показує список на 10 — 15 чоловік, що працювали в Грузії на будівництві. Запитує, кому давали відпустку
з тих, хто є в списку. Кажу, ось ці п’ять. Інші працювали на заводі весь час. З’ясувалось, на 10 «мертвих» душ були закриті наряди в Грузії. В той час, коли начальник цеху в Колочаві отримував 300–350 рублів, а вчитель до 200, з розповіді прокуратури, в селі було більше 10–12 колочавців, які на ощадних книжках мали більше 100 тисяч рублів. Тому важко було стримати
декого від таких заробітків. Пригадую, розповідали, щоб влаштуватись на роботу на завод, потрібно було гарно заплатити. Були
випадки, коли через завод оформлялись чисті трудові книжки
з печатками заводу, в які можна було внести певні записи. Під
час перевірки було виявлено до 50 таких фальшивих книжок.
Один із учасників цих афер був навіть заарештований. Щоб закріпити фахівців за заводом, було запроваджено видавати працівникам заводу талони на мішок кукурудзяного (мелайного) бо-

рошна. Коли приїжджали фури з борошном, були цілі мітинги.
Хто не працював на заводі, заздрили тим, хто мав талони. Ми,
кияни, ці талони обмінювали на молоко, сало, сир тощо.
— Як багато у Вашому механічному цеху працювало дівчат?
— Зараз важко пригадати, але, здається, десь до 30 %, враховуючи і допоміжних працівників. Я запам’ятав одне — ті жінки, що держались за роботу, дуже добросовісно працювали. Охоче працювали на суботниках, чудово співали в агіткультбригадах
і особливо на весіллях, куди мене часто запрошували.
— Ви працюєте ще на авіаційному підприємстві?
— Так, я начальник відділу технологічної підготовки виробництва. Продовжую трудитись на славу справи геніального конструктора Антонова. Прошу передати через газету
мої щирі вітання колочавцям, з якими мені довелось працювати. Цей край ми з дружиною пригадуємо дуже часто.
Записано С. Аржевітіним
28 лютого 2012 р., ДП «Антонов».

Колочава — село міського типу (смт)

Особистість

ГОЙБЕРГ ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ — головний інженер заводу
Народився 15 червня 1944 р.
в с. Тамбовка Тамбовського
району Амурської області. З 1961
по 1963 р. працював механізатором на Крижопольському комбінаті хлібопродуктів у Вінницькій області. У 1963 році переїхав
в м. Харків, де працював бетонщиком на домобудівному комбінаті №1. В цьому ж році був призваний до лав Радянської армії,
а після повернення у 1966 році влаштувався електромонтажником Харківського ССМУ тресту «Дніпром`ясомолремонт». Пропрацювавши рік, вступає до Харківського авіаційного інституту
на факультет «авіадвигуни» за спеціалізацією «інженер-механік по авіаційних двигунах». По завершенні навчального закладу
у 1973 р. був направлений до Закарпатського машинобудівного
заводу (ЗМЗ, смт Дубове), де працював інженером-технологом
цеху №9, потім начальником техбюро цього ж цеху, заступником начальника цеху № 9 , а потім цеху № 2. У 1977 р. стає начальником цеху №2.

Таку підписку давали усі працівники заводу.
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17 липня 1978 р. наказом по ЗМЗ був призначений головним інженером Колочавського філіалу ЗМЗ. Як зазначається в характеристиці Гойберга Г.Г., при передачі Колочавського філіалу до складу ВПО «Техніка» ним було здійснено перепланування цехів і дільниць, змонтовано і здано
в експлуатацію 45 одиниць нового технологічного обладнання, організовано складальну і електромонтажну дільниці,
центральний інструментальний склад, центральну лабораторію вимірювальної техніки, реорганізовано ремонтну
дільницю головного механіка. 20 серпня 1991 р. був переведений з посади головного інженера на посаду начальника
СКБ цього ж заводу. Навчаючись в інституті, активно займався комсомольською роботою, за що двічі висувався факультетом до нагороди Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ. Під
час навчання був командиром бригади «Моторист» на будівництві інституту.
Дружина Гойберг Лівія Михайлівна (1952 р.н., с. Красна Тячівського району) з вересня 1979 р. теж працювала у
Колочавському філіалі ЗМЗ розпорядником робіт 3-го, а згодом, 4–го розрядів. В лютому 1984 р. була призначена інженером-технологом ВГТ.
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Робочі будні
Фото Лизогубенка А.І. та Мотички М.Ю.

Особистість

МОТИЧКА МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
Мотичка Михайло Юрійович народився
у Колочаві в 1960 р. В 1975 році закінчив Колочавську середню школу. В 1977 р. Михайла
спіткало лихо: він в результаті ДТП втратив
слух. Лікування в Міжгір`ї, Ужгороді, Києві не
дало результатів — він став інвалідом. Не падаючи духом, Михайло закінчив Хустське
ТУ-4, де здобув фах фотографа широкого
профілю. У 1983 р. поступив на роботу до
КЗТО фотолаборантом. На цій посаді перебував більше 10 років — до 1994 р. Всі місцеві номери газет заводу «Комсомольський
прожектор» не обходились без фотознімків
Михайла Юрійовича. Майже в кожній колочавській сім`ї є фотознімки Мотички М.Ю.
Завдячуючи його майстерності, вдалось зафіксувати багато історичних моментів і облич Колочави. Авторські фото Михайла Мотички, що стосуються КЗТО публікуються в
цьому номері газети.
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Колочавське ІТРівське обличчя заводу
(за матеріалами збереженого архіву КМЗ)

Андрусь Іван Павлович
водій керівників заводу

Барна Михайло Васильович
начальник охорони заводу

Беля Петро Петрович
начальник 1-го відділу

Беца Микола Дмитрович
начальник відділу кадрів

Беца Федір Васильович
начальник цеху №1

Бондарчук Микола Тимофійович
начальник ОКСу

Веретяк Володимир Іванович
начальник БІГ

Гриняєв Михайло Михайлович
начальник бюро техконтролю,
головний технолог заводу

Дербак Василь Іванович
майстер цеху №32

Драч Михайло Юрійович
начальник гаража

Дутко Степан Михайлович
головний бухгалтер заводу

Зікеєв Віктор Григорович
начальник
електромеханічної дільниці

Іваниш Іван Васильович
токар 3-го розряду

Ігнатишин Василь Іванович
начальник цеху №10

Ковач Михайло Іванович
головний механік і енергетик

Ковач Юрій Миколайович
токар-розточник

Кут Василь Миколайович
прораб ремонтно-будівельної
дільниці

Лехман Юрій Юрійович
в.о. начальника
ремонтно-будівельного цеху

Макар Юрій Федорович
начальник ВОХР

Матічин Федір Миколайович
начальник планового відділу

Неймет Ірина Іванівна
інженер-нормувальник

Неймет Юрій Юрійович
заступник директора

Орищук Ігор Вікторович
головний енергетик
ТРАГІЧНО ЗАГИНУВ НА ЗАВОДІ

Охрімець В`ячеслав Іванович
майстер цеху №10

Павліш Юрій Юрійович
начальник ВТК

Пундик Віктор Семенович
заступник директора заводу

Коварданій-Cавинець
Любов Олександрівна
технік-плановик,
голова профкому заводу

Савка Юрій Павлович
начальник відділу
капітального будівництва

Самборин Юрій Іванович
інженер-конструктор

Секереш Василь Юрійович
начальник відділу кадрів

Сошніков Валерій Валентинович
начальник по ТБ

Сюгай Олена Миколаївна
телетайпіст

Тільняк Федір Михайлович
інженер-хімік

Шпилька Микола Васильович
юрист заводу

Штаєр Олена Іллівна
в.о. начальника
відділу кадрів
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Спогади

Інтерв’ю з ДЕРБАКОМ РОМАНОМ ВАСИЛЬОВИЧЕМ
— Хто із твоєї сім`ї був
причетний до заводу?
— Моя дружина Дербак
Галина Іванівна на заводі працювала з 1982 р. до кінця,
поки працювала бухгалтерія
заводу. Батько Дербак Василь Іванович після завершення своєї каденції на посту
Голови сільради був запрошений на завод і пропрацював там аж до пенсії. Мені ж
довелось готувати майбутніх
токарів в Колочавському міжшкільному навчальному виробничому комбінаті.
— Як відбувався процес навчання?
— Звичайно, професійних токарів готували в цехах
Київського механічного заводу у м. Києві. У 1979 р. в
Колочаві було відкрито навчальний комбінат. Директором тоді був Дербак Василь Михайлович. Він в навчальній програмі запровадив програму по підготовці
токарів. Мені, як учителю комбінату, довелося реалізовувати цю програму до служби в армії і після демобілізації. В адміністративному корпусі заводу для навчання
було виділено приміщення. У кожному навчальному році
формувалась група до 25 учнів. Теоретичне навчання
проводив я, а практику здійснював інший учитель —
майстер токарної справи. Учні прикріплювались до того
чи іншого токаря і отримували практичні навички. Коли

мене у 1982 р. призвали до лав Радянської армії, то на
моє місце було призначено вчителя з Синевира Дебеля
Михайла Івановича. Потім у 1983 навчальному році
його замінив Макар Василь Іванович, який працював
спочатку учителем — майстром, а згодом перейшов працювати на завод майстром механічного цеху. Здається,
був початок 1985 року, коли я приступив до роботи учителя — майстра токарної справи. Учні вчилися охоче,
адже кожен із них міг бачити своє майбутнє, перевірити,
чи подобається йому ця професія, не по підручниках, а
конкретно біля верстата. Одного разу до мене на урок
завітав з перевіркою завуч середньої школи — Оленич
Дмитро Михайлович, мій колишній учитель. Дмитро Михайлович був завжди дуже хорошим і суворим учителем.
Звісно, тоді була Радянська влада і панувала у всьому
комуністична мораль та ідеологія. Її втілювачами були і
вчителі. Дмитро Михайлович похвалив мене за ведення
уроку і каже: «Дуже добре викладений теоретичний матеріал, продемонстровані методичні рекомендації, але
на уроці не було зв’язку з останніми рішеннями Пленуму
Центрального комітету КПРС». Я відповідаю: «Дмитре
Михайловичу, взагалі-то я готую токарів і в мене просто
не вистачило часу на викладення рішень Пленуму, а відповідно до конспекту я хотів їм подати цифри про заплановані обсяги виплавки металу». І коли я почав
називати цифри, Дмитро Михайлович задовольнився і
ми з хорошим настроєм разом пішли додому. Мої учні
довго пригадували ще одного «гостя класу» — відомого
на той час київського банкіра з Колочави, Аржевітіна
Станіслава Михайловича. Я думав, що після його виступу всі захочуть бути банкірами, а не токарями. Я ж був
гордий за такого однокласника.

— Що найбільше на уроці запам’ятовувалось майбутнім токарям?
— Свій перший урок в новому навчальному році я
розпочинав завжди з розповіді про відкриття заводу.
Тоді всіх нас, школярів, підвели до одного верстата. Біля
нього стояв справжній Герой соціалістичної праці, який
приїхав на відкриття заводу разом із київським керівництвом. Прізвища його я не запам’ятав. Йому було доручено на честь запуску заводу виточити на верстаті
деталь. Він це зробив за декілька хвилин. Підняв цю деталь і показав усім. Присутні були приголомшені. Ми, тодішні школярі і всі присутні, назавжди запам’ятали, що
це за професія «токар».
Коли мій батько був головою села, в Колочаву приїжджав сам Генеральний конструктор Антонов. Про цю
видатну людину дуже часто пригадували у нашій сімї, ходили легенди серед колочавців. Саме він дав життя Колочавському філіалу, а значить, дав і краще життя
колочавцям. Один приклад. Зарплата вчителя була 150–
190 рублів в місяць, а зарплата хорошого спеціаліста на
заводі — 450–600 рублів. В деяких цехах фахівці отримували і до 1000 рублів. Все це свідчило про покращення добробуту у колочавських родинах. Інший
приклад. Багато колочавських сімей переселялись в
комфортабельні квартири, які нічим не відрізнялись від
київських. Шкода лише, що завод активно працював
тільки 20 років. І дотепер про нього залишились лише
хороші спогади.
20 лютого 2012 р.
Розмову вів С. Аржевітін.

Спогади

Інтерв’ю з МАКАРОМ ІВАНОМ ВАСИЛЬОВИЧЕМ
— Яка Ваша заводська
біографія?
— На заводі моя діяльність
розпочалася з квітня 1983 р.
на посаді вчителя — майстра
токарної справи Міжшкільного
навчального виробничого комбінату. 1 березня 1983 р. я отримав диплом Ужгородського
вечірнього технікуму електронних приладів по спеціальності «обробка металів різанням» за кваліфікацією «технік — технолог». Колишній
вчитель Дербак Роман Васильович до призову у ряди радянської армії вів токарну справу на заводі. Його обов’язки один навчальний рік виконував учитель з Синевира Дебель Михайло Іванович. Мені довелось вчителювати з
майбутніми токарями майже 2 роки — до 1985 р. Потім з
армії повернувся Дербак Роман Васильович і я був переведений 10 січня 1985 р. на завод майстром токарної дільниці механічного цеху, з 1 жовтня 1988 р. я обіймав посаду старшого майстра, а пізніше став виконуючим обов’язки начальника цеху. Працював я на заводі до 1992 р., а потім знову повернувся до шкільництва.
— Пройшло більше ніж 20 років, як фактично перестав працювати завод. Кого найбільше із керівництва пригадують колочавці?
— Якщо говорити про «начальство», то найбільше згадуються такі керівники: заступник директора Пундик Віктор Семенович, його дружина Пундик Поліна Леонтіївна,
вони стали колочавцями; головний інженер Гойберг Ген-

надій Григорович, начальник виробництва Андрусь Володимир Андрійович; начальник технічного відділу Гриняєв (не
пам’ятаю імя та по-батькові, на жаль); начальники цеху: Матічин Федір Миколайович (був і керівником планового відділу), Беца Федір Васильович (керував механічним цехом),
головний інженер з техніки безпеки Сошніков Валерій
Григорович, начальник відділу технічного контролю Павліш
Юрій; начальники транспортного відділу Булик Василь
Іванович і Драч Михайло Юрійович; начальник складального
цеху Ігнатишин Василь Іванович; начальник відділу Ковач
Михайло Михайлович, головний технолог заводу Гриняєв
Михайло Михайлович; начальник ВТК Павліш Юрій Юрійович; начальник будівельного цеху Лехман Юрій Юрійович; начальник гаража Шандор Василь Григорович; головний енергетик Орищук Ігор Вікторович; парторги заводу Веретяк Володимир Іванович та Іванишин Іван Васильович;
начальники ВОХР Макар Юрій Федорович, Барна Михайло
Васильович; головні бухгалтери Сошнікова Ганна Григорівна,
Дутко Степан Михайлович, Андрусь Василь Андрійович, Беца
Микола, Дербак Тетяна Іванівна; начальники відділу кадрів
Субота Іван Іванович, Секереш Василь Юрійович та Штаєр
Олена Іллівна, що часто виконувала обов’язки керівника цього відділу.
— Чи могли б Ви пригадати «передовиків соціалістичного виробництва», як в ті часи про них говорили?
— Головне, щоб на мене не образились ті, кого не назву.
Я працював лише неповних 10 років на заводі. Всіх не пригадаєш. Можливо, ті, що будуть теж давати інтерв’ю для газети, пригадають і інших.
Токарі: Нірода Іван Іванович, Драч Іван Васильович, Мотичка Василь Васильович, Столець Василь Юрійович, Ро-

шинець Микола Миколайович, Самборин Юрій Федорович,
Столець Василь Юрійович, Пишка Михайло Васильович,
Пишка Дмитро Дмитрович, Банга Василь Васильович, Ярема Михайло Васильович, Шетеля Михайло Ілліч.
Фрезерувальники: Ігнатишин Іван Юрійович, Росада Василь Іванович, Ігнатишин Василь Іванович, Драч Василь Юрійович, Барна Петро Андрійович, Ситар Василь Васильович,
Коньовшій Іван Михайлович, Мотичка Василь Васильович,
Дербак Василь Юрійович.
Токарі-розточники: Ковач Юрій Миколайович, Ситар
Федір Юрійович, Ковач Микола Миколайович, Ковач Михайло Миколайович, Ніколенко Валерій.
Шліфувальники: Ваколя Михайло Олексійович, Будченко Валерій, Дербак Юрій Васильович, Цімбота Василь Іванович, Корольова Христина Петрівна, Кривляк Іван Юрійович, Кривляк Юрій Юрійович.
Слюсарі механоскладальних робіт: Барна Михайло
Юрійович, Сюгай Іван Йосипович, Макар Василь Йосипович,
Іваниш Іван Михайлович, Лугош Іван Дмитрович, Вайдич Володимир Федорович, Ситар Василь Михайлович.
Заточники інструментів: Шимоня Олександр Миколайович, Банга Василь Іванович, Сюгай Василь Миколайович.
Слюсарі-складальники: Іваниш Василь Іванович, Росада Михайло Йосипович, Цюбик Михайло Іванович, Цюбик
Василь, Москаль Михайло Дмитрович, Іваниш Василь Юрійович, Шетеля Іван Юрійович.
Водії: Андрусь Іван Павлович, Дербак Василь, Столець
Василь, Андрусь Юрій Павлович, Шмулига Василь Васильович, Дербак Юрій Васильович, Шандор Павло, Шандор
Василь Григорович.
23 лютого 2012 р.
Інтерв’ю брав С. Аржевітін.

Спогади

ГРИНЯЄВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Народився у січні 1953 р. у
м. Вовчанськ.
У лютому 1976 року закінчив Харківський авіаційний інститут. Спеціальність — літакобудування.
Дружина — Ковач Марія Василівна — працювала секретаркою на заводі.
— Після закінчення інституту я був направлений до Киє-

ва на завод ім. Антонова. Проте мої студентські друзі їхали
у Колочаву і почали вмовляти мене приєднатися до них. Я
погодився, і у жовтні 1974 року потрапив у Колочаву разом
з товаришами — Крупським Олександром Івановичем та Розум’яком Валентином Васильовичем.
На заводі я працював інженером-технологом, потім головним технологом, далі — головним інженером. Моєю сферою діяльності були: технічна документація, підготовка виробництва, механізація, автоматизація тощо.
31 жовтня 1975 року відкрився перший механічний цех,
де виготовляли запчастини до літаків, кріпильні засоби. В селі
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в той час будувалися будинки, дитсадки…Життя вирувало:
на заводі працювали молоді спеціалісти, атмосфера була
прекрасною. Була у нас художня самодіяльність, і ми займали
перше місце у районі серед аматорських колективів. До кожного свята готувалися вогники, кращим працівникам вручали
відзнаки…
Заради роботи на заводі я приїхав у Колочаву, тут оженився
і лишився тут жити. А тепер душа болить, коли бачу ці руїни…
Ходити не можу біля них... Як то люди своїми руками все зруйнували, замість того, аби якось перепрофілювати виробництво, налагодити випуск нової продукції?
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Спогади

ШТАЄР ОЛЕНА ІЛЛІВНА
Народилася 10 листопада
1953 року.
Закінчила Хустське культосвітнє училище. Спеціальність — хореограф.
Працювала на заводі у відділі кадрів інспектором, старшим інспектором, в.о. начальника відділу кадрів.
— 1 квітня 1974 року почав працювати завод, і я потрапила у першу партію працівників, яка поїхала вчитися
до Києва. Нас було тоді всього 42 особи.
До Києва ми летіли літаком, майже всі вперше у житті. Раптом літак почало сильно трусити, він хитався у різні боки. Всі дуже налякалися.
Виявилося потім, що щось там поламалося. У Львові літак зробив вимушену посадку і там ми пересіли на інший
до Києва.

Фото першої партії колочавців,
які поїхали вчитися до Києва у квітні 1974 р.
Олена — третя зліва без хустки.

З квітня до вересня я працювала у Києві з екіпажем
АН 22, паралельно стажувалася у відділі кадрів.
Потім почалася копітка робота на заводі, де я спочатку
була інспектором відділу кадрів. У нас досить часто мінялися
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начальники і мені доводилося
виконувати їх обов’язки, поки
призначали нового. Пропонували мені на постійно зайняти
цю посаду, та я не хотіла. І так
за весь час моєї роботи у відділі
кадрів однин одного змінили
чотири начальники: Андрусь
Василь Андрійович, Субота
Іван Іванович, Беца Микола
Дмитрович, Секереш Василь
Юрійович.
Роботу на заводі завжди
згадую з приємною ностальгією. Всі ми були чимось зайняті, мали свої обов’язки, стабільну і непогану зарплату. Чоловік мій теж працював на
заводі. Я брала участь у культмасовій роботі заводу.
Мені тоді пошили яскраве вбрання (на фото) і я співала
і танцювала в заводському ансамблі. До різних свят ми
готували виступи, на які сходилось дивитися все село. Весело і цікаво тоді було.
До 2007 року я ще офіційно вважалася на роботі, хоча
зарплату не отримувала. Відтоді я на пенсії.

Раритети радянської епохи

ЛЕХМАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
— У квітні 1974
року я почав працювати на заводі. Спочатку
був бетонником, далі —
каменярем, пізніше —
майстром у бригаді
Юрія Штаєра. Був одним із тих, хто починав
робити на заводі «з
фундаменту».
З 1983 до 2000
року вже працював начальником будівельного цеху. Під моїм керівництвом працювало 85
осіб: столяри, теслярі,
штукатури, бетонники
та інші. Всією будівельною технікою теж я керував.
Ми побудували все: завод, всі багатоквартирні будинки, дитсадки… Роботи зробилося надзвичайно багато і швидкими темпами. Часом навіть із щебеню висівали пісок, бо не встигали нам його довозити. За перший
рік праці ми побудували перший триповерховий дім та запустили перший цех у 1975 році. На відкриття заводу приїхало все керівництво, навіть сам Антонов був.
Найкраще заводу працювалося, поки він належав
до Київського механічного заводу. Тоді у нас було все:
матеріал, техніка, оперативно вирішувалися всі питання. Робилося багато, плани на майбутнє складали. Планували навіть аеродром побудувати на толо-

ці. Тоді нікому навіть і
на думку не спало б,
що колись все розвалиться. Та після смерті Воробйова, який
обіцяв побудувати у
Колочаві завод і дотримався слова, у
1982 році все потроху
пішло на спад.
На заводі працювали цілі сім’ї, люди
мали стабільну і непогано оплачувану роботу, впевненість у завтрашньому дні. Всі
були налаштовані на
щось хороше, сформувався дружній колектив. Звичайно, були і труднощі на роботі, адже з
людьми важко працювати, та я завжди боровся за дисципліну.
За завод — душа болить. Винна і влада, і люди, що
все розвалилося і розтягнено на брухт. Адже якби не
допустили розвалу, все могло би бути інакше.
Жінка: Лехман Ганна Федорівна, працювала начальником адміністративного господарства, комендантом житлових будинків.
Працювала на заводі з 1975 до 2000 року. У підпорядкуванні було 50 осіб — прачки, прибиральниці та ін.
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КОВАЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
— Я закінчив ІваноФранківський університет нафти й газу, механічний факультет. На
третьому курсі я вже мусив працювати по спеціальності, тому влаштувався на завод.
На заводі працював з
1978 до 2008 року. Спочатку старшим майстром
у відділі головного механіка й енергетика, потім заступником голови
відділу і далі вже став
начальником електромеханічного відділу (ЕМВ). Під моїм керівництвом працювало
67 осіб. Також був головою профкому.
Основна робота мого відділу — це забезпечення заводу комунікаціями — водою, повітрям, теплом,електроенергією, монтаж обладнання, підготовка його до роботи. У цехах температура була 18 градусів тепла, слюсарі біля верстатів ходили у тапочках, а я у гумових чоботях і у холоді весь час. Така була моя робота. І зарплата

становила 120 рублів, а
у фрезерувальників у
кілька разів вище.
Спочатку ми робили деталі військового
призначення. Було добре, бо була робота. Де
у той час можна було
жінці заробити 600 рублів? Часом навіть і більше — все залежало від
виробітку.
Завод багато чого
побудував у Колочаві.
Зокрема, мій відділ зробив огорожу біля школи на Горбі, у середній школі робили баскетбольні сітки,
сантехніку, ми займалися встановленням телевізійної вишки на початку 80-х років. Відтоді у селі з`явилося телебачення.
У 1979 році працівникам заводу почали давати квартири. Я теж отримав у 1980 році.
Жінка: Ковач Віра Василівна
Працювала на заводі у медпункті з 1979 року.
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Культмасове життя

Гумор

«Заводські фіґлі» від
Михайла Юрійовича Шпильки

Хто добре працює,
той добре відпочиває

Мостик
Ляля завжди була жінкою із формами,
тому часто привертала до себе увагу чоловіків. Одні любили позалицятися, інші — пожартувати. Та, незважаючи на пишну фігуру,
жінка була дуже гнучкою. Якось чоловіки —
працівники заводу побилися об заклад із
Лялею, що вона не здатна стати мостика. Перевдягнувшись вдома у спортивні штани,
жінка продемонструвала перед всією колегією гнучкість свого тіла.
Нагородою за акробатичний номер
стали цукерки, які дівчата успішно їли, запиваючи кавою.
Та слава про Лялин подвиг хутко розлетілася по заводу. Хто не бачив, не вірив що
таке могло статися. Дійшли чутки і до вух її
чоловіка Мигаля.
— Лялю, що ти робиш? Як ти ся не ганьбила перед чужими чоловіками вигинатися?
Мигаль полетів мало не з кулаками на
молоду дружину.
На що Ляля спокійно відповіла: «Мигалю, хіба ти віриш що я мостика стану? Дивися яка я повна. То все неправду говорять
заводські сміхованці».
Мигаль почухав за вухом і глянув на
Лялю: «Справді, де ти мостика станеш?А я,
дурень, повірив!»
_________________________

Кіно

Будівлі заводу як декорації
для зйомок фільму

коли йшов додому, просив колегу Ілька Г.
підвезти його на Присліпський перевал.
Якось отак привіз його Ілько і збужає
п’яного йти геть.
А той напівсонний і геть п’яний побачив
на самому перевалі гелікоптери, що там добрива сіяли. Недовго думаючи пішов до пілота:
— Гей, друг, підкинь мене в Усть-Чорну,
до хати, а то пішки далеко йти, сил нема.
Хрін, там з вашою картоплею, сядеш в мене
в огороді і висадиш ня. Підкинь, га?
Льотчик витріщився на п’яного:
— Ти що, мужик, зовсім здурів? Та що я
буду таку машину гнати, аби тебе п’яного додому відвезти? Ти що … совсєм??!!
Довелося Міновичу чимчикувати додому
пішки. Вертольотне таксі не спрацювало.
_________________________

Перша допомога

Не хочу висіти

На заводі молодий електрик проводить
інструктаж по техніці безпеки поводження
з електричним струмом. Питається:
— Що треба робити, коли людину вдарить електричний струм?
Відповідає Федір С.
— Треба бігти у столярний цех робити їй
труну.
_________________________

На стіні заводу висять фото — «Алея
слави». На ній гордо височать передовики
виробництва, гордість заводу. От директор
Юртин і питається Шпильки М.
— А ти, Мигалю, коли будеш тут висіти?
Той відповіда:
— Я? Ніколи!
— Чому ніколи? — дивується директор.
— Хіба не хочеш?
— Та мені ліпше у цеху сидіти, біля теплої батареї, аніж тут висіти на морозі. Не
буду тут ніколи
Отак і відчепився від нього начальник.
_________________________

Два чоботи — пара
Бульдозерист Іван С. виїхав на яму ремонтувати трактор.
Надворі літо, пригріло сонце.
— Е, куди спішити? Іван скинув гумові
чіжми* та задрімав у кабіні.
Побачивши цю картину, заводські сміхованці тихенько вкрали від сплячого
чіжми та попросили Василину Д. по гучномовцю запросити Івана до директора.
Побачивши, що лишився босий і тут
треба йти до начальства, Іван запанікував:
що робити?
А за заводською огорожею ніс варту
колгоспний сторож Іван Г.
— Іване, позич ми чіжми піти до директора. Я дале ти верну, ще сто грам покладу?
Сторож погодився і, знявши перший
чобіт, кинув його за огорожу.
Та жартівники, які не спускали очей з
Івана С., послали сказати Івану Г., що його
колгоспний бригадир терміново хоче
бачити.
І тут почалася комедія, із якої сміявся
весь завод.
Два Йвани кричали один на другого,
адже в кожного було по одному чіжму і ніхто
не хотів віддати другий. Бо обом треба було
йти до начальника.
Отак Івани на чіжмах і побилися, ставши
посміховиськом для всього села.
*Чіжми — чоботи (діалект).

_________________________

Додому — на вертольоті
Працював на Колочавському заводі прораб Мінович, який жив в Усть-Чорній. Чоловік любив пригоститися, тому у п’ятницю,

Не за призначенням
Привезли якось на завод склотканину,
яку використовували при проведенні електроенергії. Біла, гладенька — вона зразу привернула увагу жіночої частини підприємства.
Дами одразу придумали їй використання. І
тихенько запаслися товаром.
Чухалися потім довго.
_________________________

Когут та Куриця
На колгоспній пилорамі працював сторожем колочавець під характерним для
села прізвищем Куриця.
Якось вже під вечір навідався до нього
новопризначений директор заводу Когут,
якому треба було дощок нарубати.
Прийшовши до воріт, пан директор
почав наполягати на тому, аби його пустити
всередину. Та сторож пускати на територію
невідомого не хотів. Після тривалої суперечки директор заводу вигукнув:
— Та що ти мене не пускаєш? Я ж Когут.
Та той відповів.
— Ну, той що, аж ти Когут, зате я Куриця.
Директор почервонів від гніву, думаючи,
що з нього жартують.
— Кажу, тобі я Когут, — кричав він.
— А кажу, що я Куриця, — не вгамовувався сторож.
У Колочаві з цього випадку сміються досі.
Записала Марія Шетеля.
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