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Нестерпним  людським горем і незвіданими тривогами  зустрічав  поліський 

край, як і вся країна, кожний день після  22 червня  тяжкого 1941 воєнного року.  

 У Розважівському районі (з 1959 року влився  в Іванківський), у перші  дні  

війни пішли на  фронт  тисячі чоловіків. У райцентрі, в приміщені  середньої школи, 

ніс цілодобову  караульну  службу  винищувальний батальйон. День і ніч  працював  

райвійськкомат. Райком  партії на чолі  з першим  секретарем  т. Газінським  став  

центром  керівництва  і організації  оборони  та евакуації району.  

 У райком партії, як  у бойовий штаб, викликались і йшли  без виклику 

комуністи, комсомольці, безпартійні активісти. 

 Серед тих, хто добровільно просився на фронт, був  і вчитель, комуніст  з села 

Ханів (нині Підгайне) Іван Васильович Сергієнко. 

 Народився Іван Васильович  24 лютого 1918 року в селянській сім’ї. В 1934 

році закінчив неповну середню школу  і почав  трудову  діяльність   у колгоспі 

рідного села, одночасно навчався в Малинському лісотехнікумі. З 1935 року 

учителював, згодом  працював  в Розважівському райкомі комсомолу. 

 В 1938 році був призваний  до лав Червоної Армії. Відзначився у боях проти 

білофіннів. Після демобілізації з армії в 1940 році завідував початковою школою в 

селі Підгайному. 

З початком Великої Вітчизняної війни І.В.Сергієнко вів значну політмасову 

роботу серед односельчан, брав активну участь у будівництві оборонних споруд для 

захисту Києва. 

5 липня 1941 року І.В.Сергієнка викликали в Київський обком партії, де 

запропонували лишитись  у ворожому тилу для підпільної роботи. Відчуваючи 

величезну  відповідальність  у період  небезпеки, Іван Васильович  без вагань дає 

згоду, він призначається секретарем Розважівського  райкому  і одночасно  

секретарем запасного складу Київського  підпільного  обкому партії. 

 … 21 серпня 1941 року  фашистські  війська  зайняли Розважівський район. 

Як саранча, непрохані зайди снували  по хатах, забираючи продукти – яйця, масло, 

молоко і все, що тільки  під руки потрапляло. Окупанти, встановлюючи  свою 
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владу, вводили жорстокі порядки, чинили  грабежі, проводили арешти  і розстріли 

мирного населення, морили  голодом  у таборах військовополонених.  

 У той час центр  підпільного райкому  розміщувався  у селі Ханів (нині 

Підгайне). Згодом  вирішено  було  перемістити його в Кропивню, переправити на 

нову  квартиру  друкарську машинку, радіоприймач, зброю та боєприпаси. По  

шляхах шастали фашисти, поліцаї. Переміщення  підпільного центру  було  

пов’язане  з великим  ризиком. Цю  операцію взялися виконати  в січні 1942 року 

секретар  підпільної комсомольської бойової групи І.К.Радченко та І.В.Сергієнко. 

Темної ночі, коли витанцьовувала хурделиця, усе  майно навантажили на підводу-

однокінку і, об’їжджаючи  шляхи  та населені пункти, перелісками, болотами, 

лісами,  доставили вантаж на  місце  призначення  до світанку. Розвантаживши  

підводу, стомлені, але безмежно щасливі, що операцію провели  вдало, зайшли до 

хати. Господар  оселі (тесть І.В.Сергієнка) Дмитро Іванович Отрощенко дивився  на 

підпільників  із відвертим  захопленням: «Молодці хлопці!». 

Підпільний райком розпочав свою діяльність з випуску листівок. Це було в 

переший місяць окупації. Друкувались вони в с.Кропивня за текстами Івана 

Васильовича. Обов’язки друкарок  виконували дружина  Івана Васильовича  Ніна  

та її сестра Оля.  

 По радіоприймачу  приймали зведення  Радінформбюро. Через зв’язкових  

І.В.Сергієнко і його заступник  по підпіллю  Гаврило  Семенович Петренко  

відправляли  листівки  по селах, де вони  розповсюджувались  серед  населення.  

 Незабаром  розпочали  свої диверсійні  операції  бойові групи. Група, 

очолювана І.А.Євтушенком, під Ставрівкою розгромила в лісі ворожу  автоколону, 

зруйнувала місток в урочищі  Любша. Північна  бойова група  напала в с. Димарка 

на  загін поліцаїв  і теж одержала  перше – переможне! – бойове  хрещення. 

 Проте ворог не дрімав. Насаджуючи у свої  органи  влади  незадоволених  

Радянською владою, окупанти  почали  погоню  за комуністами, радянськими  

активістами  і єврейським населенням. Пішли арешти, погроми. 

 За грати  потрапляють  і Петренко та Сергієнко. Прямих звинувачень  у їх 

ворожих  окупаційним  властям  діях слідчий Розважівської  комендатури  Мендак 

«не виявив» ... А Петренко і Сергієнко  при звільнені  з фашистських  пазурів 
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одержали  списки  донощиків  і шпигунів… Це було  заслугою слідчого. У 

минулому  працівник  різних  радянських  установ, Мендак (за національністю  

німець) хоч  і користувався  довір’ям  окупантів, але був  чутливими «вухами» і  

«очима» підпільників. Багато радянських  патріотів  зобов’язані йому своїм життям.  

 Весною 1942 року  І.В.Сергієнко  під виглядом  святкування  Паски зібрав  у 

с. Ханів чергові збори  підпільників. Треба було обговорити  становище  в 

організаціях і в групах на місцях і поставити перед ними нові завдання. Та господар 

конспіративної квартири, колишній бригадир  колгоспу  Руденко,  зрадив 

організацію. Він видав ворогові учасників зборів та їх плани. Карателям вдалося 

схопити  шістьох чоловік, у тому  числі й батька секретаря підпільного  райкому – 

Василя Юхимовича Сергієнка. Після нелюдських катувань  їх було  розстріляно.  

 Провал у Ханеві  був сильним  ударом по організації. Обстановка ставала 

дедалі  критичнішою. Щоб зберегти  підпілля, виникла потреба  переходу  на 

партизанський  метод боротьби. А з вищого підпільного  центру – ніяких 

інструкцій… 

 Тривожно почували себе окупанти  в Розважівському  районі. Диверсійні  

групи порушували  зв'язок, зривали мости. Населення  завжди  було добре 

поінформоване  про  становище  на фронті. Відчувалося, що народними  месниками  

керує міцна організація. Весною 1942 року фашистам  пощастило  довідатися, що 

підпільники збирають нараду для організації  партизанського загону. Вони  вчинили  

наліт і заарештували ряд комуністів. Але керівника райкому  захопити  не вдалося.  

 Розшукати  сліди обласного  підпільного  центру навіть після  багатьох спроб  

І.В.Сергієнку не вдалося. І він приймає рішення – переселитися  на південь  області  

й звідти виходити  на зв'язок з центром. Керівництво  місцевим  підпіллям Іван 

Васильович  доручає своєму  вірному товаришеві  і соратнику  Г.С.Петренку. А сам, 

одягнутий  у старечий одяг, пішки  пробирається  в с. Стави Кагарлицького району. 

Там  жили його  близькі  родичі  по материній лінії. 

 Прибувши в Кагарлицький район, Іван Васильович  Сергієнко  з допомогою  

родичів  влаштовується  в с. Ставах  на місцевий  спиртзавод. Спочатку його  

прийняли  вантажником, а потім  він  переходить  на роботу  в склад  готової 

продукції. І це було  важливо! Адже  виникла  можливість  мати  справу  і контакти  
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з багатьма  людьми, часто  виїжджати  у далекі  й близькі  відрядження по  

виробничих справах. 

 З першого дня  досвідчений  уже на той час конспіратор уважно  

придивляється  до незнайомих йому людей, вивчає їх, спостерігає  за діями, 

заводить  знайомства. Серед  робітників  виявилось  багато  однодумців, які  в силу  

тяжких  обставин  змушені  були  виконувати  будь-яку  роботу, аби  пережити  

лиху годину. Вони  всім  серцем  і душею  ненавиділи  фашизм  і готові були  при  

першій же нагоді  взяти  в руки  зброю  і бити  ворога. 

 І.В.Сергієнко це бачив. У таких  людей вірив. 

 Іван Васильович відразу  зрозумів: і в Кагарлицькому районі  жило, діяло 

підпілля. Але як з ним  зв’язатися, як довести, хто він такий? Сергієнкові  допоміг 

комсомолець  Прокіп Рибак. Одного вечора  він  привів його до свого батька, 

викладача креслення, Трохима Петровича Рибака і впевнено сказав:  

- Тату, це наш! 

Довір’я  приходить не відразу. Його  треба заслужити. Особливо, коли 

повсюди вороги. Скрізь  нишпорять фашистські провокатори. Але Сергієнкові  

повірили. Повірили батько і син Рибаки, комуніст, що втік  з фашистського 

оточення, Іван Андрійович  Ковальчук, військовий льотчик  Василь Олексійович 

Єфремов. 

 З перевіреними  друзями Іван Васильович  проводить  боротьбу  з 

гітлерівцями і одночасно  вчить їх конспірації. Щира відвертість, притаманна  

обережність, глибина поінформованості  завоювали йому  незаперечний  авторитет  

серед ідейних товаришів, багато з яких були комуністи. 

 В один з вечорів 1942 року в надійній хаті зібрались  на раду друзі-комуністи. 

Обговорюючи поточний  момент, Іван Васильович розкрив перед товаришами  

плани і обґрунтував  необхідність  створення  нового  обласного підпільного 

центру. 

 Тієї ночі в невеликому  селі біля Кагарлика народився підпільний  обласний  

комітет партії. Його  першим  секретарем  було обрано Сергієнка, а другим  і третім 

– Ковальчука  та Єфремова. Обком ставив  своїм першим  завданням  проведення  

партійно-політичної роботи на окупованій  ворогом  території, створення  нових 
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райкомів  партії, партизанських загонів. Надійні люди вирушили  в Звенигородку, 

Шполу, Черкаси, Макарів, Обухів, Іванків та інші  міста й села. Кожний  з них мав 

повноваження  обкому – створити  підпільні райкоми партії, активізувати їх роботу. 

 Так, несподівано село Стави  стало центром  підпільної  боротьби  всієї 

Київщини. 

 В хаті  Рибака стояв ретельно  замаскований  радіоприймач. Вечорами  

збиралися  біля нього, жадібно слухаючи слово далекої Москви. Вранці  розмножені  

на друкарських машинках повідомлення йшли  до людей. А незабаром  свої  

товариші  в Кагарлицькій  друкарні  налагодили  регулярний  випуск  зведень  

Радянського Інформбюро, агітаційних матеріалів, там  друкували  план  партійно-

політичної  роботи, інструкцію по  добору людей  у партизанські загони, фальшиві  

документи, довідки  про  звільнення  від вивезення  на роботу в Німеччину…  

 Згодом  керівництво  підпільним  обкомом було посилено  за рахунок  нових, 

відданих партії людей. Його  секретарями  стали  В.Г. Бердников, якому  пізніше  

було  доручено  очолити  підпільний  обком  комсомолу, С.Л.Ковальський. 

Ковальський , людина  відчайдушної  хоробрості , талановитий  організатор, 

працюючи  заступником  начальника поліції, згуртував  навколо себе  групу 

перевірених людей. Користуючись довір’ям у поліції, вони  проводили  величезну  

роботу. Люди  в ганебній  формі поліцаїв  допомагали тікати  тим, кого гнали в 

Німеччину, охороняли  таємні збори, підтримували зв'язок  з партизанами,  

діставали зброю, розвідували  і збирали  секретні дані. 

 Підпілля міцніло. Сам Сергієнко  пробирався  в Київ для налагоджування  

зв’язків  з комуністами  міста. Все  більше  активізували  свою роботу  районні  

партійні організації. А обком готувався  до здійснення  найважливішого  завдання. 

 В Кагарлицькій  друкарні  налагодили  випуск  друкованої інформації обкому. 

Третій секретар  обкому  Ковальський  влаштувався  в Кагарлику  заступником  

начальника  поліції. Свої  люди були послані  на роботу  в інші  установи. 

Підпільний  обком  діяв за чітко розробленим конспіративним планом.  

 В райони для  надання  допомоги  місцевому  підпіллю і зв’язку  з 

підпільними  райкомами  посилались  авторитетні  конспіратори. Члени  обкому  

наводили  зв’язки  з підпіллям  сусідніх областей. Так, в Житомир був  
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командирований  член  обкому  Г. Міщенко. Після  цього  було  налагоджено 

координацію  дій з житомирським  підпіллям. 

 Вечір. За вікном  шаленіє вітер, кидає в шибки пригорщами колючий сніг. У 

пічці  грайливо потріскують дрова. Полум’я спалахує, вириває з пітьми  

насторожені  обличчя. Іван Васильович Сергієнко  говорить тихо, не поспішаючи. 

За столом, накритим старенькою  скатертиною, сидять члени підпільного обкому 

партії Іван Андрійович Ковальчук, Степан  Логвинович Ковальський , Володимир 

Георгійович Бердников. Вони вже висловили свої думки. І майже  не сперечалися, 

бо зійшлися  на думці, що настав  час розпочинати  підготовку до  збройного 

повстання. 

 Бойові друзі гаряче підтримали  Івана Васильовича, почали  ділитися  

новинами. Іван Андрійович  Ковальчук щойно повернувся з Розважівського району. 

Поїздка була  нелегкою, на кожному кроці підпільник міг потрапити до рук ворога. 

Познайомився  з розважівським  підпіллям, зустрівся з секретарем  райкому партії  

Гаврилом  Семеновичем Петренком . Він розповів  представникові  обкому, що 

фашисти  думають  вивезти до Німеччини велику  групу молоді. У відповідь на це: 

лікарі – підпільники організували видачу фальшивих довідок сотням юнаків та 

дівчат, яких гітлерівці хотіли вивезти на роботу до Німеччини;  вели агітаційну 

роботу серед молоді, про каторгу, яка чекає на них в фашистській Німеччині;  ціною 

власного життя звільняли молодь з ешелонів що прямували до Німеччини. 

 Кінцевим планом  своєї роботи  обком  ставив завдання  організованого 

збройного повстання  у тимчасово окупованій  області при  підході  регулярних  

частин Червоної Армії. В оперативному  плані військового  відділу  обкому  були  

конкретні  розробки, визначена  тактика  і стратегія  дій з урахуванням  матеріальної  

частини, сил і  можливостей. Було  звернуто  значну увагу  на забезпечення  

цивільного  населення  зброєю  на випадок  надзвичайних  обставин.  

 Підпільники  щодня проводили диверсії, знищували  склади  з боєприпасами, 

висаджували  в повітря  мости, псували устаткування на заводах, нападали  на 

ворожі загони, їм  допомагали  робітники і селяни. 
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 Підпільний рух  ширився, поглиблювався, набирав  великого розмаху. 

Збройне  повстання  було підготовлено та  провокатори не дали  змоги  завершити  

до кінця  роботу  підпільного  обкому партії. 

 … В суботу  Іван Васильович  Сергієнко прямо з роботи  завітав  до Рибаків. 

У цей  день Трохим  Петрович Рибак  завжди привозив  листівки з підпільної 

друкарні. Їх разом читали, обмірковували як поширити  серед населення. 

Розмовляли  цього  вечора  довго: радіо принесло  радісну звістку – радянські  воїни  

завершували  розгром  гітлерівських  військ на Волзі, було визволено  Північний 

Кавказ… 

 - Щось  довго  не повертаються хлопці з Василькова, - занепокоєно  промовив 

Іван Васильович. 

 На цьому розійшлися. Додому Іван Васильович повернувся  о дванадцятій. А 

вже через півгодини  до його хати  вдерлися  гітлерівці, їх сюди  привели  сільський  

староста Крук і поліцай Мазепа. 

 Нелюди схопили  Івана Васильовича. Перед тим, як зв’язати йому руки, 

наказали  одягнутися. Та не міг секретар  обкому  одягнути свого піджака. Бо в 

кишені  лежало  зведення Інформбюро, щойно  записане по радіо у Рибаків. 

Накинув на плечі  поношеного кожуха  і пішов. Гестапо вистежило підпільників і в 

ніч на 18 січня 1943 року заарештувало більшість його членів, у тому числі й Івана 

Васильовича Сергієнка. Після тяжких катувань 25 січня 1943 року  І. В. Сергієнко і 

його друзів  по підпільній боротьбі було  розстріляно. 

 Про їх героїчні діла,  високу  свідомість, непідкупну честь  і совість  довідався 

світ  тільки через 20 років після Великої Перемоги. В 1963 році в Кагарлику  в 

перекриттях  між поверхами  зруйнованої  у війну школи були  знайдені  обшиті  

брезентом  великі пакунки. То були  документи  і матеріали  архіву  підпільного  

обкому  партії, очолюваного  І.В.Сергієнком,  сховані  підпільниками   в критичний  

момент. 

 Указом  Президії  Верховної  Ради  СРСР від 8 травня  1965 року  за видатні  

заслуги  в організації  і керівництві  Київським  підпільним  обкомом  партії, 

мужність і героїзм, виявлені  в боротьбі  з німецько-фашистськими  загарбниками, 

Івану Васильовичу Сергієнку  присвоєно  звання  Героя Радянського Союзу.  
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 Пам'ять І.В.Сергієнка гідно вшанована  земляками. Його ім’ям  названі  

вулиці в місті Києві, селищі Іванків, в рідному селі Підгайному,  бібліотека для  

дітей  ЦБС  Дніпровського  району  в місті  Києві, суховантажне  судно  «Іван 

Сергієнко», яке  регулярно  відвідує  порти Італії, Греції, Іспанії  та ін. 

 В Кухарівській  сільській школі  діє  музей  І.В.Сергієнка, а в селі  Підгайне, 

де народився  і виріс  Іван Васильович  у жовтні 1984 році встановлено  погруддя 

нашому славному  землякові – як символ незгасної пам’яті поколінь. 

 

 

 

                                                                  Підготувала – Василенко Т.С., методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Список використаної літератури: 

1. Палажченко А.Е. Комиссар – незримих  баррикад / А.Е.Палажченко. – М.: 

Политиздат, 1976. – 112с. 
 

2. Памятник герою: [фото пам’ятника  Герою Радянського  Союзу  
І.В.Сергієнку  в с. Підгайне ] / Трибуна праці. – 2002. – 14 груд. – С.5. 

 

3. Подвиг в ім’я майбутнього. 2. Курс  збройне повстання: до 60-річчя від дня 
загибелі  І.В.Сергієнка // Трибуна праці. – 2002. – 14 груд. – С.5. 

 
4. Подвиг в ім’я майбутнього. 3. Мужні месники  діють: до 60-річчя від дня 

загибелі  І.В.Сергієнка // Трибуна праці. – 2002. – 18 груд. – С.5. 

 
5. Подвиг в ім’я майбутнього: До 60-річчя від дня загибелі  І.В.Сергієнка // 

Трибуна праці. – 2002. – 21 груд. – С.5. 
 
6. Подвигом уславлені: Герої Радянського  Союзу  - партизани  і підпільники  

України в роки Великої Вітчизняної  війни – К.: Політвидав України, 1978. – 351с. 
 

7. Смовж П.Я. Крізь роки і відстані: Нариси з історії Іванківського району  
Київської  області / Павло Смовж. – Іванків. – К.: Полісся-телепресінформ-Генеза, 

2001. – 480с. 
 

8. Смовж П. Пам’ять про земляка-героя живе  // Трибуна праці. – 2008. –       
19 квіт. 

 

 

 

 

  

 

  


