
Лютий 2013 року№ 26

15 серпня 1949 р. Радою Міністрів УРСР
було прийнято рішення про розробку пла-
ну будівництва гідроелектростанцій (ГЕС)
в Українській республіці на 1951–1960 рр.. 

На території Закарпатської області про-
тікало 246 річок, головними з яких були: Тиса,
Тересва, Теребля, Ріка, Уж, Латориця. До-
слідження показали, що 117 річок можна ви-
користати в електроенергетиці. На цих річках
було заплановано 298 ГЕС, в т.ч. 294 малих
( потужністю до 5 тис. КВт кожна). Загальна
потужність цих ГЕС повинна була скласти
800 086 тис. КВт, в т.ч. 329 585 тис. КВт за
рахунок малих ГЕС. 

Так широкомасштабно до теми будів-
ництва малих гідроелектростанцій в За-
карпатті повернулись вдруге останнім часом.
Рішеннями Закарпатської обласної ради
№161 від 25.02.2011р. «Про Програму ком-
плексного використання водних ресурсів
Закарпатської області» та № 310 від
04.11.2011р. «Про затвердження локальної
та місцевих схем розташування малих гід-
роелектростанцій на території Закарпатсь-
кої області» передбачається будівництво
330 міні-ГЕС. Цей амбітний план отримав не-

формальну назву «Проект-330». Більше 100
таких об’єктів вже пройшли містобудівне об-
говорення та для них визначені місця роз-
ташування.

Такий проект по зведенню сотні гребель, во-
досховищ та водовідводів не може не вплинути
на навколишнє середовище Закарпаття. Реа-
лізація масштабного «Проекту-330» спричи-
нить за собою зникнення цінних порід риби, по-

рушення гідрологічних режимів малих рік і по-
тічків, різке зменшення всіх видів фауни, спо-
творення гірських ландшафтів «трубними» і
греблевими будовами та водосховищами у вер-
хів`ї, активізацію зсувів та суттєве зниження
якості води. Все це набагато перевищує «еко-
номічні» вигоди від цього проекту. 

Саме тому групою депутатів з Карпатсько-
го регіону, серед яких був і я, ця проблема була

винесена на розгляд Верховної Ради України.
16 березня 2012 року мною з трибуни Вер-
ховної Ради було виголошено депутатський за-
пит до Прем’єр-міністра України, де зазначалось,
що будівництво такої кількості міні-ГЕС призведе
до катастрофічної руїни Карпатського краю. Від-
повідь з Кабміну №4538/0/2-12 від 10.04.2012
за підписом Прем’єр-міністра М. Я. Азарова була
наступною: «…Розглянувши Ваш запит та інших
депутатів України щодо будівництва малих гід-
роелектростанцій у Закарпатській, Івано-Фран-
ківській, Львівській та Чернівецькій областях,
інформуємо: …у Закарпатській області діє Про-
грама комплексного використання водних ре-
сурсів на період 2011–2012 років, яка за-
тверджена рішенням сесії Закарпатської облас-
ної ради від 25 лютого 2011 року  №161. За ін-
формацією Закарпатської облдержадмініст-
рації, у 2011 році виконання заходів і робіт за
Програмою зупинено. Здійснення заходів, пе-
редбачених зазначеною програмою, може роз-
початися тільки після врахування положень Ін-

тегрованого плану управління басейном ріки
Тиса, Меморандум про схвалення якого було під-
писано у 2011 році міністрами екобезпеки
п’яти країн Тисянського басейну…». 

В радянські часи закарпатцям вдалось
відстояти спробу перетворити край в атомний
«Електродар СРСР» – будівництво в селі Пі-
стрялово Мукачівського району військового
об’єкту – радіолокаційної станції (РЛС), яку
планували живити від атомного реактора. Пе-
реконаний, що і тепер вдасться зупинити
«Проект-330» або, хоча б, зменшити його
шкідливість для Закарпаття.
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Тема номера

Історія питання

Плани електрифікації Закарпаття 

ч чТеребле-Рікська гідроелектростанція починається з Колочави
Теребле-Рікська ГЕС унікальний гідро-
технічний проект, яким було використа-
но 200-метровий природний перепад
між річкою Теребля, що протікає через
села Колочава і Вільшани, і річкою Ріка,
що протікає через село Нижній Бистрий.
Це і стало головним фактором для зве-
дення ГЕС в цьому місці. За своїми мас-
штабами і потужністю у 50-х роках ми-
нулого сторіччя Теребле-Рікська ГЕС по-
сідала третє місце в Україні після Дні-
провської ГЕС і Каховського гідровузла. 

Чому цей номер колочавської га-
зети присвячений саме Теребле-Рік-
ській ГЕС? 

По-перше. Водосховище ГЕС розпочи-
нається в кінці Колочави – присілку Мерешор,
або, як називали цю місцевість старожили , в
«Копитах». Мешканці Вільшан (присілків Бов-
царі і Глисна) в давні часи ходили в Коло-

чавські церкви і хоронили вмерлих родичів на
колочавських кладовищах. 

По-друге. Майже ніхто з колочавців сьо-
годні не знає, що саме від Теребле-Рікської
ГЕС залежала майбутня доля практично всіх
колочавців. Зі сторінок цього номера газети
ви дізнаєтесь, що одним із варіантів будів-
ництва розглядалось питання про виселен-
ня всіх мешканців села Колочава. Сьогодні
навіть страшно уявити, що таке могло статися
і наше рідне село могло зникнути з геогра-
фічних карт, а його мешканці були б розки-
дані по всій Україні.

По-третє. Село Колочава сьогодні є за-
карпатським центром сільського туризму. 10
музеїв, 30 пам’ятників та скульптурних ком-
позицій, 50 історичних пам’яток все більше
і більше приваблюють туристів. Одним із ту-
ристичних маршрутів Колочави є відвідан-
ня водосховища та греблі Теребле-Рікської
ГЕС. Самі колочавці полюбляють демон-
струвати своїм друзям і гостям цю диво-

вижну гідротехнічну споруду, яка поєднала
красу навколишньої природи і людської
технічної думки. 

По-четверте. Сьогодні в Україні знову
піднімається питання про будівництво 330
міні-гідроелектростанцій на Закарпатті. Для
цього більшість гірських річок буде «зако-
вано» у металеві труби. Про катастрофічні на-
слідки для екології краю від цього не потрібно
навіть пояснювати. Свого часу будівництво
Теребле-Рікської ГЕС зупинило аналогічне рі-
шення радянської влади. 

По-п’яте. З цього номеру газети читач ді-
знається про спроби та етапи електрифіка-
ції Колочави, починаючи з 30-х років мину-
лого століття.

І наостанок. Завдяки електричному
струму від Теребле-Рікської ГЕС в Колочаві і
в Закарпатті назавжди у минуле відійшли те-
мінь і сірість. На зміну прийшли блискуча лам-
почка і світле майбутнє. 

Станіслав Аржевітін

Останні бокори проходять 
через напівзведену греблю

В Колочаві було зведено радіолокаційну вежу 
для передачі даних з Пістрялівської РЛС. 
Літні колочавці пригадують , що під час 
експериментальної експлуатації вежі 

в Колочаві перестали рости огірки, а на
полонині Красній «псячка» (місцева назва

трави) вся була наче вигорілою



Чеські креслення ГЕС 

Угорські креслення ГЕС
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Етапи проектування ГЕС

Перші проектні розробки ГЕС на річках Теребля і Ріка
розпочалися ще коли Закарпаття було в складі Австро-
Угорської імперії. У 1917 році Міністерство торгівлі в
Будапешті і керівництво Мараморошського округу на-
дали дозвіл Будапештському акціонерному товариству
«Гідроелектромаш Теленек» на зведення гідроелек-
тростанції в Хустському районі. Але по закінченні
Першої світової війни Закарпаття стало частиною ін-
шої держави – Чехословаччини.

В 1923–1925 роках на річці Теребля в районі Бовцаря
(урочище Квасовець) чехословацькими спеціалістами про-
водились гідрометричні дослідження, і вже в 1926 році по-
стало питання про зведення в цьому місці “Limnigrafiska stanise
na Tereblyi u Bocaru”. 

Саме ці розробки були покладені в основу проектного за-
вдання по будівництву Теребле-Рікської ГЕС радянськими фа-
хівцями одразу після закінчення Другої світової війни.

В січні 1949 року Радою Міністрів СРСР було прийнято рі-
шення створити в складі Ордена Леніна Спеціальному буді-
вельно-монтажному управлінні Дніпробуд (м. Запоріжжя)
нове підприємство – ЗакарпатГЕСбуд. Завданням нової ор-
ганізації було будівництво Теребле-Рікської ГЕС. 

За проектом ГЕС у Вільшанах – Нижньому Бистрому
мала потужність 27 тисяч кіловат і повинна була виробляти
133 млн КВт електроенергії в рік. Проектну документацію роз-
робляв Харківський інститут «Укргідропроект». Проектно-кош-
торисну документацію по будівництву житлового містечка під-
готувала Львівська комплексна проектно-пошукова партія Го-
ловгідроенергобуду СРСР. 

Перепад між річками Теребля, що протікала через села Віль-
шани і Колочава, і Ріка, що протікала через село Нижній Би-
стрий, складає 200 метрів. Це і стало головним фактором для
зведення Теребле-Рікської ГЕС. 

Вже в березні 1949 року були розпочаті проектно-вишу-
кувальні роботи з одночасним проведенням деяких буді-
вельних робіт. 22 березня 1949 р. начальником будівництва
було призначено Левушкіна В. І., головним інженером – Зі-
невича М. І., головним бухгалтером – Світич В. К., начальником
кадрів – Вечірко Г. К., начальником відділу постачання – За-
порожченко Г. В., начальником механічного цеху – Гудим І. К.,
нормовщиком – Пожитова Г. С. 

План проведення робіт було розроблено до 1 квітня 1949 р.
У відповідності до нього тільки у 1949 році передбачалось спо-
рудити 500 кв. м житлової площі, 400 кв. м. культурно-побутових
приміщень, котельню, 12 км вузькоколійного під’їзного шляху, роз-
почати тунельну проходку. В грудні 1949 року Міністерством елек-
тростанцій було погоджено кошторис на підготовчі роботи. За-
гальна вартість будівництва складала 323 млн  карбованців. Про-
ектний вік електростанції був закладений – 80 років. 

В 1950 р. Дніпробуд і ЗакарпатГЕСбуд приступили до бу-
дівництва Буштино-Вільшанської вузькоколійної залізної до-

роги від села Теребля до міста будівництва греблі. Вузькоко-
лійка протяжністю 35 км повинна була встати в експлуатацію
у першому кварталі 1951 р. З часом залізницю було прокла-
дено аж до Колочави в урочище Квасовець.

В горі Бовцаря було прокладено тунель довжиною 3635 м,
діаметром 2,5 м, з нахилом 18 м. Дросельні затвори було за-
куплено в австрійської фірми «Фойт», труби виготовлені у Швей-
царії – фірмою «Джованолла». На випадок аварії трубопрово-
ду було передбачено аварійний скид води у штучно укріпле-
ний гірський потічок глибиною 6–7 метрів. На самій ГЕС, роз-

ташованій у Н. Бистрий, діяли три генератори потужністю 9 МВт
і три турбіни виробництва Фінляндії. 

На річці Теребля було зведено 45-метрову греблю, в ре-
зультаті чого утворилось водосховище. Довелось відселити село
Вільшани ( тому і назва водосховища – «Вільшанське») і частину
колочавців з присілку Мерешор. Довжина водосховища-озе-
ра складає 5,5 кілометрів, максимальна ширина – 600 м, мак-
симальна глибина – 40 м, площа дзеркала – 1,55 кв. км, місткість
– 23,7 млн кубометрів. При проектуванні Теребле-Рікської ГЕС
розглядалося декілька варіантів висоти греблі. В разі піднят-
тя греблі на 80–100-метрову висоту довелось би виселити всю
Колочаву. Такий варіант розглядався, але велика кількість меш-
канців в селі і пов’язані з цим проблеми призвели до відмови
від такого гігантського проекту. 

Греблю було збудовано з бетонних секцій довжиною 15 м
в центральній частині і 9 м в бокових частинах. Секції з’єдна-
ні швами із листів з нержавіючої сталі, бітумної шпонки і про-
смоленого канату. Загальна довжина споруди – 273 метри і зна-
ходиться вона на висоті 515 м над рівнем моря. Антисейсмічна
міцність греблі за шкалою Ріхтера складає 6 балів. Товщина
греблі: на верхній частині – 5 м, в нижній, біля основи – 35 м.
В середині греблі є верхній і нижній тунелі шириною біля 3-х
метрів, висотою біля 5-ти метрів. Тунелі передбачені для пе-

ресування персоналу з одного боку на інший, обстеження ста-
ну споруди. Внизу спаду води споруда має закручену гамованку
(б’єф), щоб вода не розбивала основу дамби. Вище греблі за
180 метрів зведено водоприймач тереблянської води і пере-
дачі ї ї через тунель в Н. Бистрий на турбіни. Зовнішньо водо-
приймач нагадує шахту. 

Будівництво було закінчено в 1956 році. Сьогодні Тереб-
ле-Рікська ГЕС прожила більше половини свого проектного
життя. Вдало пережила повінь 4–5 листопада 1998 р. та у бе-
резні 2001 р., коли через дамбу проходило в 35 разів більше
води ніж може прийняти станція і в 100 разів більше за пи-
тому витрату водозливної частини. Вільшанське озеро забрало
і декілька людських життів. Серйозний інцидент на електро-
станції відбувся у 1969 році, коли в трубі утворилась кільце-
ва тріщина і ГЕС довелось в екстреному режимі зупинити. Цю

ділянку труби взяли в «металеву сорочку» довжиною 80 мет-
рів і залили високоякісним цементом. Від старожилів можна
почути розповідь про те, як застрелився головний інженер, коли
штольня з Вільшан не зійшлась з прокладеною штольнею з
боку Н. Бистрого в середині гори.

Втішним залишається те, що експерти в галузі гідроспоруд
зі Львова, Києва, Ужгорода, Харкова стверджують про повну
надійність Теребле-Рікської ГЕС сьогодні. 

ЇБУДІВНИЦТВО ТЕРЕБЛЕ-РІКСЬКОЇ Г Е С (1949–1956 р.р.)

Водонапірний трубопровід в Н.Бистрому

Напірний дериваційний тунель

Схематичний розріз греблі

Водоприймач

Горизонтальна ось тунелю в горі Бовцаря

Турбінна кімната

Водопотоки до турбін
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Фоторепортаж

Будівництво греблі*

З архівів

В 1946 році Львівським проектним інститутом Укра-
їнського відділення Гідроенергопроекта проектувалось
декілька варіантів висоти дамби Теребле-Рікської
ГЕС з відповідним затопленням навколишніх земель на
відмітках 500, 515, 525 м над рівнем моря.

Для будівництва споруд ГЕС, організації містечка для про-
живання будівельників, влаштування самого водосховища було
відведено землі кількох сіл. Для обрахування збитків, пов'яза-
них із затопленням цих земель і майна громадян та організа-
цій, скликали комісію. У матеріалах комісії зазначалось: «Окр-
виконком прийняв рішення включити населення села Вільшан
у кількості 161 двора, хутор Крисове (15 дворів), і хутор Бов-

цар (10 дворів) до контингенту осіб, які підлягають переміщенню
в низинні райони Закарпаття або за його межі, в порядку ви-
конання наявного плану державного переселення». Обґрун-
туванням для виселення мешканців до інших областей Украї-
ни стала недостатня кількість земель на Закарпатті.

З присілка Мерешор, що відносився до Колочави, не-
обхідно було відселити 280 осіб (50 дворів), а також окре-
мі споруди: школи, церкви і сільраду. 

Проектом передбачалось переселити мешканців Мерешо-
ра в Колочаву-Лаз ( ймовірніше на пустир «Широкі», теперішнє
місце між пам’ятником Вівчарю і заводськими приміщеннями
на Горбі). За розрахунками на одну сім'ю (двір) виділялось 5800
крб. Це – демонтаж і будівництво: нової хати – 2150 крб., двох
сараїв – 1330 крб., клуні (шопа) – 1240 крб.. В цілому на пере-
селення (компенсації) 50 сімей і нове будівництво церкви, шко-
ли і сільради потрібно було 320 тисяч карбованців. До цієї суми
додавались 24% накладних витрат (76 500 крб.) та 8% на не-
передбачувані витрати (31600 крб.). Отже, державі потрібно було
потратити на «мерешорців» загальну суму 689 тис. крб.. Пере-
возка майна і будматеріалів складала додатково ще 180 тис. руб.,
а з накладними транспортними витратами – 260 тис. крб..

Проектом передбачалось затопити і підтопити 72 га земель,
в т. ч. 12 га піхотної землі, 41 га землі під сіножаттями, 2 га па-
совищ, 5 га лісової смуги, 2,5 га під дорогами, 16 га над річ-
кою Теребля.

Для переселення в Лази новоприбулим колочавцям по-
трібно було виділити землю і для ведення підсобного гос-
подарства ( 50 сімей по 0,25 га), а це могло призвести до зе-
мельних конфліктів, адже навіть колишньої єврейської зем-
лі для новоствореного колгоспу «Радянське Закарпаття» та
нових колочавців з Мерешора не вистачало.

Проблему розв’язало рішення про залишення присіл-
ку у своїх географічних межах. Мерешорці сьогодні про-
довжують дружньо мешкати у своєму «мікрорайоні» з ро-
мантичною назвою Мерешор, що в перекладі з румунської
мови означає – Яблуневий. 

Плани по виселенню села Вільшани і присілку Мерешор*
ч(*Тут і далі використані фото з архіву фотокореспондента В.О. Чмиря. Прочитати про нього можна на стор.10)

Цікавий факт
У вересні 1937 року акціонерним товариством Карпаторуських електростанцій

в Ужгороді було розроблено технічний план лінії електропередач (ЛЕП) Севлюш – Хуст
на дільниці до річки Ріка (36 км). ЛЕП Севлюш – Волове була зведена у 1931 році.

Цікавий факт

В 1932 році у Воловському районі із 26 населених пунктів було електрифі-
ковано лише саме Волове, в якому на той час проживало 3750 жителів. 

Документ від 1947 року про відселення мешканців Вільшан та Мерішора
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Прокладання тунелю*

Монтаж турбін*

Монтаж трубопроводу*

Під час 
будівництва
трубопроводу



15 лютого 1956 р. відбулося урочисте від-
криття Теребле-Рікської ГЕС, і вона дала
перший струм в мережу Ужгородського
енергокомбінату.

2 травня 1956 р. робота ГЕС була при-
зупинена для усунення дефектів. За цей пе-
ріод турбіна №1 пропрацювала 1 годину,
турбіна №2 – 555 годин, турбіна №3 –
172 години. 

До 25 травня 1956 року деякі дефекти
було усунено і Держкомісією був підписаний
акт про прийняття в тимчасову експлуатацію
наступних об’єктів:

1. Чаша водосховища з рівнем води до
відмітки 500 м над рівнем моря ( про-
ектна позначка – 515).

2. Бетонна плотина висотою 45 м, до-
вжиною по гребню – 269 м. 

3. Водоприймач.
4. Напорний дериваційний тунель діа-

метром 2,5 м, довжиною 3 610 м.
5. Вирівнювальна шахта.
6. Напорний металевий трубопровід діа-

метром 2,1м, довжиною 380 м. (Під-
земна частина трубопроводу – біля
100 м, діаметр – 2,8 м).

7. Приміщення ГЕС з обводним каналом. 
8. Гідроагрегат №2 (турбіна фірми Там-

пелла потужністю 9 000 КВт).
9. Електрогенератор заводу «Уралелек-

троапарат» потужністю 9 000 КВт. 
27 червня 1956 р. наказом Міністер-

ства електростанцій СРСР № 156 (а) було
затверджено рішення про введення ГЕС в
тимчасову експлуатацію, не зважаючи на
те, що було виявлено цілий ряд недоліків
в проектуванні Теребле-Рікської ГЕС. Серед
них:

а) ГЕС розрахована на встановлене на-
вантаження і стабільний приток
води. Фактично ж води вистачало ін-
коли лише на один стабільний місяць
роботи; 

б) Г Е С могла мати фактично більшу по-
тужність ніж було закладено в про-

екті і технічно це виправити після за-
вершення будівництва вже було не-
можливо;

в) захисна система не відповідала по-
требам;

г) існували розбіжності між потужністю ге-
нераторів і турбін та недоліки в систе-
мі охолодження. Ізоляція генераторів
була також недостатньою; 

д) збудований житловий мікрорайон вия-
вився дуже невдалим і був розташо-
ваний далеко від ГЕС;

е) відсутність в проекті колектора при-
мусила будівельників зводити при-
міщення ГЕС не в оптимальному місті.
В разі розриву трубопроводу під за-
грозою руйнування були і споруда, і
обладнання.

В лютому 1957 р. відбулася аварійна зу-
пинка ГЕС по причині різкого наповнення во-
дою тунелю з дебітом 20 м в секунду. Також
виявилась кільцева тріщина розміром у 5 мм
в залізобетонному стику тунелю. Довелось за-
проектувати додатковий водовідвід поверх-
невих вод з тунелю. Усунення цього дефек-
ту зайняло 7 днів.

Експериментальна експлуатація показа-
ла, що ГЕС потрібно використовувати у «пі-
ковому режимі», не допускаючи переливу
води через дамбу. Для цього було дано до-
ручення розробити документацію на додат-
ковий (четвертий) агрегат потужністю 10
МВт. Обчислення показали, що Теребля має
три фази наповнення водою: у маловодний
рік – 260 млн куб. м води, у середньоводний
рік – 450, у багатоводний період – 550. На
превеликий жаль проектанти це не враху-
вали при розробці проекту. За основу була
взята середня цифра. Зародилася ідея під-
няти греблю на 2 метри. Одночасно постало
питання і про телеуправління агрегатами. Під
час експериментальної експлуатації було
внесено 162 рацпропозиції, 84 із яких були
реалізовані.

Незважаючи на всі ці недоліки і врахо-
вуючи, що СРСР потрібно було «доганяти

Америку» по всіх напрямках, Державна ко-
місія пропонувала вже в грудні 1958 року
ввести ГЕС в постійну експлуатацію. Підсу-
мовуюче засідання при Дирекції Теребле-
Рікської ГЕС 11 грудня зафіксувало готов-
ність об’єкта до запуску у промислове ви-
робництво і визначило дату запуску – 23 груд-
ня 1958 року. В цей час на ГЕС працювало 80
осіб у промисловому виробництві і 47 осіб не-
промислового персоналу. 

24 березня 1958 року була прийнята
спеціальна Постанова Ради Міністрів УРСР
про остаточне подолання недоліків. ГЕС
виходила на проектні показники – 120
млн КВт-годин в рік з собівартістю 3,5 ко-
пійки за кіловат.

Головні об’єкти, що приймались в екс-
плуатацію.

1. ПЛОТИНА у с. Вільшани: 
Бетонна споруда, водозливна грань
якої виконана під кутом 45O до гори-
зонту. Всередині греблі є два гори-
зонтальні тунелі – галереї одна над од-

ною на відстані 5 метрів. Тунелі пе-
редбачені для зливу і відводу дре-
нажних вод. В греблі встановлено 6
ручних вагонеток грузопідйомністю 5
тонн для додаткового спуску води. На
відстані 180 метрів від греблі вста-
новлено водозабірник, який подає
воду в тунель. Поруч з дамбою зве-
дена об’їзна дорога.

2. СТАЦІОНАРНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
ВУЗОЛ у с. Н. Бистрий:
Водонапірний трубопровід, будинок
гідроелектростанції, відвідний канал,
площадка станції, ОРУ потужністю 110
КВт, управляюча шахта, лінія електро-
передачі (ЛЕП)* на 110 КВт, житлове мі-
стечко на декілька десятків будинків,
перевальна дорога, залізобетонний
міст, висушений і укріплений Рікський
схил.

* Для передачі виробленої на Теребле-Рікській
ГЕС електроенергії були зведені дві ЛЕП–110:
перша до Воловця, друга до Хуста.
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Водосховище Теребле-Рікської ГЕС сьогодні

Архів

Введення в експлуатацію Теребле-Рікської ГЕС

Вільшанське водосховище

Гребля у Вільшанах Вхід в дамбу

Цікава інформація
Рибозахіст на Теребле-Рікській ГЕС

Восени 2011 року на водоприймачі ГЕС у водосхо-
вищі в Вільшанах спеціалістами Харківського ТОВ НПК
«Протон» було встановлено рибозахисний пристрій
типу ЕГРЗ-М.

З моменту побудови і прийняття в експлуатацію
ГЕС на водозаборах водосховища стояли тільки «сміт-
тєзахисні решітки». Під час роботи турбін за інерці-
єю в «трубу» попадали всі живі ресурси, що перебува-
ли в цей момент в водозабірнику. Про наслідки годі вже
і думати. За оцінками спеціалістів ефективність
встановленого «рибозахисту» складає не менш 90% і
базується на створенні на певній відстані зони елек-
тричного поля, яка викликає рефлекторні й нервово-
м'язові реакції електрорецепторів риби й перешкоджає
проникненню її в «захоплюючі» потоки води. Сміття, що приносить до дамби річка
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Інфраструктура ГЕС

16 жовтня 1956 р. комісія Закарпатського облвиконко-
му приймала об’єкти житлового, культурного і побутового при-
значення, які були зведені для будівельників ГЕС.

Об’єкти 1-го мікрорайону вирішили не приймати, як такі,
що підлягають зносу. Всі будинки були виконані з дерева.
Тільки приміщення літнього кінотеатру планувалося вико-
ристати для лісопильного цеху. 

Об’єкти 2-го мікрорайону, що прийняті в експлуатацію:
1. Приміщення управління будівництва.
2. Житлові одноповерхові будинки: №1 (4-квартирний),

№2 (2-квартирний), №3 (2-квартирний)
3. Приміщення ремонтно-механічної майстерні.
4. Ковальсько-слюсарна майстерня.
5. Склад горюче-мастильних матеріалів.
6. Прохідна.
7. Кузня.
8. Трансформаторна підстанція.
Були не прийняті: авторемонтна майстерня, пункт профі-

лактичного обслуговування, приміщення контори, баня і
пральня, насосна для автомашин, склад матеріальних цінно-
стей, естакада для мийки автомобілів, вагова, киснева станція.

Об’єкти 3-го мікрорайону, що були прийняті в експлуатацію:
1. Гуртожиток 2-поверховий на 124 особи.
2. Житлові одноповерхові будинки: №2 (2-квартирний),

№13 (8-квартирний), №11 (2-квартирний), №16 (2-квар-
тирний), № 17 (2-квартирний), №18 (5-кімнатний),
№19 (5-кімнатний). 

3. Житлові двоповерхові будинки: №1 (8-кімнатний),
№2 (8-кімнатний), № 3 (8-кімнатний), №4 (8-квартир-
ний), №5, №12 (8-кімнатний). 

4. Барак №6.
5. Житловий будинок №20 (одноквартирний).
17. Клуб на 100 місць.
18. Трансформаторна підстанція.
Одночасно комісія передала на баланс районної адмі-

ністрації приміщення: під школу, житлові будинки для педа-
гогів, приміщення під інтернат, дитсадок, дитячі ясла. Пекарню,
магазин, їдальню, овочесховище, торговий павільйон пере-
дали Райпотребсоюзу. Приміщення лікарні, пологовий бу-
динок, амбулаторію вирішили передати районному відділу охо-
рони здоров’я. Ще й сьогодні ці споруди продовжують служити. 

чОб’єкти житлового, культурного і побутового призначення*

Фоторепортаж

чУрочисте відкриття Г Е С*

План мікрорайону в Н.Бистрому

Містечко будівельників у Вільшанах

Містечко у с. Н. Бистрий

Об’єкти 2-го мікрорайону у Вільшанах Об’єкти 3-го мікрорайону у Вільшанах



На будівництво Теребле-Рікської ГЕС прибуло багато фа-
хівців з усієї України, багато з них приїхало зі своїми сім’ями.
В якості водія туди прибув і мій майбутній чоловік Савинець
Олександр Васильович. У 1953 році я працювала у Віль-
шанській школі. В ній сформували декілька класів – «ком-
плект російських дітей». Колектив вчителів складався з 17
педагогів. У тому ж році до нас приїхав вчитель фізкультури

Аржевітін Михайло Іванович. Директором школи з 1953 по
1957 р.р. у нас був білорус Круцко Борис Олександрович
(1901–1976). Англійську мову у нас викладала молода вчи-
телька з міста Макіївка, що на Донбасі, Катерина Дмитрівна
Стародубцева, яка дуже впала до вподоби Аржевітіну М.І. В
той період на роботу по будівництву ГЕС приїхав головний
інженер Ніколаєв зі своїм сином, який був однолітком Ка-
терини Дмитрівни. Саме
він став чоловіком Старо-
дубцевої, а Аржевітін М.І. у
1954 р. виїхав до Колочави,
де у 1955 році обрав собі
за дружину вчительку
Дринь Любов Дмитрівну,
що приїхала в 1953 р. в
село з Київської області. 

Будівництво ГЕС виг-
лядало велично і гран-
діозно. Всі ми були горді,
що причетні до такої важ-
ливої події, як електрифі-
кація всієї області.

28.09.2010
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Фото 2010 року Фото 1946 року Михайло Іванович Аржевітін з вільшанськими педагогами

Інтерв`ю

Про будівництво ГЕС
Перед тим, як розпочати будівництво

самої ГЕС, звели житло для будівельників.
Там, де зараз будинки для душевнохворих,
тоді були бараки, а там, де дитячий буди-
нок – контори. Після цього почали у Віль-
шанах зводити греблю, а у Н Бистрому –
станцію. Паралельно прокладали дорогу
над селом. На цей час вже відселили всіх
мешканців з Вільшан. Людям давали гро-
ші за маєтки і дозволяли брати старі хати.
Більшість виїхали у Виноградівський, Тя-
чівський, Берегівський райони. У Батьові
навіть є вулиця «Вільшанська». Віль-
шанську церкву, яку колись подарували ко-
лочавці, перенесли у присілок Глисна. У
селі Вільшани, там, де тепер стоїть озеро,
було 70–100 хат.

Нещасні випадки під час будівництва 
Нещасні випадки були. Один будівель-

ник оступився і впав з гребня ГЕС. Також
розповідали, що під час прокладання туне-
лю відбувся завал і хтось загинув. Скільки
людей загинуло, нам не говорили, бо це був
спеціальний об’єкт будівництва. Мені теж до-
велось бути в тунелі. Деякі роботи наша гру-
па виконувала у Н. Бистрому, і ходили ми че-
рез тунель сюди-туди пішки. Всередині го-
ріло тимчасове світло, а розміри тунелю були
2 на 2 метри. Найбільшу проблему спричи-

няли підземні води, які наповнювали штоль-
ні, а насоси не встигали ї ї відкачувати. Ба-
гато було шуму, коли не зійшлись у запла-
нований час дві бригади проходчиків, одна,
що копала тунель з боку Н. Бистрого, а
інша – з боку Вільшан. Ходили слухи, що
хтось покінчив із собою із начальства з цієї
причини. Головні будівельні роботи вико-
нували російські спеціалісти і з нами (міс-
цевими) інформацією вони не ділилися.
Охорону об’єкту здійснювали КДБісти. 

Про здачу в експлуатацію
Була велика радість і багато людей.

Мені найбільше запам’яталось, як нас во-
зили на катері по водосховищу. Таке від-
чуття, що ми стали моряками. Після був доб-
рий обід в столовій.

Про фабрику Гайдиковича на Квасовці 
Спочатку фабрику поставили чехи в

Копитянському, де тепер Ірговцій побуду-
вався. Коли вирубали ліс в тій окрузі, то
фабрику перенесли в інше місце, яке по міс-
цевому називається «Купиня». Це біля но-
вого монастиря. Провели вузькоколійку в
урочище Меришурське. Тягали вагонетки
коні. Працювали дві пили, парильня була.
Мадярську лісову владу тоді представляли
Мадярчик і Франьо. Коли з Колочави ма-
дяри втікали, то фабрику підпалили, щоб не

дісталась ворогу, а люди розтягнули все, що
можна було винести. 

Про колочавських бокорашів
Бокори через Колочаву йшли ще і після

зведення Теребле-Рікської ГЕС. Серед бо-
корашів були Столець Іван Іванович, Булик
Юрій Томович, Булик Михайло Томович, Бу-
лик Іван Томович, Андрусь Степан. Були пе-
ріоди, коли бокораші мінялися в Квасовці. До
Квасовця сплавляли полянські плотогони, а
далі продовжували вести дараби колочавські

бокораші. Ліс сплавляли в середньому десь
один раз на тиждень. Коли поставили греб-
лю у Вільшанах, то ліс зупиняли в Квасовці
і перегружали на вузькоколійку. Далі паро-
возами везли до Буштина. 

23.10. 2012 р.

Спогади ДРАЧА ПЕТРА ІВАНОВИЧА 
Досьє НК 

Драч Петро Іванович 
Народився у 1928 році. Закінчив де-

кілька класів «за мадярської влади».
Більше ходив у мадярські «левенти», ніж
до самої школи. Тодішній владі вій-
ськова підготовка молоді було важли-
віше ніж шкільне навчання. Після війни
працював лісорубом. У 1949–1952 ро-
ках проходив військову службу у вій-
ськах МВС у Москві. Після демобіліза-
ції працював 4 роки на будівництві
греблі Теребле-Рікської ГЕС теслярем та
каменярем.

Інтерв`ю

Про будівництво міні-ГЕС в Колочаві.
Дійсно, перед службою в армії, я при-

ймав участь в будівництві міні-гідроелек-
тростанції. Почалося будівництво у серпні,
а завершилося у грудні 1953 року. Керував
будівництвом вчитель Мерцин, родом із
Свалявщини. Він зробив креслення мета-
левого колеса з лопастями, дерев’яний во-
дозбірник і пристосував генератор. Цікавий
був учитель, але дуже любив лишнього ви-
пити. В дитинстві хотів зробити літак – ди-
рижабль. Під час випробувань «вилетів» з
даху хати і впав на землю. Мерцин великим
бешкетником був. Мені розповідали ( я
вже тоді в армії служив), що він прокрався
і його перевели в Синевирську школу, але
і в цьому селі він щось «витнув» і його за-
судили. В Колочаві він пропрацював роки
два або три.

Для гідроелектростанції обрали місце
колишнього єврейського млина, який остан-
нім часом був у власності Йосипа Кута. Це
біля церковної фари, де тепер живе отець Фе-

дір. Радянська влада в ті часи заборонила
займатися людям підприємницькою діяль-
ністю і млин розвалювався. Озера там тоді
ще не було. Прорили нові канали для води.
Допомагали і школярі. Між іншим, і Аржеві-
тіна Любов Дмитрівна часто приводила дітей
на допоміжні роботи. Турбіну під контролем
Мерцина робили ковалі Леньо та Беля. На
місці колишнього млина поставили хатинку
чотири на чотири метри. Забір води відбу-
вався через шлюз. Коли була повінь, то
шлюз перекривав жолоб з водою, і вода про-
ходила, не попадаючи в будинок. Всереди-
ні приміщення був зроблений з дерева ко-
нусоподібний водоприймач, подібний як у
Соймах, де люди набирають мінеральну
воду. Вода накопичувалась, а внизу була дір-
ка, з якої вода попадала прямо на колесо. Від
жолоба до водоприймача перепад води був
десь півтора метри. Так створювався до-
датковий тиск водою. До колеса був прива-
рений вал, на якому було маленьке колесо
для паса. Сам пас був з’єднаний з генера-

тором, який і давав електричний струм.
Звідки привезли генератор я вже не
пам’ятаю. Мене, Драча Василя, потім Бангу
(Банджука по-сільському) Миколу було по-
ставлено слідкувати за роботою гідроелек-
тростанції. Але мені скоро прийшла черга йти
до армії.

Перша «лампочка Ілліча» в Колочаві
Найперше завдання було подати елек-

трику на ферму. Далі провели дроти по
центральній вулиці: від старого клубу (там,
де дві церкви) і до Широких (до хати голо-
ви села Василя Штаєра). В цей час в селі за-
пустили і радіоточки. Десь через рік, а
може трошки більше, колгосп придбав
більш потужний дизель-генератор, який
давав електроенергію. В 50-х роках почали
будувати Теребле-Рікську гідроелектро-
станцію. Думаю, в 1962-м чи 1963-м від цієї
ГЕС з Нижнього Бистрого через Міжгір'я в
Колочаву прийшла велика електрика

07.06. 2011.

Спогади ПАВЛюКА АНДРІя ВАСИЛЬОВИЧА 
Досьє НК 

Інтерв`ю

Спогади ЇСАВИНЕЦЬ-КРАСНОШАПКИ АНАСТАСІЇ ІВАНІВНИ

Павлюк Андрій Васильович 
Народився 15 лютого 1937 року у ба-

гатодітній селянській сім’ї. 
Після закінчення школи працював на

колочавській міні-гідроелектростанції. 
Закінчивши Берегівське професійно-

технічне училище, служив у лавах Ра-
дянської Армії. 

У кінці 50-х років працював у Ка-
захстані, де також закінчив сільсько-
господарський технікум. 

Повернувшись у Колочаву, майже 30
років попрацював у колгоспі шофером,
потім касирем.

З 2004 року на пенсії. 



Міні-ГЕС поставили
поруч із місцем, де ко-
лись стояв водяний
млин. Його називали
«котувським» млином.
Я добре пам’ятаю тра-
гічний випадок, що
стався в цьому млині.
Ми, першокласники, ча-
сто ходили туди «бави-
тись». Млин вже не ви-
користовувався, був у
напівзруйнованому ста-

ні. Нас дуже приваблювало велике дерев’яне колесо, яке крути-
лось і скрипіло. Дітвора сідала в це колесо і крутилась по кругу.
Одного разу, коли в середині колеса був мій однокласник Шимоня
Іван, воно розвалилось і мого товариша придушило. Він одразу
тут і помер. Після цього нещасного випадку млин частково де-
монтували. Залишились водяні траншеї, які і вирішили викори-
стати для нової гідроелектростанції. Забір води відбувався біля
мосту. В той час широкої дороги в бік Брадольця не було. Це піз-
ніше біля клубу зробили земляний насип і дорогу підняли на сьо-
годнішній рівень, а тоді був різкий спуск. Рівчак перетинав дорогу,
і через нього був зведений місточок. Далі вода проходила поблизу
хати Морозані – Буркало. Між іншим, поруч з хатою Морозані стоя-
ла жидівська баня – «мікве» по-єврейськи. Впадала вода в річ-
ку поруч з сьогоднішньою православною фарою. Спочатку гід-
роелектростанція освітлювала лише приміщення ферм, через рік

поставили потужний дизель-генератор і струм пішов до клубу (ко-
лишньої церковної школи), колгоспної контори, старої школи у ко-
лишньому будинку єврея Волфа і по вулиці до Широких. Сьогодні
це звучить дивно, але далі від Широких до заводу було суцільне
поле і будинків не було. Люди вночі навіть боялись ходити на Горб,
бо можна було зустріти вовка.

16.10.2012 
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Інтерв`ю

Танці при лампашах
В 50-х роках, коли я приїхала в Колочаву, в селі було багато мо-

лоді, що пройшла школу фабрично-заводського навчання (ФЗН) та
армію, сезонні роботи в різних районах України. Вони вже знали про
нове українське життя. Ми часто збиралися разом в клубі, на тан-
цях. Перша радянська «танцплощадка» у Колочаві була пристосо-
вана у колишньому будинку єврея Вольфа, який переобладнали під
школу (сьогодні на цьому місці стоїть нова хата Леднея Юрія). Учні
тих часів пам’ятають те приміщення. Його називали «глибоким кла-
сом». Світла не було. «Танцплощадка» освітлювалась лампашами. По
боках стояли лавиці. Танцювали під гармошку Дербака Василя Іва-
новича (батька Романа Дербака). Гармоніст так сильно тупав ногою
собі в такт, що інколи «забивав» стуком саму музику. Гармошка Ва-
силя Івановича – це був єдиний музичний супровід в клубі. Він ви-
конував різноманітні музичні твори і, особливо, гарно виходили ко-
ломийки. Як правило, на танці ходила сільська інтелігенція. Василь
Іванович виконував музичні композиції навіть на замовлення.
Для прикладу, Михайло Іванович Аржевітін часто просив підіграти
йому «чічотку», яку він виконував майже професійно. Це особливо
привертало мою увагу до нового вчителя фізкультури і військової
підготовки, який був переведений до нас із Вільшанської школи, коли
завершили будівництво ГЕС і будівельники – учні вечірньої школи,
роз’їхались по домівках. Між іншим, Михайло Іванович, працюючи
вчителем фізичного виховання при Вільшанській середній школі у
1953–1954 роках, організував футбольну команду з будівельників
Теребле-Рікської ГЕС.

Про першу «лампочку Ілліча» в Колочаві
В 1953 році в районі всі розмови були про майбутню електри-

фікацію після введення в дію Теребле-Рікської ГЕС. Всі з нетерпін-
ням готувались і чекали цього моменту. Готувалась і наша школа. Вчи-
телям  фізикам школи Мерцину і мені поставили завдання «запустити
лампочку Ілліча» раніше ніж прийде в Колочаву електричний струм
по могутніх лініях електропередач. Цей проект потрібно було вико-
нати господарським способом, тобто шляхом суботників. Було роз-
поділено роботу, визначені відповідальні. Розпочали з того, що по-
чали копати канал, щоб визначити потужність водяного потоку, а по-
тім придбання відповідного генератора. Ми відповідали «за фізику»

в проекті, намалювали схеми, визначили, на які об’єкти вистачить
струму. Я б назвала цю міні-гідроелектростанцію – міні-ГЕС імені Мер-
цина. Великої потужності ми не планували, адже скоро до експлуа-
тації повинна була стати Теребле-Рікська ГЕС. Завдання по «лампочці
Ілліча» було виконане до кінця 1953 року, а вже в 1957 році в біль-
шості колочавських хат горіла «лампочка Ілліча» і електричний струм
приводив в рух колгоспну пилораму.

Про електрифікацію Брадолецької школи
У 1955 р. я працювала вчителем фізики і математики в Брадо-

лецькій школі. Спочатку класи були розташовані в хатах по всьому
Брадольцю : у Герша, у Павлюка, у Малети і ще в деяких хатах цьо-
го присілку. Під час мого вчителювання в Брадольці було завершено
будівництво нової школи та електрифікація села. Мені як вчителю
фізики було доручено встановити електричний дзвоник в школі. З
цим завданням я справилась, і відтепер уроки розпочинались та за-
кінчувались за допомогою гучного електродзвоника. Очевидно, він
лунає і до сьогодні, нагадуючи про прекрасних моїх колег – педагогів
50–80-х років минулого сторіччя.

25.10. 2012 р.

ЇСпогади АРЖЕВІТІНОЇ ЛюБОВІ ДМИТРІВНИ 
Досьє НК 

Аржевітіна (Дринь) Любов Дмитрівна 
Народилася 19 січня 1933 року в

с.Переселення Кагарлицького району
Київської області.

Після закінчення у 1953 році Ржи-
щівського педучилища Дринь Любов Дмит-
рівна була направлена в Колочава-Ла-
зівську семирічну школу. З 15 серпня
1953 р. працювала вчителем математики
і фізики 5 – 7 класів. З 1 вересня 1955 року
була переведена до Колочава-Брадолець-
кої семирічної школи, а з 1 вересня 1958
року стала вчителем 1–4 класів цієї ж
школи. З вересня 1963 р. і аж до 1981 року
працювала вчителем початкових класів у
Колочавській середній школі. В цьому ж
році переїхала на Київщину, де ще 7 років
вчителювала, а потім вийшла на пенсію.
Отже, їй довелось навчати писати і читати
колочавських діточок 27 років. 

19.01.2013 року Любов Дмитрівна
відсвяткувала своє 80-річчя.

Інтерв`ю

Спогади ДЕРБАКА ВАСИЛя МИХАЙЛОВИЧА 
Досьє НК 

Дербак Василь Михайлович 
Народився  9 вересня 1943 року у

сім’ї селянина-лісоруба.
У 1961 році закінчив школу і пішов

працювати вчителем фізкультури до Гор-
бівської семирічної школи.

1962–1964 р.р.  навчався на еконо-
мічному , потім біологічному факультеті
УЖДУ. 

У листопаді 1964-го призваний до
лав радянської армії на військову служ-
бу, де закінчив курси офіцерів запасу
і служив кадровим офіцером протягом
2 років.

Після демобілізації у 1967 р. про-
довжив навчання заочно в УЖДУ і па-
ралельно працював вчителем фізики
та фізкультури у Горбівській ЗОШ. 

У грудні 1978 р. призначений дирек-
тором Колочавського міжшкільного на-
вчально-виробничого комбінату (КМНВК).

З жовтня 1982 р. до червня 1988 р.
працював головою Колочавської се-
лищної ради. 

У 1988–1991 роках працював вчи-
телем КМНВК, у 1991–1993 – заступ-
ником директора КМНВК. З 1993 по
2011 рік – директор Горбівської ЗОШ.
Пенсіонер. З 2011 року працює ке-
рівником з екскурсійного обслугову-
вання «АЖІО-тур».

Керівник з екскурсійного обслуговування в музеї-скансені «Старе село» – 
В.М.Дербак – з задоволенням виконує ролі в театральних постановках

Фото 1953 року. Колочава

З газети "Радянська Верховина". 50-ті роки

На передньому плані – річка, яка крутила турбіну міні-ГЕС Розташування міні -ГЕС у 1953 році. Мапа 1864 року

Крайній справа М.І. Аржевітін

Фото 1969 року
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Інтерв’ю

Про будівництво лісоперевалочної бази в Квасовці
Коли почали будувати ГЕС і перегородили Тереблю, постало питання

як продовжувати транспортувати ліс. Дороги були погані і лісовозам
– ЗІСам добратись у верхів’я Тереблі було неможливо. Тому було при-
йняте рішення в Квасовці обладнати перевалочну базу для лісу. В цій
частині річки було зведено невеличку дамбу-гамованку. Так було роз-
раховано, що потік води, який ніс бокори, в цьому місці спадав, зупи-
няючи їх. Це був своєрідний склад для бокорів. Раніше це місце теж ви-
користовувалось, але для тимчасової зупинки бокорів. Тут синевірсь-
кі бокораші-плотогони передавали бокори колочавським плотогонам,
які супроводжували їх далі. Також тут робили бокорам ремонт, коли вони
по дорозі розв’язувались чи перехрещувались. В Колочаві була «уж-
барня» – піч, в якій виготовляли із ліщанкових тичок своєрідний «де-
рев’яний трос», з допомогою якого зв’язували бокори між собою. Піс-
ля зведення греблі у Вільшанах було прийнято рішення про вивезен-
ня лісу з Квасовця за допомогою вузькоколійки.

Про деревообробну фабрику у Квасовці
Перша деревообробна фабрика Колочави, з розповіді мого бать-

ка, була зведена ще мадярами до Першої Світової війни. Потім прийшли
чехи і продовжили обробку дерева і його вивіз. Коли розпочалась Дру-
га Світова війна, то фабрика перейшла до барона Гайзиковича з Бу-
дапешту. Ліс завозили з урочища Мерешурське по вузькоколійці ко-
нями-«гейпісом». Працівником біля котлового і парового механізмів був
Мороз, який оженився на Буркало Ганні Гаврилівні, що жила біля церк-
ви. Він одночасно слідкував за роботою пили. Велику пилу називали
«гатер». Тепер така пила є у музеї «Старе село». Потім це все господарство
довго продавали під час війни, а коли закінчилась війна, то відступаючі
мадярські солдати підпалили все, щоб не дісталось ворогу. Горіло де-
кілька тижнів, бо багато було всякого машинного масла, пропарочної
хімії, дерева. Потім колочавці розтягнули по домівках що залишилось.
Новій радянській владі залишився лише металолом.

Про міні-ГЕС в Колочаві
МініГЕС поставили біля старого водяного млина. Там були готові лот-

ки для води. За роботу взявся вчитель фізики Мерцин. Коли запусти-
ли станцію, Мерцин передав її в роботу Андрію Павлюку і Банзі Михайлу
(Банжуку). Першою електрифікували колгоспну ферму (стояла недалеко
від церкви біля Будирьки). Недалеко була контора (колишня греко-ка-

толицька фара), в неї також дали світло. Потім світло пустили по вулиці.
Лампочки горіли до часу ночі або до 2-х годин ночі. Паралельно із про-
водами для світла протягли і проводи для радіо. Один гучномовець-та-
рілка висів на стовпі біля Буркало в центрі села. Так кричав, що чути
його було на Широких. Радіо було велике чудо для колочавців. Люди
могли стояти часами і слухати ту тарілку. Недалеко від гідроелектро-
станції побудували першу сільську баню. Директором бані був Куліш
Василь Васильович. Це було ще одне чудо для колочавців. Раніше в Ко-
лочаві були: купіль для інтелігенції та єврейська баня «мікве». В цей же
час Ліспромгосп поставив пекарню навпроти сьогоднішнього будин-
ку культури. Раніше там була чеська школа, пізніше – кооперативний
магазин «Гондя», де працював Москаль Микола. Завідуючим пекарнею
був словак Альфонс. Ця територія в 50-х роках була, як би промислова
зона в Колочаві, тому і виникло питання освітлення нових радянських
об’єктів. З часом в Колочаву привезли потужний генератор, який да-
вав світло, а потім з Міжгір’я прийшло світло від Теребле-Рікської ГЕС.
З того часу колочавці забули, що таке лампаші, а молодь може побачити
їх, хіба що, в одному з музеїв Колочави.

29.11.2012

Спогади МАРКУСя юРІя ДАНИЛОВИЧА
Досьє НК 

Маркусь Юрій Данилович 
Народився 4 березня 1934 року в

сім’ї австро-угорського вітейзя Мар-
куся Данила. 

Після закінчення семирічної Коло-
чавської школи у 1949 році працював
у Бурштинському лісокомбінаті лісни-
ком, потім бухгалтером. 

У  1957 році закінчив Стороже-
нецьку лісову школу.

У 1963 році закінчив Харківський
лісовий технікум. 

Все життя пропрацював у лісовому
господарстві Міжгірського лісокомбі-
нату на посадах лісника,  техніка, по-
мічника лісничого. 

Понад 30 років обирався депутатом
Колочавської сільської ради. 

На пенсію вийшов у 1994 році. 

З архівів історії

В урочищі Квасовець ще в кінці 19 сторіччя була зве-
дена гребля для наповнення русла річки Талабор (сьо-
годнішня назва – Теребля) під час сплаву лісу. З часом
було прийнято рішення на цьому місці, де скупчувалось
багато лісу, побудувати деревообробну фабрику. Після від-
ступу з Колочави мадяр 15 жовтня 1944 р., місцеві меш-
канці «розтягнули» з фабрики по домівках все що мож-
на, залишилися самі стіни. В часи незалежності України
в цих залишках деякий час діяло кафе «Зелена жаба».
Сьогодні це суцільні розвалини. 

На етапі будівництва фабрики розглядалось питання
в який спосіб запускати «пилу» – за допомогою міні-гід-

роелектростанції чи парової установки. Переміг варіант па-
рової машини з пропарочними камерами. Мадярська вла-
да одночасно розглядала проект зведення майбутньої Те-
ребле – Ріцької ГЕС, та можливість модернізації дерево-
обробної фабрики. Цім планам завадила війна, що роз-
почалась між СРСР і Німеччиною (1941 – 1945 рр.). 

Територія фабрики була розташована на тодішніх зем-
лях Драч Ілони, Вовилки Юри, Столець Іллі, Давидови-
ча Йосифа. Обладнання деревообробної фабрики, що
збереглося, зараз експонується в музеї Старе село. Тут,
також, бажаючі можуть ознайомитись з міні-гідроелек-
тростанцією та «пилою». 

Деревообробна фабрика в Квасовці

Угорське креслення деревообробної фабрики
в Квасовці. u- парова машина, v – пила, 
w – цех обробки, x – пропарочні камери

Угорська схема розташування деревообробної фабрики.

Деревообробна
фабрика

Василь Дацьо і його бригада

Складання дощокОстанні бокори

Привезли обладнання для фабрики в Колочаву

На цьому місці була деревообробна фабрика

Залишки деревообробної фабрики Залишки пропарочної камери1915 рік. Дамба на р.Теребля в районі Квасовця. 
Будівництво деревообробної фабрики за перших мадяр

Фото 60-х років

u

w w w

x

v
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Історія

В 1950 р. Дніпробуд і ЗакарпатГЕСбуд розпочали будівництво
Буштино-Вільшанської вузькоколійної залізної дороги від села
Теребля до місця будівництва греблі Теребле-Рікської ГЕС.
Проектна протяжність цієї залізниці – 35 км., термін здачі в екс-
плуатацію – 1 квартал 1951 року. Проектну документацію на вузь-
колійку розробляла Львівська проектно-вишукувальна експе-
диція інституту «Гідроенергопроект».

Одночасно Буштинський ліспромгосп розпочав будівницт-
во лісоперевалочної бази в урочищі Квасовець в селі Колоча-
ва. Це вимагало додаткових заходів: продовження лінії вузь-
коколійки та лінії електропередачі з Вільшан на 2,5 кілометри,
монтаж підстанції, придбання вагонетки Б-22 з електромотором,
парового крана вантажопідйомністю 4 тонни. Перевалочна база
лісосплаву потребувала зведення підпора – гамованки, і займала
0,5 км річки Теребля. В СМУ ЗакарпатГЕСбуд було створено окре-
мий підрозділ – дільницю УКЖД в складі 70 – 80 будівельників.

В середині 1951 року було виконано лише 15 % робіт по бу-
дівництву Буштино-Вільшанської вузькоколійки, будівництво про-
довжувалося аж до 1960 року. 

Планом передбачалось введення в експлуатацію наступної
дільниці вузькоколійки – «Драгово-Вільшани» в 3 кварталі
1955 р. Загальна довжина дорожнього полотна – 35 км. Термі-
ни завершення робіт переносились.

ВУЗЬКОКОЛІЙКА

Інтерв’ю

В 30-х роках в Колочаві письменник-режисер І. Ольбрахт по-
казував кінострічку «Марійка-невірниця». Звідки брали елек-
троенергію для кіноапаратури? 

Я особисто був під час показу фільму. Апаратура працювала від
дизель-генератора. Ольбрахт показував нам робочі варіанти фільму.

Фільм «Марійка-невірниця» приніс велику славу нашому селу. Ко-
лочавці грали самих себе і залишились в історії назавжди. Після пе-
регляду фільму люди просили у чехів залишити дизель-генератор для
села, для школи. Нам відповіли, що це – державне майно. 

Вересень 2008 р. 

Спогади ВОРИНКИ юРІя ФЕДОРОВИЧА

Досьє НК 

Воринка Юрій Федорович (1926 – 2009)
Навчався у початковій школі в Ко-

лочаві, в горожанській школі у Воловому,
у Синевирській семирічній школі, у Дра-
гівській середній школі в 1948–1951 р.р.
Після відступу мадярських військ піді-
рвався на гранаті і залишився без кисті
правої руки. По закінченню школи пра-
цював лісовим робітником. В 1953 р. роз-
почав навчання в Ужгородському учи-
тельському інституті на заочному відділенні
фізико-математичного факультету.  Певний
час вчителював.

Досьє НК 

Фотокореспондент Чмир Во-
лодимир Оксентійович народив-
ся на Черкащині. Учасник Великої
Вітчизняної війни. За збитий ні-
мецький літак отримав орден Чер-
воної зірки. Після демобілізації з
армії Чмир В. О. постійно проживав
у м. Ужгороді, де й похований. Був
одружений з Кобазєвою Надією
Тимофіївною, яка з їх сином Вікто-
ром сьогодні проживає в м. Ново-
сибірську (Росія).

Володимир Оксентійович як
постійний фотокореспондент
книжкового видавництва «Карпа-
ти», газет «Закарпатська правда» та
«Молодь Закарпаття» залишив піс-
ля себе унікальний фотоархів з
історії Закарпаття 1950–1984 ро-
ків. Фотоархів Чмиря В.О. – це 64
тематичні колекції всіх районів
області, загальною кількістю 32

тисячі негативів, фотографій та
кольорових діапозитивів. Уні-
кальність архіву полягає в тому, що
це єдине у Закарпатті системати-
зоване, повне і упорядковане зі-
брання фотоматеріалів з історії
краю, яке формував Володимир
Оксентійович впродовж 35 років
своєї кореспондентської діяльності
на Срібній землі.

У 2006 році вдова Володимира
Оксентійовича Кобазєва-Чмир Надія
Тимофіївна передала фотоархів з
усіма авторськими правами у влас-
ність С.М. Аржевітіну. Відповідна уго-
да купівлі-продажу була засвідчена
Ужгородською державною нотарі-
альною конторою.

Частину фотографій про будів-
ництво ГЕС із колекції № 37 «Хуст і
Хустський район» використано при
підготовці цього номеру газети.

Історичний факт

Кіно в Колочаві, квітень 1936 року. Запис
у «Шкільній хрониці», який зробив Василь Опа-
леник, управитель школи.

«… Лісничий місцевої лісової управи пан інженер
Бенда, який так щиро і приязно ставиться до «Про-
світи» і до ї ї культурної діяльності, запропонував
влаштувати в Колочаві кіно. Для цієї цілі передає
в користування «Просвіті» знаряджання, потріб-
не для кіно, яке є його власністю: мотор-генератор
і експозиційний апарат. Зроблені вже перші орга-
нізаційні кроки в цьому напрямку. Переговорено з
власниками одного з млинів, де можна було би на-
мотувати колесо для вироблення електричного
току мотором-генератором. Розшукуються по
пилах (деревних фабриках) колеса зубчаті та ма-
ховик для генератора. Кіно планується постави-
ти в церковній школі, прибудувавши для експози-
ційного апарату малу комору. Кошти для цього по-
трібні в розмірі 600 крон. Є надія дістати поміч:
фільми і таке інше від Дивізії Червоного Хреста.
Найкраще в цьому є й те, що, маючи кіно, можна
буде лекції і виклади ілюструвати фільмом…» 

Колочавці і знімальна група з Чехословаччини Під час прем’єрного показу фільму «Марійка-невірниця» в Колочаві

чФотокореспондент Чмир Володимир Оксентійович

Транспортування лісу з Вільшан

Транспортування лісу з Буштина

Фото 50-х років



З 1 по 4 листопада 2012 року в столиці Закарпаття Уж-
городі проходила всеукраїнська конференція Лімуд – між-
народний єврейський захід, в якому поєднані навчання,
спілкування та свято. 

Закарпаття – територія з багатою єврейською культурою.
В рамках події протягом кількох днів учасники брали
участь у різноманітних лекціях, майстер-класах, обгово-
реннях, виставках, концертах тощо. 

Ініціатором проведення заходу в Ужгороді був Михайло
Галін, виконавчий директор благодійного фонду «Хесед
Шпіра» та голова обласної общини прогресивного іудаїз-
му. І саме він запросив Колочавський філіал «Ажіо-тур» взя-
ти участь у конференції. 

В круглому столі на тему: «Ізраїль – Україна: минуле, те-
перішнє, майбутнє» виступили народний депутат України Ста-
ніслав Аржевітін, посол Ізраїлю в Україні та його заступник,
консул Словаччини, мер Ужгорода, представники Закар-
патської ОДА, депутати єврейського парламенту. 

«Мій виступ був на тему: «Колочава – приклад міжнаціо-
нального примирення і збереження національних культур на
Закарпатті»,– розповідає Станіслав Михайлович. – Адже у нас
село полікультурне і тут вшановані загиблі євреї, відкритий
пам’ятник загиблим у Першій та Другій світовій війні, загиблим
в таборах ГУЛАГу, впорядковані могили чеських жандармів,
угорського поштаря, словацького розвідника, лейтенанта КДБ
Прокопенка та інші. Колочава – яскравий приклад толерантного
збереження культур всіх національностей, які свого часу про-
живали в селі. Це взірець для всієї Держави, де весь час про-
голошують про будівництво демократичного суспільства, але
не знають, як це зробити.

Директор регіонального представництва туроператора
«Ажіо-тур» Марія Шетеля виступила перед єврейською гро-
мадою з годинною лекцією на тему: «Колочава – взірець то-
лерантного існування різних культур (на прикладі єврейської
громади)».

«Готуючись до виступу, я спілкувалася зі старожилами села,
істориками, опрацювала відповідну літературу, – каже Марія.

– Я хвилювалась, адже саме мені випало бути першим до-
повідачем на міжнародній конференції. Загалом на конфе-
ренції були присутні 600 учасників з усіх країн Європи». 

Марія Шетеля.
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Історія

В Колочаві в 50-х роках управління гідрометслужби Української
РСР відкрило гідрометеорологічний пост «Прислоп» на широті 48 /
29,  довготі 23 / 50. Декілька років наглядачами були Буркало Василь

Андрійович і його роди-
чі. Завданням посту було
вимірювання щоденно
о 8 годині ранку і вечо-
ра кількості опадів, спо-
стереження над атмо-
сферними явищами, сні-
говим покровом взим-
ку, визначення його
щільності. Всі данні зво-
дились у відповідні на-
глядові таблиці і від-
правлялись в штаб гід-
рометслужби в Руську
Мокру.  

чГідрометеопост в Колочаві

Лінійка для вимірювання рівня води 
в річці в Тереблі

Таблиця для записів результатів
щоденного нагляду

Стихійне лихо

На Чорній річці, що є притокою Тереблі, в 1868 році австрійський інженер Клаузе збудував греб-
лю для водосховища та сплаву лісу. В 1972 році гребля була реставрована, а в 1976  році на ній
було створено оригінальний Музей лісу і сплаву, в якому експонувалися старі знаряддя лісорубів
та відважних бокорашів-плотогонів. У світі є лише два такі музеї – в Канаді та на Закарпатті.

У листопаді 1998 року, через 22 роки з часу заснування музею, повінь зруйнувала греблю. Від
споруди залишилась лише третина будівлі –  її наземна частина. Національним парком проводились
відновлювальні роботи зруйнованої частини музею, але через брак коштів завершення будівництва
було неможливим.

Чергова повінь у березні 2001 року знову зруйнувала те, що вдалося відбудувати. Незважаючи
на це, музей продовжує діяти у приміщенні наземної, незруйнованої частини.

Поки відновлення Музею лісу та сплаву на Чорній річці продовжується, в Колочаві відкрито
музей «Колочавські бокораші».

Музей лісу і сплаву

чСучасна чКолочава

Музей лісу і сплаву до і після повіней

чПовені в Колочаві
За даними Колочавської сільської ради:
У 1998 році:
– 24 дворогосподарства постраждали від

повені і потребували відселення.

У 2001 році:
– 29 будинків комісією були визначені як такі,

що потребують відселення жителів;
– 7 жителів вже отримали компенсацію;
– 22 очікують на грошову допомогу від держави;
– 51 дворогосподарство постраждало від

затоплення і отримало компенсацію.  

чКолочава презентувала в Ужгороді приклад толерантності 

С. Аржевітін в президії конференції

М. Галін, О. Аксельруд, С. Аржевітін

Цікавий факт

Цікавий факт

27 жовтня 2012 року газета «Голос України» (№203)
писала: «В Колочаві відкрито пам’ятник, який нагадуватиме
про немеркнучі сторінки історії. Цими днями з нагоди 70-х
роковин заснування Української Повстанської Армії на те-
риторії Музею-скансену «Старе село» відкрито пам’ятник
Роману Шухевичу, одному із організаторів і командирів Кар-
патської Січі на Закарпатті. 25 жовтня 2012 року газета
«Верховина» (№76) писала «У Колочаву прийшов Роман
Шухевич. Автор скульптури колочавець Петро Штаєр. До-
слідники історії не виключають, що у тій групі січовиків, яка
відступала з Хусту в березні 1939 року через Колочаву, міг
бути і Р. Шухевич. В березні 2013 року планується вихід
в світ нової книги С. Аржевітіна «Карпатська Україна. Епо-
ха в добі», де чимало сторінок присвячені Р. Шухевичу і його
ролі в розбудові Збройних сил КУ». 

Поштова листівка з фото Даця Андрія Дмитрови-
ча, відомого в Будапешті швеця. Його послугами ко-
ристувалася дружина Регента (Президента) Угорщи-
ни Міклоша Горті. На листівці підпис: «Фрак, пошитий
із 945-ти клаптиків різних тканин». Листівка була на-
діслана батьку Дацьо Дмитру в Колочаву. 

Гребля ГЕС Хата Василя Кота на Широких Початкова школа в присілку Гирсовець



Щороку на День незалежності України на території музею-
скансену «Старе село» проходять масштабні та театралізо-
вані святкування.

Свято 2012 року розпочали учні Колочавської ЗОШ
№1 та Колочавської ЗОШ №2, які за традицією урочисто про-
несли по селу державний прапор.

На території музею також підняли український стяг під зву-
ки державного гімну. На урочистості цього року прийшли те-
атралізовані мешканці «Старого села». Колоритна експресив-

на публіка привернула увагу та заставила витягнути фото-
апарати майже всіх глядачів. Адже де ще побачиш, як серед ста-
рих будівель музею біров (староста села) скликає всіх зібра-
тися  «в ракаши» (разом) з нагоди свята. Ось крокує з корчми
єврей Гершко, на ходу рахуючи нинішній «ґешефт» (прибуток).
Дяк вибіг з церковно-приходської школи та біжить на заклик
бірова. Угорський жандарм полишив пост та спішить на шум.
Колочавські чоловіки та жінки, вбрані у національні костюми,
сходяться «до чиляди» (до людей).

Зі сцени державниць-
ким словом вітають гостей
офіційні особи, патріотич-
ними піснями про Україну –
колочавки Яна Гордійчук та
Віталія Андрусь, а імпрові-
зований дитячий духовий
оркестр привітав усіх уро-
чистою мелодією.

Найбільше причарував
глядачів виступ професій-
ного танцювального ди-
тячого колективу під керів-
ництвом Вероніки Аржевіті-
ної. Юні київські танцюристи
захопили всіх віденським
вальсом, який майстерно
виконали, незважаючи на
те, що під ногами лежав гра-
вій, замість паркету.

Після закінчення висту-
пів, священики трьох кон-
фесій освятили нову інтернаціональну експозицію. У століт-
ній хатині водночас поєдналися три культури: колочавська,
чеська та угорська. Кожну із них представляють скульптури
історичних осіб, що були дотичні до Колочави: чеський
письменник Іван Ольбрахт, угорський емісар Едмунд Еган та
колочавський опришок, літературний герой Микола Шугай. 

Опісля відзначили колочавців, що отримали високі дер-
жавні нагороди: уродженець села, народний депутат Украї-
ни Станіслав Аржевітін є кавалером президентського орде-

на Ярослава Мудрого, вчителька Наталія Тумарець перша на
Закарпатті отримала престижну нагороду МЗС Чехії «Граці-
ас агіт», музейні працівники Василь Макар, Христина Макар
та Марія Шетеля нагороджені грамотами обласної адмініст-
рації, дільничний міліціонер Михайло Дербак отримав зван-
ня підполковника. Колочавці знову доказали, що вони
вміють працювати і досягати успіхів у різних сферах.

Марія Шетеля.
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Восени 2012 року вісім відомих туристичних операторів
із Москви, Костроми, Ростова-на-Дону, Кашіри їздили найві-
домішими туристичними об’єктами Західної України. Мета
мандрівки, яку організував відділ туризму Львівської міської
ради, презентувати туристичні можливості Львівщини та
Закарпаття аби принадити сюди російського туриста. 

У рамках туристично-інформаційного туру керівники турфірм за-
вітали і до села десяти музеїв – Колочаву. За браком часу вони встиг-
ли побачити лише два музеї  – «Старе село» та «Колочавська вузь-
коколійка». Тут працівники організували їм театралізоване дійство. 

При вході до скансену зустрів гостей герой Ольбрахта, остан-
ній опришок Карпат Микола Шугай. Познайомившись із міс-
цевим Робін Гудом, росіяни пішли на екскурсію по музейному
комплексу «Старе село» та «Колочавська вузькоколійка».
Біля входу до єврейської корчми їх вже чатував Гершко Вольф,

який частував візитерів колочавським самогоном, грушівкою
та буженою солониною.

Вражені таким прийомом туроператори з Росії радо фо-
тографувалися біля раритетних експонатів та щедро ділили-
ся враженнями. «Незважаючи на дощову погоду, нас дуже теп-
ло прийняли і неабияк вразили, – каже сповнена емоцій Тетяна
– представник туристично-інформаційного центру «Кострома».
– Найкраще про це вже сказано до нас і не нами: «Спогади –
це єдиний рай, з якого нас не можуть вигнати…». Своєю роботою
та гостинністю ви стираєте кордони між нашими державами.
Дякуємо за ті враження і настрій, які ви нам подарували. Будь-
яку мандрівку роблять насамперед Люди!».

Зачаровані нашим краєм росіяни обіцяли возити до Ко-
лочави туристів та приїжджати самими із друзями. 

Марія Шетеля.

ч чТуристичною Колочавою зацікавилися 
російські туроператори 

ч чДень незалежності у Колочаві відзначали всім селом

Чеська делегація в Старому селі

На святі Дня незалежності виступив дитячий танцювальний 
колектив під керівництвом Вероніки Аржевітіної з Києва

Едмунд Еган в кафе «VASUTI RESTI EGAN»

Хата-кафе, на другому поверсі якого знаходиться 
кафе-гостина «На пуді у Шугая»

І.Ольбрахт вітає гостей в кафе
«OLBRACHTOVA PIVNICE»

Цікавий факт

З початку червня
2012 року при вході
до найпопулярнішого
колочавського му-
зею-скансену «Старе
село» туристів вже
зустрічає нова де-
рев’яна будівля. В
оригінальній спору-
ді розмістилися каса
та екскурсійне бюро.
Тут можна придбати
квитки в будь-який
колочавський музей,
замовити професій-
ного екскурсовода
чи придбати оригі-
нальні колочавські
сувеніри. 

Шановні гості Колочави

Начальник відділу освіти Міжгірської РДА Олексієнко Н.С. 
та Аржевітін С.М. 1 вересня поклали квіти 

до Пам’ятника вчительці з Вкраїни

Чеська делегація 30 жовтня урочисто святкувала в Ужгороді
94-ту річницю проголошення Чехословацької Республіки, а на-
ступного дня приїхала до Колочави. 

І не дивно, бо Колочава – це село, де збереглися і дбайливо
охороняються численні пам’ятки чеської культури. 

Оскільки основну частину чеської делегації склали військо-
ві, то їх маршрут у селі був присвячений відвіданню пам’ятників
загиблим на двох світових війнах   , історико-військового музею
воїнам-інтернаціоналістам «Блок-пост». Ключовою подією свя-
та стало покладання квітів до кількох могил чеських жандармів,
що розташовані на території музею «Церква Святого Духа». 

Відвідали чехи також і музеї «Чеська школа» та скансен «Ста-
ре село», де на них чекало театралізоване дійство. 

У музеї «Старе село» чеську делегацію в хаті-кафе криками
та пострілами зустрічав останній опришок Карпат Микола Шу-
гай з кумами. В приміщенні кафе встановлена постать І.Ольбрахта,
який вітає гостей. 

Під час екскурсії по музею до гостей з Чехії по чер-
зі виходили численні театралізовані герої – Іван Оль-
брахт, Ержіка, угорський жандарм, КДБіст, Леонід
Брежнєв та інші. У національному кафе «Півніца Оль-
брахта» на гостей вже чекав єврей Гершко з децою па-
ленки та смачні частування. 

Під час теплого прийому у Колочаві чехи від-
значили нагородами народного депутата України
Станіслава Аржевітіна та власницю чеського готель-
но-ресторанного комплексу «Четніцка станіца» На-
талію Тумарець. 

Обом вручили ордени за збереження пам’яті
жертв різних воєн. Окрім того, Станіславу Михайло-
вичу чехословацьке об’єднання легіонерів вручило
медаль ІІІ ступеню за впорядковані могили чеських
жандармів біля храму-музею. 

Марія Шетеля.

чЧеські дипломати відвідали колочавські музеї 

Вшанування загиблих чеських воїнів


