
Їх іменами названі вулиці Солоного 
Брати Бєльченки 

 
Сергій  

Савич  

Бєльченко 

У Солоному колишня вулиця Планерна була перейменована 

на честь славних односельчан Івана та Петра Бєльченків, які 

загинули у роки Великої Вітчизняної війни. 

У Сави Андрійовича Бєльченка було троє синів – Іван, Сергій 

та Петро.  

Іван Савич, 1900 року народження, старший у сім’ї. Був 

капітаном кавалерійської служби. Служив на посаді 

ветеринарного лікаря 3-го козачого кавалерійського корпусу 

Червоної Армії. Загинув у боях за визволення Румунії. 

Похований на братському кладовищі у місті Арад.  

Петро Савич, молодший із братів, 1911 року народження – 

інженер – механік. Воював із перших днів у партизанах. Був 

заступником начальника Білоруського штабу партизанського 

руху з питань розвідки. Похований у місті Гомелі на Площі 

Перемоги у братській могилі. Одна із вулиць Гомеля носить 

його ім’я. 

Сергій Савич, 1903 року народження, середній із братів; 

відомий у Радянському Союзі. Генерал - полковник у 

відставці. У роки війни був заступником начальника 

Центрального штабу партизанського руху при Ставці 

Верховного Головнокомандуючого. Він – кавалер 14 орденів. 

У спогадах Маршала Радянського Союзу Г.К.Жукова 

згадується ім’я С.С.Бєльченка як видатного керівника 

партизанського руху. Після війни займав ряд керівних посад 

– заступника голови Комітету державної безпеки при Раді 

Міністрів СРСР, обирався членом ЦК Компартії Білоруської 

РСР, депутатом Верховної Ради СРСР, БРСР, РСФСР. 

Проживав у Москві. Підтримував тісний зв'язок із учнями 

Солонянської середньої школи, навіть після здобуття 

Україною незалежності. 

Кремінь В’ячеслав Анатолійович 

 
В’ячеслав  

Анатолійович 

Кремінь 

В’ячеслав народився у 1965 році в Солоному. У дитинстві 

був як і всі діти – веселим, добрим хлопчиком. Закінчив 8 

класів у Солонянській середній школі. У 1980 році вступив 

до Донецького професійно – технічного училища, щоб 

здійснити мрію – стати машиністом локомотива. Після 

закінчення училища працював помічником машиніста. 

У 1983 році став у ряди захисників Вітчизни. Службу 

проходив в Афганістані як воїн – інтернаціоналіст. Очолював 

групу бійців на заставі, яка охороняла маршрут Кабул – 

Сурубі – Джелалабад. По цій «дорозі життя» транспортні 

колони доставляли продукти мирному населенню. Майже 

щотижня такі колони обстрілювали заколотники. Напад і 

цього разу був раптовий, підступний. Молодший сержант 

Кремінь не тільки уміло коригував по рації вогонь, але й 

особисто косив вогнем із зенітного кулемету ворога. У 

частині  він вважався одним із найкращих стрілків.  

- Відходьте, я прикриваю, - скомандував підлеглим 

В’ячеслав, коли боєприпаси закінчувалися.  

Ще більше 40 хвилин не вмовкав кулемет. Захопити заставу 



ворогу так і не вдалося – вже йшла підмога. Але пряме 

попадання в окоп із ворожого гранатомета обірвало життя 

молодшого сержанта. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 21 листопада 1985 

року його посмертно нагороджено орденом Червоної Зірки. 

У Солоному не тільки вулиця названа на його честь. Одне із 

полів племптахорадгоспу «Молодіжний» теж носить ім’я 

В’ячеслава Креміня.  

Зінченко Гнат Гнатович 

 
Гнат 

Гнатович 

Зінченко 

Народився у 1909 році.  

Працював першим секретарем Солонянського районного 

комітету партії з 1951 року по 1959 рік.  

За особливі заслуги в розвитку сільського господарства і за 

успіхи у соціалістичному змаганні в 1955 році Президія 

Верховної Ради УРСР нагородила Гната Гнатовича 

Почесною грамотою. За досягнуті успіхи у вирощуванні 

кукурудзи в 1958 році рішенням виконавчого комітету 

Дніпропетровської області йому присвоєно звання «Майстер 

– кукурудзовод Дніпропетровщини». Був депутатом обласної 

Ради сьомого скликання від Солонянського району. За вагомі 

заслуги у розвитку сільського господарства і одержання 

високих показників по виробництву зерна в районі рішенням 

Президії Верховної Ради СРСР Зінченку Гнату Гнатовичу 

було присвоєно звання Героя Соціалістичної праці. 

Нагороджений Великою золотою медаллю ВДНГ, Великою 

срібною медаллю ВДНГ, двома медалями учасника ВДНГ, 

Знаком «Переможець соціалістичного змагання», Знаком «25 

лет Победы в Великой Отечественной войне». 

У 1959 році виїхав із району і працював у 

Дніпропетровському сільськогосподарському інституті на 

кафедрі сільськогосподарського виробництва.  

У лютому 1982 року виконком Солонянської селищної ради 

вирішив присвоїти ім’я Зінченка Г.Г. одній із вулиць 

Солоного. 

Строменко Іван Павлович 

 
Іван  

Павлович  

Строменко 

У роки Великої Вітчизняної війни Іван Павлович був 

начальником штабу партизанського загону «Буревісник», що 

діяв у Білорусії. У 1941 році він із групою солдат і офіцерів, 

виходячи із оточення, приєднались до партизанського 

з’єднання.  

17 листопада 1943 року загін пішов на завдання, щоб 

знищити колону німецької техніки. Із засідки партизани 

напали на колону. Зав’язався бій. Із закликом «Ура!» Іван 

Павлович підняв своїх бійців в атаку. Завдання було 

виконане. Але командир у бою був смертельно поранений. 

Його винесли із поля бою, але через дві години він помер. 

Сталося це 18 листопада 1943 року. Похований Іван 

Павлович Строменко у селі Колодино Уздецького району 

Мінської області. 

Іван Павлович Строменко був культурною, вольовою 

людиною, вимогливим як до себе, так і до підлеглих. 

Сміливий командир завжди показував приклад дисципліни, 



охайності бійцям. У боях завжди був попереду, швидко 

приймав вірні рішення.  

Вулиця, на якій проживала сім’я Строменко Івана Павловича, 

сьогодні носить його ім’я. 

Усенко Дмитро Іванович 

 
Дмитро 

Іванович 

Усенко 

Народився у 1902 році у Вітебській області в бідній 

багатодітній (15 дітей) селянській сім’ї. Дмитро Іванович був 

старшим із синів. 

Дитинство і юність Дмитра Івановича збігаються із 

буремними роками революції. Коли почалась громадянська 

війна – пішов добровольцем у Червону Армію. По 

завершенні боїв у 1926 році переїхав до Дніпродзержинська, 

влився у сім’ю робітничого класу. Вступив до лав 

Комуністичної партії.  

У числі двадцятип’ятитисячників партія направила його в 

село. У селі Червоний Маяк Солонянського району Дмитро 

Іванович організував і в перші роки очолював нове 

соціалістичне колективне господарство. Потім працював у 

радгоспі №15 головою робітничого комітету. Умів привабити 

до себе людей, підняти їх настрій. Був закоханий у спорт, 

виступав ініціатором спортивних змагань серед молоді, дбав 

про підготовку фізкультурних організаторів. 

З 1939 року – інструктор Тсоавіахіму при Солонянському 

райкомі партії. У роки війни, залишившись на окупованій 

території Солонянського району, виконував спеціальне 

завдання обкому партії. 

У жовтні 1941 року фашисти заарештували Дмитра 

Івановича Усенка. Дві пари хлоп’ячих очей – невільних 

свідків, із горища будинку колишнього фінвідділу бачили, як 

на подвір’ї фашисти і поліцаї чинили розправу над 

патріотом. Закривавленого, знесиленого, але не скореного 

кинули на підводу і повезли на страту. 

Одна із вулиць Солоного названа іменем Дмитра Івановича 

Усенка. 

Голуб Сергій Дем’янович  

 
Сергій 

Дем’янович 

Голуб 

Народився у 1907 році в бідній сім’ї сільського коваля. 

Дитинство і юність пройшли в селі Оленівка Ольгівського 

району на Донеччині.  

У 1927 році його прийняли до лав Комуністичної партії. 

Енергійного та ініціативного юнака односельчани обрали 

головою сільської ради, де головував до 1929 року. А потім 

була служба в Червоній Армії.  

У 1933 році після демобілізації із армії Сергія Дем’яновича 

направили вчитися до Дніпропетровської вищої партійної 

школи. У 1936 році після закінчення навчання працює в 

Солонянському райкомі партії на посаді завідуючого 

відділом пропаганди та агітації. Восени 1940 року Голуба 

Сергія Дем’яновича обирають другим секретарем райкому 

партії. 

Вихором ввірвалася у мирне життя солонян війна. За 

рішенням обласного комітету партії у районі було створено 

партизанський загін. Комісаром загону призначено Голуба 



Сергія Дем’яновича. 

Під час розвідувальної операції група, очолювана Сергієм 

Дем’яновичем, потрапила до рук фашистів. Разом із колоною 

військовополонених його пригнали у Солоне. Колишній 

кіномеханік, німецький запроданець Сінченко впізнав 

секретаря райкому партії у гурті полонених. На очах усієї 

колони Сергія Дем’яновича розстріляли. Останніми словами 

секретаря райкому були «Смерть німецьким окупантам!». 

Солонянці шанують пам'ять патріота. Його іменем названа 

одна із вулиць Солоного. 

Терентієв Кузьма Якович 

 
Кузьма 

Якович 

Терентієв 

Народився у 1908 році в селі Сурсько – Литовському. 

Трудове життя почав рядовим колгоспником. Був здібним 

організатором, користувався заслуженим авторитетом. 

Вступив до лав Комуністичної партії. У 1939 році Кузьму 

Яковича обирають головою колгоспу «Червоний колос» у 

селі Солоному. 

У перші дні війни став до лав захисників Батьківщини. 

Кузьма Якович Терентієв був рядовим партизанського 

загону. В одній групі із Сергієм Дем’яновичем Голубом 

пішли у розвідку. Вночі зайшов у село Чувіліно, де жила 

його сім’я. На наступний день його видав зрадник. Фашисти 

розстріляли Кузьму Яковича через день після страти Сергія 

Дем’яновича Голуба. 

У ценрі селища Солоного стоїть меморіал. Тут поховані 

учасники партизанської групи, у тому числі й Кузьма Якович 

Терентієв.  

Його ім’я увічнено в назві однієї із вулиць селища Солоного. 

Юбкін Василь Павлович 

 
Герой Радянського Союзу  

Василь Павлович Юбкін 

Народився Василь Павлович Юбкін 1 січня 1920 року у 

селі Аполонівка  Солонянського району в сім'ї колгоспника. 

Закінчив сім класів Аполонівської семирічної школи. Як і всі 

хлопчики довоєнного часу то спалахував бажанням стати 

військовим, то хотів стати комбайнером, трактористом або 

водієм, щоб із друзями - односельцями трудитися на 

колгоспних полях. Але не довелося збутися його 

хліборобним мріям. У 1939 році по закінченню 

Привільнянської середньої школи Василь Юбкін 

призивається в Червону Армію і прямує в танковий полк. 

Потім – полкова школа, і випускник Юбкін  призначається 

заступником політрука роти. 

Велику Вітчизняну війну Василь Юбкін зустрів на 

Західній Україні на посаді політрука військової частини. У 

важкій обстановці першого року війни він брав участь в боях 

за міста Луцьк, Рівне, Житомир, Київ, Полтаву, 

Ворошиловград, Ростов-на-Дону і за рідну 

Дніпропетровщину. За цей час його бойова біографія 

пов'язана з Бервенково-Харківською операцією, з обороною 

північного Кавказу. На протязі війни В.П.Юбкін побував на 

різних фронтах: Першому Білоруському, Південно-

західному, Північно - Кавказькому. Після перепідготовки в 

Харківському училищі, евакуйованому в Чирчик, він знову в 



танкових військах на посаді командира взводу танків Т-34. 

У всіх боях і операціях дії Юбкіна завжди відрізнялися 

зухвалістю, сміливістю і рішучістю. Розгромивши 

Бобруйське, а потім Мінське угрупування німців, війська 

Першого Білоруського фронту відновили наступ і 

просунулися далеко на захід, підійшовши до Варшави. Щоб 

вибити фашистів з польської столиці, потрібно було знищити 

по частинах вороже угрупування, що нависало з півночі і 

загрожувало нашому правому флангу.  

Перед 17-й танковою бригадою, в якій служив Юбкін, 

командування фронту поставило задачу - з району Гарволін 

(50 км на південний схід від Варшави) ударом в північно-

східному напрямі прорвати оборону супротивника, стрімким 

кидком форсувати річку Нарев, захопити плацдарм на її 

північному березі і утриматися до приходу головних сил. 

Удосвіта небо прокреслили блискавки «катюш», пролунала 

наша артилерія. 

 
Василь Павлович Юбкін  

у колі сім’ї 

Стрімкий удар стрілецьких частин при підтримці 

артилерії і танків зруйнував оборону німців, і в прорив, що 

утворився, ввійшли танки, які не дивлячись на грязь, швидко 

попрямували на північний схід. Знищуючи ворожі заслони і 

частини прикриття, танкісти в другій половині дня 

заглибилися в оборону супротивника на 50 км і підійшли до 

сіл Лішедул-Нові і Лішедул-Старі, які були перетворені 

супротивником  в сильні опорні пункти, що прикривали 

підступи до річки Нарев. При знищенні одного з ворожих 

заслонів був важко поранений командир танкової роти 

капітан Бистров. Командування прийняв на себе лейтенант 

Юбкін. Виконуючи наказ командира, Василь Павлович як і 

завжди, діяв за принципом: «Роби на війні можливим те, що 

супротивник вважає за неможливе». Спочатку він послав 

одну машину на село з фронту - на неї був зосереджений весь 

вогонь супротивника, а потім обходом другої машини справа 

і третьої зліва, на граничній швидкості увірвався в село 

Лішедул-Нові. Зухвалі і стрімкі дії відважних танкістів 

викликали переполох в стані ворога, який почав безладно 

відходити до річки. 

Скориставшись цим, лейтенант Юбкін знову повторив 

маневр - стрімко увірвався і в Лішедул-Старі і блискуче 

виконав поставлену задачу. Переслідуючи супротивника, 

який відходив, танк Юбкіна вийшов до північної околиці 

Лішедул-Старі, де потрапив під вогонь добре замаскованої 

німецької протитанкової гармати. Перший снаряд пробив 

бортову броню і важко ранив в ногу командира танка 

лейтенанта Іванова. Швидко машина, що розвернулася, 

рушила на фашистську гармату. Але в цей час пролунав 

другий постріл в упор, який пробив лобову броню. Механік - 

водій старший сержант Малих і заряджаючий Тузов були 

вбиті, а Василю Юбкіну осколки прошили обидві ноги нижче 

за коліна. Машина загорілась. Здавалося, загибель неминуча. 

Але Юбкін вступив в нерівну боротьбу із смертю. 

Спливаючи кров'ю і пересилюючи біль у покремсаних 



осколками ногах, він вивалився з танка і відповз убік, де і 

знепритомнів. 

 
Меморіальна дошка на будинку,  

в якому народився і жив  

Василь Павлович Юбкін  

(село Аполонівка  

Солонянського району) 

Головні сили бригади, що підійшли, розвинули успіх 

відважного екіпажу: вишли на річку Нарев, з ходу форсували 

її, захопивши плацдарм на північному березі. Старший 

лейтенант Юбкін прийшов в свідомість на п'ятий день. Йому 

ампутували ноги, життя його висіло на волоску. Довгий час 

лікарі напружено  боролися за життя героя танкіста. 

Виняткову витримку, силу волі проявив і сам Василь 

Павлович. Він мужньо переніс 13 складних операцій. Були 

дні, коли втрачали надію на його порятунок. 

За мужність, відвагу і героїзм на фронтах Великої 

Вітчизняної війни Указом Президента Верховної Ради СРСР 

від 24 березня 1945 року Василь Павлович Юбкін удостоєний 

звання Героя Радянського Союзу. У 1954 році Василь 

Павлович з відзнакою закінчує Дніпропетровський 

державний університет, і після навчання на річних курсах 

викладачів суспільних наук при ЦК КП України повертається 

в рідний університет викладачем історії КПРС. У 1962 року 

захистив дисертацію і став кандидатом історичних наук.  

В.П.Юбкін брав активну участь в суспільно політичного 

життя університету, району і міста. У лютому 1968 року 

смерть обірвала життя Героя Василя Павловича Юбкіна. 

Виконком Солонянської районної ради виніс рішення 

увічнити пам'ять свого земляка, назвавши одну з вулиць села 

Аполонівка його ім'ям і встановивши меморіальну дошку на 

будинку, де народився і жив Герой Радянського Союзу 

Василь Павлович Юбкін. 

Щорічно в районі до Дня Перемоги радянського народу у 

Великій Вітчизняній війні проводяться футбольні змагання 

на приз газети «Вперед», присвячені пам'яті В.П. Юбкіна. 

Фінал завжди проводиться на стадіоні Аполонівка. Щороку у 

День Перемоги, 9 травня ці змагання збирають велику 

кількість жителів села та району, які віддають дань пам'яті 

своєму земляку. 

У селі залишилися родичі Василя Павловича. Щороку 

адміністрація Аполонівського неповної середньої 

загальноосвітньої школи запрошує брата Василя Павловича - 

Івана Павловича на зустріч. Сам І.П.Юбкін теж пройшов всю 

Велику Вітчизняну війну, став інвалідом, довгий час 

працював на заводі ім. Леніна в Дніпропетровську, а з 

виходом на пенсію став жити в рідному селі. 

 


