
                       Післявоєнна відбудова.
              Економіка району в 50-60-ті роки.

Важким був період відбудови на Запорізькій землі. Війна забрала не тільки тисячі життів наших земляків, але й лишила село матеріальної бази.
На території Вільнянського (тоді Червоноармійського) району німецькими окупантами було знищено більш як 1000 адміністративно - господарських будівель, в їх числі 111 конюшень, 56 корівників, 80 зерносховищ, всі олійниці, цегляні заводи,49 шкіл, 36 клубів. Після визволення залишилось 4 ферми великої рогатої худоби з 87 довоєнних, 319 голів свиней, 369 робочих коней. Матеріальні збитки, нанесені тільки колгоспу ім. Чапаєва становили 4,3 млн. Карбованців.
Постановою від 5 жовтня 1943р. району було дане завдання розорати під озимину 4500 гектар землі.
Сільські трудівники взялись за відбудову зруйнованого війною господарства. Було важко: колгоспи втратили трактори, комбайни, автомобілі, не було коней. В полях працювали на коровах селян. Не вистачало посівного матеріалу, люди віддавали своє зерно. Весь тягар робіт ліг на плечі жінок, старих людей і підлітків 13-14 років. Побутові і матеріальні умови життя були важкими: не вистачало одягу, взуття, житла. Але трудящі працювали самовіддано і в перший післявоєнний рік виконали план хлібозаготівель, здали немало хліба і понад плану в фонд Червоної армії, приносячи пудові мішки з зерном на приймальні пункти.
Виснажена війною і розрухою земля давала низькі врожаї: в 1945р. – 9,8 ц з гектара, в 1946р. – 3,6 ц, в 1947р. – 6,6 ц, і лише з 1948р. середній урожай почав перевищувати 10 ц з гектара.
Про результати своєї героїчної праці в сільському господарстві за 1944р. трудящі Запорізької області писали:
“Близько 30 млн. Пудів зерна – справжнього золота – дали державі селяни. Тільки трудящі Червоноармійського, Гуляйпільського і Василівського районів в фонд Червоної Армії здали понад плану 300000 пудів хліба... Артіль ім. Луценко Червоноармійського району одержала по 120 пудів з кожного гектара озимої пшениці і здала для своїх визволителів близько 10000 пудів зерна додатково.”
В 1947-1948 роках при збиранні урожаю відзначилась ланка снопов’язальниць на чолі з Марією Пилипівною Сіроух із колгоспу ім. Будьонного с. Новогупалівка. Трудівниці за світловий день в’язали по 12-13 тисяч снопів, виконуючи 10-12 норм. Таких прикладів в ті часи сільське господарство не знало. Слава про Марію Сіроух лунала далеко за межами нашої області. Її фотографія публікувалась в багатьох центральних газетах і журналах. Досвід роботи ланки був узагальнений в книзі під назвою “Як Марія Сіроух і Євдокія Шапуло снопи в’яжуть.”

Праця селян обчислювалась трудоднями. В 1946р. на одного працездатного припадало 356 трудоднів, а в 1948р. – 379 трудоднів. Кількість робочих коней досягало в 1949р. 1103 голови. За п’ять мирних років зросло і поголів’я великої рогатої худоби, досягши 8766 голів. Значну допомогу в його збільшенні надали району середньоазіатські республіки і Російська Федерація. Якщо в 1944р. овець залишилось лише п’ять голів, то в 1949р. їх стало 6392 голови. В 1944р. загальна сума грошових прибутків сільського господарства району 10.607.400 карбованців, а в 1948р. – 9.190.700 карбованців. Велика посуха негативно відобразилась на господарській діяльності села.

В середині 50- х років було завершене забезпечення післявоєнних сіл електроенергію і радіозв’язком. Вирішальну роль в сільськогосподарських роботах відігравали машинно-тракторні станції. В 1951р. в районі було 24 колгоспи, які обслуговувались трьома МТС: Запорізькою (директор П.Є.Данилевський), Михайло-Лукашівський (директор С.А.Помазунов), Петро-Михайлівською (директор П.А.Хоменко).
Самовідданою працею сільських трудівників на початок 50-х років важкі наслідки війни були в основному подолані.

1 вересня на загальних зборах колгоспів “Січ”, “Іскра”,  ім. Петровського  було прийнято рішення об’єднатись в один колгосп “Зоря комунізму”. Земельна площа новоорганізованого колгоспу складала 5274 гектарів. В 1956р. після святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією колгосп став називатися “Запорізька Січ”. В 1958р. до нього приєднався колгосп “Більшовик” і центральна садиба розмістилася садиба в с. Матвіївка.
В 1958р. свинарка колгоспу ім. Дзержинського Надія Пантелеймонівна Ревчук за отримання 18 поросят від кожної свиноматки була нагороджена Орденом Леніна. З 1959 по 1966р. доярка колгоспу Ганна Афонівна Нікітенкова надоювала від кожної корови по 5300 кг молока, за що була удостоєна високого звання Героя Соціалістичної праці.
В 1963р. колгосп “Зоря” зібрав 47000 ц зерна, продав державі 2500 ц м’яса, 12500 ц молока, 234000 штук яєць. Серед видатних трудівників – телятниця Єфросинія Леонтіївна Скрипник, свинарка Н.Р.Білоус, коваль П.К.Смола, а механізатор Дмитро Олександрович Міщенко був нагороджений Орденом Леніна.
Високих успіхів досягли трудящі колгоспу “Україна”. За високі показники у виробництві сільськогосподарської продукції в 1955, 1956 і 1958 роках колгосп був учасником Виставки Досягнень Народного Господарства і нагороджений дипломом першого ступеню, вантажним і легковим автомобілями. В 1958р. тракторист Федір Ілліч Олексенко був нагороджений Орденом Леніна, а тракторист Г.А.Гарбуз і свинарка А.І.Михайлик – Орденом Трудового Червоного Прапора.
Зростали прибутки колгоспу Авангард”. За післявоєнний період тут було побудовано 2 корівника, 4 свинарника, механічна майстерня, школа, склад ядохімікатів.
Так трудівники села завдяки наполегливій, самовідданій праці подолали труднощі повоєнної відбудови.

Успішно йшло відновлення заводу ім. Шевченка, розширювались цеха, встановлювалось нове обладнання. 3 вересня 1944р. завод почав випускати продукцію, а з 1946р. втретє почалась докорінна реконструкція. За короткий термін з’явились нові цехи, почало оновлюватись обладнання, змінювались технології виробництва. З’явився корпус №3, де розмістився цех ножів, який був здатний давати вже 5 млн. Штук продукції на рік, більшість такої продукції була з нержавіючої сталі.
Крім столових приборів і посуду, завод випускав запасні частини для машин різного призначення. Продукція заводу з маркою “ЗІШ” ішла в більш як 500 населених пунктів СРСР.
Високих показників у роботі досягли працівники Верлос Ніна, Антіпов Катерина, Костріков Трохим, Глущенко Дмитро, Павленко Іван, токар Курносик Василь. За видатні успіхи в праці бригадир бригади шліфувальників Федорченко В.П. нагороджена Орденом Леніна, майстер Мартиненко І.М. – Орденом Трудового Червоного Прапора, Васюра Ф.І. – Орденом Жовтневої Революції.
Робітники, інженерно-технічні працівники щорічно вносили десятки раціоналізаторських пропозицій по покращенню і вдосконаленню виробництва; багато з них були втіленні в життя і дали економічний ефект: наприклад, в 1960р. застосовано 112 рацпропозицій, річний ефект склав 123.789 крб., в 1964р. – 123 пропозиції, ефект – 124,500 крб. Тільки за ці два троки було зекономлено 30 т кольорових металів, 221 кг срібла, 26,780 кв. метрів бавовняних тканин.
В 1960-1970-ті роки завод ім. Шевченка зміцнив творчі зв’язки з підприємствами інших республік. Працівники обмінювались досвідом з колективами заводу “Красний виборець” м. Ленінграда, фірми “Дарбас-Сіарс” з Латвії, заводу столових приладів з м.. Ечміадзін із Вірменії.

У Вільнянську є завод пластмасових виробів, який виріс з невеликого промкомбінату. Довгий час завод випускав сейфи, дитячі велосипеди, цеглу і т. ін. В 1959р. почалась реконструкція виробництва, завод розпочав випуск товарів широкого вжитку товарів з пластмас, а також деяких деталей до автомобіля “Запорожець”, пластмасові вироби для заводу “Комунар” і деяких Мелітопольських підприємств. Було також нагороджено виробництво посуду.

Одним з важливих підприємств загальносоюзного значення був Янцівський гранітний кар’єр і завод обробки граніту. Граніт використовувався для зведення будівель, пам’ятників, обелісків, облицювальних плит. Граніт нашого району прикрашає Кремлівський Палац З’їздів, стадіон ім. Леніна в Лужниках у Москві, метрополітени в Києві, Ленінграді, Тбілісі. В м. Яхрома Московської області із Янцівського граніту зведено пам’ятник радянським воїнам, що загинули в боях під Москвою.

Збільшення об’ємів сільськогосподарської продукції поставило завдання будівництва заводу переробки зерна і олійних культур. В 1956р. розпочалось будівництво заводу продтоварів. Було відкрито цех по виготовленню борошна, ковбасний цех, маслоцех, цех виробництва безалкогольних напоїв. Вже в 1958р. було виготовлено продукції на 234000 крб. Високих показників в праці досягли Яценко М.Н. – майстер-маслороб, Травян Л.П. – раціоналізатор виробництва.

За повоєнні роки трудівники району доклали немало зусиль, щоб відродити економічне життя краю. Крім того, відбудовувались школи, клуби, бібліотеки, посилилась культурно-просвітницька діяльність. В 1949-1950 роках школи було повністю відбудовано: 2 середніх, 25 неповних середніх, 48 початкових шкіл, в яких навчались 8835 дітей.






ВКМ.































