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1. Вступ: Поштовх землі. 

2. « Я все робив із запізненням… » 

3. Висновок: Селянський син -  Чемпіон Світу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

 

 



Поштовх землі... 

 

Петро Максимович Базюченко народився в селі Ковалівка Васильківського 

району Київської області в  1930 році. 

В 1943 році фашисти розстріляли батька. Мати постійно хворіла, дві менші 

сестри не в рахунок, тому домашнє господарство лежало на ньому. 

У 14 років він установив перший рекорд – викосив та поклав у валки майже 40 

соток високорослої пшениці. 

Серед друзів – підлітків йому не було рівних. Його не могли побороти навіть 

старші хлопці. Він швидше всіх бігав, далі всіх стрибав. З місця стрибав 2 м 80 см. 

В 14 років 20 разів підтягувався на перекладині.  

Після армії поступив до Білоцерківського сільськогосподарського інституту. 

Тут йому пророчили великі успіхи в боксі: були у хлопця вроджена реакція і 

довгі, сильні руки. Пропонували стати десятиборцем. Але йому більше до душі 

прийшлася штанга. Вижимав 112 кг,  рвав 105 кг. І виштовхував 145 кг. 

Майстерські  показники відповідно: 112 кг, 117 кг, 152 кг. В інституті став 

чемпіоном області. 

Інститут закінчив з червоним дипломом. По закінченню відправився піднімати 

цілинні землі.  

В 1957 році повернувся з цілини, працював дільничним ветеринарним лікарем 

в Бориспільському районі. Як підсумок – директор Кучаківської племінної 

птахофабрики. «заслужений працівник сільського господарства України», 

кандидат економічних наук – при Українському науково-дослідницькому 

інституті економіки агропромислового виробництва ім. Шліхтена  захистив 

дисертацію на тему: «Економічна ефективність виробництва племінної продукції 

в бройлерному виробництві», нагороджений орденом «Знак пошани» і двома 

орденами «Червоного Трудового Прапора». Трудовий стаж 53 роки. 

Побудував спортивний комплекс в селі Лебедин, на базі якого була відкрита 

ДЮСШ, три роки її очолював ( 1998 – 2001 рр ). На базі цієї школи виросла 

Олімпійська чемпіонка – Скакун Наталія (2004 р ). 



«Я все робив із запізненням…» 

 

Ви коли-небудь підходили до штанги, торкалися її холодного «тіла»? Багатьох 

вона більше лякає, ніж приваблює. А ось Петра Максимовича Базюченка надихає 

на змагання з цим спортивним снарядом. 

На питання: «Як Ви прийшли у спорт?»,  – Петро Максимович відповів: «Усе 

це ще з дитинства. Умов тоді жодних не було. Так сталося, що я все робив із 

запізненням: три роки забрала окупація, із запізненням на три роки закінчив 

середню школу, тому із інститутом теж спізнився. Довго не міг виконати 

норматив майстра спорту…» 

Коли дивишся на Петра Максимовича Базюченка, на його міцний торс і стальні 

біцепси, складається враження, що це професійний спортсмен-важкоатлет. 

На чемпіонаті України по гирьовому спорту (1975 р.), який проходив у Криму, 

Базюченко завоював звання чемпіона республіки і виконав норматив майстра 

спорту. В фінальному змаганні в Джанкої зібралися 29 учасників. Були там і 

імениті спортсмени, екс-чемпіони України і молоді гирьовики. А переможцем 

став П.М.Базюченко. Ось його складові перемоги: правою рукою він вижав 

двохпудову гирю 46 разів, лівою – 32 рази, поштовхи двох гирь двома руками – 

31 раз, викинув однією рукою – 133 рази. В результаті – 304 бали! Норма майстра 

– 250 балів. 

Ця перемога була нелегкою. Доводилося тренуватися кожного дня, до сьомого 

поту піднімати тони металу,  натирати мозолі, а в результаті – бажана перемога. 

В спортивній колекції Петра Максимовича є нагороди різного рангу, але такий 

великий успіх прийшов до нього вперше в 45 років. В цей період він став 

кандидатом в майстри спорту СРСР з штанги. 

В 64 роки Петро Максимович включається в ветеранський спорт з важкої 

атлетики. 

У 1994 році у Німеччині в м. Штропенгаузен виборов титул чемпіону Європи. 

Ось що пише місцевий кореспондент В.Співак з цього приводу в районній газеті 

«Трудовій славі»: «Якщо не підводить пам’ять, то Бориспільщина донедавна не 



мала свого чемпіона Європи. Цього року сталася подія у житті директора 

Кучаківського держптахоплемзаводу П.М.Базюченка. Він став чемпіоном 

континенту з важкої атлетики. На міжнародних змаганнях у Федеративній 

Республіці Німеччині він змагався із спортсменами з 30-ти країн у дев’яти вікових 

групах. 

У ваговій категорії до 91кг він зробив ривок 87,5кг, поштовх 105, а потім 110 і 

115кг. 

«Обскакав», як говорить Петро Максимович найближчого суперника на 10 

кілограмів. Серед претендентів на медаль були німці, болгари, француз, бельгієць, 

албанець та українець». 

Петро Максимович підтвердив титул чемпіона Європи в 1995 році в Канаді, в 

1996 році в Чехословаччині, в 1997 році в м.Шреме (Австрія). 

Через хворобу не приймав участі в змаганнях в 1998 – 1999 років. 

А от сонячна Греція в 2000 році знову принесла перемогу. 2003 рік – м.Бордо 

Франція. 2005 рік – Словакія. 2006 рік – м. Бад-Раппенау Німеччина. 

Приїхавши з Німеччини, Петро Максимович сказав: «Я вже у восьме став 

чемпіоном Європи…» 

На чемпіонаті Європи в Бад-Раппенау Петро Максимович виступав у ваговій 

категорії до 94кг.. На цих змаганнях Базюченко встановив три європейських 

рекорди і два світові. Ривок – 65кг, поштовх – 90кг і сума – 155кг. Це 

європейський рекорд. Два ж світові у поштовху: 86 і  90кг. 

«Це все, як кажуть цифри. Справа ж в іншому. Коли перемагаю, звичайно 

радію, а коли стану на п’єдестал пошани з державним прапором у руках і грають 

гімн України, тоді вважаю себе щасливою людиною» – говорить Петро 

Максимович.  

На цьому Базюченко не заспокоюється. Він приступає до щоденних тренувань. 

Бо незабаром у Франції відбудеться чемпіонат світу. 

З Парижу, з чемпіонату світу з важкої атлетики серед ветеранів, повернувся 

Петро Максимович з успіхом. 



У Францію з’їхалося близько 700 спортсменів, з 50-ти країн світу, щоб 

показати, що є у них ще порох у порохівницях. Українська делегація 

нараховувала 12 спортсменів. Наші важкоатлети завоювали на світовому форумі 4 

золоті, три срібні, 2 бронзові медалі. Загальнокомандне – 4 місце. І одне золото 

прибуло на Бориспільщину. Під час змагань цього разу у ривку Петро 

Максимович підняв 64кг, у поштовху – 91кг.. Це на однин кілограм більше 

світового рекорду. 

Це сьогоднішній день – 2006 рік, в якому Петро Максимович став 

п’ятиразовим чемпіоном світу, а передували цьому: 1995 рік – м. Відень 

Австрія; 1996 рік – Канада; 2000 рік – м. Орландо США; 2001 рік – Греція. 

«Найбільший подвиг для мене, – каже Петро Максимович, – примусити себе 

тренуватися». І це Петро Максимович доказує кожним днем, кожним виступом. 

Восьмиразовий чемпіон Європи, п’ятиразовий чемпіон світу – це не всі титули 

П.М.Базюченка, він ще й дворазовий чемпіон Всесвітніх Ігор Ветеранів.  

Як він сам каже: «До Мельбурна з’їздив дійсно недарма». Це справді так, бо на 

ветеранських іграх 2002 року він став чемпіоном в своєму віковому розряді. 

У 2005 році проводжала Бориспільщина Базюченко до Канади, також на 

Всесвітні Ігри Ветеранів спорту, щоб ще раз довести, що є порох у порохівницях. 

Наш 75-річний земляк виступав у категорії ваги спортсменів до 85 кг. Петро 

Максимович у поштовху подолав 85кг, а в ривку 62кг. Загальна сума становила 

147кг, а це означало, що Петро Базюченко вшосте став чемпіоном Світу з важкої 

атлетики серед ветеранів.  

Серед численних нагород кандидата економічних наук, кавалера ордена 

Трудового Червоного Прапора та багатьох спортивних титулів Петра 

Максимовича одна відзнака посідає чинне місце. Йдеться про значок учасника 

естафети вогню Олімпіади-80. На той момент Петру Максимовичу виповнилося 

50, однак пробігти етап рідною бориспільською трасою не було проблемою. 

«В здоровому тілі – здоровий дух» – улюблена приказка Петра Максимовича. 

Тому він займається пропагандою і розвитком спорту. І до олімпійців сучасних 

призовів має відношення. У фізкультурному комплексі, який будувався під його 



керівництвом, зросли сестри Скакун. Старша Юлія виконала «міжнародника», 

молодша Надія також майстер спорту. Середню сестру Наталію знає весь 

штангістський  бомонд. Вона чемпіонка світу у вазі до 63кг, заслужений майстер 

спорту, чемпіонка Олімпійських ігор в Афінах 2004 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Селянський син – чемпіон світу 

 

І трапляються ж на життєвій ниві такі непосидючі люди. Йому б на пенсію 

давно час іти, на заслужений, так-би мовити відпочинок, з вудкою біля ставка 

посидіти… 

А він, навпаки, з такої, вибачте на слові, породи, що не може тихцем по білому 

світі ходити, щоб не долати перепон життєвих. Саме до таких належить і наш 

земляк Петро Максимович Базюченко, який не дає ні собі ні іншим перепочинку. 

Тяжке воєнне дитинство, тяжка фізична робота по домашньому господарству і 

в колгоспі, лягла на плечі одинадцяти-п’ятнадцятирічних «чоловіків» в той час. 

Доводилося косити і на торфорозробках працювати, і  на тракторі орати 

тринадцятирічному Петру. І, мабуть, ще тоді було закладено те зерно 

працелюбства, яке і привело його до чемпіонського титулу. 

Вперше підняв штангу у 21 рік, у 45  - виконав норматив майстру спорту, нині 

йому – 76, він – чотириразовий чемпіон та рекордсмен країни з гирьового 

спорту, десятиразовий чемпіон України з важкої атлетики серед ветеранів, 

восьмиразовий чемпіон Європи, п’ятиразовий чемпіон Світу серед ветеранів, 

чемпіон Ветеранський Олімпійських Ігор 2002 року в Австралії, та 2005 року 

в Канаді. 

 

«Я завдячую спорту, - говорить Петро Максимович, - якби не він, то я 

багато чого в житті не досяг би. Спорт мобілізує, організовує людину. Якщо 

ставиш мету, будь-яка справа піде. Ось я хотів, приміром, майстром спорту 

стати. Довелося в 45 років змагатися нарівні з молодими. І добився свого! А за 

Україну ще буду виступати, щоб знали і шанували у світі нашу державу». 

  

 

 


