
Щоби тіло і душа були молоді 
За завданням редакції я приїхав у село Кучаків 

Бориспільського району до місцевого жителя 

П.М.Базюченка спекотного серпневого дня. Швидко 

знайшов потрібне подвір'я. Як тільки відкрив хвіртку, шлях 

мені заступили з гавкотом четверо безпорідних псів. З 

помешкання вийшов господар – міцної спортивної статури 

чоловік з моложавим засмаглим обличчям, блакитними 

очима. Я заздалегідь знав, що Петро Максимович вже 

«розміняв» сьомий десяток і сподівався зустріти дідуся, а 

побачив чоловіка молодшого років на 15. 

Одразу, ніби з давнім знайомим, тут же на подвір'ї, під 

тінню гущавини виноградної лози з соковитими гронами, 

розпочалась невимушена бесіда про життя-буття господаре-

ве з дитинства до сьогодення. Собаки одразу втратили агре-

сивність та інтерес до гостя, продовжували свої незвичайні 

ігри з трьома котами. Видно було, що хвостатим дуже по-

добались легкі собачі покусування. Вони у відповідь теж 

безболісно передніми і задніми лапами лоскотали їхні мор-

ди. 

...Петро Максимович у рідному селі Ковалівка 

Васильківського району від батьків успадкував любов до 

землі, нелегкої селянської праці та незвичайну 

наполегливість у досягненні поставленої мети. Коли 

почалась війна, гітлерівці прийшли в село і розстріля-. ли 

батька. Довелося малолітньому Петру в усьому бути опорою 

матері, звалити всі клопоти по господарству на свої плечі. 

Нарівні з дорослими працював в колгоспі: орав землю, 

скиртував снопи і солому, виконував роботу причіплювача 



на тракторі. У 1944 році, коли наше військо гнало 

гітлерівців на Захід і фронту потрібен був вирощений 

тяжкою селянською працею хліб, 14-річний Петро 

Базюченко у жнивну пору встановив свій перший 

трудовий рекорд. За світловий день, а він тривав 14-16 

годин, підліток косою з грабками поклав у валки уро-

жайну пшеницю на площі 40 соток. Тоді з райкому партії 

спеціально приїхав представник, влаштували у Ковалівці 

мітинг, привітавши юного косаря з високими 

результатами праці. 

 У неповні 16 літ хлопець закінчив курси трактористів, 

працював у колгоспі, без відриву від нелегкої роботи на 

відмінно вчився у середній школі. Але через якусь 

формальність юнаку за успішне навчання золоту медаль 

не дали. Після школи склав на відмінно іспити до 

Білоцерківського сільськогосподарського інституту. Вуз 

закінчив з червоним дипломом, одержав професію 

ветлікаря. Направили випускника піднімати цілинні землі у Східноказахстанській області. Але через рік за станом 

здоров'я матері повернувся на Київщину, працював у Бориспільському районі завідуючим Вороньківською ветеринарною 

дільницею, звільненим секретарем парткому у місцевому радгоспі, навчався у Вищій партійній школі при ЦК КПУ, а 

після її закінчення у 1970 році став директором Кучаківського держптахоплемзаводу, вивівши його в одне з передових 

господарств колишнього Союзу. 

Ще в студентські роки Петро Максимович всерйоз захопився важкою атлетикою, залишившись вірним цьому виду 

спорту на все життя, викроюючи кілька годин для тренувань. Вперше Петро  Максимович  підняв штангу, коли йому, 

студенту, виповнився 21 рік. У такому віці досвідчені спортсмени стають чемпіонами. Отож, коли розпочалась його 

директорська робота, вирішив зробити так, щоб діти робітників, які живуть у селах Кучаків і Лебедин, не тинялись без 

діла по вулицях, а займались змалечку у спортивних секціях. 

Всупереч партійним заборонам директор розпочав будівництво дитячо-юнацької спортивної школи під виглядом спо-

рудження механічної майстерні. Коли обладнали спортивний зал, почали працювати секції, знайшлись «доброзичливці», 

які в різні керівні установи написали анонімки. Приїздили різні комісії, розбирались на місці. Над Петром Максимовичем 

нависла загроза отримати не тільки сувору догану по партійній лінії, й втратити директорську посаду. На щастя на 



завершальному етапі різних перевірок і скарг приїхали більш далекоглядні партійні керівники, ознайомившись на місці з 

суттю справи, замість очікуваної догани ... потиснули руку директору за його подвижництво у розвитку спорту.  

За рахунок суботників прямо на болоті в селі Лебедин поруч із спорудженою дитячо-юнацькою спортивною школою 

завезли тисячі кубометрів грунту, а потім збудували стадіон. Із заболоченої ділянки вивезли на поля 20 тисяч кубометрів 

родючого мулу, перетворивши її на глибоке озеро. 

Ініціативний директор запросив з Києва досвідчених тренерів, виплачуючи їм заробітну плату, як працівникам 

середньотехнічної ланки держптахоплемзаводу. Секцію по важкій атлетиці очолив досвідчений заслужений тренер 

України М.А.Ратушняк. У піднятті штанги він почав тренувати не тільки хлопчиків, а й дівчаток. Саме слабка стать у 

цьому виді спорту і продемонструвала 

високі результати. 

У спортзал на тренування ходили не 

тільки дорослі, а й їх діти. Приміром, 

електрозварник Анатолій Скакун 

захопився штангою. Цим видом спорту по-

чали займатись і його доньки – Юлія і 

Наталія, ставши згодом майстрами 

міжнародного класу, багаторазовими 

призерами України і Європи з важкої 

атлетики. Нині Юлія навчається в Києві в 

Національному університеті фізкультури, а 

Наталія в Чернігівському педагогічному 

інституті. Вона увійшла до складу 

олімпійської збірної України, поїде до 

Сіднея відстоювати честь нашої країни 

серед жінок з важкої атлетики. 

Радує успіхами і найменша з родини 

Скакунів — 12-річна Надія. Вона вже 

піднімає штангу 45 кілограмів. Хлопчики у 

її віці  спроможні штовхнути спортивний 

снаряд не більше 25 кілограмів. 

У читача складеться враження, що Петро Максимович тільки сприяв розвитку спорту у селах, де живуть робітники 

держптахоплемзаводу. За час перебування на посаді директора господарства, у селах заасфальтовано не тільки всі вулиці 



і провулки. Кучаків і Лебедин першими в Бориспільському районі повністю газифікували. Вирішено житлову проблему. 

Робітники і службовці отримали 162 квартири. Крім того споруджено 137 будинків садибного типу. Зведено, але 

недобудовано два великі зали оздоровчого комплексу, з'єднані галереєю площею 42 х 24 метри. В одному планувався 

плавальний басейн, а в іншому .— ігровий зал з трибунами. 

Поєднуючи   вміле   керівництво господарством зі спортом, П.М.Базюченко захистив дисертацію, став кандидатом 

економічних наук, одержав звання заслужений працівник сільського господарства України. У 1975 році, коли Петру 

Максимовичу виповнилось 45 років став ще й майстром спорту ту і вчетверте підтвердив звання чемпіона України з 

важкої атлетики. 

   У Джанкої під час  Всеукраїнських змагань він встановив рекорд, піднявши однією рукою двохпудову гирю 130 

разів. Під час  Московської олімпіади у 1980 році Петро Максимович на найвідповідальнішому етапі ніс факел, запалю-

вав від нього вогонь на  бориспільському стадіоні «Колос». 

         Нині, у свої 70 років, Петро Максимович залишається діючим спорсменом. Незважаючи на те, що він переніс 

чотири серйозні операції, вже через місяць після лікарняного ліжка займався важкою атлетикою.  Він – п’ятиразовий 

чемпіон Європи з важкої атлетики та дворазовий чемпіон світу серед ветеранів. Нині при особистій вазі 85 кілограмів 

піднімає штангу 100 кілограмів.  

       Два роки тому Петро Максимович тяжко захпорів. Довелося залишити дирскторську посаду. Але всличозна сила 

волі, наполегливість сприяли  відновленню спортивних успіхів. Нині Петро Максимович керує дитячо-юнацькою 

спортивною школою, яка відома не тільки на Київщині, але й в Україні. У цьому році на чемпіонаті Європи в Греції серед 

ветеранів Петро Максимович  показав у черговий раз найкращі спортивні результати. 

    Хотілося б насамкінець надати ще один штрих добросердечності Петра Максимовича. Не так давно він став удівцем, 

Його дружина Раїса Христофорівна за професією була відмінний лікар.  Рятувала життя багатьом людям у 

Бориспільському районі, а ще мала чуйне серце. Вона підбирала на вулиці бездомних, покалічених собак, котів, лікувала 

їх і відгодовувала. Тепер на подвір’ї знайшли притулок шість собак і три коти, про яких дбає Петро Максимович. А ще 

прославлений спортсмен захоплюється шахами, художньою літературою, мисливством. Побажаємо ж йому здоров’я і 

нових спортивних рекордів. 

М. КРАВЧЕНКО.  
 


