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Герой Соціалістичної Праці, кавалер ордена Леніна 

(1966р.), кавалер ордена Трудового Червоного Прапора та 

Пошани (1975р.), кавалер ордена Княгині Ольги (2009р), дві 

грамоти Верховної Ради СРСР та УРСР, шість медалей, 

більше 60 почесних грамот. 

Делегат партійних та профспілкових з’їздів, делегат 

Всесвітнього конгресу миру під керівництвом В.Терешкової в 

м. Прага  

Більше двадцяти років депутат Київської міськради, 

неодноразово занесена на Дошку Пошани м. Києва. 

Керівник народного аматорського ансамблю ветеранів 

війни та праці «Мрія» в м. Києві – це наша землячка 

Дев’ятова Софія Іванівна. 

Народилася Софія Кінделевич (дівоче прізвище) 20 

липня 1932 року в с. Савинці Ярмолинецького району. З 

дитинства знала працю і була закохана в народну пісню. 

Пережила лихоліття війни, голод 1947 року. 

Після закінчення школи у 1951 році  юна савинчанка 

подалася у столичний Київ навчатися премудростям 

робітничої професії. Крок за кроком опановувала сугубо 

чоловічу роботу верстатниці на заводі « Київкабель». 

Навчилася вміло і скоро справлятися з нормативами 

виконання робіт і почала навчати молодих дівчат. 

Так з часом організувала школу передового досвіду ім. 

Дев’ятової. Відповідальна до своїх обов’язків, всі виробничі 

програми завершувала вчасно, а з цим приходило і визнання – 

подяки, премії, грамоти, занесення на Дошку Пошани. 

В 1953 році вийшла заміж за Дев’ятова Федора 

Івановича і в них народилася дочка Надя. 

Чоловік був військовий, турбот добавилось ще 

більше,як поступила у Вищу профспілкову школу, та до 

громадської роботи мала великий потяг, а тому встигала 

всюди. 

Росла і по службі. Спершу керувала бригадою,а далі 

обов’язки більшали.  



В 1962 році Софію Дев’ятову нагородили медаллю « За 

трудовую доблесть». 

Бригада, якою керувала Софія Іванівна брала повишені 

соціалістичні зобов’язання, а тоді були семерічки. Свій 

семилітній план вона виконала за п’ять років замість 25 

станків  

Дев’ятова сама обслуговувала 50 станків І в 1966 році 8 

березня держава високо оцінила працьовитість нашої 

землячки,їй вручили високе звання Героя Соціалістичної 

Праці з врученням ордена Леніна. В 1975 році знову нагорода 

– орден Трудового Червоного Прапора та Верховної Ради 

СРСР та УРСР. 

За 38 років роботи на заводі отримала 60 Почесних 

грамот, шість медалей. 

Завжди була в центрі художньої самодіяльності заводу. 

У 1987 році оформилась на пенсію, та ще два роки 

працювала, була наставником для молодих колег. 

У 1989 році пішла на заслужений відпочинок. Та 

незмогла сидіти без роботи, без руху. 

І тоді пісня, яка крокувала поруч з героїнею, стала 

здійсненною мрією. 

У 1991 році з чоловіком організували ансамбль народної 

пісні « Мрія». 

В 1995 році ансамблю присвоїли звання народного. 

Софія Іванівна вже більше 15 років керує народним 

аматорським ансамблем ветеранів війни та праці  « Мрія». 

Його учасники дали близько 1000 концертів. 

Софія Іванівна та Федір Іванович брали участь в 

конкурсі « Співуча родина», де зайняли 2-ге місце, відзначені 

дипломом і подарунком. В цьому ж році з ансамблем брали 

участь в конкурсі « Таланти твої, Україно», де зайняли 1-ше 

місце,беруть участь у ветеранських конкурсах, фестивалях. 

Мають Подяки від міністра культури, від мера міста Києва. 

О.О. Омельченка, від районів, а саме більше від 

глядачів. Вийшло 3 книжки їх виступів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основному виступають в санаторіях, в домах 

відпочинку,в ветеранських шпиталях,трудових колективах. 

9 березня 2005 року Софія Іванівна з баяністом 

Миколою Рудніцьким виступала на передачі « Караоке на 

майдані», її голос чула вся Україна. 

8 березня 2009 року Софію Дев’ятову – за активну 

участь в художній самодіяльності та з нагоди 15 – річчя 

діяльності аматорського колективу, керівнику народного 

аматорського колективу « Мрія» столична мерія вручила 

Орден Княгині Ольги. 

Дуже мріяла Дев’ятова побувати у рідному селі зі своєю 

групою співучої, танцюючої і сміхотворної гвардії.І ось у 

2006 році мрія збулася.  

І колектив Софії Іванівни відвідав мальовничий куточок 

на Поділлі, рідну малу Батьківщину –село Савинці. 

Після виступу колективу і колектив і жителі села були 

задоволені, відвідали господарство, побували в школі. 

І ось у липні 2009 року Герой Соціалістичної Праці 

Софія Дев’ятова знову вклонилася рідній землі.  

Приїзд на Батьківщину співпав з днем народження 

героїні. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святково зустрічали свою землячку керівники району: 

голова районної ради Валентин Мазур та його заступник 

Петро Пищур, т.в.о.заступника голови райдержадміністрації  

Андрій Шутяк. 

Гостинно приймали учасників зустрічі у читальній залі 

районної бібліотеки для дітей. 

Серед тих, хто прийшов привітати Софію Іванівну на 

Ярмолинеччині були і члени молодіжної групи «Патріот» 

разом з керівником Наталією Капатинською, свівробітники 

бібліотеки, журналісти. 

У теплій, сердечній обстановці Ярмолинчани стрічали 

гостю, яка прибула у супроводі родичів відвідати могили 

батьків у Савинцях. 

Спеціально до приїзду Софії Іванівни, бібліотекарі 

підготували виставку матеріалів та книг, у яких 

розповідається про нашу землячку. 

Зворушена гостинністю, Софія Дев’ятова зізналася, що 

дійсно відчула себе вдома і всім присутнім подарувала пісню 

«Рамашки». 

У Савинцях землячку відвідав голова СВК «Поляна» 

Володимир Лучко,діти школи і сусіди. 

Спогадам не було кінця. 



Хочеться побажати Софії Іванівні, щоб ще багато літ їй 

невтомна праця приносила тільки радість та здоров’ям 

багатіли літа. 
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