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ПОСТАТІ ЗАТОПЛЕНОЇ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: 
ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН ПЕРЕЯСЛАВ-

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ СОРОКОВА СОФІЯ 
ФЕДОРІВНА (1937 Р. Н.)

Сорокова (Коробка) Софія Федорівна – бібліотекар, 
краєзнавець, поетеса, артистка розмовного жанру (гумору та сатири), 
громадський кореспондент газети «Вісник Переяславщини», 
дописувач всеукраїнської газети «Сільські вісті», учасниця 
циблівського самодіяльного хору «Дніпрові хвилі», вишивальниця, 
активна громадська діячка, Почесний громадянин Переяслав-
Хмельницького району (2011 р.). 

Вона народилася 1 листопада 1937 р. у сім’ї Коробки 
Федора Григоровича та Ганни Архипівни в невеликому селі 
Зарубинці Переяслав-Хмельницького району Київської області. 
Воно розміщувалося на горбистому правому березі Дніпра на 
прибережній смузі так званого Трахтемирівського мису. На його 
честь назвали археологічну культуру «зарубинецькою» (ІІ ст. до 
н. е. – ІІ ст. н. е.), знайдену В. Хвойкою у 1899 р. 21 листопада 1949 р. 
с. Зарубинці включили до Ржищівського району Київської області, 
але уже 14 травня 1951 р. його знову повернули до Переяслав-
Хмельницького району на прохання місцевих жителів. Їм зручніше 
було добиратися через Дніпро до Переяслава, ніж до інших міст. 
Станом на 1965 р. у поселенні нараховувалося 552 жителі і воно 
разом із селами Григорівка, Трахтемирів та Монастирок входило до 
Григорівської сільської ради. 

У 1963 р. розпочалася підготовка до створення Канівського 
водосховища на Дніпрі, а у 1972−1976 рр. відбулося його 
наповнення. У зв’язку з цим 12 листопада 1971 р. Григорівська 
сільська рада разом із с. Зарубинці була передана до Канівського 
району Черкаської області. Правий берег навпроти Переяслава 
доволі високий, а тому водосховище лише частково затопило 
території місцевих поселень. Нижню половину Григорівки підселили 
до верхньої. Із Трахтемирова відселили частину населення, але саме 
поселення офіційно існує (станом на 2007 р. у ньому проживало 
9 осіб). Монастирок зняли з обліку населених пунктів у 1970-их рр., 
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а с. Зарубинці – у 1976 р. Софія Сорокова, як і багато зарубинчан, 
переселилася у нове експериментально-показове село Циблі, яке 
у 1967−1972 рр. спорудили поблизу старих Цибель за 7 млн. крб. 
(проектом передбачалося майже 9 млн. крб.). 

У 1944–1952 рр. С. Ф. Сорокова навчалася у Зарубинецькій 
семирічній школі. У середині 1950-их рр. здобула освіту бібліотекаря 
у Київському культосвітньому училищі. У цілому Софія Федорівна 
має 45 років загального стажу роботи. Вона майже все своє життя 
пропрацювала у Переяслав-Хмельницькому районі: на колгоспній 
ниві, бухгалтером, завідуючою клубом, перевізником пошти, 
листоношею, бібліотекарем, інспектором Переяслав-Хмельниць-
кого районного відділу культури, секретарем Циблівської сільської 
ради. На пенсію вийшла із посади бібліотекаря Республіканського 
шпиталю у с. Циблі. З чоловіком Василем Ільковичем виховали доч-
ку Ніну, мають чотирьох онуків, трьох правнуків1. 

Довелося Софії Федорівні попрацювати і поза своєю малою 
Батьківщиною, хоча і не тривалий час. У 1954 р. вона разом із групою 
активістів із Переяславщини по комсомольській путівці зводила 
житло для шахтарів на Донбасі2. У 1958 р. трудилася їздовою та 
вагарем у господарстві Київського плодово-ягідного інституту 
(с. Чабани Києво-Святошинського району Київської області)3.

З 1-го класу Софія Федорівна пише вірші, 30 років була 
режисером циблівського драматичного гуртка, 40 років співала у 
місцевому хорі «Дніпрові хвилі», виготовила близько 300 вишивок4. 
Першу статтю у газеті про роботу на Донбасі опублікувала ще у 
1954 р., але сама вона її не бачила5. Майже через двадцять років, у 
1972 р., публікацією авторського вірша розпочалася її співпраця із 
міськрайонною газетою «Комуністична праця» (з 1991 р. – «Вісник 
1 [Біографія С. Ф. Сорокової на обкладинці книги]. Сорокова С. Ф. Не летять 
ластівки у Зарубинці: історико-краєзнавчий нарис / С. Ф. Сорокова; ред.-упоряд.: 
Т. Ю. Нагайко, О. А. Горбовий. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 
2015. 368 с. (Серія: Краєзнавча бібліотека Переяславщини; вип. 1).
2 Батрак В. Софія Сорокова: «Я пишу так, щоб людям було приємно». Вісник 
Переяславщини. 2010. 14 груд. С. 4.
3 Інтерв’ю із Сороковою Софією Федорівною, жителькою колишнього с. Зарубин-
ці Переяслав-Хмельницького району Київської області / Записав О. А. Горбовий 
4 серпня 2015 р. 1 год. 15 хв. – 1 год. 19 хв. 40 с.
4 Батрак В. Про сільських жінок розказали вісім «осінніх» історій. Вісник Переяслав-
щини. 2012. 26 жовт. С. 15.
5 Батрак В. Софія Сорокова: «Я пишу так, щоб людям було приємно» ... С. 4. 
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Переяславщини»)6. Вона писала туди поетичні твори, статті на різ-
номанітні теми із побутового та культурного життя села.

Софія Федорівна у 1970-их рр., будучи секретарем циблівської 
сільської ради, брала активну участь у створенні народного музею 
історії сіл, що перенесені із зони Канівського водосховища7. Також 
вона була задіяна у проведенні екскурсій своїм експерименталь-
но-показовим селом для закордонних делегацій (болгари, кубинці 
та інші)8.

С. Ф. Сорокова − автор низки краєзнавчих статей про рідний 
край9, історико-краєзнавчого нарису про с. Зарубинці10. Також 
вона один із активних організаторів створення музею затоплених 
сіл у с. Циблі та у межах Музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини у м. Переяслав. 

6 Сорокова С. Ф. Новорічне. Комуністична праця. 1972. 1 січ. С. 1.
7 Інтерв’ю із Сороковою Софією Федорівною …; Сорокова С. Сільський музей [но-
вого села Циблі; «Люби і знай рідний край»]. Комуністична праця. 1978. 31 берез. 
С. 3.
8 Інтерв’ю із Сороковою Софією Федорівною …
9 Сорокова С. Сучасне, зручне нове село Циблі. Комуністична праця. 1980. 15 серп. 
С. 1; Сорокова С. Циблі – село інтернаціональне [представники національних мен-
шин с. Циблі (нові) Переяслав-Хмельницького району]. Комуністична праця. 1982. 
30 груд. С. 3; Сорокова С. Ф. «Не летять ластівки у Зарубенці…» Людей вигнали, 
сад вирубали. Вісник Переяславщини. 2005. 5 квіт. С. 6; Сорокова С. Ф. «Не летять 
ластівки у Зарубенці…» …Вмирали і народжувалися знову. Вісник Переяславщини.
2005. 22 берез. С. 6; Сорокова С. Ф. «Не летять ластівки у Зарубенці…» З історії віків. 
Вісник Переяславщини. 2005. 15 лют. С. 6 та ін.
10 Сорокова С. Ф. Не летять ластівки у Зарубинці: історико-краєзнавчий нарис / 
С. Ф. Сорокова; ред.-упоряд.: Т. Ю. Нагайко, О. А. Горбовий. Переяслав-Хмельниць-
кий (Київська обл.): ФОП Лукашевич О. М., 2015. 368 с. (Краєзнавча бібліотека Пе-
реяславщини; Вип. 1).


