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Олена Жам
(м. Переяслав)

МИХАЙЛО НИЧИПОРОВИЧ ЄРМОЛЬЄВ: 
ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ

До когорти відомих постатей Переяславського краю 
відноситься Михайло Ничипорович Єрмольєв (1912–1983). Він 
заслужено посів почесне місце серед відомих мешканців Переяслава, 
які залишили свій слід у пам’яті містян і увійшли в історію НІЕЗ 
«Переяслав». Зазначимо, що дослідження постаті М. Н. Єрмольєва 
вимагає комплексного підходу, зокрема, на увагу заслуговують 
його професійна та громадсько-політична діяльність.

М. Н. Єрмольєв народився 8.11.1912 р. в м. Карачев Брянської 
обл. (Росія) у робітничій родині. У 1932–1935 рр. працював на різних 
посадах у Карачевському і Рославському райкомах ВЛКСМ. У 
1935 р. призваний до лав Червоної Армії. У 1937–1938 рр. – завідувач 
Карачевського шкільного дитячого будинку. У листопаді 1938 р. 
Карачевським РВК призваний до лав Червоної армії (місце служби: 
285 гв. лап 33 гв. лабр 10 адп РГК 3 БелФ), де служив до 1948 р. (у 
1944–1945 рр. – заступник командира артдивізії по політичній ча-
стині, брав участь у бойових діях по звільненню території Литви 
від фашистських загарбників). Нагороджений Орденом Вітчизняної 
війни ІІ ступеню, на момент нагородження був у званні гвардії 
капітана1. Після закінчення війни – заступник помічника дивізії по 
політичній частині. Після мобілізації з армії у 1948 р. – заступник 
директора Переяслав-Хмельницької МТС. У 1950 р. обирається 
2-им секретарем Переяслав-Хмельницького райкому партії. У 
1953–1956 рр. – голова Переяслав-Хмельницького райвиконкому. 

1 Ермольев Михаил Никифорович [Электронный ресурс] / Память народа. Ре-
жим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%
95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2&first_name=%D0
%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB&middle_name=%D0%9D%D0%B8
%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&da
te_birth_from=&static_hash=1610e14fae275ce39750033ad15c6b92&group=all&ty
pes=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_
ubilein_kartoteka:pamyat_voenkomat:potery_vpp:pamyat_zsp_parts:kld_polit:kld_
upk:kld_vmf:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_
poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_
spiskov:potery_kartoteki:same_doroga&page=1 (дата звернення: 30.09.2020).
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З 1957 р. – голова Переяслав-Хмельницької міжколгоспної ради. З 
1963 р. − депутат 9-го скликання Київської обласної (промислової) 
Ради депутатів трудящих від Богданівського виборчого округу № 96 
(депутатський квиток № 96). У 1963–1969 рр. – голова виконкому 
міської ради Переяслава-Хмельницького. 

Росіянин за національністю він доклав чимало зусиль для 
виділення земельної ділянки для створення першого українського 
скансену – Музею народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини. Перший завідувач цього музею М. І. Жам 
пригадував: «У місцевих органів влади нам не завжди вдавалось 
знаходити розуміння важливості розпочатого задуму. Натомість 
голова міської ради М. Н. Єрмольєв підтримав і зрозумів ініціативу 
М. І. Сікорського. Переяслав-Хмельницька міська влада в особі 
М. Н. Єрмольєва запропонувала Переяслав-Хмельницькому 
державному історичному музею на вибір дві земельні ділянки під 
майбутню експозицію…»2.

Після завершення терміну виконання обов’язків голови 
виконкому міської ради Переяслава-Хмельницького перейшов 
працювати до Переяслав-Хмельницького державного історичного 
музею. 20 червня 1969 р. зарахований на посаду заступника 
директора Переяслав-Хмельницького державного історичного 
музею по науковій частині відповідно до рішення бюро райкому 
партії (наказ № 31 від 1.07.1969 р.). Оскільки не мав вищої освіти, то за 
домовленістю із директором Переяслав-Хмельницького державного 
історичного музею М. І. Сікорським вступив на заочне відділення 
історичного факультету Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Під час роботи у музеї М. Н. Єрмольєв проводив 
екскурсії для відвідувачів музею, політзаняття для музейних 
працівників, читав лекції для працівників установ і організацій 
міста і району. У музеї очолював різні комісії: прийому від наукових 
працівників та екскурсоводів заліків на право проведення екскурсій; 
закупівельну; по наданню матеріальної допомоги сім’ям музейних 
працівників та ін. Брав участь у роботі комісій з надання допомоги 
Яготинському історичному музею, оформлення музейної кімнати 
в м. Борисполі. Неодноразово ставав учасником експедицій «по 

2 Жам М. І. Від інтер’єру житла до музею просто неба [Рукопис]: Спогади: Записала 
Кіченко Г. А. / М. І. Жам, Г. А. Кіченко; Нац. історико-етногр. заповідн. «Переяслав». 
2002. 16 арк. Особистий архів О. М. Жам.
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збору експонатів» в селах Чернігівської, Черкаської, Полтавської, 
Київської областей. Згідно із наказом № 26 від 11.06.1982 р. 
М. Н. Єрмольєв «за видатні заслуги у розвитку музеїв Переяслав-
Хмельницького державного історико-культурного заповідника 
занесений навічно у список працівників заповідника»3. 

М. Н. Єрмольєв був головою секції пропаганди Переяслав-
Хмельницького міськрайонної організацій Українського товариства 
охорони пам’ятників історії та культури і дописувачем краєзнавчої 
рубрики «Люби та знай свій рідний край» міськрайонної газети 
«Комуністична праця». За період існування рубрики він оприлюднив 
12 публікацій, більша частина яких висвітлювала поточну діяльність 
працівників музею4. Висвітленню здобутків М. Н. Єрмольєва 
на музейній ниві буде присвячено окреме дослідження. У 
пропонованій статті хочемо загострити увагу на його біографії. У 
нашому розпорядженні є автобіографія М. Н. Єрмольєва, датована 
сер. 60-их рр. минулого століття (передала донька В. М. Якименко). 
Цей документ містить багато цінних відомостей про особисте життя 
та професійну діяльність М. Н. Єрмольєва. Вважаємо за доцільне 
навести його текст повністю:

«Автобиография
на гр. майора ЕРМОЛЬЕВА Михаила Никифоровича

Родился 3 ноября 1912 года в городе Карачеве Брянской 
области в семье рабочего. До октябрьской революции отец Ермольев 
Никифор Васильевич работал у фабриканта Дракина прядильщиком, 
а мать Ермольева Прасковья Абросимовна – трепальщицей. После 

3 Книга наказів по Переяслав-Хмельницькому історико-культурному заповіднику: 
почато 03.01.1982 р., закінчено 30.12.1984 р. [Рукопис] / [Переяслав-Хмельницький 
історико-культурний заповідник]. [1982–1984]. 
4 Єрмольєв М. Н. Навіки в пам’яті народній. Комуністична праця.1974. 4 лип. 
(№ 79); Єрмольєв М. Н. Кавалер орденів слави. Комуністична праця. 1975. 7 черв. 
(№ 67); Єрмольєв М. Н. Зв’язківець. Комуністична праця. 1975. 30 груд. (№ 13); Єр-
мольєв М. Н. Генерал Черняховський. Комуністична праця. 1975. 13 берез. (№ 31); 
Єрмольєв М. Н. Однією сім’єю. Комуністична праця. 1975. 27 листоп. (№ 140); 
Єрмольєв М. Н. Воїн, трудівник, вихователь. Комуністична праця. 1976. 25 верес. 
(№ 145); Єрмольєв М. Н. Високі відзнаки музею. Комуністична праця. 1976. 26 лют. 
(№ 25); Єрмольєв М. Н. З думою про завтра. Комуністична праця. 1976. 27 листоп. 
(№ 180 (9370). С. 2; Єрмольєв М. Н. Безцінні скарби. Комуністична праця. 1976. 
24 груд. (№ 195 (9385); Єрмольєв М. Н. Цікава зустріч. Комуністична праця. 1977. 
25 лют. (№ 32); Єрмольєв М. Н. Наш доробок. Комуністична праця. 1977. 27 груд. 
(№ 203 (9592). 
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Октябрьской революции отец работал рамщиком на лесопильном 
заводе, а мать – лакировщицей военного склада № 28. Отец и мать 
русские. Я тоже русский. Отец умер в 1942 году, мать пенсионерка 
проживает в гор. Карачеве у дочери.

В 1922 году я поступил учиться. Окончил 7 класов Карачевской 
железнодорожной школы и окончил Карачевское педагогическое 
училище в 1932 году. Моя гражданская специальность – учитель. 
Изучал немецкий язык, но владею неудовлетворительно. Окончил 
в 1946 году одногодичную партийную школу при Политотделе 
10 артиллерийской дивизии. 

Самостоятельно начал работать с июня 1932 года в 
Карачевском Райкоме ВЛКС в должности культропа, а затем 
инструктора. В ноябре 1934 года Обкомом ВЛКСМ был переведён 
на укрепление Рославльського Райкома ВЛКСМ на должность 
инструктора, а затем – заведующего отделом пионеров.

15 ноября 1935 года призван в Советскую Армию по очеред-
ному призыву Рославльским Райвоенкоматом Западной области. До 
ноября 1936 года служил писарем Управления 83 авиабригады Бе-
лорусского Военного округа. По окончании действительной службы 
сдал в 83 авиабригаде экстерном экзамены на среднего командира 
и был демобилизован.

С октября 1937 года по ноябрь 1938 года работал 
заведующим Карачевского школьного детского дома. В этот же 
период окончил при ІІ стрелковом корпусе БВО четырёхмесячные 
курсы адмхозработников Советской Армии.

15 ноября 1938 года добровольно вступил в ряды Советской 
Армии и служил по март 1940 года завделопроизводством Карачев-
ского Райвоенкомата Орловского Военного округа.

С марта 1940 года – инструктор по учёту партийных 
документов Политотдела Орловского Областного Военного округа.

С ноября 1941 года по январь 1942 года – Ливенский Райвоенком 
Орловской области. Это назначение получил для отмобилизации 
района после освобождения его от гитлеровских оккупантов.

С января 1942 года по июнь 1944 года работал старшим 
инструктором по оргпартработе Политотдела Орловского 
Облвоенкомата и ответсекретарём Партийной Комиссии.

В начале 1944 года утверждён членом Окружной Партийной 
Комиссии при Политуправлении Орловского Военного округа.

С июля 1944 года служил заместителем командира дивизиона 
по политчасти 285 артиллерийского полка 83 гвардейской 
легкоартиллерийской бригады 3 Белорусского фронта. 

С августа 1945 года по 28 апреля 1948 года служил 
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заместителем командира дивизиона по политчасти 48 гв. 
тяжёлой миномётной бригады 10 артдивизиона Белорусского 
Военного округа. Приказом Главнокомандующего Сухопутных 
войск за № 01508/п от 28.04.1948 года уволен в запас по болезни – 
посттравматическая церебрастения с веготативными явлениями.

С июня 1948 года по январь 1950 года работал заместителем 
директора Переяслав-Хмельницкой МТС по политчасти, а с января 
1950 года по настоящее время – вторым секретарём Переяслав-
Хмельницкого РК КП(б)У Киевской области.

В боях Великой Отечественной войны участвовал с сентября 
1944 года по май 1945 года: по освобождению территории 
Литвы и при прорыве немецкой глубокоэшелонированной 
долговременной обороны Восточной Пруссии под Шталлупёненом, 
Фридландом, в штурме и взятии Кенигсберга, Пиллау и др. 
Получил 8 благодарностей, объявленных в Приказах Верховного 
Главнокомандующего. 8 октября 1942 года был тяжело контужен 
во время бомбёжки гор. Ельца, легко ранен 18 февраля 1945 года 
в боях под Винденом /осколки мины/. За образцовое выполнение 
задания командования на фронте борьбы немецко-фашисткими 
захватчиками награждён орденами: «Красная Звезда» – 16 декабря 
1944 года, Отечественная война ІІ степени – 28 июля 1945 г., 
медалями: За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–45 г.г., За взятие Кенигсберга и юбилейная медаль – 30 лет 
Советской Армии и флота.

В комсомоле состоял с 1928 по 1939 год, член ВКП(б) с 
июня 1939 года, партбилет № 2971994, принят в члены ВКП(б) 
Карачевским РК ВКП(б). Ранее в ВКП(б) и других партиях 
не состоял. В оппозициях и антипартийных группировках не 
участвовал. Партийных взысканий не имею. В партийных и 
советских выборных органах состоял: Ответсекретарём и членом 
Партийной Комиссии при Политотделе Орловского Облвоенкомата 
с января 1942 года по июль 1944 года; членом Партийной Комиссии 
при Политотделе 43 гв. тяжёло-миномётной бригады; депутатом 
городского Совета г. Карачева с 1939 года; депутатом Переяслав-
Хмельницкого районного и городского Совета с 1950 года; членом 
Переяслав-Хмельницкого РК КП(б)У с 1949 года.

Не судим. На оккупированной территории не проживал. 
Родственников, репрессированных органами советской власти не 
имею. В плену не был. В старой армии не служил. 

За границей был с октября 1944 по сентябрь 1945 года в 
составе действующей армии в Восточной Пруссии. 
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Родственников проживающих за границей я, а так же и 
жена не имеем.

Из родственников имею: брата Александра, проживающего 
в г. Карачеве и работающего слесарем, двух сестёр, Ольгу и 
Клавдию, которые вместе с матерью проживали на временно 
оккупированной территории (г. Карачев Брянской обл.), работали 
в своём хозяйстве. В настоящее время Ольга живёт с мужем на 
Урале. Клавдия живёт с матерью и работает в гор. Карачеве.

Я женат дважды. Первая жена, Густякова Лидия Николаевна, 
1915 года рождения, в период моего пребывания на фронте сошлась 
жить с начальником Военторга. Мои с ней беседы о сохранении 
семьи положительных результатов не дали. Проживает она в 
городе Орле, с нею живут и дети: Юрий, рождения 1936 года, 
Валерий – 1939 г., Леонид – 1941 года.

26 июня 1947 года я женился вторично. Вторая жена – Шуль-
га Анастасия Николаевна (жена погибшего офицера Дубовицкого), 
родилась в 1920 году в с. Положаи Переяслав-Хмельницкого райо-
на Киевской области в семье крестьянина-середняка. Член ВКП(б), 
в период войны была партийным работником Тамалинского РК 
ВКП(б) Пензенской области, а в настоящее время – заведующая 
детской библиотекой. 

Имею дочь Валентину, 1951 года рождения. С нами 
живёт мать жены – Шульга Мария Емельяновна, домохозяйка, 
пенсионерка. В период немецкой оккупации проживала в селах 
Положаи и Соснова Переяслав-Хмельницкого района Киевской 
области (с 1941 по 1943 г.), не работала.

Брат жены Николай Николаевич Шульга, 1918 года 
рождения. Женат, проживает в Переяслав-Хмельницком районе, 
работает Зам. директора лугомелиоративной станции. В период 
Отечественной войны служил в Армии.

Ни я ни моя жена и наши родственники избирательных прав 
после Октябрьской революции не лишались.

Секретарь Переяслав-Хмельницкого РК КП(б)У – підпис 
(Ермольев)

Личную подпись майора запаса Ермольева Михаила 
Никифоровича заверяю: Переяслав-Хмельницкий райвоенком 
В. Степура»5.

5 Автобиография на гр. майора Ермольева Михаила Никифоровича [машинопис]. 
Особистий архів В. М. Ярмоленко, 1951 р. н., жительки м. Переяслава Київської 
обл.


