
                                                               

 

 

 

 

Історія заснування села Стокопані 

 

 

 

        Вперше про село Стокопані згадується в 19 столітті. Землі, на яких в цей 

час розташовані населені пункти сільської ради належали поміщику Мохову. 

Його господарство і називалося Моховим і  розташовано було на самому 

березі Утлюкського лиману Азовського моря. Але після стихійного лиха, 

селяни переселилися на 3 км від узбережжя. Займалися землеробством. 

Джерел питної води  в цій місцевості не було, тому поселенці змушені були 

рити  колодязі або копанки, яких було понад 100 (так і пішла назва  села в 

народі – Стокопані) і після встановлення Радянської влади в січні 1918 року  

ця назва села стала офіційною. 

     Після повернення з Громадянської війни  до рідних земель фронтовиків – 

Ремеза Л.В., Четника Ф.Є., Горового К.Я., Ремеза Г.В.  почалася організація 

комітету незаможних селян, який згодом переріс в сільськогосподарську 

артіль, а потім колгосп імені Карла Маркса.  В поруч розташованих селах 

Драгоманівка, Нова праця, Зоряне також утворюються артілі «Новий Труд», 

«імені Калініна», «Путь Ленінізма», «імені Жанова», які в основному 

займалися рослинництвом. 

     Після звільнення Генічеського району від німецької окупації з листопада 

1943 року колгосп «імені Карла Маркса» відновив свою діяльність, яка була 

направлена на виконання плану здачі державі продуктів  

сільськогосподарського виробництва. В цілях зміцнення матеріальної бази, 

більш ефективного  використання можливостей  до колгоспу «імені Карла 

Маркса» приєднується колгосп «імені Калініна» (рішенням загальних зборів, 

затверджених протоколом № 13 від 11 серпня 1950 року), який раніше був 

об’єднаний з колгоспом «Путь Ленінізма». Пізніше до колгоспу 

приєднується колгосп «імені Жданова». За організованим колгоспом 

закріплено 6838,9 га землі, із яких 37 га займають сади та 103 – 

виноградники, 19 га відведено під зариблені ставки. 

      В післявоєнні роки село почали відбудовувати. Тільки з 1953 по               

1968 роки кожна третя сім'я переселилася до нових будинків. Збудовані 

школа з інтернатом на 155 учнів, дитячий садок на 110 місць, столова, 

пекарня, автомобільний гараж, ремонті майстерні; тваринницькі приміщення, 

в яких тримають  більше 1000 голів рогатої худоби, будинок культури з 

кіноустановкою на 500 місць, 2 бібліотеки, фельдшерсько – акушерський 

пункт. 

     Поступово змінився і зовнішній вигляд села – біля кожного будинку 

висаджують фруктові дерева, закладають великий сквер, асфальтуються 

вулиці та тротуари. 

        В 1968 році села колгоспу перейшли від автономної електрифікації до 

підключення від державної  електромережі.     

 

 

 

 



 

 

                                                              2 

  

        В цьому ж році колгосп одержав найвищий у районі врожай зернових 

культур, в середньому з гектару було зібрано 31,2 центнера зернових, в тому 

числі по 34,5 центнера – пшениці. За це досягнення колгоспові було вручено 

на вічне зберігання пам’ятний ювілейний прапор Генічеського району 

Комуністичної партії України і виконкому Генічеської районної Ради 

депутатів. 

     Питаннями розвитку економіки, медицини, культури, благоустроєм сіл 

Скопані, Драгоманівка, Нова Праця займається Стокопанівська сільска рада, 

яка  представляє сільську  громаду  і здійснює від її імені та в її інтересах 

функції та повноваження сільського самоврядування. 

 

         Інформація підготовлена за документами архівного відділу  фондів       

№ р -14 «Стокопанівська сільська рада (справа фонду, аркуші 26 -27),             

№ р – 53 «Колгосп імені Карла Маркса» (справа фонду, аркуш 2). 

 

 

 


