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Завітайте до нас
У степи ковилові,
Де Молочна вмива
Береги барвінкові.
Де чумацькі шляхи,
Сиві верби похилі,
Будем вас зустрічать
На Сивій Могилі.
Сьогодні ми з вами побуваємо в селі Новополтавка, де проходив знаменитий
Муравський шлях, зупинимося біля давньої чумацької криниці, проїдемо по
мальовничих вулицях села, побуваємо біля руїн колишньої церкви, відвідаємо
церковно – приходську школу, де зараз розташована церква Святого чудотворця
Миколая,

здійснимо

виробничу

екскурсію

до

Новополтавського

кар’єру,

піднімемося на другу за висотою гору Приазовської височини Токмак Могилу,
побачимо виток річки Молочної, залишки колишнього хутора Іскра, помилуємося
мальовничими краєвидами нашого краю та почуємо багато легенд, якими овіяна
ця земля.
Наш край – це дикі степи Приазов’я, які бачили шалені битви своїх далеких
предків з полчищами багатьох кочових племен. Топтали ці степи полчища
перських царів та 13- й римський легіон, який зник в цих безкраїх просторах. Не
раз гуло поле під копитами коней готів, гунів, половецьких ханів. Чувся
войовничий клич сарматських хоробрих амазонок, які мужньо вступали в
смертельний бій зі скіфами. Це половці залишили нам кургани-поховання із
кам’яними скульптурами «половецьких баб».
Стогнала земля нашого краю під навалою татаро-монгольських орд. Не раз в
цих краях гриміли шалені січі славних запорізьких козаків із татарськими ордами
кримських ханів. І лилася кров, летіли під копита коней ворожі і козацькі голови.
А скільки разів степову тишу порушував скрип коліс чумацьких возів, і дзвеніла в
повітрі журлива чумацька пісня.

Ось

у такому цікавому місці Північного Приазов'я у південно-східній

частині Запорізької області і знаходиться Чернігівський район - територія, де
гармонійно поєднуються і скелясті береги стрімких річок південно – західних
відрогів Приазовської височини, і безкрайні рівнини степу у його південній та
західній частинах, де знаходиться друга за висотою вершина Запорізької області –
гора Могила Токмак (Синя), а поряд з нею беруть початок річки: Молочна, Берда,
Кінська, Обіточна та їх численні притоки. Не так вже й багато залишилось
незайманих земель на території нашого району,

хоча наш мальовничий край

багатий на різноманітні таємниці. Скільки легенд і пісень про нього складено,
скільки дивних, незвичайних історій розказано, яка живописна і різноманітна
природа навкруги.
Тож запрошуємо вас пройтися по землі, овіяній легендами. Починається
маршрут на автовокзалі в селищі Чернігівка і веде по дорозі до села
Новополтавка, яка з давніх часів відома під назвою Муравський шлях. Довжина
маршруту складає 48 кілометрів.
Спочатку зробимо невеличкий екскурс в історію нашого краю. Заселення
краю розпочалося 100 – 40 тисяч років тому. З VІІ століття до нашої ери
територію заселяли кочові скотарські племена, які заснували перше в східній
Європі державне утворення, назване греками Скіфією. На всій території району
знаходяться кургани, частково розорені у 60-70 роки ХХ століття, і задумкою
археологів скіфи перебували на цих землях до ІІ століття до нової ери.
У ІХ столітті землі району були у складі давньоруської феодальної держави
Київської Русі. Як свідчить давньоруський літопис «Повість временних літ», у
верхів’ях р. Сютень (Молочної) в 1103 році руські дружини на чолі з
Володимиром Мономахом розгромили половецькі орди.
З ХІІІ століття вся територія району входить до складу монголо-татарської
Золотої Орди. З утворенням у ХV столітті Кримського ханства землі району
ввійшли до нього.
За часів існування Запорізького козацтва чернігівські землі належали
Єдичкульській орді ногайських татар.

До складу Російської імперії землі району ввійшли після завоювання Криму
та розорені Запоріжжя військами цариці Катерини ІІ.
Зразу ж після зруйнування Запорізької Січі в 1775 році численні офіцери
російських полків, чиновництво та дворянство кинулося отримувати землі. Не
відставала від них і колишня українська та запорізька старшина, яка вірою в
правдою служила царю. Один поперед одного вони роз’їджали запорізькими
степами у пошуках зручних місць з водою, лісом, гарною землею. До середини 80х років найкращі найбільш вигідні землі Запорізького краю були роздані і мали
своїх власників. У 1796 році сталися зміни в адміністративному устрої України.
Південна Україна та Крим склали Новоросійську губернію, поділену в 1802 році
на три Катеринославську, Херсонську і Таврійську. Царський уряд, який мав три
чверті земельних угідь у Приазов’ї та Подніпров’ї, заселяв добровільно і
примусово ці землі державними селянами.
Наприкінці 70-х років ХУІІІ століття почалося заселення території
сучасного Чернігівського району. Ця територія входила до Бердянського повіту
Таврійської губернії. Волосний розподіл час від часу змінювався. Північну
частину Бердянського повіту заселяли козаки. Тут було багато зимівників та
хуторів. Сюди також переселялися селяни з Полтавської та Чернігівської губерній.
Крім українців царський уряд переселяв сюди німців, що заснували ряд колоній.
Але зараз ми з вами прямуємо в село Новополтавка, яке розташоване за 12
км на північ від районного центру Чернігівка, до залізничної станції Верхній
Токмак - 19 км. На схід від села знаходиться залізнична станція Синя Гора.
У північно – східній частині надільної землі виступає Токмак Могила –
другий за висотою (307 м над рівнем моря) гранітний залишок Приазовського
кристалічного масиву. Звідси починаються і течуть в різні боки річки Кальчик,
Берда, Обіточна, Молочна, Токмачка, Конка, Гайчур, Каїнкулак. Токмак Могила
відома ще з XIII століття, цю назву їй дали перші загони монголо-татар, могилу
під цією назвою знали й запорозькі козаки. Поряд з нею проходив Муравський
торговий шлях і в с. Новополтавка до цих пір є чумацька криниця.
Заселене село переселенцями з с. Решетилівка Полтавського повіту цієї ж

губернії в 1862 році. Через цю місцевість проходив відомий торговий шлях –
Муравський по якому йшли чумаки в Крим по сіль і рибу та везли на південь до
портів зерно, сільськогосподарські продукти та різне збіжжя. Муравський шлях –
йшов «муравою», або травою, тобто степом. Починався з Перекопського
перешийка, затим ішов на північ, між верхів’ями річок Вовчі Води, Самару та
Орель і далі, через територію Харківського та Охтирського полків, до російського
міста Тули. Вважався найзручнішим, прямим, гладким і рівним. Від нього
відгалужувалися інші шляхи: Кримський та Ізюмський. Для організації чумацької
валки збирали по кілька десятків возів. Чумацькі валки перебували в подорожах
по кілька місяців. Чумакування було досить небезпечне заняття через постійні
розбої, які ставали традиційними на степових шляхах південного краю. Суттєвої
небезпекою залишалися татари, які страшенно ненавиділи українців та росіян за
їх господарювання над Кримом і, мріючи про свою незалежність, не раз
вирізували цілі чумацькі валки. Цей шлях був широкий і по ньому завжди
повільно рухалися чумацькі вози. І звісно чумаки зупинялися на ночівлю або на
відпочинок саме біля Сивої Могили і до цього часу залишилося тут 2 чумацькі
криниці, біля одної ми зараз з вами і зупиняємося. І ознайомимося з цілиною
ділянкою «дикого поля», історією заселення села.

Зупинка біля чумацької криниці, розповідь про записки спогадів
Нестора Дем’янка, коротку історію села.
Далі наш маршрут пролягає по мальовничим вулицям села, які, на жаль, уже
відрізняються від тих перших поселень, що було типове для

південно

українського села.
Перші поселенці принесли з собою і культуру (духовну і матеріальну) з
рідної полтавщини. Але пізніше в результаті взаємодії з іншими культурами, які
населяли наш край, а також пристосовувалися до місцевих умов.
Осередками громадського спілкування були: церква, ярмарки, корчма, куток

(частина села). Крім релігійних свят, найбільшим святом у селі був храм (престол,
празник) – щорічне громадське свято, день вшанування святого, на честь якого
названо церкву, або день її освячення. У 1880 році на весняного Миколая було
збудовано й освячено церкву святителя Миколая, архієпископа Мір Лікійських,
чудотворця. Біля цієї церкви ми з вами зараз і зупинимося.

Зупинка біля залишків церкви Святого чудотворця Миколая.
Розповідь про святителя Миколая, про церкву, з показом фотографії
колишньої церкви, розповіддю про радянський «вандалізм», який
призвів до знищення даної церкви.
В 1913 році біля церкви було збудовано ще одну школу з червоної цегли – це
церковно – парафіяльна школа, яка добре збереглася на сьогодні. Ця школа діяла
до 1976 року поки була збудована нова двоповерхова середньо освітня школа. В
даний час тут розташована церква Святого чудотворця Миколая, яку ми зараз
відвідаємо, а проведе екскурсію в храмі отець Геннадій.

Екскурсія до церкви.
Восени 1941 року в Новополтавці при церкві та школі був шпиталь, в якому
перебував раненим відомий український письменник Микола Трублаїні. Після
визволення села у вересні 1943 року знаходився хірургічний пересувний польовий
шпиталь. З жовтня 1943 року на південь від Новополтавки було збудовано
аеродром, де розміщувалися літаки ІЛ-12 та ІЛ-14, які літали за лінію фронту.
Пізніше тут було розміщено на відпочинок і поповнення 100-й авіаполк 9-ї
гвардійської винищувальної авіаційної дивізії під керівництвом підполковника
Лукалова, який перебував тут до 2 травня 1944 р.
Раніше це місце де ми з вами зараз знаходимося, було центром села. Тут, як
ви вже знаєте, розташовувалася церква, церковно – приходська школа, сільський

клуб, сільська рада, магазин. І саме тут ми бачимо братську могилу та пам’ятний
знак загиблим радянським воїнам, який був збудований в 1975 році та пам’ятний
знак загиблим односельчанам, збудований в 1985 році. Щороку до свята Великої
Перемоги 9 травня та 18 вересня на день визволення села від німецькофашистських загарбників на цьому святом у місці проходять мітинги – реквієми,
вдячні новополтавці вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання та
покладають квіти на могилу. (Розповідь про період Великої Вітчизняної

війни)
В бувшому центрі села ми можемо побачити і найстарішу хату. На жаль
теперішні господарі будинку не зацікавленні у її збереженні і відроджені, але на
прикладі даної хати ми можемо у своїй уяві відобразити українське житло кінця
ХІХ століття.
(Розповідь про українську хату, подвір’я, знаряддя праці тих часів).
А наш подальший маршрут пролягає по мальовничим вулицям села до
сучасних

забудов,

двоповерхових,

чотириповерхових

та

п’ятиповерхових

будинків, які почали забудовуватися в 80-х роках минулого століття. Де ми з вами
зупинимося на обід, відвідавши місцевий кафе – бар.

Зупинка на обід
З 1957 року в селі розпочинає роботу Новополтавський гранітний кар'єр, а
пізніше - виробнича дільниця управління «Запоріжвибухпром», автоколона № 4
тресту «Запоріжжяводбуд».
Завдяки

даному

підприємству

у

селі

було

збудовано

селище

з

багатоповерхівок на 296 квартир, дитячий садок, торгівельний центр, нову школу,
3 гуртожитки, кафе, поліклініку, будинок побуту та інші об'єкти.
Гранітний кар’єр забезпечує не тільки область, а й Україну та сусідню

Росію високоякісним гранітом. Видобуток граніту ведеться на шостому горизонті,
а це означає, що глибина його перевищує 100 метрів. Кар’єр представляє із себе
відкрите чорне вироблення по розробці та добуванню гранітного каменю, а також
гранітної маси для переробки її на щебінь різних фракцій.
Запаси обстежені на 25 років. Площа 115 гектар.
Щебінь

Новополтавського

кар’єру

призначений

для

заводів

по

виготовленню збірного залізобетону та будівель.
В состав Новополтавського кар’єру входять: гірничий цех по добуванню
гірничої маси для вироблення щебеня; дробильний цех по виготовленню
фракційного щебеня; цех завантажування та вивантажування готової продукції;
ремонтно – механічна майстерня та електроцех по ремонту механізмів
обладнання.
В

даний

час

проводяться

масові

вибухи

із

застосуванням

експериментальних вибухових речовин, що вплинуло на зменшення собівартості
щебеневої продукції. Покращення роботи пов’язано з проведенням технічних і
організаційних заходів в цехах підприємства. Проведена повна заміна під’їзних
колій (2,2км), придбано маневровий тепловоз, створена друга зміна по
відвантаженню продукції. Для гірничого цеху придбаний компресор та імпортний
трактор з гідромолотом, що забезпечить збільшення виходу гірничої маси. Все це
вплинуло на збільшення продуктивності праці та приросту промислової продукції.
Робота на підприємстві ведеться в три зміни, за шестиденним графіком. Придбано
автобус для підвозу робітників, навантажувач в транспортний цех. Для
покращення роботи і збільшення випуску продукції підприємством здійснюється
проект з монтажу конвеєра для виробітку щебеню фракції 20-40 мм. Планується
придбання нової гірничої техніки. Запаси копалень на 01.01.2008 року становить
24,6 млн. м 3 , виробнича потужність 700 млн. м 3 щебеню на рік.
Звичайно, не одній людині став у пригоді граніт з цього родовища, але
неможливо недооцінити ту шкоду, яку було нанесено природі рідного краю за час
його експлуатації. Жителі сусідніх сіл Новополтавки, Зорі та Верхнього Токмаку
розповідають, що під час розробок кар'єру в їхніх колодязях рівень води значно

знизився, а в деяких вода перестала поступати зовсім. Також значно знизився водний потік у річках Токмачці, Каїнкулак та Сисикулак, що беруть початок поряд.
Звичайно, можна пов'язувати це не тільки з розробкою кар'єру, але той факт, що
падіння рівня води співпадало з підривом чергового горизонту, заперечувати дуже
важко. Крім того, на місці, колись такого ж живописного західного схилу гори,
зараз знаходиться глибоке провалля, а поряд височать рукотворні гори
непридатної породи, що аж ніяк не може прикрашати місцевий краєвид.
З дозволу адміністрації кар’єра ми здійснимо екскурсію по його території,
ознайомитися з виробничим процесом.

Зупинка на території кар’єру, виробнича екскурсія.
Ми все ближче до основного нашого туристичного об’єкту - Гори Могила
Токмак. Ця – геологічна (мінерально – петрографічна) пам’ятка природи Могила
Токмак (Синя гора) – друга за висотою вершина Приазовської височини.
Заповідний статус отримала в 1968 році, занесена до природоохоронного фонду
Запорізької області і вважається пам’яткою природи місцевого значення. Площа
заповідної території 3 га. Кварцитова сопка, - останець Приазовського
кристалічного масиву, що підноситься на 307 метрів над рівнем моря, являє собою
пагорб, висотою 55 метрів, складений головним чином порфиробластичними
гранітами приазовського комплексу нижнього протерозою, в яких на окремих
ділянках зустрічаються чарконіти і ендербіти. Рослинність відзначається степовим
різнотрав’ям. Звідси починають свої витоки та течуть в різні боки

річки

Каїнкулак, Молочна (Токмак), Кальчик, Берда, Токмачка, Обіточна, Конка і
Гайчур. Могила Токмак в народі має назву Синя Гора, бо й справді, в ясну сонячну
погоду здалеку вона має синє забарвлення.
Щодо назви, то крім Токмак – Могили, відомої запорізькими козаками під
цим іменем в з ХVІІ століття, слово «Токмак» входить в найменування річки
Токмак, міста Токмак в Запорізькій області, міста Токмак в Киргизії і мису Токмак

на півострові Мангишлак в Казахстані та ряду інших населених пунктів,
заснованих пізніше.
У ХІІІ-ХV століттях Токмаком називався улус Джучі (батька Батия), що
займав тоді величезну територію від Іртиша і на захід, до тих місць, «куди ступить
копито монгольського коня». Така назва улусу відомого полководця, яким був
старший син Чингізхана Джучі, походить від слова «ток» - ситий, насичений, а
«токмак» - насичені, такі, що мають вдосталь їжі.
На багатьох тюркських мовах слово Токмак означає довбню, пест, великий
дерев’яний молот-балду, але зв’язок цих понять з сопкою зовсім не зрозумілий.
Могло бути, що в основу цієї назви входило слово «Токмак» - загнуздати, що
більш близьке і частіше вживається у побуті скотарів та коноводів, якими були
народи, що кочували в цих місцях і дали цю назву.
Але якщо допустити, що назва Токмак – могили виникла від зміненого
«чокмак» або «шокмак», що означає на каракалпацькій, киргизькій та турецькій
мовах вогниво, а кремінь – «чокматаш» або «шокматаш» - міг знаходитися в
нинішній Запорізькій області лише в Чернігівському районі, зокрема в околицях
Токмак – могили, - то таке пояснення походження назви цієї сопки має під собою
грунт.
Одна з легенд так пояснює походження назви гори Токмак. «Колись давно на
горі жили гайдамаки Токмак, Куляба, Гнідий. Між ними найсильнішим та
найвідомішим навкруги був Токмак, тому й гору названо його ім’ям».
Відомий краєзнавець Я.П.Новицький зібрав такі свідчення про Токмак
Могилу, що дійшла до нас з далекого 1879 року.
«Більмак і Токмак – це високі могилі, далеко з них видно всі округи. Перед
заходом сонця, як вийдеш на них, то видно м. Оріхів, с. Жеребець, с. Токмак,
Кам’яні могили під Темрюком і багато інших могил і слобід.
Після запоріжців біля Токмак-могили стояли ордою кимлики (калмики) і
ногайці. Тут вони пасли овець, скот. Було, проїздом чумаки як підвернуть до
їхнього коша, то вони їх приймають за гостей, годують, а як минуть і стануть у
степу, то їх почитають за неприятелів і грабують.

Колись на великих могилах стояли мамаї (баби), лицем на схід. Їх ставили
татари, бо вони і обличчям схожі, і на них шапки їхні».

(Я.П.Новицький

«Народная пам'ять о Запорожье» с. 69)
А ось ще одна легенда про слід Божої Матері.

«На вершині гори,-

розповідає легенда,- є на камені відбитки ніг. То сама Матір Божа пройшла тут
босоніж і залишила сліди.» Святим місцем вважали люди гору Синю і ходили
вклонятися тим слідам.
Час зробив свою справу – сонце і вітер наніс грунту – зараз гора майже вся
вкрита степовими травами. Серед цих трав зустрічається і тюльпан гранітний та
сон чорніючий.
Інша легенда розповідає, що щасливим буде той, хто на Сивій Могилі
знайде золото, заховане в надрах землі. І не раз жителі довбали тверду породу, в
надії знайти щастя. Та крім камінню тут нічого не було.
Могила Токмак бачила багато подій з історії нашого краю.
Близько 900 років тому на території

на території приазовських степів

з’явилися численні поховання – кургани, на вершинах яких встановлювалися
кам’яні або половецькі баби. Це залишили про себе пам'ять половці.
«Кам’яні баби» - стародавні кам’яні скульптури (до 4 м. висотою), що
встановлювалися у кочових народів на могилах, були пов’язані з культом предків.
Найдавніші згадки про них є в давньотюркських орхоноєнісейських
епіграфічних текстах (V – VІІІ століття). Про звичай половців ставити кам’яні
статуї на могилах повідомляє фламандський мандрівник В.Рубрун (ХІІІ століття).
Ці скульптури зображають чоловічі і жіночі постаті. Деякі дослідники пов’язують
кам’яну бабу з зображенням померлих вождів в «ритуальних позах».
Кам’яні баби тюркських кочівників досить реалістично відображають
властиві тюркам риси обличчя, одяг, прикраси, зброю.
До цієї пори в приазовських степах хороняться сліди цивілізацій, що
змінювали одна одну. Тут витає дух хазар, печенігів, половців…
А ще про походження кам’яних баб розповідає легенда:

«На могилі пасла баба овець. Неподалік жиди мучили Варвару. Вона вирвалася і
сховалася між вівцями. Стали жиди питати бабу, а вона й показала пальцем. З того
часу окам’яніла і вона і вівці.».
В 1103 році бачив цей край і битви руського війська на чолі з князями
Володимиром Мономахом та Святополком з половцями. Саме про ці події
згадується в літописних оповіданнях «Повість минулих літ».
За свідченнями історика Д.І.Яворницького, за 100 метрів від підніжжя
Могили

Токмак пролягав найбільший торговий і військовий шлях Південної

України – Муравський шлях, який ішов з Перекопу, через Молочну, Конку на ріску
Вовчу й далі на Білгород.
Після розпаду Золотої Орди у 1449 році утворюється Кримське ханство, а у
верхів’ях річки Молочної кочують ногайці. Розбійницькі напади на мандрівників і
грабіжницькі набіги на територію України, Польщі, Росії складали основне
джерело існування кримських татар і ногайців. Використовуючи Муравський
шлях, Кримська орда з Перекопу по річці Молочній через ногайські кочовища
прямувала до витоків річки Кінська в районі Токмак Могили, де об’єднувалися з
ногайцями, і потім вони рухалися Чумацьким шляхом, переправлялися через
Дніпро і вторгалися на територію України. Повертаючись з набігу, кримці і
ногайці доходили до урочища Кара – Тюбень, що знаходилося біля Конки. Там
вони ділили полонених та «ясир», розділялися і йшли до Кін бурну і Перекопу для
продажу рабів.
У відповідь частими бували козацькі засідки у верхів’ях річки Молочної
на Муравському шляху.
Саме на сході Чернігівського району було прокладено суходільний шлях
запорізьких козаків, які після важкого виснажливого волоку з річки Берди чи
Молочна в річку Кінську поверталися на Січ після морських походів на турків і
татар, як то гетьман Сагайдачний восени 1616 року. Легендарний кошовий отаман
Іван Сірко робив системні походи проти Кримського ханства в 1667 та 1675 роках

По Муравському шляху прийшли на територію краю перші поселенці з
України (кріпаки, козаки). Могила Токмак на цьому шляху була початком землі
«Таврія», а там – Земля і Воля.
У роки Громадянської війни поблизу Токмак Могили пролітали швидкі
загони батька Махна, армії «білих» і «червоних». У роки Великої Вітчизняної
війни ця Могила була орієнтиром для радянського аса О.І. Покришкіна під час
звільнення Таврії.
А ще наше село Новополтавка відоме не лише Могилою Токмак, або ж
Синьої горою, а й величезними природними копалинами. Геологи давно звернули
увагу на раптові перепаду степу: виходами граніту та жорстви на поверхню. І з
упевненістю можуть сказати, що в древні геологічні епохи, відділені від нас часом
в мільярди років, тут відбувалися грандіозні процеси формування земної кори:
морщилася, мов печене яблуко, поверхня, тріскалися до важкоуявних глибин,
дістаючись до мантії. А звідти піднімалися і кристалізувалися розплавлені породи,
наповнені тим, що ми називаємо природними багатствами. А багатств тут, як
твердили геологи і буровики – цілий Клондайк.
Справжній

подив

спеціалістів

викликали

карбонатитові

поклади

з

апатитами, що за якістю не поступаються знаменитим кольським – їх шукали
всюди, тільки не тут, у південно – українському степу. Це було третє знайдене в
бувшому Радянському Союзі (після Кольського та Сибірського) родовище апатитів
– сировини для фосфатних добрив. Багато років тривав пошук: попередня та
докладна розвідка. За розробками геологів буровики буровики створювали
складну систему свердловин, дістаючись глибин 700-800 метрів. Завдяки цій
системі «просувалися» горизонт за горизонтом, вивчався вміст порід і обсяг
покладів. В даний час це найбільше родовище апатитів. Але і це ще не все. Саме
тут також знайдено поклади стронцію, стратегічного матеріалу. Коли проводилися
розвідувальні роботи геологи жартували, що в Новополтавському Клондайку
можна зустріти всі хімічні елементи періодичної системи Менделєєва.
Далі ми з вами проїдемо дорогою, яка приведе нас до залишків села Іскра, що
колись буяло зеленим острівцем серед степу та оживляло навколишню тишу

веселим галасом дітлахів. А зараз на місці села, про існування якого нагадує лише
цвинтар, у північно-східній його частині, руїни тваринницьких ферм та поодинокі
дерева на місці колишніх людських дворищ, і ставок.
Хутір (село) Іскра -

знаходився поряд з витоками найдовшої річки

Запорізького краю – Молочної (Токмачки), за 2 км на південний схід від с. Зоря
та за 2 км на північний захід від с. Верхній Токмак.
Заснований

у

1927

році

переселенцями

з

с.

Новогригорівка

(нині

Пологівського району). З початку поселення носив назву х. Запоріжжя, на честь
однойменного міста. Сюди переселилися 30 сімей - Петричі, Лисенки, Похильки,
Кипки, Білани, Товстоноги, Лоли та інші.
А в 1958 році місцевий колгосп об'єднують з Новополтавським з центром у с.
Новополтавка і з назвою ім. Фрунзе. В 1961 році закривають місцеву школу, люди
від'їздять з села. З 1964 року, під час перебування в Токмацькому районі, село
перейменовують в Іскру. В 1975 році хутір перестав існувати.
Річка Молочна –найбільша з малих річок Запорізької області, бере початок
поблизу г. Могила Токмак (Синя) на західних її схилах неподалік від с. Зоря
Чернігівського району і впадає в Молочний лиман Азовського моря приблизно за
15 км південніше м. Мелітополя. Довжина її становить 197 км. На своєму шляху
вона приймає води багатьох приток, що, в основному, беруть початок на території
Чернігівського району.
Під назвою «Герр» згадується ще Геродотом. В літописі «Повість минулих
літ» згадується 1103 роком, коли Володимир Мономах розбив половців на річці
Сютень (половецькою «Молочна вода»).
Витоки річки знаходяться серед неглибокої заболоченої балки в заростях
очерету на захід від цвинтаря.
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