
З історії Котовських пожежників

Пожежна команда на станції Бірзула була створена у 1921 році. На озброєнні команда мала один кінно-бочковий
хід (старовинна пожежна установка) з парою коней. Першим начальником пожежної команди був товариш
Буратинський, якого згодом змінив товариш Гофман. Котовська пожежна команда підпорядковувалася Управлінню
пожежної охорони НКВС Молдавської Автономної Радянської Республіки. База команди спочатку знаходилася в
глинобитному сараї, а потім була переведена в націоналізований будинок. Пожежники здійснювали чергування за
змінами по 12 годин.

В 30-х роках особовий склад пожежників збільшився до 23 бійців. Команда вже мала власну кузню, де
підковувалися коні та ремонтувалося пожежне обладнання. У 1937 році Котовських пожежників очолив тов.
Белинський.

Довоєнна історія зберегла інформацію і про найбільш великі пожежі, які довелося ліквідувати Котовським
пожежникам. У липні 1932 року горів маслобійний завод, а у 1936 році була пожежа у вагонному депо.

У 1936 році пожежники отримали перший пожежний автомобіль, у 1940 році - другий.

З початком Великої Вітчизняної війни Котовськ пожежники героїчно борються з пожежами, які спричиняє
бомбардування фашистськими літаками міста.

Після визволення міста від німецько-румунських загарбників діяльність Котовської пожежної команди відновляє
водій її довоєнного складу тов. Леонов. Із-за відсутності чоловіків місця пожежників займають жінки. У лютому 1945
року начальником пожежної команди призначається тов. Мороз, у 1951 році - Десятський, 1953 - Басов, 1955 -
Черевань, Конюхов. Пожежники власними силами ремонтують дві трофейні машини “Ситроєн” і “Хорх”, які
заступають на бойове чергування. В 1951 році пожежна команда Котовська налічує 58 чоловік. За підсумками
роботи Котовські пожежники стають кращими серед пожежних команд в області. До грошової реформи 1961 року
оклад пожежників складав 170 карбованців (для порівняння - машиністи отримували понад 1000 крб.).

З 1957 по 1962 рік було збудована нова будівля пожежного депо на три пожежних автомобіля. У 1960-ті роки
проходить технічне переоснащення пожежної частини, у її розпорядження поступають нові пожежні автомобілі.
Профілактична робота з запобігання пожеж на міських підприємствах та з населенням була поставлена на
високому рівні - у ті роки по місту виникало не більше 2-3 випадків пожеж.

Котовську пожежну охорону очолювали у період 1984-1987 рр. - Чебан А.С., 1987-1991 рр. - Дубовицький І.В., 1991-
1994 рр. - Гулика І.Т., 1994-2000 рр. - Сосюк В.М., 2000-2007 рр. Унтілов Ю.В., 2007-2008 рр. - Сиротинко А.О.

З 1 липня 1995 року Котовська професійна пожежна частина №7 була воєнізована та стала самостійною державою
пожежною частиною №23 з штатом 64 особи. З 27 січня 2003 року особовий склад СДПЧ-23 підпорядковано
Міністерству з Надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від  наслідків Чорнобильської катастрофи.

З 2008 року Котовське районне управління ГУ МНС України очолює підполковник внутрішньої служби Унтілов Юрій
Валерійович.  Унтілов Ю.В. народився 17.03.1972 року в с. Олександрівка Котовського району. Після успішного
закінчення Львівського пожежно-технічного училища МВС СРСР получив направлення до м. Котовськ. Пройшов
шлях від інспектора пожежного нагляду до начальника управління. Закінчив Академію цивільного захисту МНС
України в м. Харків. За особисті заслуги має нагороди: Почесну відзнаку МНС “За відвагу в надзвичайній ситуації”,
Почесні грамоти Міністра МНС України.
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