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За високі показники виробництва в 1967 р. занесеародився 25 січня 1936 р. в с. Тростянець Великомихайлівського району Одеської області. ний у книгу трудової слави Білгород-Дністровського ра18-річним юнаком працював вантажником йону. В 1968–1997 рр. очолював колгосп «Більшовик»
у колгоспі імені Войкова, а в 20 років став завідувачем цього ж району, що мав високі показники за всіма галуТростянецького сільського клубу. Тоді ж очолив сіль- зями та видами сільськогосподарської продукції впродовж 30 років.
ську комсомольську організацію.
У 1957 р. вступив до Теребовлянського культурноЗа цей час колгосп побудував дитячий садок на
просвітнього училища Тернопільської області й того 140 місць, Будинок культури на 600 місць, їдальню, гож року був призваний на строкову військову службу. тель, десятки кілометрів доріг, водопровід, ферму великої
Впродовж двох років — секретар комсомольської орга- рогатої худоби на 1200 голів, машинний двір і автопарк.
У березні 1990 р. Павла Сазонтійовича Гальцева обнізації артилерійського дивізіону.
Після демобілізації, протягом 1960–1965 рр. рано народним депутатом Української Радянської СоП. С. Гальцев здобував вищу освіту на агрономічному ціалістичної Республіки. Був членом комісії Верховної
факультеті Одеського сільськогосподарського інституту. Ради України з питань агропромислового комплексу.
З 1963 до 1964 р. був головою профспілкової організації Входив до груп «Аграрники» та «Земля і воля», сумлінно
виконуючи обов’язки депутата Верховної Ради, щовишу, до складу якої входили приблизно 1300 осіб.
За час керівництва Павла Сазонтійовича функціо- місячно проводив прийом громадян та вирішував пинували гуртки художньої самодіяльності, зокрема, хоро- тання, які цікавили жителів Білгород-Дністровського
вий, вокальний, танцювальний, баяністів і драматичний. виборчого округу № 303.
Хоровий колектив у 1963–1964 рр. посідав перші місця
Відтоді до сьогодні його обирають депутатом расеред колективів м. Одеси та Одеської області.
йонної ради і Миколаївської сільської ради.
Завдяки тому, що П. С. Гальцев підтримував тісні
Заслужений працівник сільського господарства
зв’язки з сільськогосподарською академією в м. Києві, України. Почесний громадянин Білгород-ДністровЛенінградським і Кишинівським аграрними інститу- ського району. Нагороджений орденами Трудового чертами, майже по 150 учасників художньої самодіяльності воного прапора, знаком Пошани, двома медалями,
в різні роки за програа також бронзовою, срібмою обміну досвідом
ною і золотою медалями
здійснили поїздки до
Виставки досягнень нацих вишів. Важливо відродного господарства.
значити, що кошти стуДбайливий
сім’я
денти заробляли своїми
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у санаторіях і будинках
виховав сина Влади
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слава, який також є
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області. У 1965 р. приП. С. Гальцев радіє
значений на посаду госпілкуванню з онуловного агронома колками Богданом, Іваном
госпу імені Кутузова.
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