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Л

юдина народжена бути щасливою. Своє щастя Леонід Болеславович вбачає у самовідданому служінні
людям, щоденній невтомній творчій праці. Як знаний аграрій, відомий самоврядець на Вінниччині, він ініціює суспільно корисні справи, докладає максимум зусиль,
щоб життя земляків ставало ще кращим, заможнішим.
Народився 18 грудня 1941 р. в с. Великий Остріжок
Хмільницького району Вінницької області в багатодітній родині. Ще в дитинстві вирішив, що в майбутньому
обере шановану в селі професію ветеринара. Успішно закінчив Тульчинський технікум ветеринарної медицини
та вступив до Одеського сільськогосподарського інституту. Після проходження служби в армії працював
ветлікарем у Ворошилівці.
Через кілька років завзятого до роботи молодого фахівця направили заступником голови колгоспу
у с. Рахни-Польові. Згодом став головою колгоспу с. Селище. Новий господарник перші місяці всю роботу виконував самостійно: був і агрономом, і зоотехніком,
і завферми, і бригадиром. Сам домовлявся за постачання
кормів, насіння, купівлю техніки, боровся з недисциплінованістю. Незабаром поля, які обробляло колективне
господарство Л. Б. Дідуха, стали еталоном якості.
У сільськогосподарській роботі Леоніду Болеславовичу значно допомагали знання, набуті в Одеському
сільськогосподарському інституті, а також консультації з фахівцями та відвідування сільськогосподарських
виставок. Господарство, яке мало мінус 29% збитку, на
другий рік господарювання отримало плюс 32% рентабельності, а оплата одного дня на рядових роботах
склала 10 крб. Щільність поголів’я сягнула 250 голів на
100 га сільськогосподарських угідь. Районне начальство
довірило Л. Б. Дідуху як найуспішнішому господарнику
району очолити Рахнополівський колгосп, що за обсягом виробництва був утричі більшим за Селищанський.
Після чотирьох років роботи Леоніда Болеславовича направили в Тиврівське міжгосподарське підприємство із
птахівництва, де згодом відбулися разючі зміни: створено
сучасні виробничі приміщення, організовано замкнутий
цикл виробництва, зросла прибутковість, підприємство
ввійшло до переліку 18 провідних у СРСР господарств
із племінного розведення птиці. Середньомісячна заробітна плата працівників зросла з 160 крб. до 490 крб.

Сподіваючись на величезний професіоналізм
Л. Б. Дідуха, керівництво району доручило йому
збиткове Жахнівське КСП. А коли почали стрімко
знижуватися показники діяльності Селищанського господарства, селяни переконали колишнього очільника
колгоспу повернутися. Завдяки Леоніду Болеславовичу
Селищанське господарство із мінус 29% збиткового через три роки отримало 49,5% рентабельності, маючи
худобу, розвиваючи допоміжні галузі, зберігся і поповнився виробничий потенціал.
Л. Б. Дідуха обрано депутатом Тиврівської районної
ради III, IV, V скликань, головою ради сільгоспвиробників району, першим заступником голови Вінницької
обласної ради сільгоспвиробників, членом ради Союзу
сільгоспвиробників України.
За гарні результати трудової діяльності нагороджений медалями «За трудову доблесть» та «За трудову
відзнаку». Його ім’я занесено в Книгу «Новітня історія
України: Славетна Вінниччина» (том 2, с. 111).
Пропрацювавши ще вісім років після досягнення пенсійного віку, Леонід Болеславович передав господарство
і думав відпочивати. Але шеститисячна Сутисківська громада не дала цього зробити. І вже в 2010 р. серед 11 претендентів саме Л. Б. Дідуха обрали селищним головою.
Як керівник територіальної громади, свою роботу розпочав із вирішення першочергових проблем населеного
пункту щодо водопостачання, санітарного стану довкілля
та функціонування різних служб. Завдяки Л. Б. Дідуху
прокладено 32 км водопроводу, збудовано 7 артезіанських
свердловин із водонапірними вежами, заасфальтовано
центр селища, облаштовано сміттєзвалище, електрифіковано дві новозбудовані вулиці, приблизно 70% селища
обладнано нічним освітленням, перекрито дах у СШ на
1200 місць, обладнано стадіон, де збудовано міні-футбольне поле зі штучним покриттям, працюють 4 спортивні секції, учасники яких є переможцями районних,
обласних, всеукраїнських і міжнародних змагань. У селищі реконструюють дитячий садок на 320 осіб, міст через річку Південний Буг довжиною 82,5 м, обладнано
2 дитячі гральні майданчики, належного вигляду надано
3 кладовищам, прокладено 7,2 км газопроводу-відводу
високого тиску смт Тиврів — смт Сутиски та зроблено багато інших справ задля добробуту односельців.
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