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Нарадзіўся Фёдар Якаўлевіч Дзенісевіч 18 сакавіка 1897 г. у вёсцы 

Падарэссе Старадарожскага раёна Мінскай вобласці ў сям'і чорнарабочага. У 

1916 г. быў прызваны ў войска. Удзельнічаў у баявых аперацыях у арміі 

генерала Брусілава на Паўднёва-Заходнім фронце. Быў паранены. 

Кастрычніцкую рэвалюцыю сустрэў з радасцю. Вярнуўшыся ў родныя 

мясціны, дапамагаў мясцовым актывістам умацоўваць Савецкую ўладу. У 

лютым 1918 г. Дзенісевіч уступіў у шэрагі Чырвонай Арміі. Баі пад Арлом, 

Кахоўка, у Крыме. Змагаўся з белагвардзейцамі Дзянікіна, Урангеля і бандай 

Махно. 

У 1921 г. Ф. Я. Дзенісевіч вучыўся ў Кіеўскай школе чырвоных 

камандзіраў, тады ж уступіў у шэрагі ВКП(б). Быў камандзірам узвода, роты. 

У 1922 г. па стану здароўя звольніўся з шэрагаў Чырвонай Арміі. 

Пасля дэмабілізацыі накіроўваецца на вучобу ў партыйную школу. 

Паспяхова скончыўшы яе, з 1923 г. працуе загадчыкам хатай-чытальней і 

ўзначальвае Будкавіцкую сельскую партарганізацыю Мазырскага раёна, 

знаходзіцца на савецкай працы. З 1937 г. працуе сакратаром Слуцкага 

райкама партыі. 

У 1939 г. прымаў удзел у вызваленні Заходняй Беларусі. З 1939 па 

1941 гг. —сакратар Баранавіцкага гаркама КП(б)Б. На гэтай пасадзе Ф. Я. 

Дзенісевіча застала Вялікая Айчынная вайна. Адразу пайшоў на фронт. 

У званні старэйшага батальённага камісара, затым маёра служыў 

начальнікам аддзялення забеспячэння палітаддзела 30-й арміі, пераназванай 

затым у 10-ю гвардзейскую армію. Служыў да 1946 г. 

Пасля дэмабілізацыі з войска  — першы сакратар Баранавіцкага 

гаркама КП(б)Б (лістапад 1946 — снежань 1949). Затым вучоба ў партыйнай 

школе. Па заканчэнні яе абіраецца сакратаром Пінскага абкама партыі. Пасля 

скасавання Пінскай вобласці працаваў першым сакратаром Пінскага ГК 

КП(б)Б, старшынёй Пінскага гарвыканкама (студзень 1957 — люты 1959). 

Знаходзячыся на пенсіі, вёў актыўную працу ў гарадской 

партарганізацыі. Быў загадчыкам няштатнага аргінструктарскага аддзела 

гарсавета. Затым пераехаў на жыхарства ў Мінск, дзе памёр у 1991 г. 

Ф. Я. Дзенісевіч узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, 

ордэнам Айчыннай вайны, ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга і многімі 

медалямі. 

Ф. Я. Дзенісевіч быў дэлегатам шэрагу з'ездаў Кампартыі Беларусі, 

абіраўся ў склад Цэнтральнага Камітэта партыі і абкама КПБ, дэпутатам 

Вярхоўнага Савета БССР, Пінскага і Брэсцкага абласных Саветаў. 

Званне "Ганаровы грамадзянін горада Пінска" прысвоена ў 1977 годзе 

за баявыя заслугі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, значны ўклад у 



аднаўленне гарадской гаспадаркі, разбуранай нямецка-фашысцкімі 

захопнікамі, актыўны ўдзел у патрыятычным выхаванні савецкай моладзі. 

У адным з раёнаў індывідуальнай жылой забудовы Пінска ў гонар Ф. 

Я. Дзенісевіча была названа вуліца. 
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