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ХЕРСОНЩИНА. 1941-1944:  
ГЕРОЇЧНА ХРОНІКА 

 
 

Війна увірвалась в українські міста і села 22 червня 1941 року. Народ піднявся на 
боротьбу з ворогом. Бойові дії сягнули Херсонщини 10 серпня 1941 року. Вторгнення на 
територію нашого краю розпочалося з півночі (Нововоронцовський район).  

На Херсонщині гітлерівським військам протистояли війська Південного фронту 
(командуючий – генерал армії І. В. Тюленєв) у складі 9-ї армії (командуючий – генерал-
полковник Я. Т. Черевиченко) та 18-ї армії (командуючий – генерал-лейтенант 
А. К. Смирнов). Опинившись 13 серпня у фактичному оточенні в Миколаєві, на світанку 
14 серпня наші армії нанесли контрудар по противнику у напрямку Снігурівки і, 
відірвавшись від ворога, зуміли відійти до переправ через Дніпро. 15 серпня війська 9-ї армії 
увійшли у Херсон і почали переправу на лівий берег, 18-та армія відступала через північну 
Херсонщину на Нікополь. 

Оборону Херсона здійснювали кораблі та сухопутні частини Дунайської воєнної 
флотилії (командуючий – контр-адмірал М. О. Абрамов). Флотилія, створена 27 червня 1940 
року із базою в Ізмаїлі, у липні 1941 року була перебазована в Миколаїв, а після відходу у 
Севастополь Миколаївської воєнно-морської бази (командир – уродженець Херсону контр-
адмірал І. Д. Кулішов) та 9-ї і 18-ї армій, отримала наказ про прорив у ніч на 15 серпня в 
гирло Дніпра до Херсону. Саме моряки та сухопутні формування Дунайської воєнної 
флотилії під прикриттям кораблів і обороняли Херсон від 15 серпня до його окупації 
19 серпня 1941 року. Частина бронекатерів та монітор “Мартинов” були направлені на 
підтримку 18-ї армії біля Нікополя. А Херсон обороняли монітор “Ударний”, канонірський 
човен “Дніпро”, мінний загороджувач “Колгоспник”, штабний корабель “Буг”, загін 
бронекатерів, зенітний артдивізіон, кулеметна рота, рота морської піхоти, флотський 
полуекіпаж. Місто захищали і 500 бійців сформованого із народного ополчення 
винищувального батальйону. Лише 250 із них були озброєні стрілецькою зброєю, що з часів 
громадянської війни зберігалася у міському відділі міліції. 17-18 серпня захисники міста 
вели бої із розвідувальними загонами та роз’їздами гітлерівців, із парашутистами та 
диверсійними групами, надавши можливість повністю завершити переправу на лівий берег 
військам 9-ї армії. 19 серпня 1941 року Херсон було окуповано гітлерівцями.  

Важкі бої розгорнулися за Бериславсько-Каховську переправу та під Каховкою, де 
гітлерівським військам протистояли бійці 51-ї Перекопської стрілецької дивізії 9-ї армії 
(командир дивізії – генерал-майор П. Г. Цирульников) та кораблі Дунайської воєнної 
флотилії. Після багатоденних невдалих спроб форсування Дніпра, рано вранці 30 серпня в 
районі Берислава солдати німецької 22-ї дивізії прорвалися на лівий берег. 2 вересня була 
захоплена Каховка, а 9 вересня гітлерівці прорвали фронт і до середини місяця окупували 
північний схід Херсонщини включно із Генічеськом (16 вересня).  

Моряки та сухопутні формування Дунайської воєнної флотилії (командуючий – контр-
адмірал О. С. Фролов) під прикриттям кораблів мужньо билися з ворогом в районі Голої 
Пристані, Нової та Старої Збур’ївки, Бехтер, Рибальчого та Прогноїв (нині – Геройське), у 
Дніпро-Бузькому лимані та Ягорлицькому заливі. Там успішно проявили себе монітори 
флотилії. Монітор відноситься до класу низькобортних броньованих кораблів з малою 
осадкою, призначених для нанесення артилерійських ударів по береговим об’єктам, військам 
і воєнній техніці противника, знищення ворожих кораблів у прибережних районах та на 
ріках. Вони були збудовані протягом 1930-х років на київському заводі “Ленінська кузня” 
для ведення бойових дій на ріках при підготовці радянським керівництвом війни із 
Польщею. Саме завдяки низьким бортам та малій осадці монітори успішно проявили себе у 
плавнях Херсонщини, де вони вдало маскувалися від гітлерівської авіації. 

Частини Окремої 51-ї армії (командуючий – генерал-полковник Ф. І. Кузнєцов) 
захищали підступи до Криму, стримуючи безперервні атаки гітлерівців у районі Чаплинка – 
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Армянськ. Їм на допомогу 15 серпня командуючим Чорноморського флоту був утворений 
120-й Перекопсько-Чонгарський артилерійський дивізіон (командир – капітан 
В. Ф. Моздалевський), який складався із семи окремих берегових батарей. На Арабатській 
Стрілці в районі Генгорки була збудована 127-ма окрема артилерійська батарея (командир не 
був назначений, командування взяв на себе командир вогневого взводу молодший лейтенант 
В. Н. Ковшов). 15-17 вересня вона першою із батарей артдивізіону прийняла бій. Ворог не 
зміг розгромити батарею, вона вистояла до 24 вересня, коли через Перекоп і Чонгар 
гітлерівські війська увійшли до Криму, і була підірвана власними захисниками. 

Також 24 вересня ворожі війська окупували останній населений пункт Херсонщини – 
село Червоний Чабан Каланчацького району. 25 вересня дунайці евакуювались із 
Кінбурнської коси. А Тендрівську косу, важливу для оборони Одеси, Дунайська воєнна 
флотилія обороняла до листопада 1941 року.1 

У державному архіві Херсонської області зберігається доповідь обласної Надзвичайної 
комісії з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території 
Херсонської області, яка підсумовує наслідки окупації для нашого краю2: “На підставі 
матеріалів розслідування, свідчень свідків та фотодокументів, обласна Надзвичайна комісія 
по встановленню та розслідуванню злочинств німецько-фашистських загарбників та їх 
спільників встановила, що за час тимчасової окупації Херсонської області гітлерівці масово 
вбивали радянських громадян, виганяли їх на німецьку каторгу, піддавали катуванням і 
знущанням, руйнували та винищували майно радянського народу. 

Встановлено, що німецько-фашистські загарбники повністю знищили 12 068 споруд, в 
тому числі: 1 771 будову промислово-виробничого призначення, 2 942 житлових будинки, 
4 619 тваринницьких будов, 1 631 будову складського господарства та торговельних баз, 
1 105 інших об’єктів господарського призначення. 

Страхітливі злочинства вчинили німці над єврейським населенням міста. 23 вересня 
1941 року німці вивезли на автомашинах за місто понад 8 500 євреїв і всіх їх розстріляли на 
дільниці сільгоспколонії. 

Страшна доля спіткала всіх циган, які проживали в районі міста Херсона. Спочатку 
німці оголосили циганам, що збирають їх для відправки до Румунії. Коли зібралося до 
300 циган, їх розстріляли біля міської тюрми і трупи звалили в ями в районі валів. 

До війни за 7 кілометрів від міста працювала прекрасно устаткована психіатрична 
лікарня. Окупувавши місто Херсон, гітлерівські кати розграбували майно лікарні, а 
900 психічнохворих, що перебували на лікуванні, розстріляли і трупи скинули в каменоломню. 

За час окупації міста Херсона гітлерівські злодії розстріляли й замордували 17 тисяч 
мирних радянських громадян. 

Було видано наказ про обов'язкову мобілізацію молоді віком від 16 до 25 років. Забирали 
також населення і старших віків. Шестеро дівчат і юнаків за відмовлення їхати до 
Німеччини гітлерівці повісили. За період окупації німці угнали до Німеччини понад 15 тисяч 
громадян міста та навколишніх селищ. 

Німецькими загарбниками спалені і зруйновані такі підприємства міста: консервні 
заводи, крекінгзавод, завод локомобілебудування, паротурбінна електростанція, завод 
склотари, мотороремонтний завод, залізнична станція, депо, мости, водогінна станція з 
магістралями та водогінною баштою, цегельний завод, порт, завод пересувних 
електростанцій, хлібозавод, млин, кондитерська фабрика та ряд інших підприємств: 
знищено телеграф, електричну і телефонну мережу. Вивезено до Німеччини все цінне 
устаткування лікарень, поліклінік та інших медичних закладів”.3 

                                                 
1 Видання документів держархіву області про оборонні бої на Херсонщині у 1941 р. див.: Херсонщина на 
початку Великої Вітчизняної війни (червень-вересень 1941 р.): Добірка документів. – Херсон, 2011. – 64 с. : іл. 

2 Фрагменти документу наведено із збереженням термінології та стилістики оригіналу. 
3 Видання документів держархіву області про Херсонщину у період окупації 1941-1944 рр. див.: Херсонщина за 
часів нацистської окупації: 1941-1944 рр. – Херсон, 2010. – 65 с. : іл. 
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Також документи державного архіву області відображують боротьбу жителів 
Херсонщини з окупантами: бойовий шлях Херсонського партизанського загону, підпільної 
організації “Центр”4, підпільної молодіжної організації “Патріот Батьківщини”, підпільної 
молодіжної групи “Юнармія”, розвідгрупи “Журналіст” та ін. За довідкою Херсонського 
обкому КП України від 1964 року, “комісіями із виявлення учасників партизанського 
підпільного та антифашистського руху в роки Великої Вітчизняної війни” на території 
області було встановлено 7 партизанських та 12 підпільних груп, які вели боротьбу з 
окупантами у 1941-1943 роках. 

Визволення Херсонської області розпочалося 26 жовтня 1943 року і завершилося 
12 квітня 1944 року, визвольні бої на Херсонщині тривали 170 днів. Визволення відбувалось 
у три етапи. 

На першому етапі, з 26 жовтня по 13 листопада 1943 року, в ході Мелітопольської 
наступальної операції (26 вересня – 05 листопада 1943 року) військами 4-го Українського 
фронту (командувач – генерал армії Ф. І. Толбухін) була визволена практично вся 
лівобережна частина області. 

Першими населеними пунктами Херсонщини, які були визволені від нацистської 
окупації 26 жовтня 1943 року, стали села Лисиче, Павлівка, Самійлівка Самійлівської 
сільради Верхньорогачицького району. 28 жовтня визволено перший районний центр 
Херсонської області – смт Нижні Сірогози. 

27 жовтня розпочалося визволення Горностаївського району. 
До кінця жовтня повністю визволено територію районів Іванівського (28-29 жовтня) та 

Нижньосірогозького (28-30 жовтня), основну територію Генічеського району (29-30 жовтня). 
Наприкінці жовтня – на початку листопада визволена вся територія районів 

Новотроїцького (29 жовтня – 01 листопада), Чаплинського та Каховського (30 жовтня – 
02 листопада). 

У листопаді визволена вся територія районів Каланчацького (02 листопада), 
Цюрупинського (02-05 листопада), Скадовського (02-07 листопада), Голопристанського (02-
08 листопада). Розпочалось визволення Великолепетиського району (13 листопада).              
2-га гвардійська армія (командувач – генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров) увірвалась на 
Перекопський перешийок і, зламавши опір ворога на укріпленнях Турецького Валу, вийшла 
до Армянська. Частини 51-ї армії (командувач – генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер) форсували 
Сиваш і після запеклого бою захопили плацдарм на північному березі Криму. Тож на 
початку листопада на лівобережній Херсонщині значними ворожими укріпленнями 
залишились тільки Олешківський та Нікопольський плацдарми. 

На другому етапі визволення нашого краю, з листопада 1943 року до лютого 1944 
року, велась підготовка нового наступу. У цей час на території Херсонщини розгорнулись 
найбільш кровопролитні бої військ 4-го Українського фронту за Олешківський, 
Нікопольський та Кримський плацдарми. 

01 листопада 1943 року – початок героїчної оборони Сиваських переправ, що 
забезпечили військовою силою і технікою плацдарм для звільнення від ворожих військ 
Криму. За величиною інженерних споруд та тривалістю їх експлуатації під безперервними 
бомбардуваннями і артобстрілами переправи на Сиваші по праву можна вважати 
унікальними у воєнній історії ХХ століття. Сьогодні німими свідками подвигу саперів        
51-ї армії лишаються залишки переправ та найбільше на території Херсонської області 
братське кладовище (на березі Сивашу за 18 км від села Василівка Новотроїцького району), 
де, за різними даними, поховано 1 516 або 1 560 воїнів. 

З 03 листопада по 20 грудня 1943 року військами 2-ї гвардійської армії велись бої із 
ліквідації Херсонського передмостового укріплення в районі озера Вчорашнього 
(Пойменський або ж Олешківський плацдарм). 

                                                 
4 Видання документів держархіву області про підпільну організацію “Центр” див.: Підпільна організація 

«Центр» (Щоденники П. А. Комкова). – Херсон, 2010. – 46 с. : іл. 

 7



Бої з ліквідації Нікопольського плацдарму (20 листопада 1943 – 08 лютого 1944 року) 
на території Великолепетиського, Верхньорогачицького та Горностаївського районів вела 
28-а армія (командувач – генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко, з 30 листопада 1943 року – 
генерал-лейтенант О. О. Гречкін). 

На третьому етапі визволення Херсонщини, з 02 лютого по 12 квітня 1944 року, до 
військ 4-го Українського фронту приєднались війська 3-го Українського фронту (командувач 
– генерал армії Р. Я. Малиновський) до складу якого була передана 28-а армія. 

У ході проведеної військами 3-го і 4-го Українських фронтів Нікопольсько-
Криворізької наступальної операції (30 січня – 29 лютого 1944 року) завершене визволення 
районів Горностаївського (02-05 лютого), Великолепетиського (05-08 лютого) та 
Верхньорогачицького (08 лютого), визволено Нововоронцовський район (20-29 лютого), 
розпочалось із 20 лютого визволення Високопільського району. У результаті операції були 
створені умови для форсування Дніпра та повного визволення південної України і Криму. 

У ході Березнігувато-Снігурівської наступальної операції (06-18 березня 1944 року)  
28-а армія 3-го Українського фронту 11 березня завершила визволення Високопільського 
району і визволила 10-11 березня – Бериславський, 10-12 березня – Великоолександрівський 
райони, 13 березня – місто Херсон, 14 березня – Білозерський район. У результаті успішних 
бойових дій на південно-західному напрямі наші війська раніше, ніж на інших ділянках 
фронту, вже 26 березня 1944 року вийшли на державний кордон із Румунією. 

Визволення Херсонської області завершили у ході Кримської наступальної операції 
(08 квітня – 12 травня 1944 року) війська 51-ї армії 4-го Українського фронту, звільнивши 
12 квітня території Стрілківської, Щасливцівської і Чонгарської сільських рад Генічеського 
району. 

У державному архіві області зібрано багато документів, що відображають визволення 
нашого краю, серед них є і спогади безпосередніх учасників визвольних боїв. Це спогади 
генералів і офіцерів, солдат, артилеристів, кулеметників, піхотинців, вони різні за змістом, 
фактами. Наведемо декілька уривків спогадів рядових солдат, які звільняли Херсон. 

“…Мені, рядовому автоматнику… разом з іншими бійцями довелося форсувати Дніпро 
в районі села Садове… Коли ми майже допливли до середини Дніпра, ворог побачив нас й 
накрив ураганним артилерійсько-мінометним вогнем та кулеметами. На правий берег нас 
висадилося небагато на чолі з командиром батальйону П. М. Кутеповим. Утримуючи 
невеликий клаптик землі цілу добу вели бій із супротивником. Вночі з 12 на 13 березня до нас 
переправився батальйон… Зосереджені у районі заводу склотари ми пішли на штурм 
Херсона”5. 

“У ніч на 12 березня наш батальйон був зосереджений у плавнях навпроти села 
Антонівка. Бійці розмовляли пошепки, ніхто не зміг заплющити очі, який там сон, коли за 
кілька годин – уперед. Наш командир… сержант Малишко наказав мені разом з рядовим 
Миколою Тихонюком встановити у носовій частині човна кулемет “Максим” і перші 
штурмові групи перед світанком зникли в імлі, тихо попливли через Дніпро. Погода була 
холодна, йшов мокрий сніг. І все ж нам пощастило – німці виявили нас, коли ми були майже 
біля правого берегу Дніпра. Бійці плигали у льодяну воду, намагаючись досягти берега. Бій 
був упертим… Надійшов наказ – нанести удар у напрямку залізничного вокзалу, виконати 
його було не так вже і легко, на міському цвинтарі засіли німці, й коли тільки наші бійці 
наблизились, відкрили вогонь із великокаліберних кулеметів. Ми повинні були залягти, а одна 
група бійців пішла в обхід й ударила з флангу. Вони не витримали й почали тікати…”6. 

“…Разом з іншими підрозділами нашого полку на правий беріг… висадилася і наша 
група автоматників… Німці чинили завзятий опір, особливо в районі порту, їх кулеметники 
не давали можливості нашим підрозділам переправитися на правий берег. Тоді за наказом 

                                                 
5 Із спогадів автоматника 1040-го стрілецького полку 295-ї стрілецької дивізії Віталія Опанасовича Рябка. 
6 Із спогадів автоматника 1040-го стрілецького полку 295-ї стрілецької дивізії Олександра Андрійовича 
Пономаренка. 
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командира батальйону М. А. Золотухина наша група автоматників під командуванням 
лейтенанта М. Г. Мухортова зайшла фашистам в тил з боку цегельного заводу. Незабаром 
ворожі кулемети замовкли…”7. 

Державний архів області у своїх виданнях та публікаціях у засобах масової інформації 
неодноразово звертав увагу читачів на документи архіву, що зафіксували події Другої 
світової війни та відбудови краю8. 

Визволення краю супроводжувалося відновленням діяльності органів влади. За 
документами держархіву встановлено факт розміщення в селищі Нова Маячка відділів 
Миколаївського облвиконкому, який створював органи радянської влади у звільнених містах 
і районах, налагоджував життя, відновлював роботу господарств і підприємств. До сьогодні 
ці сторінки нашої історії мало досліджені, але на наш погляд, можуть привернути увагу 
краєзнавців і істориків. 

Таким же цікавим може стати дослідження проблематики увічнення пам’яті воїнів-
визволителів. Документи держархіву області містять відомості про початок такої роботи ще 
в 1944 році. На Сиваській переправі, поблизу села Василівка Новотроїцького району, на 
території братського військового кладовища одразу після форсування Сивашу сапери із 
підручних матеріалів спорудили пам’ятник у вигляді 7 метрової скульптури воїна-сапера. 
Аналогів в історії Великої Вітчизняної війни немає. На жаль, цей пам’ятник не зберігся через 
недовговічність матеріалів. Але в документах є опис споруди, що дає підстави для його 
відбудови у первісному вигляді і повернення суспільної пам’яті до героїчних сторінок 
визволення нашої малої батьківщини.  

Тепер поряд із нами вже немає більшості свідків та учасників цих вікопомних подій. 
Однак документальна скарбниця держархіву області не тільки береже пам’ять про їхні 
подвиги, але й про безліч таємниць та маловідомих імен, що чекають на свого дослідника. 

 
 

Віктор Лебідь, 
директор державного архіву області 

Ірина Сінкевич, 
співробітник державного архіву області 

                                                 
7 Із спогадів автоматника 1038-го стрілецького полку 295-ї стрілецької дивізії Миколи Семеновича Черкашина. 
8 Видання документів архіву див.: У полум’ї війни. 1941-1945 рр.: Збірка статей та матеріалів. – Херсон, 2005. 

– 58 с.; Фронтовий щоденник лейтенанта Івана Виперайленка (липень-серпень 1941 р.). – Херсон, 2009. – 
24 с. : іл.; Керівники Херсонської області: О. Ф. Федоров: Добірка документів. – Херсон, 2012. – 72 с. : іл.; 
Сторінки безсмертя. 1941-1945 рр.: Збірка статей та матеріалів. – Херсон, 2013. – 80 с.: іл.; Журнали 
бойових дій військ 3-го та 4-го Українських фронтів. Жовтень 1943 – квітень 1944: Збірник документів. – 
Херсон, 2015. – 80 с. 
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ІЗ СПОГАДІВ РОЗВІДНИКА 87-ї ГВАРДІЙСЬКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ 
ДИВІЗІЇ Х. ФАЙЗІЄВА ПРО БОЇ ЗА ЦЮРУПИНСЬК  

 
[27 жовтня 1943 р. – 21 грудня 1943 р.] 

 
Двадцать седьмого октября 1943 года воины 87-й гвардейской стрелковой дивизии 

после упорных боев прорвали последнюю линию обороны немцев на реке Молочной и 
освободили деревню Новоивановку. 

В этот же день мы, десять разведчиков, были вызваны на НП9 командира дивизии <…>. 
Нам предстояло идти впереди основных сил дивизии и через каждые шесть часов 

сообщать сведения о противнике в “центр”, т.е. передвижной штаб дивизии. 
В группу входил Василий Иванович Поляков (командир), старшина Владимир Кузьма, 

сержанты Федор Шестяков, Николай Манаков, Иван Данилов, Павел Смирнов, радист 
Михайловский и еще два разведчика, фамилии которых, к сожалению, не сохранились в 
памяти.  

Взяв с собой рацию, карты с координатами и другие необходимые вещи, мы 
приступили к выполнению задания. 

Части Четвертого Украинского фронта <…>, в состав которого входила наша дивизия, 
с тяжелыми боями преследовала противника из степей Северной Таврии в направлении 
Каховки, Перекопа и Херсона <…>. 

Мы тоже быстро продвигались вперед. Иногда ночью сталкивались с нашими конниками 
и танкистами, приняв их за немцев. Бывало и наоборот, двигались впереди колонны немецких 
или румынских частей, думая, что за нами свои. В таких случаях, разобравшись в обстановке, 
мы старались ввести врага в заблуждение, заманить в бескрайние просторы степей. Иногда нам 
это удавалось, – и сбившиеся за ночь с дороги колонны противника днем попадали под клинки 
наших конников или гусеницы советских танков. 

Передовые части нашей дивизии, освободив деревни Верхние Торгаи, Верхние и 
Нижние Серогозы и другие, 31 октября ворвались в Каховку. Мы, разведчики, по приказу 
“центра” взяли курс на Цюрупинск и Херсон. 

Продвигались южнее шоссе Каховка-Цюрупинск. Дорога контролировалась немцами. 
По ней двигались в западном направлении машины, повозки и пушки. Дорогу немцы 
обороняли крепко. Мы с большими предосторожностями прошли мимо нескольких больших 
и маленьких деревень (названия, к сожалению, не помню) и, миновав степную поляну, 
вошли в перелесок. Двигаясь все время через перелески, в четыре часа утра достигли южной 
окраины Цюрупинска.  

Когда подошли к одному из домов, навстречу нам вышел пожилой человек, среднего 
роста. Оказалось: хозяин дома. Увидев нас, он обрадовался. Из его сбивчивого рассказа мы 
узнали, что центральные улицы города забиты повозками, различными орудиями и машинами, 
которые немцы уже два дня переправляют через речки Конку и Чайку в Херсон <…>. 

Поляков, выслушав рассказ хозяина дома, оживился: 
– Используем темноту и создадим панику среди фрицев, – предложил он. 
Через лес и огород мы незаметно подошли к центральной улице. Немецкие солдаты, 

шоферы и возчики сидели группами по два-три человека и разговаривали. Некоторые лежали 
на повозках, машинах и дремали. 

Мы открыли огонь из автоматов и сразу же, укрываясь за деревьями, перебежали на 
другую улицу. Затем снова открыли огонь и проскочили на следующую улицу. Немцев охватила 
паника, они начали палить друг в друга. А мы из укрытия весело наблюдали, как фрицы воюют 
между собой. Стрельба усиливалась, до нас долетали непонятные немецкие возгласы. 

Стрельба стихла. Часть немцев, в панике, убежала в сторону деревни Саги, а 
большинство наспех переправились в Херсон. Утром с группой горожан, которые были 

                                                 
9 Нп (рос.) – спостережний пункт. 
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нашими проводниками и советчиками, по улице Садовая мы вышли к центру города. 
Жители, некоторые из которых были вооружены немецкими автоматами и гранатами, 
радостно встречали нас. 

В шесть часов утра третьего ноября 1943 года Василий Поляков по рации сообщил в 
“центр”: “Немцы в панике… Мы в Цюрупинске. Переправляемся в Херсон… Спешите…”. 
Из “центра” передали: “Спасибо. Действуйте. Мы спешим…”. Это было для нас приказом. 

Мы узнали также, что Херсон свободен от врага – немцы удрали. После краткого 
совещания было решено переправиться на другой берег Днепра, где находился древний 
город Херсон. Пятнадцать человек вооруженных жителей города присоединились к нам. 

Погрузившись на четыре лодки, по Конке поплыли в сторону Херсона. Люди, 
скрывавшиеся от гитлеровцев, с радостью провожали нас. Вышли к Днепру. 

Справа, вдалеке показался железнодорожный мост, спереди – здания города. Во дворах 
прибрежных хат стояло несколько немецких машин. Казалось, что немцы бросили их. 

Достигли правого берега, выпрыгнули из лодок, подтащили их к берегу и 
приблизились к домам. 

Ни одного выстрела. Некоторые жители города, увидев нас из окон, радостно 
приветствовали и выходили навстречу. Только когда прошли центр и вышли на 
противоположную окраину города, немцы открыли огонь. Мы разбились на три группы и 
стали сопротивляться. 

Стрельба усилилась. Отстреливаясь, мы начали отходить. Знали, что помощи ждать 
неоткуда. Кроме того, боеприпасы были на исходе. 

Немцы старались взять нас живыми, но им это не удалось. Несколько наших погибло, 
остальные спаслись на матушке-реке. 

Около двух часов дня переправились на левый берег Днепра и вернулись в Цюрупинск. 
При переправе Василий Поляков и я получили легкие ранения. 

Немцы спохватились. Узнав, что в Цюрупинске русских нет, они с Поймы и с Херсона 
двинулись в город. Мы стали сопротивляться. Пустили даже в ход то оружие, которое они 
побросали утром, но удержать не смогли. К нашему счастью потемнело и немцы не стали 
нас преследовать. Утром четвертого ноября подошли полки нашей дивизии. 

Разгорелись ожесточенные бои за Цюрупинск. Гвардейцы 262 полка после упорных 
боев сходу освободили северо-западную окраину города и заняли оборону вдоль Чайки до 
северной окраины Цюрупинска, а батальоны 264 гвардейского полка справа – вдоль левого 
берега Конки, окраины деревень Саги, Костогрызово, Копани и песчаной степи <…>. 

Таким образом, мы, разведчики полковника К. Я. Тимчика, форсировав Днепр, почти 
полдня удерживали город Херсон в своих руках. Тогда это считалось самой обычной 
работой разведчиков. У нас было много таких случаев. 

Нам активного помогало местное население. В частности, из жителей Цюрупинска 
Федор Годин и пятидесятилетний дядя Ваня. В этих боях они показывали образцы мужества 
и отваги. Дядя Ваня жил на самом берегу Конки  и много раз на своей лодке переправлял нас 
на охоту… 

На левом берегу Днепра напротив нашей дивизии, вдоль Конки и вокруг 
железнодорожного моста немцы заняли позицию и сильно обороняли ее. 

Многократные атаки наших батальонов были безрезультатны. Для уничтожения 
огневых точек врага не хватило орудий и минометов. Хозяйство наших полков сильно 
отстало от своих передовых частей. Кроме того, в ожесточенных битвах на реке Молочной, 
<…> значительно проредили ряды командиров и бойцов нашей дивизии. Сказывалась и 
усталость гвардейцев, так как за последние восемь дней с 27 октября по 4-е ноября 
сталинградцы К. Я. Тимчика, освободив много городов и сел, прошли путь от Новоивановки 
до Цюрупинска, что составляет почти 300 километров. Нужно было дать людям отдых, 
привести в порядок оружие, пополнить боеприпасы. 

Немецкий солдат, которого накануне Октябрьского праздника захватили у деревне Саги 
разведчики нашей роты Петя Евстифеев, Разнатовский, Павел Иванович Горбач, Семен Кучер, 
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Иван Данило и старшина Кузьма, сообщил, что гитлеровцы не намеренны легко отдать свои 
позиции на левом берегу Днепра. Нашей дивизии пришлось временно перейти к обороне. 

Наша рота расположилась рядом с штабом дивизии в юго-восточной части города. 
Отсюда по лесу и огородам было удобно добираться до расположения батальонов и полков. 
Мы занимались военными учениями и выполняли различные боевые задания <…>. 

Двенадцатого декабря часов в десять вечера нас подняли по тревоге. Командир роты 
старший лейтенант Крапивин сообщил, что оборона правого крыла позиции дивизии, 
которое оказалось открытым, поручена нам. 

– До рассвета необходимо добраться до места, окопаться и занять оборону, – закончил 
он свое короткое выступление. 

Взяв с собой боевое снаряжение, саперские лопатки, во главе с командиром роты, мы 
начали пробираться к восточной части Цюрупинска. Ночь была темная и холодная. Прошли 
мимо деревни Костогрызово и Копани, миновали несколько больших и маленьких песчаных 
холмиков и остановились в какой-то лощине. Командир роты и старший сержант Поляков 
указали нам место, где окопаться. 

Песчаный грунт легко поддавался и мы быстро вырыли окопы и соединили их 
траншеями. Нас было двадцать два человека. Перед каждым из нас была поставлена 
определенная задача. 

В четыре часа утра справа послышал гул моторов и лязг гусениц танков, который то 
приближался, то удалялся, а затем все стихло.  

Поляков вызвал меня и Сергея Кирилова к себе. Наши окопы были рядом с окопом 
командира роты. Затем Поляков, осмотревшись вокруг, сказал:  

– Будем уточнять наше расположение… где фрицы и где свои?! 
Сначала мы пошли вправо. Никого не встретили. Было известно, что там наших нет. 

Затем повернули налево и пошли вперед. Вскоре услышали разговор. Остановились. 
Прислушались. Осторожно подползли ближе. Топот ног и немецкая речь слышались совсем 
рядом. Пройдя еще немного, мы увидели бруствер траншеи. Было заметно интенсивное 
передвижение. Еще немного послушав, вернулись к своим. 

Поляков вкратце доложил результаты наших наблюдений командиру роты и в конце 
сказал: 

– Или фрицы готовятся к наступлению, или же прибыли и размещаются новые 
немецкие части. 

Старший лейтенант ничего не ответил, осмотрелся кругом, походил взад-вперед, затем 
тихо сказал: 

– Скорее всего, они будут наступать. Гул танков, относительная тишина и ни одной 
ракеты – все это признаки готовящегося наступления. 

Командир роты дал дополнительные указания Полякову и с одним из разведчиков 
направился в деревню Копани. До деревни было около двух километров. На северной ее 
окраине занимал оборону один из батальонов 264 гвардейского полка нашей дивизии. Им 
надо было сообщить о готовящемся наступлении немцев, чтобы они были готовы. 

Светало. Поднимался густой туман. Наблюдение осложнялось. Все бодрствовали. Не 
спускали глаз с противника. Около половины восьмого со стороны Днепра подул холодный 
ветер и разогнал туман. 

Спереди у подножья песчаных холмиков виднелся бруствер немецкой траншеи. Затем 
местами показались головы вражеских солдат. Некоторые из них, вытягивая шеи, смотрели в 
нашу сторону и что-то показывали своим соседям по окопу. Справа, на небольшом песчаном 
бугорке, был виден пулемет. Один из пулеметчиков, высунувшись до пояса из окопа, 
закричал во весь голос:  

– Рус, рус. Ком, ком! <…>. Высунувшихся немцев мы взяли на мушку. 
– Огонь! – скомандовал Поляков. 
Утреннюю тишину разорвал треск наших автоматов и ручных пулеметов. 

Разговорчивый немецкий пулеметчик грохнулся на бруствер и больше не поднялся. 
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Гитлеровцы открыли ответный огонь. Стрельба усилилась. Несколько фрицев удирали из 
своих окопов. 

Вскоре стрельба прекратилась. На песчаной пустынной поляне опять воцарилась 
тишина… 

Около десяти часов снова послышался гул танков. Затем противник открыл огонь из 
всех видов оружия. Мины и снаряды, автоматные и пулеметные очереди не давали нам 
поднять головы. Так продолжалось около двадцати минут. Затем немцы перенесли огонь на 
деревню Копани. 

В этот момент позади нас послышался рокот моторов. Из облака дыма и пыли 
вынырнул сначала один танк, а за ним второй. Они двигались зигзагами между песчаными 
холмами, то появляясь, то исчезая из поля нашего зрения. За танками бежали зеленые 
фигурки солдат и беспрерывно стреляли из автоматов. Их было около батальона. Вдруг часть 
из них внезапно отделилась от танков и повернула в нашу сторону. По команде Полякова, 
мы разделились на две группы. Одна группа открыла огонь по тем немцам, которые бежали к 
нашему тылу, другая – по тем, которые были в траншеях по фронту. Хорошо, что немцы, 
находившиеся в траншеях, не наступали, а только стреляли без остановки. Мы были далеко 
от оборонительной позиции своих батальонов и очутились в “мешке”. От командира роты не 
было вестей. Немецкие автоматчики, не выдержав нашего дружного огня и потеряв 
несколько человек, залегли. Для нас создалась относительно благоприятное положение.  

– Евстифеев, Мацаков, Рыбаков, Разнотовский! Задерживая фрицев, постепенно 
отходите! Остальные за мной! – скомандовал Поляков. 

Продвигаясь вдоль линии обороны врага, на расстоянии четырехсот-пятисот метров от 
их траншей, по нейтральной зоне мы шли в направлении Копани. Песчаные холмики 
скрывали нас от немцев и защищали от пуль. Два разведчика были ранены <…>. 

Когда два немецких танка приблизились к деревне, с перелеска по ним открыла огонь 
наша сорокопятка. Между перелеском и деревней было 800-900 метров ровной местности. 
Из крайних домов деревни также вели дружный огонь наши бойцы.  

Один танк остановился и больше не двигался. Гитлеровцы залегли. Второй танк 
открыл огонь по нашим орудиям и ринулся вперед. Затем остановился, выпустил две 
красные ракеты и задним ходом пошел к подбитому танку. Почему-то наши орудия не 
стреляли. Наверно, знали о нас и боялись попасть в своих. 

Мы вернулись в деревню. Из-за второго дома вышел к нам навстречу командир нашей 
роты. Оказывается, он наблюдал все время за нашим продвижением. Он осмотрел каждого из 
нас и сказал: 

– Занимайте попарно удобные места и возьмите на прицел немецких автоматчиков! 
Следите друг за другом! <…>. 

Я и Николай Мацаков заняли позицию на склоне холмика, с обеих сторон которого росли 
кусты. Среди ветвей кустов задержался снег, создалась естественная загородка. Отсюда хорошо 
были видны танки и немцы, которые залегли на песчаной поляне. Снег на ней местами еще не 
растаял. Одного фрица, который обстреливал наш “максим”, я взял на мушку.  

– Есть один, есть другой, – приговаривал Мацаков после каждого выстрела. Он был 
хорошим “охотником”, почти все его пули попадали в цель. 

Я тоже нажал спусковой крючок автомата и крикнул: 
– Есть один! Затем прицелился в другого гитлеровцы, но в этот момент немецкая пуля 

задела ветку и снег запорошил глаза. Немцы открыли огонь. Мины и снаряды один за другим 
рвались вокруг деревни. Сквозь грохот взрывов послышались крики “Улюлю… Улюлю!”. 
Это кричали немцы. С криками они бросились в атаку. 

Гитлеровцы, отстреливаясь из автоматов, бежали в нашу сторону. Но танка не было 
видно. Это продолжалось недолго. Получив отпор, фрицы повернули назад. Оставляя на 
поле боя убитых и раненных. Но их артиллерия все еще вела сильный огонь. 

Издалека послышался рев танка. Воспользовавшись моментом, он тащил за собой 
подбитый танк. Вскоре он исчез за холмиками. Было около часу дня. Мы снова заняли 
оборону в назначенной позиции <…>. 
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Было это десятого или двенадцатого декабря. Василия Полякова, Николая Мацакова и 
меня вызвали в штаб дивизии и сказали, что уже несколько дней немцы обстреливают из 
орудий и минометов один из участков линии обороны 264-го полка нашей дивизии. 
Особенно немецкие минометы, расположенные где-то на передовых позициях, ежедневно по 
нескольку раз открывают губительный огонь по нашим позициям, не давая возможности 
нашим даже открыть ответный огонь. Их мины, падая в окопы и траншеи, приносят большой 
урон. Наши артиллеристы пытались обнаружить и уничтожить вражеские минометы, но 
безрезультатно. Нельзя было даже заметить дыма пороха, так как этому мешал рельеф 
местности <…>. Нужно было как можно быстрее найти выход из такого положения. 
Выполнение этой трудной задачи было поручено нам – разведчикам. Поляков, Мацаков и я 
три дня наблюдали за противником. Но не смогли нащупать немецкие минометы. Они, как 
заколдованные, продолжались оставаться необнаруженными. Поскольку все наши планы и 
версии были безрезультатны, мы решили побывать в “гостях” у невидимых минометчиков. 
Наш план действий одобрили в штабе и пожелали удачи. И мы приступили к его 
выполнению. 

К пяти часам вечера мы прибыли на место действия к восточной окраине деревни 
Раденск. Справа от нас раскинулась цепь прибрежных песчаных холмиков. Они, как две 
капли воды, были похожи друг на друга. Слева были непроходимые камышовые заросли и 
болота. Левее зарослей над камышами за Днепром виднелись здания Херсона. На расстоянии 
трехсот-четырехсот метров от наших траншей проходил большак, который налево вел к 
нейтральной зоне, направо – в сторону немцев. Чуть дальше проходила железная дорога 
Херсон-Крым. 

Путь нашей группы начинался с песчаников, проходил по краю камышовых зарослей и 
дальше – в сторону Цюрупинска <…>. 

Около десяти часов началась метель. Мы одели белые маскхалаты и, попрощавшись с 
командиром роты и другими однополчанами, вышли на нейтральную полосу. Впереди 
Поляков, за ним я и последним Мацаков поползли к брустверу немецких траншей. Достигли 
их и остановились. Тишина… 

Поляков знаком показал, чтобы я спустился в траншею. Держа кинжал в зубах, я 
спрыгнул в глубокую траншею. Осмотрел несколько метров слева и справа, но никого не 
обнаружил. После этого Поляков и Мацаков присоединились ко мне. Мы обследовали 
траншею приблизительно на пятьдесят метров в правую сторону, но никого не встретили. 
Всюду в ячейках лежали пустые гильзы. Видно было, что немцы только днем использовали 
траншею, а ночью отходят на основную линию обороны. Мы покинули траншею и пошли 
дальше. Проходя мимо нескольких песчаных холмиков, остановились возле одного из самых 
крупных холмов и послушали. Метель все усиливалась и осыпала нас песком и снегом. 

Идем дальше. Вдруг Поляков прижался к земле. Мы последовали его примеру. 
Внимательно осмотрели местность. Недалеко от нас, на безветренном склоне холмика 
двигалась какая-то фигура. Мы осторожно приближались. Вдруг слева послышались голоса. 
Нам нужно было перейти за холмик, но этому мешал несчастный солдат – он мог нас 
заметить. Поляков знаком приказал нам с Николаем Мацаковым очистить путь.  

Фриц даже не успел охнуть. Кинжал сделал свое дело. Мы пересекли холмик, оттуда 
до берега было очень близко. Сколько мы не всматривались, не было видно ни орудий, ни 
минометов. Пошли налево. Ветер дул теперь справа и облегчил наблюдение. Мы уже 
двигались в четырехстах-пятистах метрах за второй линией обороны немцев. Около нашей 
линии обороны взметнулись в небо три разноцветные ракеты. Их выпустили автоматчики 
старшего лейтенанта – показывали нам направление. 

Я споткнулся обо что-то и упал. Ощупал снег и обнаружил телефонный провод. 
Обеспокоенные, ко мне подошли мои товарищи. Из под снега выкопали еще два провода. 
Все три провода шли в одном направлении. Очевидно, неподалеку находился НП немцев. 

Пошли вправо и неожиданно оказались над каким-то блиндажом. К счастью, часового 
не было на месте. Моментально бросились к какой-то яме, которая находилась напротив 
входа в блиндаж. … Прошло несколько минут. Кругом никого. Из блиндажа слышны голоса 
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двух-трех человек. По указанию Полякова осмотрели окрестности блиндажа, затем бросили 
в блиндаж противотанковую гранату и пошли дальше. 

Вскоре наткнулись на четыре ящика, поставленных друг на друга. В одном из них 
лежали две мины. Мы решили, что невидимые минометчики поблизости. Начали искать. 
Темнота, метель, перспектива неожиданной встречи с врагом сильно затрудняла наши 
действия. Как нарочно, немцы в эту ночь ни разу не открыли минометного огня. 

Продолжая поиски, дошли до камышовых зарослей, за которыми было рукой подать до 
деревни Подстепная. Вдруг раздались шаги. В нашу сторону двигались фигуры. 

– Одного возьмем живым, – шепнул Поляков. 
– Берем второго! 
Как только немцы поравнялись с нами, Поляков бросился на первого высокого, а мы с 

Николаем на второго, тот был худым и низкорослым. Последнему мы скрутили руки и 
воткнули в рот тряпку. Поляков оттащил убитого немца в заросли, подошел к нам, сказал: 

– Мацаков, вперед! Файзиев, тащи фрица! 
Мы медленно, с трудом двигаясь по краю зарослей, вышли к подножью холма, 

находящегося в нейтральной зоне. За холмом нас поджидали товарищи. Таким образом, 
вместо того, чтобы обнаружить минометчиков, мы захватили “языка” и вернулись к своим. 

К нашему счастью “язык” раскрыл тайну “невидимок”. Оказывается, немецкие 
минометчики скрывались в зарослях. Время от времени они выходили оттуда, открывали 
огонь из минометов и опять прятались в заросли. Кроме того, “язык” показал на карте НП и 
огневые точки линии обороны немцев. После этого артиллеристы 192-го полка нашей 
дивизии ударили по “невидимкам”, а также уничтожили много огневых точек противника. 

Утром двадцать первого декабря 1943 года от ударов нашей артиллерии задрожала 
земля на левом берегу Днепра. Сотня снарядов и мин обрушились на голову гитлеровцев. 
Это продолжалось около часа <…>. В тот же день после упорных боев левый берег Днепра 
был полностью освобожден <…>. 

13 березня 1973 р. 
 
Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 8, арк. 2-19. Машинопис. Оригінал. 
 
 
 
 
 

ІЗ СПОГАДІВ КАПІТАНА МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ А. М. ІГІТХАНЯН  
ПРО УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ НА ХЕРСОНЩИНІ  
У СКЛАДІ 4-го та 3-го УКРАЇНСЬКИХ ФРОНТІВ 

 
[10 жовтня 1943 р. – лютий 1944 р.] 

 
Уважаемый товарищ! 
Прежде всего, я должна признаться, что Ваше письмо было для меня большой 

неожиданностью и мне бы хотелось узнать, в каких материалах Вы раскопали мою фамилию 
и нашли точное местопребывание. 

Хочу также признаться, что мне очень трудно и непривычно писать о себе и вообще, но 
постараюсь по возможности выполнить Вашу просьбу. 

Дело в том, что я работала хирургом в медсанбате, и [они], как правило, всегда 
устраивалась в лесах, селах, деревнях; в города мы не заезжали, и поэтому мне трудно 
ориентироваться, где и когда я участвовала в боях на Херсонщине. Хотя я для себя вела 
краткий дневник, где фиксировала названия сел, местечек, где мы останавливались либо 
всем медсанбатом, либо группой, но загруженность работой не всегда давала возможность 
выяснять направлении дивизии, да и вообще не до этого было. 

Краткие данные о себе. 
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Ровно через месяц после начала войны – 22 июля 1941 г. я была мобилизована в 
Красную Армию и направлена в 123 военно-полевой госпиталь, который находился в 
г. Ленинакане. В сентябре этого же года госпиталь ликвидировали и меня вместе с 
остальными медработниками направили в Закфронт10 в г. Тбилиси. Там меня хотели 
демобилизовать (в числе других местных врачей), но я отказалась, и тогда меня зачислили в 
22 медсанбат 61 стрелковой дивизии (командир дивизии – полковник, позднее генерал 
Кузнецов, который был у нас до 1944 года), вместе с кадровыми врачами нашего госпиталя – 
Андреевой Марией Евгеньевной, Виноградовым Михаилом Степановичем (начсандив) и 
другими медработниками (в настоящее время местопребывания их мне не известно). Вместе 
с ними в этом медсанбате я провела до конца войны. <…>. 

Теперь коротко о моем пути в составе 4 и 3 Украинских фронтов. 
В 1943 году 10 октября наш медсанбат прибыл в хутор Садовый и сразу же развернулся 

к приему больных. Раненых было очень много, работали в палатках, так как все дома были 
сожжены отступающими немцами. Проработав 20 дней на этом месте, затем двинулись 
дальше, проехали села Верхние Серогозы, Коробки и приехали в село Новая Украина 
10 ноября, где развернули медсанбат, раненых поступало очень много, работали в трудных 
условиях. Здесь пробыли сравнительно долго, шли ожесточенные бои. Встретили 1944 год и 
2 февраля двинулись дальше вслед за дивизией, но уже пешком с кратковременными 
остановками для оказания помощи раненым в селах – Ново-Рубановка, Николаевская, 
Васильевка, Дмитровка, Шевченко. В селе Шевченко мы пробыли почти неделю, по всему 
селу были расквартированы раненые, был большой наплыв, бои шли за овладение Днепром. 
Следует отметить, что ввиду успешных наступательных боев дивизии, медсанбат был 
разделен на группы: одна группа оставалась с ранеными для эвакуации их в госпиталь, а 
другая шла вперед за дивизией. Будучи хирургом операционно-перевязочного взвода почти 
всегда я была в составе передовой группы или возглавляла ее. Примерно в конце февраля 
1944 года форсировали реку Днепр и уже на машине с врачом Власюк Елизаветой Петровной 
<…> и другими работниками медсанбата с большими трудностями из-за невероятной грязи 
на дорогах приехали в село Украинку, далее село Червоное, Ново-Каменка. Здесь я осталась 
одна с группой раненых. После эвакуации их, опять пешком с моими медсестрами (фамилии 
их не помню) продолжили путь, идти было трудно, дождь с ветром хлестал в лицо, с трудом 
одолевали 15-20 км, прошли села Пятихатка, Костромка, далее прибыли в селение Ольговка. 
Дальше уже наша дивизия взяла курс на Белоруссию. 

Вот таков мой путь в направлении городов: Никополь, Херсон. Николаев <…>. 
Это было на Украине в феврале 1944 года. Пройдя большой путь пешком с 

небольшими привалами для оказания помощи раненым, я с небольшой группой (фамилии 
помощников не помню) прибыла в село Шевченко недалеко от реки Днепр. Природа кругом 
прекрасная, много зелени, напоминала Кавказскую природу. Части нашей дивизии 
переправились на другой берег Днепра и, пройдя вглубь 800 метров, ожесточенно бились с 
немцами. Враг упорно сопротивлялся, не сдавал позиции. С большими трудностями на 
лодках переправляли боеприпасы, провиант и обратно на этих же лодках эвакуировали 
раненых к нам. Понятно, что условия эвакуации были очень трудные и опасные, враг все 
время обстреливал переправу и сбрасывал бомбы. Раненных было очень много, так что наш 
приход был кстати. Я сразу же с ходу включилась в работу, надо было обработать всех 
раненых. Все хаты были заполнены раненными, по всему селу разносили их носильщики, 
приходилось использовать также легкораненых солдат, которые порой выражали свое 
неудовольствие и предпочитали быть на передовой и сражаться с врагом, нежели таскать 
раненых. Из хирургов были я и командир операционно-перевязочного взвода майор 
П. Н. Чубинидзе. Ему нездоровилось, так что вся нагрузка была на мне. Проработав около 
недели, 18/ІІ – мне дали приказ переправиться на другой берег Днепра с группой и 
организовать операционную для оказания своевременной помощи раненым. Задание было 
ответственное и страшное. Мои помощники – медсестры и санитарки (Донцова Н., Григорян 
                                                 
10 Закфронт (рос.) – Закавказький фронт. 
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и др.) все молодые, бесстрашные, с ними я прошла фронтовой путь почти от Кавказа, тут 
очень забоялись, их охватывал ужас при мысли, что при небольшом контрнаступлении врага, 
мы могли бы очутиться в водах Днепра и всячески упрашивали меня как-нибудь оттянуть 
это решение. Но приказ – есть приказ. И вот, собрав группу около 10 человек и навьючив на 
себя операционный материал, инструменты, продукты и все прочее необходимое, мы рано 
утром тронулись в путь пешком. Погода стояла скверная, местами лежал снег, шел дождь со 
снегом, временами срывался порывистый ветер. Пройдя 7 км, мы подошли к берегу Днепра. 
Перед нашими взорами открылась тяжелая картина. Солдаты ужасно мучились, чтобы на 
лодках переправить боеприпасы и провиант, в чем ощущался там большой недостаток. 
Некоторые лодки были худые, наполнялись водой, и солдатам приходилось вычерпывать ее 
котелками. Ширина реки около километра. Самолеты без конца кружились над нами, для 
укрытия не было приспособлений, голый берег. Неоднократные наши стремления, просьбы 
переправить нас на тот берег терпели неудачи. Солдаты удивлялись и даже смеялись над 
нами, потому что считали, что там условия и обстановка не подходящие для нашей работы и 
их задание, как можно быстрее переправить боеприпасы. Кроме того, прибыли новые 
войсковые подразделения и ждали переправы. Помню, долго мы стояли без страха в 
ожидании, что нас все же перевезут на тот берег. Промокшие и озябшие, мы не знали куда 
деться и попросились погреться в палатке другой войсковой части. Но это блаженство 
длилось не долго. Вскоре явился начальник и попросил нас выйти, как посторонних. Нас это 
очень обидело и удивило, и мы вынужденно оставили теплое место. Так мы целый день 
простояли бесцельно, уже смеркало, когда мы вынужденно поплелись обратно и поздно 
вечером пришли обратно в село Шевченко. Здесь нас ожидали раненые и мы принесли 
больше пользы. Сейчас, вспоминая этот день, я удивляюсь, как мы тогда уцелели. Ведь враг 
то и дело, кружась, сбрасывал бомбы.  

08 червня 1972 р. 
 

Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 2, арк. 6-10. Машинопис. Оригінал. 
 
 
 
 
 

ІЗ СПОГАДІВ КАПІТАНА К. Ю. ПАНШИНА, КОМАНДИРА БАТАРЕЇ  
419-го ПОЛКУ 7-ї НІКОПОЛЬСЬКОЇ ОКРЕМОЇ ВИНИЩУВАЛЬНО-

ПРОТИТАНКОВОЇ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ БРИГАДИ РЕЗЕРВУ ГОЛОВНОГО 
КОМАНДУВАННЯ, ПРО УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ НА ХЕРСОНЩИНІ  

 
[жовтень 1943 р. – 26 лютого 1944 р.] 

 
В конце октября 1943 года 419 иптап11 вошел в районе Верхнего Рогачика в конно-

механизированную группу “Ураган”, которая состояла из 5 гв. ДККК12 4 гв. мотомехкорпуса. 
В ёё задачу входило захватить переправы в Каховке и Голой Пристани и не дать 
возможности немецкому командованию переправлять войска через Днепр. 

Какую кав[алирийскую]дивизию поддерживал наш полк, я не помню. Группа 
продвигалась на юг в быстром темпе, сметая на своем пути арьергарды противника, 
захватывая обозы. 

4 ноября наш полк, оставив позади кавалеристов, рано утром подходил к Голой 
Пристани. Мы все были поражены и удивлены. Навстречу нам вышла делегация со знаменем 
полкового13 Совета и хлеб-солью. Я впервые вижу такую встречу. В ожесточенных боях 

                                                 
11 Иптап (рос.) – винищувально-протитанковий артилерійський полк. 
12 ДККК (рос.) – Донський козачій кавалерійський корпус. 
13 Так у документі. 
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приходилось входить в населенных пункты, а зачастую полностью сожженные станицы на 
Кубани и села на юге Украины, либо совершенно безлюдные. 

А вот теперь вышла делегация. Состоялся митинг. На улице Голой Пристани стояли 
радостные жители, останавливали машины и обильно нас угощали. Постройки на пристани 
догорали. Полки мимо курорта повернули вверх по Днепру. Продвижение по кучугурам 
было замедленное. Вечером 418 и 417 полки получили приказ открыть огонь по Херсону в 
район морпорта и прилегающим улицам. 

Следует отметить, что жители не пассивно ждали прихода Красной Армии. Группа 
рыбаков сообщила нам, что около ста лодок, дубков и шаланд они приготовили для 
форсирования Днепра. Правда, мы им разъяснили, что предоставленные плавсредства не 
может использовать артиллерия на мехтяге. Кроме того, в нашу задачу это не входило <…>. 

Полк задачу выполнил, передвигаясь со скоростью 60 км в час <…>. 
Через день получили новое вооружение – 57 мм противотанковые пушки. Битва на 

Курской дуге и в Донбассе показала, что бороться с новыми танками типа “Тигр” и 
самоходными установками типа “Фердинанд” весьма трудно. 

Пополнение личного состава получили необученное, а старый личный состав, 
получивший богатый опыт в предшествующих боях на Миусе и Молочной, заметно поредел. 
Например, в 3-й батарее остались 7 человек и ни одного офицера. Большую помощь в 
освоении новой техники оказал оружейный мастер моей батареи ст[арший] сержант 
Стороженко, участник парада Победы в 1945 году. 

Не смотря на плохую погоду, занятия велись в течение светового дня. Нужно обучить 
всех наводчиками – таков закон в истребительно-противотанковых войсках. 

Не успели еще как следует обучить новичков, сколотить расчеты, а командование 
поставило полк на танкоопасном направлении в 7 эшелон, а занятия продолжались, 
непрерывно выезжали на оборудование позиций на других участках в случае прорыва 
вражеских танков нашего переднего края. 

Укреплялась противотанковая оборона вокруг Никопольского плацдарма. В составе    
4-го Украинского фронта было 4 оиптабр14 и 3 отдельных иптап. Если все они были в 
полном составе, то против танков врага приходилось около 300 противотанковых пушек. 
Когда полк стал вполне боеспособным, его в ночь с 22 на 23 ноября вывели на передний край 
северо-восточнее хутора Незаможник. На рассвете 23 ноября начали оборудовать НП 
батареи. Тоскливое утро поздней осени: дождик сеялся как сквозь сито  Противник начал 
артиллерийский обстрел. После второго артналета я был ранен в грудь, у наводчика 3-го 
орудия пробило ногу. Нас перевязывала наша же санитарка Татьяна, а фамилии ее не помню. 
Это мужественная девушка работала быстро и под огнем врага. Был случай, когда в разгар 
жаркого боя перевязала около 80 раненых, главным образом из пехоты. Не успела Татьяна 
окончить перевязки, а “Виллис” командира полка прибыл на огневую позицию батареи для 
эвакуации раненых. В полку был заведен порядок: эвакуировать с поля боя раненых 
немедленно на “Виллисах” или “Доджах”. Такова была забота о воинах, проливавших кровь 
за честь и независимость нашей Родины. На следующий день был уже в госпитале в 
г. Мелитополе. Вернулся на фронт в конце декабря. Полк занимал оборону на окраине 
хутора Незаможник <…>. 

.  

                                                

Несмотря на затишье, оперативное положение войск оставалось неспокойным. 
Захваченные “языки” в один голос подтверждали одно и тоже: Гитлер приказал весной 
начать наступление, соединиться с войсками, запертыми в Крыму. Захватить Донбасс <…>. 

Ликвидировать Никопольский плацдарм удалось во время Никопольско-Криворожской 
операции обоих фронтов, которая началась 31 января 1944 года. 

Полк в ликвидации плацдарма участия не принимал, так как наступление началось без 
артподготовки. 

Когда стрелковые части и соединения вышли к Днепру, ликвидировав плацдарм, перед 
нашей бригадой поставлена задача: передислоцироваться в Малую Лепетиху и 

 
14 Оиптабр (рос.) – окрема винищувально-протитанкова артилерійська бригада. 
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переправиться на правый берег с войсками 5 ударной армии. 9 февраля утром 419 иптап 
первый двинулся в путь. Дорога представляла собою непролазное месиво. Полк вышел из 
Верхнего Рогачика в 9.00, а прибыл в Малую Лепетиху к 2.00 следующего дня. Переход был 
тяжелым. Самый мощный трех[дверный] тягач “Студебеккер” был в моей батарее. Командир 
полка подполковник Мацков оставил свой “Виллис” и сел вместе со мною, а вел машину 
лучший шофер полка Малолеткин, он же был и командиром отделения тяги в моей батарее. 
Наш тягач прокладывал проходимую колею, показывая пример другим водителям. 
Напряженно работали расчеты: собирали стебли кукурузы и подсолнухов, рубили кусты и 
все это подкладывали под колеса <…>. 

Наконец, перед нами Днепр, о котором каждый из нас много слышал, хотя и никогда 
его не видел <…>.  

С 5 уд[арной] армией переправляется 7 оиптабр, два минометных полка, 2 полка 
гвардейских минометов и один зенитный полк. 

Переправа паромная. Первой форсировала моя батарея. Ни одна механизированная 
часть еще не переправлялась на правый берег, мы были первыми. На понтон грузили тягач и 
две пушки <…>. Следует отметить, что полк такую водную преграду в условиях боя 
преодолевает впервые. Переправа находилась под артобстрелом противника. Переправа 
прошла без потерь <…>. 

Но нас ожидали другие, казалось, непреодолимые препятствия: на высокий правый 
берег по грязи тягачи не смогли подняться. Представители стрелковых частей нервничали, 
настойчиво требовали вывести орудия на прямую наводку. Опасения их не были напрасны, 
так как пленные подтверждали, что есть приказ Гитлера сбросить русских в Днепр. 
Положение сложилось довольно драматическое. На конной тяге нельзя вытаскивать пушки, 
так как они без передков. 

Предутренний заморозок выручил нас: вихрем выскочили на бугор и заняли 
противотанковую оборону в боевых порядках стрелковых частей. Возникала необходимость 
разъяснять командирам рот и батальонов о новой пушке, прямой выстрел которой 
1 000 метров и свободно поражает средние танки даже на большой дистанции. Кроме того, в 
боекомплекте 20 снарядов картечи. Все это пришлось рассказывать, так как пехотинцы 
ждали вражеской контратаки и сомневались в прочности своей обороны. Нас ждало еще 
одно испытание. Разъярился снежный буран, температура понизилась до –10-150. Войска 
находились в поле, землянок не было, так как не из чего делать перекрытия. По Днепру 
пошла шуга. Снабжение горючим, боеприпасами и продовольствием прекратилось. 
Постепенно иссякли и какие-либо источники топлива. Всякие боевые действия 
прекратились. Автоматическое оружие у пехотинцев замерзало. Пришлось успокаивать 
командира батальона: пушками будем отбиваться. Он не верил, что пушка может стрелять, 
ведь все покрылось ледяной коркой. Пришлось сделать выстрел и успокоить его. 

Ураган был настолько сильным, что слепило глаза, легко можно было заблудиться даже 
днем. На нейтральной полосе стояла скирда соломы перпендикулярно линии фронта. С одного 
конца солому брали наши солдаты, а с другой стороны – немецкие. Политработники 
заинтересовались этим случаем. Последовал приказ: огня не открывать в надежде на переход 
определенной группы немцев на нашу сторону. Но так мы и не дождались. Фашист останется 
фашистом. 

Буран утих, ярко светило солнце. Теперь противник вел разведку, стремился 
распознать нашу противотанковую оборону, расположение орудий. Немцы пустились на 
такую хитрость. Ночью на самом переднем крае выкапывался капонир, где и размещался 
“Фердинанд”. Он весь день вел наблюдение, обстрел, стремясь вызвать огонь наших 
противотанковых орудий и тем самым демаскировать их. Мы огня не открывали: бесполезно. 
Ведь бронированное чудовище находилось в укрытии, гусеницы спрятаны, а стрелять в 
лобовую броню бесполезно. Так “Фердинанд” отсиживался день-два и появлялся в другом 
месте, вызывая легкое беспокойство у пехотинцев. С таким приемом мы встретились 
впервые. На всю эту затею обратило уже внимание командование. Всем ясно, что противник 
ведет разведку, что скоро последует контратака. Ясно и другое, что у противника всего лишь 
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один “Фердинанд”. Командир полка приказал мне ночью на руках выкатить одно орудие 
поближе к месту нахождения “Фердинанда” и организовать охоту за ним. Возглавить 
операцию возложено на командира взвода ст[аршего] лейтенанта Кувшинова. 

Командир полка т. Мацков сам пошел в район, где появлялся “Фердинанд” (чего ему 
не следовало делать), был тяжело ранен в ногу и больше на фронт не вернулся. Командиром 
был назначен начальник штаба подполковник Штепан. Кувшинов на следующий день начал 
охоту. Удалось выбрать такую позицию, с которой можно вести огонь в борт самоходки. 
Несколько удачных выстрелов увенчались успехом. “Фердинанд” замолчал. Ясно, что 
самоходка подбита, но не уничтожена. Ее ночью немцы отбуксировали. Больше 
“Фердинанд” не появлялся. 

26 февраля примерно за час до захода солнца началась контратака по всему переднему 
краю. Танки противника на правом фланге, встретив сокрушительный огонь 
противотанковых пушек, где было и мое орудие, начали переходить на левый фланг. 
Движение их было фронтальным, на расстоянии свыше 2 000 м от наших позиций. Моя 
батарея получила приказ вести огонь по кургану, где был обнаружен НП противника. 
Батарея израсходовала половину боекомплекта, но НП подавила. 

Когда немецкие танки поравнялись с 3 батареей, капитана Крутова, одно орудие 
открыло огонь по головному пункту, что вызвало всеобщее внимание. Ведь на такой 
дистанции никто не видел, чтобы противотанковая группа вела огонь да еще по 
движущемуся танку. Однако попасть не так легко, так как бронебойный снаряд на такой 
дистанции неустойчив в полете. И вот за 19 выстрелом вспышка на головном танке, экипаж 
покинул машину. Атака захлебнулась. Оказалось, что за этим поединком следил 
командующий артиллерией корпуса. Он прибыл на огневую позицию батареи и вручил 
награды отличившимся. Награжден был и командир батареи капитан Крутов <…>. 

Полк в этот день уничтожил три танка врага и сорвал контратаку, подавил 
наблюдательные пункты и вражеская артиллерия слабо вела огонь. Пехота также не пошла в 
атаку, так как артиллерия, находящаяся еще на левом берегу, открыла заградительный огонь. 
Противник начал отходить <…>. 

27 травня 1973 р. 
 

Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 14, арк. 1-12зв. Рукопис. Оригінал. 
 
 
 
 
 

ІЗ СПОГАДІВ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О. Д. КАНЕВСЬКОГО  
ПРО БОЇ НА ХЕРСОНЩИНІ 2-го ГВАРДІЙСЬКОГО МЕХАНІЗОВАНОГО КОРПУСУ  

 
[01 листопада 1943 р. – 03 березня 1944 р.] 

 
<…> Немцы <…> пытались удержаться в опорных пунктах на левом берегу. 
Одним из таких опорных пунктов был город Каховка. Взять легендарную Каховку во 

взаимодействии с другими частями, было приказано нашей 6-й гв.15 мехбригаде 2-го 
гв. мехкорпуса <…>. 

Совершив пятидневный марш, бригада 1 ноября 1943 года сосредоточилась в исходном 
районе для выполнения боевой задачи под Каховкой. Это был сильный узел сопротивления 
немцев. Все подступы к нему были опоясаны сильными сооружениями, особенно окопами 
разных профилей и ходами сообщений. Наиболее проходимые и танкодоступные места были 
заминированы. 

                                                 
15 Гв. (рос.) – гвардійська (-ий). 
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С воздуха в это время Каховка прикрывалась десятками самолетов немцев. Несмотря 
на все эти сложные условия боевой обстановки, наша бригада во взаимодействии с другими 
частями со всех сторон, одновременно, штурмом к 8 часам утра ворвались в Каховку, 
отбросив немцев за Днепр. 

Воодушевленные эпосом “лихой Тачанки” мне, возглавлявшему разведывательный 
дозор передового отряда бригады, посчастливилось в числе первых ворваться в легендарную 
Каховку. 

Отход своих арьергардов через Днепр противник прикрывал сильным огнем 
артиллерии и минометов. Однако, никакой огонь врага не мог остановить наш порыв, выйти 
к урезу воды – днепровской, т[ак] к[ак] нашим гвардейским девизом было заранее 
обусловлено считать – полным освобождение “…родной Каховки” лишь тогда, когда 
сбросив последнего немца в седые воды Славутича, наберем в опустевшие от жажды 
фронтовые фляги и котелки только что очистившейся от нечестии фашистской, воды – 
Днепровской!  

В этом бою разведчики 6 гв. мехбригады вместе с другими воинами не посрамили 
славы Легендарной Тачанки, они с честью и достоинством выполнили свой сыновний долг 
перед Родиной <…>. 

После боев за Каховку, 3 ноября бригада была переброшена в район населенного пункта 
Победа Революции для организации подготовительных мероприятий к форсированию Днепра и 
приведения в порядок частей и подразделений после прошедших боевых действий <…>. 

С 7 ноября 6 мехбригада и остальные части 2 гв. мехкорпуса были выведены в резерв 
2 гв. армии <…>. 

14 декабря бригада в составе всего корпуса сосредоточилась в Нижнеднепровских 
песках, перед Херсонским плацдармом в районе Вел[икие] Копани, Костогрызово, Раденск. 
Боевые порядки бригады были выдвинуты в сплошные пески юго-восточнее и южнее Саги. 
Однообразие песчаной местности очень затрудняло в ориентировании, помню первые дни 
разведчики, кроме своего дела, занимались разводом заблудившихся бойцов и некоторых 
молодых офицеров на нужные направления. Потом приспосабливались ходить вдоль 
телефонных линий, а ночью держались рукой кабеля выходили к КП16, а потом разводились 
на боевые позиции. 

Как известно, Херсонский плацдарм был не большой. Он тянулся вдоль левого берега 
Днепра узенькой полоской в ширину 5 км, в длину 12-15 км, но эта полоска для немцев была 
последней надеждой, как трамплин готовившегося ими наступления в целях соединения с 
замкнутой группировкой в Крыму. Эту узкую полоску Херсонского плацдарма немцы покрыли 
всевозможными фортификационными сооружениями в инженерном и огневом отношении. 

Перед разведчиками была поставлена задача как можно точнее вскрыть систему 
обороны противника. Практически передний край противника был изрыт развитой системой 
траншей с огневыми ячейками, ходами сообщения в блиндажи и т. д. Немцы, в основном, 
были вооружены здесь стрелковым, минометным, артиллерийском оружием и танками. С 
правого берега Днепра их поддерживала дальнобойная артиллерия и плотно прикрывала 
авиация с воздуха. Наступление наших частей было назначено на утро 16 декабря. 

В ночь на 16 декабря к переднему краю п[ротивни]ка поползли разведчики и саперы с 
задачей разведать, разминировать и обозначить проходы в минных полях для прохода нашей 
пехоты и танков. 6-я мехбригада изготовилась наступать в направлении Саги. 

В 10.00 наши войска начали артиллерийскую подготовку. Заработали тяжелые 
минометы и “Катюши”. Их подхватил оглушительный грохот артиллерии всех калибров. На 
немецкий плацдарм обрушилось огромное количество горячего рваного метала. Поле боя 
заволоклось удушливым пороховым дымом. Артподготовка длилась 1,5 часа. 

В 11.30 подразделения бригады во взаимодействии с 37 танковой бригадой перешли в 
наступление <…>. Гвардейцы дрались мужественно и стойко на Херсонской земле. Выкатив 

                                                 
16 КП (рос.) – командний пункт. 

 21



орудие на прямую наводку, сержант Прыцев 3 мсб17 уничтожил 2 пулеметных дзота18, 
мешавших продвижению нашей пехоты. На правом фланге батальона задержку в 
продвижении решил сержант Тюрин, уничтожив пулеметную точку и снайпера, сержанты 
Дуваров и Левинков с артиллерийского дивизиона бригады уничтожили артиллерийскую 
батарею противника. 

Ворвавшись в траншеи, гвардейцы бригады вступили в рукопашный бой. Гвардии 
сержант Шевченко 3 мсб, ворвавшись в траншею противника, заколол штыком двух немцев, 
одному разбил голову прикладом, одного застрелил. В этой схватке его отделение 
уничтожило, таким образом, пулеметный расчет со станковым пулеметом и до роты пехоты 
противника. Рядовой Мещеряков взял в руки пулемет, встал во весь рост, громил 
нападающих на него немцев до тех пор, пока не был тяжело ранен, второй номер пулемета 
рядовой Нищета с такой же стойкой продолжал с этого же пулемета отбивать атаки 
противника. Несколько десятков трупов уложили около себя эти храбрецы. Тяжелые бои 
шли за каждый метр земли Херсонской на плацдарме. 

К исходу дня батальоны бригады продвинулись от 800 до 1 200 м и закрепились на 
этих рубежах. Ночью немцы предприняли массированную бомбежку нашего переднего края, 
беспрерывно освещая его ракетами. Было светло, как днем. Но, хорошо замаскировавшись, 
наши подразделения больших потерь не понесли. В это же время наша авиация, в свою 
очередь, наносила бомбоштурмовые удары по боевым порядкам противника. 

В ночь с 17 на 18 [ноября] были созданы штурмовые группы батальонов. Перед ними 
была поставлена задача в течение ночи блокировать и уничтожать дзоты, которые 
задерживают продвижение нашей наступающей пехоты. В 23 часа, под покровом ночи, 
тщательно маскируясь, во взаимодействии с разведчиками, штурмовые группы почти 
вплотную подобрались к противнику. Однако противник обнаружил их, открыл ураганный 
ружейно-пулеметный и минометный огонь. Наша артиллерия и минометы, поддерживая свои 
штурмовые отряды, ответила таким же мощным огнем. Огонь противника постепенно стал 
утихать. Штурмовые группы ворвались в траншею и вступили в рукопашную схватку. Не 
выдержали натиска “фрицы”, начали отходить в северо-западном направлении. 

Наконец-то хутор Саги был взят, плацдарм очищен <…>. Противник ушел за Днепр! 
А дальше Никопольский плацдарм! 
С 25 декабря по 29 января 1944 г. бригада сосредоточилась у Никопольского 

плацдарма за д. Новорубановка с задачей войти в прорыв и захватить переправу через Днепр 
в районе Б[ольшая] Лепетиха. Этот плацдарм тянулся, как и Херсонский, вдоль левого берега 
Днепра на расстоянии 125 км, шириной 25-30 км <…>. Погода была отвратительная. Дождь, 
снег. Стоял непроглядный туман. То оттепель, то заморозки, доходившие до –10, –120. 
Тяжело было, люди сильно страдали, не имея укрытий от ненастной погоды и отсутствия 
строительного материала в этом районе.  

Бригада стояла на исходном рубеже и ожидала прорыва. Прорыв делали 2 и 
10 стрелковые корпуса, но сколько не пытались они прорваться, неизменно их атакующие 
части несли большие потери и откатывались назад. Встречная волна огня противника была 
такой силы, что даже наша бригада, стоявшая на исходном рубеже во втором эшелоне, несла 
значительные потери. 

29 января 1944 г. в связи с изменением направления и места прорыва, бригада была 
переброшена на другой участок плацдарма к д. Демидовка, с задачей войти в прорыв между 
деревнями Васильевка и Константиновка и занять берег Днепра д. Малая Лепетиха. К этому 
времени сложились еще тяжелые погодные условия. Наступила оттепель, снег растаял, грунт 
дорог и полей превратился в вязкую трясину, пехота в ней по колени утопала, техника 
вообще не могла двигаться, особенно транспортные машины. Артиллерия и боеприпасы 
застряли в дороге. 

К 1 февраля 1944 года к месту сосредоточения подтянулись только четыре 76 мм 

                                                 
17 Мсб (рос.) – мінно-саперний батальйон. 
18 Дзот (рос.) – дерево-земляна вогнева точка. 
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орудий артдивизиона, остальная артиллерия, в том числе и 45 мм батальонная, а также 
тяжелые минометы остались в дороге. 82 мм минометы люди принесли сами. Боеприпасы и 
продовольствие доставлялись также людьми <…>. 1 февраля 1944 года бригада заняла 
исходный рубеж для наступления. Прорыв делали стрелковые дивизии. После артподготовки 
пошла в атаку пехота. Внезапность удара на этом участке для противника была 
неожиданностью. Немцы дрогнули. Прорыв был совершен <…>.  

1 марта, после совершения 70 км марша пешим порядком, бригада сосредотачивается в 
районе села Завадовка. Марш проходил в тяжелых условиях. Непрерывно лил дождь, люди 
промокли, как говориться, до последней нитки. Снег растаял. Ноги по колена увязали в 
грязи. Автотранспорт почти что отсутствовал. Люди несли на себе не только оружие, но и 
станковые пулеметы, а также 82 мм минометы и боеприпасы. Усталость была неимоверная. 
Продовольствия, из-за отсутствия транспорта не было, и люди скудно питались и то лишь 
тем, чем могло поделиться местное население и без того ограбленное ушедшими немцами. 
Приходилось затягивать пояса, тем не менее, 3 марта 6 мехбригада была уже вся на месте. 
Только артиллерия и тяжелые минометы пока оставались сзади. 

Бригада заняла оборону по левому берегу Днепра, на 30 км между Большой Лепетихой 
и Северными Каирами. Была поставлена задача форсировать на своем участке Днепр и гнать 
немцев от него на запад. Люди смотрели на Днепр с волнением. Вот, наконец-то и седой 
Днепр! Опять, после долгой разлуки, он катил перед ними свои, без меру в ширину, без 
конца в длину, могучие воды. 

Немцы заняли правый, господствующий берег, Днепра и укрепились там по всей 
военной науке. 

От воды шли минные поля, дальше проволочные заграждения, а за ними тянулся 
глубокий противотанковый ров. На обрывах берега немцы гнездили свои огневые и 
пулеметные точки, соединенные ходами сообщения вдоль всего берега. 

Все это подкреплялось густой системой дотов19 и дзотов, образовавших опорные 
пункты, усиленные артиллерией, минометами и станковыми пулеметами. Это был 
“непреодолимый” вал на Днепре, о котором немцы в своих газетах кричали на всю Европу! 

Наши подразделения бригады спешно готовились к форсированию Днепра. 
1973 р. 

 
Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 12, арк. 2-6. Рукопис. Оригінал. 
 
 
 
 
 

ІЗ СПОГАДІВ ПОЛКОВНИКА У ВІДСТАВЦІ Г. О. ЛЕВКІНА  
ПРО УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ НА ХЕРСОНЩИНІ  

У СКЛАДІ 109-ї ГВАРДІЙСЬКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ 44-ї АРМІЇ  
4-го УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ 

 
[30 жовтня 1943 р. – 11 березня 1944 р.] 

 
После боев на р. Молочной и взятия г. Мелитополя войска 4-го Украинского фронта 

приступили к освобождению Херсонской области и левобережья Днепра. 
Это было в конце октября 1943 года. Перед войсками фронта стояла задача: с одной 

стороны – уничтожить гитлеровские войска в Таврии и ворваться в Крым через Перекоп, 
Сиваш, Чонгарский мост, с другой – выйти к Днепру, очистить все левобережье и 
форсировать р. Днепр, захватить плацдармы на правом берегу Днепра в районах Цюрупинск, 

                                                 
19 Дот (рос.) – довготривала вогнева точка. 
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Каховка, Б[ольшая] Лепетиха. 109 гв. сд20 в составе 10-го гв. корпуса входил в подчинение   
44-ой армии под командованием генерала Хоменко, которая наступала между 2-ой 
гв. армией и 5-ой ударной армией в направлении Веселое, Нижние Серогозы, Каховка, 
Горностаевка, Рубановка. Для успешного преследования врага по приказу командарма 
генерала Хоменко в 109-ой гв. сд был сформирован сильный передовой отряд в составе 
309 сп21, 246 гап22 и 108-ой иптд23. 

Командовать отрядом было приказано мне, как заместителю командира дивизии по 
строевой части. 

Перед отрядом была поставлена задача – к исходу 30 октября выйти в район севернее 
Каховки, Софиевки, Васильевки. 

Маршрут преследования противника для передового отряда – Веселое, Демьяновка. 
В[ерхние] Серогозы, Новоалександровка, Славное, В. Благовещенка, Константиновка, 
Червоная Поляна (Любимовка). 

Справа преследовал гитлеровцев полк 320 дивизии в направлении Казачьих Лагерей и 
Западных Каир. Слева – передовой отряд 63 стрелкового корпуса генерала Кошевого, ныне 
маршала Советского Союза. С ним я воевал под Сталинградом, тогда он командовал 24-ой 
гв. дивизией. Это был самый сильный отряд в составе дивизии, который имел задачу 
овладеть Каховкой, форсировать Днепр и захватить плацдарм на правом берегу. 

Впереди нас двигалась конно-механизированная группа 5-го кав[алерийского] корпуса. 
Преследуя отходящего врага, в 15.00 мы достигли Славное. Западнее В[ерхние] Серогозы. 
Убили до 10 солдат, уничтожили одну пушку и одну машину, взяли 3 пленных. Остальные 
гитлеровцы на машинах отошли в направлении В. Благовещенка. В это время наблюдатели 
заметили колонну танков и автомашин из Рубановки. Командирам полков майору Пенькому, 
майору Домаеву и Колоскову было приказано занять рубеж на окраине села и посадки. 
Пехоте окопаться, и одним батальоном во главе с майором Поляковым и одним дивизионом 
из 246 гап преследовать по направлению Софиевка. 

Через полчаса немцы стали ближе подходить к посадке, у них было до 10 танков и 
5 машин пехоты. Артиллерия открыла огонь по танкам и по машинам, загорелись машины, 
был подбит один танк. В это время был ранен командир батареи 108 иптд ст[арший] 
лейтенант Закин Захар. Но командование принял на себя старшина Каракозьян Григорий 
Георгиевич, и под его боевой смелой командой, растерявшиеся было солдаты, открыли 
ураганный огонь по танкам. Был подбит еще один танк, остальные повернули обратно на 
Рубановку. Были допрошены пленные и оказалось, что перед гитлеровцами стояла задача 
подкрепить и усилить гарнизон в Каховке, обеспечить переправу на правый берег Днепра, 
вывести технику и награбленное. 

Когда стали выяснять после боя – кем был подбит первый танк, командир дивизиона 
капитан Логвинов и командир батареи стар[ший] лейтенант Верчилис доложили, что подбил 
танк вторым выстрелом ст[арший] сержант Коваленко Василий Константинович. 

Преследуя противника, майор Поляков, обходя населенные пункты по полевым дорогам, к 
18.00 подошел к Константиновке и Червоной Поляне (Любимовка). Опередив отход немцев, он 
обошел село с севера и отрезал пути отхода на Каховку. Артдивизион открыл огонь и 
гитлеровцы стали разбегаться кто куда. Была выведена из строя машина с орудием. В это время 
из крайней избы прибежал мальчик, лет 12-ти и говорит: “Дедушку немцы пьяные пугают, 
расстрелять хотят”. Майор Поляков взял 4-х автоматчиков и побежал туда. Немец-коновод 
бросил лошадей и тачанку и сам удрал, а офицеры (их было двое) открыли огонь. Майор 
Поляков был ранен из пистолета в бедро. Один немец был расстрелян прямо в грудь майором 
Поляковым, а второй сдался в плен. Они оказались хозяйственниками – собирали скот и хлеб. 
Майору Полякову сделали перевязку, но из строя он уходить не захотел. 

                                                 
20 Сд (рос.) – стрілецька дивізія. 
21 Сп (рос.) – стрілецький полк. 
22 Гап (рос.) – гаубичний артилерійський полк. 
23 Иптд (рос.) – винищувально-протитанковий артилерійський дивізіон. 
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Старика спасли, было ему уже 68 лет, звали его дед Вася. Он Полякова три раза 
поцеловал и плакал от счастья.  

По моему указанию майор Пеньков приказал немедленно захватить Софиевку и 
Васильевку. Эта задача была выполнена к 23.00, к этому времени подошли главные силы 
дивизии во главе с командиром дивизии полковником Болдановым. 

Было приказано до 5 часов утра отдохнуть, пополнить боеприпасы, накормить лошадей 
и быть готовыми к наступлению на Западные Каиры – Горностаевка – Завадовка.  

Пленный офицер 68-ой пехотдивизии немцев сказал, что вновь сформированной 6-ой 
армии после Сталинграда опять не везет, везде бьют и громят, авиация после оставления 
г. Мелитополя не поддерживает и почти не прикрывает отходящих войск на правый берег 
р. Днепр. Он сказал еще, что его подчиненные в районе Западных Каир и Горностаевки 
переправляют отобранный у населения скот и взрослое население, охрана – до 2 взводов и 
три миномета. 

Командир дивизии полковник Болдинов И. В. приказал мне 1 ноября в 2.00 часов 
возглавить передовой отряд в том же составе, только без одного дивизиона 246 гап и 
306 гв. полка. 

Впереди сейчас действовали разведчики дивизии во главе с капитаном Морозовым. 
Противника разведчики обнаружили в 6.00 в плавнях. На поляне под охраной немцев 
находилось большое скопление скота и населения. Командиру колка подполковнику 
Настигунину я приказал одним батальоном при поддержке артдивизиона уничтожить 
охрану, освободить людей, спасти скот, а остальным подразделениям двигаться на 
Горностаевку. 

К 8.00 командир батальона капитан Сидоренко обошел с востока Каиры, совместно с 
разведротой дивизии внезапно уничтожили часть охраны. 7 человек сдались в плен, 
9 человек было убито, остальные на паромах и лодках переправились на другой берег. Наши 
потери – 2 убитых и 4 человека раненых, среди них был командир разведвзвода лейтенант 
Петренко. Он был ранен в левую руку и левый бок. Это был самый смелый разведчик. Был 
тяжело ранен командир роты из батальона Сидоренко, фамилию не помню. Спасенные люди 
горячо благодарили солдат и офицеров, целовались, плакали. 

К 10.00, подходя к Горностаевке, услышали сильный бой. Это вели бои части 
301 стрелковой дивизии полковника Антонова 5-ой ударной армии. Вступил в бой и наш 
отряд. Немцы упорно отбивались, но к 12.00 ночи подошли главные силы нашей дивизии. 
Развернулся жестокий бой и к 2.00 ночи Горностаевка была освобождена. Было захвачено 
большое количество зерна и награбленного имущества, боеприпасы, горючее. Зерно немцы 
хранили в церкви и хотели поджечь, но не успели. Проникнув в церковь, наша группа 
уничтожила поджигателей. 

Преследуя отходящего противника, на северной окраине Завадовки наши полки 
встретились. Командир корпуса генерал Рубанюк приказал перейти к обороне, штаб дивизии 
расположился в Горностаевке. Части и подразделения стали организовывать прочную 
оборону. Готовились отметить октябрьские праздники, стали подводить итоги боев, готовили 
списки для награждения офицеров, сержантов и солдат. Командир батальона 309 гв. сп 
майор Поляков, как умный, рассудительный, смелый и опытный офицер, был выдвинут 
начальником штаба 309 гсп. Этот замечательный и преданный человек дошел до командира 
полка и в звании подполковника в 1945 году в феврале погиб смертью храбрых под 
Будапештом (а точнее под Будой). 

Вечером 6 ноября в штаб дивизии в Горностаевка пришел секретарь райкома партии <…>. 
И тут по телефону из 309 гв. сп доложили, что по плавням прорвались немцы и идут 

прямо на штаб полка в Завадовку. У командира полка майора Пенькова Н. Н. было в резерве 
2 взвода и батарея 108-го истребительного противотанкового дивизиона, которые вступили в 
бой. В открытом бою гитлеровцы не выдержали и разбежались в плавнях, оставив 2 убитых 
и 1 тяжелораненого немца. Раненый сказал, что было их 60 человек, они надеялись, что 
русские празднуют и они легко, без потерь займут Завадовку. 

 25



Смело действовали – командир взвода разведки старший сержант Пилипенко и 
помначштаба полка ст[арший] лейтенант Еременко. Когда я с разведротой приехал на 
помощь, они уже сами ликвидировали прорыв и восстановили положение обороны. 

18 декабря 1943 г. были организованы боевые действия по захвату населенного пункта 
Князе-Григорьевка. Для этой операции был привлечен 1 батальон 309 гв. сп и учебный 
батальон дивизии. После короткой артподготовки пехота и учебный батальон атаковали 
передний край обороны противника, но успеха в наступлении не имели. Немцы 
контратаковали взвод. При отходе взвода был тяжело ранен командир взвода лейтенант 
Белошенко, медсестра Валя Тертичная, родом из Полтавы. Офицеры вытащили ее раненую 
из поля боя. Она была награждена медалью. 22 декабря 1943 г. гитлеровцы из Князе-
Григорьевки начали наступление на 306 гв. полк подполковника Настагунина. 10 танков и до 
батальона пехоты прорвали оборону батальона капитана Сидоренко, но пехоту от танков 
отсекла артиллерия командира полка Домаева. Танки пошли вперед, но наскочили на 
противотанковую артиллерию по направлению Марьинск, где находился штаб 
109 гв. дивизии. Артиллеристы открыли ураганный огонь прямой наводкой и подбили 
2 танка, остальные повернули обратно. Смело и решительно действовал командир орудия 
ст[арший] сержант Коваленко Василий Константинович. Был ранен его наводчик и он сам 
подбил танк. Второй танк подбила 1-ая батарея 108-го иптд (командир дивизиона майор 
Бородин, командир батареи Мичиенко).  

10-го января 1944 г. по приказу команд[ира] 10-го гв[ардейского] корпуса генерала 
Рубанюка 109 гв. сд передала участок обороны от Завадовки и южнее отметки 82, 
320 стр[елковой] дивизии, а нашей дивизии было приказано сосредоточиться в районе 
Вербки-Лопатки и быть готовыми к 12-му января наступать на Большую Лепетиху. 

12 января 1944 г. в 8.00 была дана 20 минутная артподготовка, все полки 109 гв. сд 
заняли исходные позиции в первом эшелоне, кроме одного батальона 306 гв. сп, который 
находился в резерве командира дивизии. 8.20 часов полки во взаимодействии с 24-ой 
гв[ардейской] стрелковой дивизией генерала Сакеева пошли в атаку. Гитлеровцы открыли 
ураганный огонь из дзотов и открытых площадок из пулеметов, и из глубины минометный и 
артиллерийский огонь. Но, несмотря на сильный огонь, 2 батальона майора Пенькова 
ворвались на высоту 82, что южнее Ново-Екатериновка, завязали рукопашный бой в 
траншеях, выбили немцев из 1 и 2 траншеи. Но остальные подразделения не смогли прорвать 
оборону, 24-я гв. сд также успеха не имела. 

309 гв. сп до 18.00 отразил 3 контратаки с танками противника, а четвертая атака 15.00 
танками полк командира Пенькова вытеснила из траншей и из высоты 82. Они не смогли 
своевременно вынести из траншей раненых, в траншеях осталось несколько человек, 
которые вели бой с немцами до утра, пока у них были боеприпасы. 

За ночь с 12-го на 13-ое января были приведены в порядок подразделения дивизии, 
пополнены боеприпасами, был введен в бой резерв дивизии. И в 7 часов утра 13-го января   
5-минутным артналетом атаковали гитлеровцев на высоте 82. Успех был полным, высота 
была взята частями 109 гв. сд и 24 гв. сд. В траншеях мы обнаружили раненных в ужасном 
виде. Немцы применяли к ним все виды пыток. Страшно и больно было смотреть на 
коммуниста Бакаева Михаила. У него были обрублены кончики пальцев правой руки, кончик 
носа, часть уха, а также язык. Когда мы подошли, он был уже почти без чувств, слезы у него 
текут, а говорить и писать он не мог. Отправили его в медсанбат, а затем в госпиталь 
г. Мелитополя и в глубокий тыл. За подвиг ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Мне как заместителю командира дивизии по строевой части вспоминается и навсегда 
остался в памяти этот тяжелый и обидный случай. И когда я рассказываю в школах детям об 
этом подвиге, у меня на глазах появляются слезы. Бой был очень тяжелым, погода скверная, 
холодно, земля мерзлая, окопаться трудно, нигде нет ни кустика, а гитлеровцы сидят в 
заранее подготовленных окопах с ходами сообщения, дзоты и даже на отдельных участках 
были доты с двумя амбразурами для пулеметов. И после взятия высоты наша дивизия 
перешла от активных действий к обороне. В ночь с 1 на 2-ое февраля я предложил 
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организовать разведку за языком, т[ак] к[ак] пленного у нас давно не было, а готовились мы 
к захвату Б[ольшой] Лепетихи, Князе-Григорьевки. 

Я подобрал смелых и опытных разведчиков из разведроты дивизии. Наблюдение за 
объектом нападения велось уже 4 дня. Разведку мы решили начать не в 2 часа ночи, как 
делали это всегда, а во время ужина немцев в 21.00. В группе захвата было 7 человек, 
возглавлял группу лейтенант Кончин, группой прикрытия командовал сам командир роты 
капитан Мороз. За собой тянули телефон с артиллеристами. Группа Кончина бросилась в 
блиндаж и вступила там в рукопашный бой. Трех немцев убили, а двоих взяли в плен. Один 
из немцев упорно не хотел идти, его уничтожили, а на другого навалили нашего убитого 
разведчика. И когда уже стали подходить к своим, противник открыл ураганный огонь, но 
все обошлось благополучно. Пленный дал ценные показания о замысле немцев, о 
расположении и силах немцев. 

5-го февраля начали наступление на Б[ольшую] Лепетиху. Немцы упорно 
сопротивлялись. 6-го февраля к 18.00 полк майора Пенькова и подполковника Настигунина 
подошли на расстояния 2 км от Б[ольшой] Лепетихи. Немцы открыли сильный пулеметный и 
минометно-артиллерийский огонь из Б[ольшой] Лепетихи. 

Командир дивизии полковник Болдынов приказал до 6.00 утра 7 февраля привести себя 
в порядок, пополнить боеприпасы, эвакуировать раненых и быть готовыми к штурму 
Лепетихи во взаимодействии с 320 сд, командирам полков организовать разведку, уточнить 
огневые точки позиции гитлеровцев и взять пленного. Была выслана разведка под 
командованием ст[аршего] сержанта Цыбулькина Владимира Давыдовича. Благополучно 
пройдя линию фронта, разведчики дошли до переправы немцев и стали наблюдать и тут 
услышали в подвале детский плач. Они прислушались, тихонько постучали. Дверь открыла 
пожилая женщина и от радости заплакала. Она сообщила разведчикам, что скоро всех детей, 
а их 67 человек от 3 до 7 лет, вывезут или уничтожат. Дети из Таганрогского детдома, их уже 
измучили, берут кровь, а кормят очень плохо. Цыбулькин отправил 2 разведчиков с 
донесением, а сам с остальными остался охранять детей, и охранял их до прихода частей 
дивизии своего 306 гв. сп. 

Утром ввели в действие второй эшелон дивизии 312 гв. сп и начали штурм Б[ольшой] 
Лепетихи совместно с 320 сд. Бои были очень тяжелые, по всей окраине Лепетихи были 
заранее подготовлены оборонительные рубежи, закопали танки. К исходу дня 7-го февраля 
1 батальон зацепился за окраину, 312 гв. сп под командованием майора Чернова по оврагу 
прорвался до средины Лепетихи. Командиру разведроты капитану Морозу полковник 
Болдынов приказал со взводом автоматчиков и ручными пулеметами 309 гв. сп просочиться 
в Лепетиху, уничтожить на переправе гитлеровцев и не дать им возможности переправиться. 
Эту задачу капитан Мороз выполнил, этим он облегчил положение наступающих полков. И к 
2 часам ночи Б[ольшая] Лепетиха была взята. Было захвачено много трофеев, особенно, 
лошадей и повозок, машин. Много было взято в плен. Таким образом Б[ольшая] Лепетиха 
была освобождена в ночь с 7 на 8 февраля. 

В этом бою отличилась медсестра лейтенант 306 гв. сп Нина Терехина, она вынесла из 
поля боя 17 человек, а всего за боевые действия от Кубани до Днепра 53 человека. Снайпер 
1-го батальона 306 гв. сп Нина Озерова уничтожила 43 гитлеровца, из них в Херсонской 
области 15 гитлеровцев. После тяжелого ранения командира 1-го батальона, она выбыла из 
нашей дивизии. 

Утром 8-го февраля население стало собираться из разных мест, где они прятались от 
угона и уничтожения. Полковник Болдынов, нач[альник] политотдела полковник 
Маркиросов, я, приехал еще из 10 гв. корпуса нач[альник] политотдела полковник Бугров и с 
ним кинооператор, все мы пошли посмотреть на спасенных детей. 

Дети были в ужасном состоянии, худые, оборванные, почти босые. Многих из них 
сразу же разобрало население, остальных устроили в школьном помещении. Часть дивизии 
стали приводить себя в порядок. Население старалось во всем помочь солдатам – 
организовали баню, ремонт одежды. 
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Было организовано учение с боевой стрельбой взводов, рот и даже комдив провел 
батальонное учение с артдивизионом <…>. 

Дивизия упорно готовилась к форсированию Днепра, готовили переправочные 
средства и показные занятия по переправе. 

27-го февраля 1944 г. форсировали Днепр и к 8-му марта заняли частями дивизии 
рубеж в районе Дудчаны. 8-го марта началось наступление, где лейтенант Губайдуллин 
Мирза повторил подвиг Александра Матросова. 

Бои были очень тяжелые и упорные, погода была очень плохая, грязь, машины 
буксуют. Артиллерия вела огонь с левого берега, медсанбаты и тылы остались там же, но 
гвардейцы 109 гв. сд и весь корпус генерала Рубанюка шли вперед, выбивая и уничтожая 
гитлеровцев из сел и высот. И в ночь с 10 на 11 марта успешно освободили город Берислав и 
дальше наступали через Тягинку и Дарьевку на Херсон. 

1973 р. 
 

Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 4, арк. 4-18. Рукопис. Оригінал. 
 
 
 
 
 

ІЗ СПОГАДІВ ГЕНЕРАЛА АРМІЇ В. Ф. МАРГЕЛОВА ПРО БОЙОВІ ДІЇ  
НА ХЕРСОНЩИНІ 3-ї та 4-ї ГВАРДІЙСЬКИХ СТРІЛЕЦЬКИХ ДИВІЗІЙ  

 
[02 листопада 1943 р. – 13 березня 1944 р.] 

 
В операциях, проведенных Советской Армией на Левобережье и Правобережье Днепра 

и, в частности, при освобождении города Херсона и Херсонской области мне довелось 
командовать 3 и 49 гвардейскими стрелковыми дивизиями <…>. 

К 8.00 02 ноября 1943 г. 3-я стрелковая дивизия овладела Каховкой и вышла к р. Днепр, а 
также овладела населенными пунктами Казачьи Лагеря, Подстепное, отбросив противника на 
правый берег реки. И лишь в районе железнодорожного моста через рр. Днепр и Конка, южнее 
Садовое, немцы сохранили на левом берегу предмостное укрепление, вошедшее в историю 
Великой Отечественной войны под названием “Херсонского плацдарма”. 

Этот плацдарм шириною по фронту до 6 км и глубиною до 6 км обороняли части 
49 горно-стрелковой дивизии, хорошо обученной и укомплектованной личным составом и 
вооружением. Используя населенные пункты, насыпи железной дороги, небольшие реки и 
старицы р. Днепр в сочетании с труднопроходимой местностью, немцы создали прочную 
оборону с несколькими линиями траншей и дзотами. 

Попытки частей 3-й гвардейской дивизии овладеть плацдармом с ходу успеха не 
имели. Сказывалась недостаточная укомплектованность рот личным составом, понесших 
потери в предыдущих боях, усталость, нехватка боеприпасов.  

Дивизия получила приказ перейти к обороне: двумя полками – 5 и 9 гв. сп – против 
плацдарма, а 13 гв. сп – по левому берегу р. Днепр на широком фронте. И с 03 ноября по 
13 декабря 1943 года, непрерывно улучшая свои позиции, мы не давали покоя немцам, 
наносили им потери огнем артиллерии, вылазками отдельных подразделений. В это время 
войска фронта готовились к форсированию крупной водной преграды, какой являлся Днепр, 
и к сокрушению пресловутого Днепровского “оборонительного вала” немцев, который они 
широко разрекламировали как неприступный <…>. Большие надежды в этом отношении 
немцы возлагали на “Херсонский плацдарм”, поэтому ликвидация его была первоочередной 
задачей войск фронта и она была возложена на войска 13 стрелкового корпуса (командир 
корпуса генерал-лейтенант Чанчибадзе П. Г.), в состав которого входили 3, 49 и 87 гв. сд. 

13 декабря 1943 г. штаб 3 гв. сд получил приказ командира корпуса, в котором 
ставилась задача на ликвидацию “Херсонского плацдарма”. Дивизия должна была, атакуя с 
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востока, овладеть хут. Саги, мостом через р. Конка и выйти на берег Днепра, восточнее 
моста. 

Соседом слева была 49 гв. сд. 
За месяц оборонительных боев мы хорошо изучили противостоящего противника и 

местность, на которой он оборонялся. Мы знали, что задача перед нами стоит весьма не 
легкая: противник сильно укрепился, буквально каждый метр простреливался огнем 
пулеметов, расположенные на противоположном берегу Днепра артиллерийские и 
минометные батареи противника каждую минуту были готовы обрушить на нас шквал огня. 

Способствовала живучести обороны немцев и местность: половину плацдарма 
занимали плавни, заросшие высоким камышом. Он хорошо маскировал пути маневра и 
снабжения противника, а нам – затрудняли наблюдение. 

Учитывая все эти обстоятельства, я принял решение: во взаимодействии с частями 
49 гв. сд, прикрывшись одной ротой по левому берегу р. Днепр, в районе устья р. Конка, 
главными силами – 5 и 9 гв. сп, отрезая пути отхода противника в плавни и к переправам, 
уничтожить его и выйти на левый берег р. Днепр, восточнее железнодорожного моста <…>. 

Чтобы не дать противнику возможности переправлять через Днепр пополнение и 
воспретить отход его на правый берег, была создана пулеметная группа – 10 станковых 
пулеметов и два крупнокалиберных пулемета, которая, расположившись у уреза воды на левом 
берегу Днепра, пресекла все попытки противника передвигаться по реке и в плавнях <…>. 

16 декабря 1943 года после 40-минутной артиллерийской подготовки части дивизии 
перешли в наступление. Пять раз, под шквалом пулеметного и минометного огня 
противника, поднимались гвардейцы в атаку и, наконец, ворвались в первую траншею. Но 
дальше продвигаться оказалось невозможным: скрытые плавнями дзоты противника уцелели 
после артиллерийской подготовки и поставили на пути наступающих подразделений стену 
огня. Бессмысленно было посылать людей на верную гибель, не подавив огневых точек 
противника <…>. 

В ночь на 17 декабря я приказал в каждом батальоне 5 и 9 гв. сп создать штурмовые 
группы, в состав которых включались стрелковый взвод, пулеметный взвод, 
противотанковые ружья, по два 45 мм противотанковых орудия и отделение саперов. 

Разведчики дивизии всю ночь отыскивали дзоты и другие огневые точки противника и 
сообщали их координаты артиллеристам. 

В 10.30 17 декабря части дивизии после удара артиллерии по огневым точкам и 
траншеям противника вновь перешли в атаку. Шаг за шагом отвоевывали гвардейцы занятый 
немцами плацдарм. Штурмовые группы под прикрытием огня выдвигались к дзота и огнем 
поливали их <…>. 

Два дня – 18 и 19 декабря – гвардейцы буквально выковыривали из земли гитлеровцев, 
упорно державшихся за плацдарм. Наконец, они не выдержали и начали отходить в плавни. 

Особенно упорно удерживали фашисты хутор Саги, превращенный ими в сильный 
огневой пункт. И только почувствовав, что их окружают, немцы бежали в плавни. Над этим 
последним опорным пунктом противника водрузил красный флаг гвардии рядовой Николай 
Железняк <…>. 

Утром 20 декабря подразделения 5 гв. сп овладели мостом через р. Конка и р. Днепр. 
“Херсонский плацдарм”, это “бельмо на глазу” наших войск, перестал существовать. 

За время боев по ликвидации “Херсонского плацдарма” части дивизии уничтожили до 
800 офицеров и солдат противника, 5 танков, 20 орудий, в том числе 2 самоходных, 
разрушили 12 дзотов, захватили 39 пулеметов, 16 автомашин. 

3 гв. сд перешла к обороне по левому берегу р. Днепр. Настали дни подготовки к 
форсированию этой важной водной преграды. За Днепром лежала Правобережная Украина, 
которая ждала своих освободителей. 

Вскоре, после ликвидации “Херсонского плацдарма”, я был назначен командиром 
49 гв. стрелковой дивизии. Сдав “хозяйство” прежнему командиру генерал-майору Цаликову, я 
направился к новому месту службы. Конечно, жаль было расставаться с родной дивизией, с 
которой я прошел такими трудными, но славными дорогами нелегкий боевой путь <…>. 
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Части дивизии, находившиеся во втором эшелоне 13 гв. ск24, пополнялись личным 
составом и материальными средствами. К началу форсирования Днепра мы имели: 
боеприпасов к стрелковому оружию – 1 боекомплект, к пулеметам ДШК25 – 
3,4 боекомплекта, мин 82 мм – 2 боекомплекта, мин 120 мм – 5 боекомплектов, выстрелов: к 
45 мм пушкам – 3,26 боекомплекта, к 76 мм пушкам – 2,2 боекомплекта, 122 мм гаубицам – 
1 боекомплект. Горючего дивизия имела недостаточно – только 0,25 заправки. 

Следует заметить, что накопление запасов материальных средств, особенно 
боеприпасов, имело большое значение. Форсирование началось в средине марта, в пору 
весенней распутицы, и подвоз в войска с армейских складов был крайне затруднен <…>. 

От внимания противника не ускользнула подготовка наших войск к форсированию 
реки. Он вел активную воздушную разведку, обстреливал войска, оборонявшиеся в первом 
эшелоне корпуса, огнем артиллерии и минометов с правого берега, совершал вылазки на 
левый берег для внезапного удара по обороне <…>. 

И мы, в свою очередь, не сидели сложа руки. Наши разведчики переправлялись на 
занятый противником берег, проникали в стыки между его опорными пунктами, засекали 
огневые точки, позиции минометов и артиллерии, командные пункты. К началу 
форсирования мы знали, что перед нами обороняются 370 пехотная дивизия, 4-й самокатный 
полк и 742-й охранный батальон из состава 72 армейского корпуса особого назначения <…>. 

Оборона немцев по правому берегу Днепра представляла собой систему опорных 
пунктов, в которые были превращены села и хутора, стоявшие на берегу. Особенно прочно 
были укреплены Казацкое, Николаевка, Новотягинка, Никольское, Садовое. Отдельные 
строения в этих населенных пунктах были превращены в дзоты, соединенные траншеями и 
ходами сообщения. Немцы широко применяли проволочные и минно-взрывные заграждения. 

В ночь на 15 января 1944 г. на основании приказа командира 13 гв. ск генерал-
лейтенанта П. Г. Чанчибадзе 49 гв. сд сменила оборонявшуюся в первом эшелоне 3 гв. сд и 
заняла полосу: справа – Днепряны, (исключительно) Чернянка, слева – устье р. Конка, 4 км 
восточнее Садовое, Пролетарка <…>. 

Почти два месяца – до 10 марта 1944 года мы держали оборону на левом берегу Днепра, 
отражая попытки противника переправиться отдельными подразделениями на наш берег. 

Наступила весна. Днепр широко разлился, затопив плавни. Необходимо было ждать, 
когда понизиться уровень воды. И вот, наконец, 9 марта получен приказ: дивизии быть в 
готовности форсировать этот важный водный рубеж и развивать наступление на Николаев, 
обходя Херсон с севера и северо-запада <…>. 

В ночь на 11.03.44 г. 2-йбатальон 147 гв. сп предпринял попытку форсировать реку, но 
успеха не имел. Противник, освещая местность ракетами и простреливая каждый метр реки 
огнем пулеметов, а также минометным огнем из опорных пунктов Ивановка, Ново-Тягинка, 
не позволил подразделениям зацепиться за правый берег. 

Надо сказать, что и условия для форсирования на этом участке были очень сложными: 
обрывистый правый берег позволял противнику хорошо просматривать не только русло 
реки, но и все подступы к ней, и он немедленно шквальным огнем обрушивался на каждое 
движение на нашем берегу. 

Зато 149 гв. полку сопутствовала удача. Прикрываясь дымами, в 1.30 11 марта 
несколько разведывательных групп 3-го батальона переправились незаметно для противника 
на участке 3,5 км северо-восточнее Казацкое, а вслед за ними начали переправу и главные 
силы батальона. <…>. 

Овладев Отрада-Каменка, 3 батальон и переправившийся вслед за ним 2-й батальон, 
начали развивать наступление на Николаевку, “свертывая” оборону противника на правом 
берегу реки. 

Бои на правом берегу Днепра изобиловали примерами героизма воинов-гвардейцев. 
Гвардии рядовой Сердюков первым ворвался в населенный пункт. Огнем из автомата он 

                                                 
24 Ск (рос.) – стрілецький корпус. 
25 Пулемет ДШК (рос.) – великокаліберний кулемет Дегтярьов – Шпагин – Калашников. 
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убил четырех немцев, а трех забрал в плен. Кроме этого, отважный гвардеец захватил 
повозку с военным имуществом. 

С чувством глубокого восхищения вспоминаю о героических делах командира 
пулеметного взвода 3 батальона 149 гв. сп младшего лейтенанта Приходько Сергея 
Тихоновича. Этот юноша, почти мальчик (ему не исполнилось еще и 20 лет), удивлял всех 
нас, видавших виды, своей неуемной храбростью, железной выдержкой и лютой ненавистью 
к врагу. В числе первых он с пулеметным расчетом переправился на правый берег Днепра. 
Выскочив из лодки на берег, он уничтожил огнем два легких пулемета противника и тем 
самым дал возможность переправиться главным силам батальона. 

Позднее, 13 марта, при наступлении батальона на опорный пункт противника 
Никольское, ворвался в штаб немецкого батальона и уничтожил там трех офицеров. 

Молодому коммунисту младшему лейтенанту Приходьку С. Т. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Успешное форсирование 149 гв. сп Днепра, восточнее Казацкое, и развернувшиеся в 
том районе бои, которые отвлекали туда силы противника, позволили организовать 
форсирование Днепра и главными силами дивизии. Для этой цели был избран участок в 
полосе соседа слева – 295 гв. сд южнее Садовое. 

12 марта 1944 г. Частям была поставлена задача: с наступлением темноты форсировать 
р. Днепр юго-западнее устья р. Конка и, сбивая части прикрытия противника на участке 
Садовое, (исключительно) Антоновка, преследовать противника в направлении Николаев. 

Первым должен был форсировать р. Днепр на этом участке 144 гв. сп (командир полка 
гвардии подполковник Лубченко А. Г.), вслед за ним – 147 гв. сп. 

К исходу 12 марта оба полка вышли в исходное положение для форсирования, а с 
наступлением темноты ринулись на противоположный берег. Враг ожесточенно 
сопротивлялся. По участку переправы била артиллерия и минометы, гвардейцев встречала 
сплошная стена пулеметного огня. Но их порыв был неукротим. Вскоре первые 
подразделения зацепились на правый берег и завязали бой на южной окраине Садовое. 

Героический подвиг совершил здесь младший лейтенант Семен Андреевич Харченко, 
командир стрелкового взвода 147 гв. сп. Когда наступавшая рота попала под губительный 
огонь пулемета, бившего из подвала одного из домов в Садовом, Семен Харченко повторил 
подвиг Александра Матросова – закрыл своим телом амбразуру огневой точки. Молодому 
офицеру было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Наступление частей дивизии развивалось неудержимо. К утру 13 марта мы 
переправили на правый берег артиллерию и при поддержке ее полки овладели Садовое, 
Антоновка, а на правом фланге 149 гв. сп – Токаревка и Никольское. 

В бою за Никольское вновь отличился батальон капитана Валуева из 149 гв. сп. Этот 
опорный пункт обороняло до батальона немцев. Зацепившийся за первые дома восточной 
окраины села, батальон был остановлен сильным пулеметным и минометным огнем 
противника. Капитан Валуев не стал атаковать в лоб, а предпринял обходной маневр. 
Почувствовав угрозу окружения, немцы оставили село, потеряв 47 человек убитыми и 
26 пленными. Батальон капитана Валуева в этом бою потерял только 3 человека. 

370-я пехотная дивизия немцев, неся тяжелые потери, откатывалась на запад и 
поспешно организовывала оборону на рубеже высота 48,9. Проценково, Зеленовка (5-7 км 
северо-восточнее Херсона). 144 и 147 гв. сп с ходу не смогли преодолеть сопротивления 
противника, и я вынужден был ввести в бой второй эшелон – 149 гв. сп. Бои приняли 
ожесточенный характер. За сутки, с 12.00 13 марта до 12.00 14 марта мы смогли 
продвинуться вперед всего на 8-10 км. Сказывался нерегулярный подвоз боеприпасов <…>. 

По этой же причине вынуждены были приостановить наступление и 144, и 149 гв. сп. 
Действительно, с подвозом боеприпасов с левого берега р. Днепр, где еще оставались 

дивизионные склады, было неблагополучно: единственный катер, имевшийся в нашем 
распоряжении, подорвался на мине, а на лодках эта задача была трудно выполнимой. Но мы 
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принимали самые решительные меры, чтобы ускорить подачу боеприпасов в подразделения, 
сражавшиеся на правом берегу Днепра. 

В то время, когда 49 гв. сд громила немцев севернее Херсона, не давая противнику 
подтягивать к нему свои резервы, соседи слева – 295 гв. сд, 4 и 5 мсбр26 ворвались в город и 
завязали там уличные бои. 

13 марта Верховный Главнокомандующий издал приказ, в котором говорилось: 
“Войска 3 Украинского фронта, форсировав реку Днепр в нижнем течении, заняли 

город Берислав и, развивая наступление, сегодня, 13 марта, в результате уличных боев, 
овладели городом Херсон – крупным узлом железнодорожных и водных коммуникаций и 
важным опорным пунктом обороны немцев у устья реки Днепр”. 

Среди войск, отличившихся в боях, была названа и 49 гвардейская стрелковая дивизия, 
которой я имел честь командовать. 

Родина высоко оценила подвиги гвардейцев 49-й дивизии, совершенные при 
форсировании Днепра и освобождения Херсонщины от немецко-фашистских захватчиков. 
Пятерым воинам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Это: 

 гвардии старший сержант Белявский Николай Иванович, 
 гвардии старший лейтенант Гуменюк Семен Александрович, 
 гвардии сержант Емельянов Георгий Васильевич, 
 гвардии младший лейтенант Приходько Сергей Тихонович, 
 гвардии младший лейтенант Харченко Семен Андреевич. 
В числе удостоенных высокого звания был и автор этих строк. 
За бои под Херсоном было награждено из состава дивизии 3 340 человек <…>. 

1973 р. 
 

Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 7, арк. 2-18. Машинопис. Оригінал. 
 
 
 
 
 

ІЗ СПОГАДІВ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА О. О. ГРЕЧКІНА  
ПРО БОЇ НА ХЕРСОНЩИНІ 28-ї АРМІЇ  

 
[05 листопада 1943 р. – 13 березня 1944 р.] 

 
<…> Две одинаково важные задачи предстояло решить: в северо-западном 

направлении очистить от вражеских сил левый берег Днепра, освободить район 
Никопольских марганцевых залежей, освободить Берислав и Херсон. В юго-западном 
направлении – очистить левобережную Днепровскую излучину, лишить связи Крымскую 
группировку противника с Правобережной Украиной, захватить Перекоп и обеспечить 
исходное положение для решительного наступления на Крымский полуостров. 

В ходе Мелитопольской операции войска Южного фронта после прорыва укрепленных 
позиций по реке Молочная и освобождения Мелитополя, были раздвоены. Для решения 
задачи в юго-западном направлении была обращена большая часть сил фронта (51-я, 2-я гв. и 
28-я армии, 5-й гв. кк27 и 19 тк28). Таким образом определился главный удар. 

На Никопольском направлении продолжала наступление 5-я ударная армия и в порядке 
взаимодействия 3-я гвардейская армия Юго-Западного фронта. 

Решительные удары на Крымском направлении вынудили противника с рубежа 
Каховка, Громовка, Дмитриевка поспешно отходить. В первых числах ноября войска вышли 
                                                 
26 Мсбр (рос.) – мотострілецька бригада. 
27 Кк (рос.) – кавалерійський корпус. 
28 Тк (рос.) – танковий корпус. 
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к Сивашу, отбросили 17-ю армию противника и через Перекопский перешеек прорвались к 
Армянску. Освободили Северную Таврию, выйдя к Днепру в нижнем его течении. К 5-му 
ноября были освобождены города: Каховка, Цюрупинск и Голая Пристань. Но развитие 
дальнейшего продвижения в Крым было остановлено и бои здесь затянулись на длительное 
время до весны 1944-го года. 

В северо-западном направлении наступление 5-й ударной армии, обессиленной 
предшествующими боями, было задержано на рубеже: Днепровские плавни, Балки, 
Верх[ний] Рогачик, Горностаевка. Образовался на левом берегу Днепра большой, так 
называемый, Никопольский плацдарм – по фронту около ста километров и по глубине до 
сорока километров. Этот плацдарм противник сумел быстро привести в оборонительное 
состояние, тем самым прочно прикрыл Никопольское направление, лишил возможности 
тесного взаимодействия фронтов, сковав большую часть сил фронта и потребовал 
значительных жертв для его ликвидации <…>. 

Не только опасение возможности использования противником плацдарма для перехода 
в наступление, но и стремление командования фронтом к скорейшей ликвидации плацдарма 
своими фронтовыми силами заставило произвести перегруппировку войск с максимальным 
уплотнением боевого порядка перед Никопольским плацдармом. Здесь оказались три армии: 
на правом фланге наиболее полнокровная 3-я гвардейская армия, перешедшая из соседнего 
3-го Украинского фронта под командованием генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко; 
малочисленная из-за потерь в предшествующих боях 5-я ударная армия под командованием 
генерал-полковника В. Д. Цветаева и 28-я армия, командующим которой был генерал-
лейтенант В. С. Герасименко. 

2-я гвардейская армия занимала центральное положение на широком фронте – Каховка 
– Голая Пристань, командующий армией генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров и на левом фланге 
фронт от Крымского перешейка до Арабатской Стрелки – 51-я армия, командующий армией 
генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер. 

Несколько попыток ликвидировать Никопольский плацдарм фланговыми атаками – 
справа силами 3-й уд[арной], слева 28-й и фронтальными действиями в центре 5-й уд[арной] 
армий, успеха не имели. 

“Бедствие”, чем оказался для командования фронтом Никопольский плацдарм, 
ощутимо испытывать довелось и мне. В декабре 1943-го года получаю назначение 
командующим войсками 28-й армии. 

Изучаю оперативную остановку, всеми армейскими видами разведки, включая 
разведку боем, было установлено, что противником умело использованы благоприятные, для 
глубоко эшелонированной обороны, условия местности и создана большая огневая и 
бронетанковая плотность. Успеха можно было добиться при условии прорыва 
неприятельской обороны плацдарма во взаимодействии с наступлением соседнего 3-го 
Украинского фронта во фланг и тыл противнику. Попытки атаковать противника на 
плацдарме с флангов, силами одного фронта, результатов не давали. 

Только после разгрома Корсунь-Шевченковской группировки 1-м и 2-м Украинским 
фронтами, можно было начать Никопольсько-Криворожскую операцию во взаимодействии 
войск 3-го и 4-го Украинских фронтов. Эта операция решала широко и на большую глубину 
задуманную задачу с целью разгромить крупную группировку противника, окончательно 
очистить от вражеских сил Правобережную Украину, освободив важные в экономическом 
отношении районы Криворожья и Никополя, города Берислав, Херсон, Николаев. 

Главные силы 3-го Украинского фронта начали наступление 31-го января 1944-го года 
из района Новониколаевки в направлении Апостолово. Направление, которое выводило на 
тылы 6-й немецкой армии. 

Удар наносился силами 46-й армии, которой командовал генерал-лейтенант 
В. В. Глаголев, 8-й гв. армии – командующий генерал-полковник В. И. Чуйков и 4-го гв. 
механизированного корпуса – командир корпуса генерал-лейтенант Т. И. Танасчишин <…>. 
Наступление поддерживалось 17-й воздушной армией, командующий генерал-лейтенант 
авиации В. А. Судеец, и протекало быстрыми темпами. 
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Задача войск 4-го Украинского фронта в начале операции, сводилась к ликвидации 
Никопольского плацдарма и наступления на Никополь с юга. 

Появление советских частей в районе Апостолово оказалось для противника 
неожиданным, что не могло не отразиться на стойкости обороняющихся вражеских войск на 
Никопольском плацдарме. Они сразу же ослабили сопротивление и под натиском наших 
частей в ночь на 4-е февраля начали отход. 

3-я армия имела задачей наступать в направлении Никополь, 5-я ударная – на Мал[ую] 
Лепетиху и 28-я – на Бол[ьшую] Лепетиху. На плечах противника армии форсировали Днепр 
и продолжали преследование. 

Февраль месяц в Заднепровье оказался теплым, дождливым и ветреным. Грунт растаял 
и превратился в густую невылазную грязь. Артиллерийские орудия могли перемещаться с 
позиции на позицию лишь на руках, танки потеряли маневренность и с трудом шли за 
пехотой. За Днепром, по дорогам на Дудчино, Блакитное брошенные противником склады 
различного инженерного имущества, совершенно исправные танки, легковые и грузовые 
машины с поклажей, артиллерийские орудия, штабели снарядов и поле боя, усеянное 
трупами. То и дело встречались команды пленных немцев, конвоируемых в тыл. 

К концу февраля были освобождены: Никополь, Кривой Рог, Широкое, Михайловка, 
Блакитное и другие населенные пункты. Войска с боями продвинулись более чем на сто 
двадцать километров. 

4-й Украинский фронт в ходе Никопольско-Криворожской операции получил задачу 
участвовать в операции по освобождению Крымского полуострова во взаимодействии с 
Приморской группой войск. Для этого в распоряжении фронта были оставлены: 2-я 
гвардейская, 51-я, 8-я воздушная армии и 19-й танковый корпус. 

3-я гвардейская, 5-я ударная и 28-я армии были переданы в состав 3-го Украинского 
фронта и дальнейшее развитие операции по освобождении Правобережной Украины 
осуществлялось силами одного фронта. Командующий фронтом генерал армии 
Р. Я. Малиновский, член военного совета генерал-лейтенант А. С. Желтов, начальник штаба 
фронта генерал-лейтенант Ф. К. Корженевич. 

В состав 28-й армии были включены две дивизии 2-й гвардейской армии, занимавшие 
оборонительные полосы с передним краем непосредственно по левому берегу Днепра на 
участке Каховка, Цюрупинск, Голая Пристань включительно. Днепровско-Бугский лиман 
контролировался противником, поэтому взаимодействие с Черноморским флотом 
затруднялось. 

С рубежа Кривой Рог, Качкаровка, Каховка, Цюрупинск, 3-й Украинский фронт начал 
подготовку к ликвидации Березнеговато-Снигиревской группировки противника. Приказом 
[по] фронту, 28-й армии была поставлена задача – форсируя Днепр, последовательно занять 
города Берислав и Херсон. В дальнейшем, во взаимодействии с 5-й ударной армией, 
развивать наступление с целью овладения городом Николаев. 

Для форсирования устья Днепра, в период весеннего разлива, понтонных средств было 
недостаточно. Местные рыбаки для переправы бойцов предоставили свои лодки, помогли 
сколотить плоты из бочек, бревен и других подручных средств. 

10-й корпус, входящий в состав 28-й армии под командованием генерал-майора 
Рубанюка, закончив к этому времени переправу из района Бол[ьшая] Лепетиха, вел тяжелое 
наступление в общем направлении Качкаровка, Новорайск. Умело взаимодействуя частями, 
наступающими вдоль правого берега реки, с частями, форсирующими Днепр (восточнее 
Каховки), добился быстрого освобождения города Берислава. В боях за город особенно 
отличилась дивизия под командованием полковника Маргелова <…>. 

Форсирование устья Днепра в весенний период потребовало от нас большой 
подготовительной работы. При помощи населения города Цюрупинска скрытно были 
сосредоточены плавсредства в местах наиболее выгодных для переправы, где река идет 
одним руслом и поэтому менее широкая. Основная переправа была подготовлена из района 
Цюрупинск на Киндийку и для вспомогательного удара – из района Голая Пристань под 
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прикрытием Черноморской флотилии. Удар по Херсону планировался во взаимодействии с 
10-м корпусом, который к этому времени преодолевал Ингулец. 

Следует сказать, что несмотря на поражение в районе Корсунь-Шевченковского и под 
Кировоградом, потерю укрепленных Криворожских и Никопольских позиций, враг все же 
еще продолжал упорно обороняться, удерживая Берислав, каждый населенный пункт, 
особенно Херсонские укрепления. Но характер сопротивления уже был иной. Если на 
Никопольском плацдарме немецкое командование, организуя активную оборону, 
рассчитывало вернуться к наступательным действиям, чтобы держать за собой 
правобережные хлебные районы Украины и продолжать грабительски вывозить в Германию 
марганец и железную руду, то теперь, когда правофланговые армии 3-го Украинского 
фронта подходили к оборонительному рубежу по реке Ингул, войска 3-й армии противника, 
оборонявшие Херсон в Днепровско-Бугской излучине, стремились лишь обеспечить вывод  
6-й армии немцев из под удара наших 37-й, 46-й и 8-й гв. армий, угрожавших окружением 
всей группировке врага. 

В ночь на 12-е марта, полки 28-й армии, форсировав Днепр под сильным 
артиллерийским и минометным огнем противника, сходу заняли Киндийку, другие 
прибрежные населенные пункты и, отбивая контратаки, не снижая темпов наступления, 
устремились к Херсону. 

На оборонительном рубеже по окраине города противнику удалось задержать наши 
атакующие подразделения. Но после артиллерийского удара и авиационной бомбардировки, 
танки прорвали оборону и части ворвались в город. 

Противник использовал приспособленные к обороне дома, улицы, простреливал 
артиллерийским и пулеметным огнем. Завязались тяжелые уличные бои. Лишь, когда 10-й 
корпус форсировал Ингулец, овладел железной дорогой Херсон-Снигиревка и противнику 
был отрезан путь отходы, противник сдался, и город был полностью освобожден. Захвачено 
около 2-х тысяч пленных, в том числе два батальона во главе с офицерским составом, много 
оружия, артиллерия, танки и военное имущество. В боях особенно отличилась дивизия под 
командованием полковника Дорофеева <…>. 

17 червня 1964 р. 
 

Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 13, арк. 2-9. Машинопис. Оригінал. 
 
 
 
 
 

ІЗ СПОГАДІВ ЧЛЕНА ВІЙСЬКОВОЇ РАДИ 44-ї АРМІЇ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 
П. Л. ПЕЧЕРИЦІ ТА КОЛИШНЬОГО ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 44-ї 

АРМІЇ ПОЛКОВНИКА У ВІДСТАВЦІ О. Ф. ГРИШАЄВА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ 
ХЕРСОНЩИНИ 

 
[05 листопада 1943 р. – квітень 1944 р.] 

 
<…> После того, как немецкие части были сбиты с основного рубежа обороны, наши 

подвижные отряды преследования устремились в направлении Каховки. Входившая в состав 
армии 49 сд <…>, отбрасывая с пути следования арьергарды противника, быстро достигла 
р. Днепра в районе Владимировки и Софиевки. Здесь, на рыбацких челнах и на других 
подручных средствах воины одного полка переправились на правый берег. Там они 
захватили небольшой плацдарм и удерживали его несколько дней. Об этом успехе было 
донесено по команде. Но фронтовое командование по неизвестным причинам этот успех не 
поддержало и даже дало указание занятый плацдарм оставить <…>. 

Населенный пункт Британы – крупное винодельческое хозяйство из числа удельных 
имений бывшего дома Романовых. В нем хранилось много винных материалов. Подходы к 
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этому хозяйству противником простреливались артиллерийским и минометным огнем с 
западного берега. К подвалам этого хозяйства устремился поток любителей вина, всяких 
заготовителей, многие из них становились жертвами обстрела. Чтобы прекратить это 
расхищение и избежать ненужных потерь пришлось члену военного совета (генерал-майору 
Печерица) прибыть туда лично и личным вмешательством воспретить расхищение винных 
запасов, поставить надежные посты на подъездах, на охрану складов и охладить пыл 
любителей трофейных вин. 

В ходе преследования противника в направлении Днепра 44-й армии была поставлена 
новая боевая задача – преследуя противника, повернуть строго на север, в направлении 
Бол[ьшая] Лепетиха. Командованию армии было известно, что у противника в Бол[ьшой] 
Лепетихе имелась переправа <…>. 

44-я армия своими дивизиями достигнув рубежа: Горностаевка – Веселый – Корнеевка 
натолкнулась на сильное организованное сопротивление противника. И тут же выяснилось, 
что он занял оборону на заблаговременно подготовленном рубеже. Этот рубеж проходил по 
линии, начиная от Днепра: (несколько севернее этих населенных пунктов) – Горностаевка – 
Марьевка – х. Красный – Корнеевка – Нескошево – Мал[ая] Белозерка – Балки. Для 44-й 
армии был предназначен рубеж: справа – Корнеевка, слева – Горностаевка <…>. 

Все дивизии и части армии двигались на запад, но в соответствии с новой задачей были 
повернуты на север. Подход их на указанный рубеж проходил с растяжкой. Подходящие 
части здесь были встречены плотным организованным артиллерийско-минометным огнем, а 
также ружейно-пулеметным. Попытки преодолеть сопротивление противника сходу, успеха 
не имели. Продвижение приостановилось. Местность здесь не выгодная для боя, это была 
открытая равнина, без лесопосадок, изредка попадались холмы-могильники древних времен 
и неглубокие балки, выходящие из днепровской поймы, тянувшиеся на восток. Подавляющее 
число холмов, в т. ч. и могила Высокая, южнее Завадовки, были у противника. Стояла 
золотая осень с мягкой и сухой погодой. Местное население с уборкой посевов не 
справилось, так как сюда пришла война. На полях остался неубранный хлеб, а на токах 
большие вороха зерна <…>. Из-за отсутствия холмов, возвышенностей в нашей полосе, 
необходимых для устройства наблюдательных пунктов, штабы войсковых частей 
вынуждены были “врезать” свои НП в ворохи зерна. Возвышаясь на равнинной местности, 
эти своеобразные холмы и представляли возможность обозревать впереди лежащую 
местность, это был выход из положения, вынужденный в тяжелой обстановке. Постепенно 
вороха зерна были убраны и НП врезались в повышенные места тучного херсонского 
чернозема. 

Неоднократные попытки прорыва немецкой обороны заканчивались безрезультатно <…>. 
Все усилия фронта были обращены на то, чтобы запереть ворота в Крым и подготовить 

операцию по его освобождению. Ни у Южного фронта, ставшего теперь 4-м Украинским, ни 
у 3 Украинского фронтов не доставало ни сил, ни средств для дальнейшего наступления. Так 
образовался Никопольский плацдарм на левом берегу Днепра <…>. 

В ночь с 5 на 6 ноября с командармом Хоменко, пишущий эти строки (Печерица) 
совсем не ложился спать. С начальником тыла основательно были обсуждены мероприятия, 
связаннее с обеспечением армии в обороне, в предвидении зимы и наступающей, в этих 
местах, осенней распутицы. Много времени ушло на подготовку материалов по 
награждению отличившихся в боях воинов, командиров и частей. Генерал Уранов был болен 
и все эти дела приходилось “проворачивать” двоим. 

Было решено вечером, 6 ноября, созвать командиров соединений, чтобы отметить 
вместе с ними наступающий праздник и поставить перед ними новые задачи. 

Порешили утром выехать в войска. За руль легковой машины сел сам командарм 
Хоменко, рядом с ним разместился генерал Бобков, а заднее сидение предназначалось мне 
(Печерице). При посадке я ушиб больную ногу (она была в гипсе) и вместо поездки с ними я 
отправился в госпиталь, где был рентген-аппарат. Командарм с Бобковым в сопровождении 
“виллиса” с двумя автоматчиками и автомашиной с рацией, в которой был шифровальщик 
капитан Душкин, выехали в войска. 
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В час дня, 6 ноября, в штаб армии поступили первые сигналы о разразившейся 
катастрофе: оба генерала и сопровождающие их лица, кроме шифровальщика с охраной 
наскочили на засаду немцев и бесследно исчезли. 

Уже после стали известны некоторые подробности их гибели. 
Командарм с генералом Бобковым, побывав в соединениях и частях, заехав в штаб 

10 ск, ознакомившись с обстановкой, направились в 63 ск, находившийся на правом фланге, 
где-то в районе Ново-Александровки. Выехав из с. Марьинского, они в 5-6 км северо-
восточнее Марьинского напоролись на немецкую оборону. Машины были обстреляны 
сильным огнем. Третья автомашина – рация командарма оказалась на этот момент на 
некотором отрыве от первых двух. Водитель и шифровальщик видели всю сложившуюся 
картину с первыми машинами, видели, как после обстрела машинами завладели немцы. 
Осталось неизвестным, как все это могло случиться. 

<…> Третья машина под обстрелом остановилась. Все из машины выскочили и 
залегли. Немцы пытались приблизиться к ней и захватить. Водитель и шифровальщик не 
растерялись, вскочили в машину, развернулись и быстро уехали в обратном направлении. Во 
время посадки в машину шифровальщику Душкину левую руку прострелили немцы. 
Радисты, из было двое, не успели сесть в машину и, видя приближение немцев, пустились 
бежать, сбросив с себя шинели. Убежали, избежав пленения.  

Водитель, раненый шифровальщик и прибежавшие радисты, оказались свидетелями 
гибели командарма и командующего артиллерией. Об этом они доложили в штаб 10 ск, а 
последние далее в штарм29. Оттуда на ВПУ30 в х. Красный последовала команда полковнику 
Гришаеву организовать немедленно на участке поиск частями 108 и 109 сд. Эти дивизии 
выдавили немцев с злополучной территории, но никаких данных о погибших генералах не 
было обнаружено. Так и осталось невыясненным на долго вопрос о гибели двух генералов и 
обстоятельства этого трагического случая. 

За долгое нахождение 28-й армии на южном участке Никопольского плацдарма 
приходилось брать в план немецких солдат, но ни один солдат не мог рассказать какую-либо 
подробность о том, как попали два генерала в руки немцев. Складывалось впечатление, что 
такого случая не было. 

Разгадка пришла позднее. Примерно, в апреле 194[4] г. в районе г. Николаева был 
пленен немецкий офицер, который находился на боевом участке Никопольского плацдарма, 
там, где попали в руки немцев два советских генерала. Он участвовал в этом боевом акте. Он 
рассказал, что его подразделение пленило советских генералов, причем один артиллерийский 
генерал был убит в машине, второй – генерал-лейтенант был смертельно ранен. Через 
несколько минут пленения он скончался <…>. 

Пленный немецкий офицер указал место захоронение советских генералов в Бол[ьшой] 
Лепетихе. По его показанию место захоронения было раскопано. Трупы опознаны и 
перевезены в г. Мелитополь, где похоронены с воинскими почестями. На их могилах 
поставлены памятники <…>. 

Во второй половине дня, 7 ноября 1943 года, когда в Москве еще происходила 
праздничная демонстрация, был получен приказ о расформировании 44 армии в связи с 
гибелью командарма <…>. 

Войска 44-й армии и отделы управлении были переданы 28, 51 и другим армиями 
фронта. Пишущие эти строки были назначены в 28-ю армию на те же должности <…>. 

Война требует бесперебойного, четкого достаточного снабжения войск. Вот доставка 
всего этого зависит от состояния дорог и работоспособности шоферского состава. Добрым 
словом надо помянуть армейских шоферов – в распутицу, по скверным дорогам, в стужу, 
преодолевая сугробы, они день и ночь, часто без достаточного отдыха, доставляли со 
станции разгрузки, за 100 с лишним километров, на армейские склады, все необходимое для 
жизни и боя.  

                                                 
29 Штарм (рос.) – штаб армії. 
30 ВПУ (рос.) – допоміжний пункт управління. 
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Наиболее трудоемкими грузами были боеприпасы. Их расходовалось огромное 
количество <…>. 

Кроме боеприпасов армия нуждалась в продуктах питания. 
С большим трудом удавалось обеспечить текущие довольствие и накапливать 

необходимые запасы <…>. 
Эти недостаточные запасы имелись в войсках крайне неравномерно: у одних было 

больше, у других они были на исходе. На армейских складах почти ничего не было, так как 
имевшиеся запасы остались в местах прежней дислокации, а переброска их происходила с 
трудом.  

Выручало то обстоятельство, что на занятой территории было захвачено много 
продзерна и крупяных, а перерабатывать все это на походных и быстро восстанавливаемых 
предприятиях, войска уже научились. Во всяком случае голодовка солдатам не грозила.  

Хуже было с обмундированием – даже к 1 января не была закончена выдача зимнего 
обмундирования. Солдаты в летнем обмундировании, не полностью обеспеченные плащ-
палатками, в сырую погоду, жестоко страдали от холода. Плохо было с топливом в этом 
степном и безлесном краю. 

Проведя перегруппировку сил, поднакопив необходимые запасы, 10 января 1944 г. 
начали наступательные действия войска 3 и 4 Украинск[их] фронтов. Задача оставалась 
прежней – сбросить противника с плацдарма. В этом наступлении участвовали и войска 
28 армии. Потеснив врага на отдельных участках, наступление захлебнулось. Это была еще 
одна попытка наличными силами и главным образом 4 Украинского фронта сбросить врага с 
Никопольского плацдарма. Она лишний раз показала, что для этой операции нужны более 
крупные силы и материальные средства. 

Вновь потекла безотрадная жизнь в обороне, полная ряда лишений, особенно для 
бойцов переднего края. 

Они размещались в наспех вырытых окопах, щелях и ограниченном количестве 
землянок. Печек и топлива для обогрева не было. Не только одежда, но и портянки не везде 
просушивались. 

В имевшихся землянках, окопах, в щелях солдаты размещались скученно. Соломы во 
многих случаях было мало и заменялась она редко. Землянки освещались, как правило, 
плошками. Не было даже фонарей. 

Так, например в 309 ст[релковом] полку 109 сд на всем участке обороны полка была 
одна 3-линейная лампа. 

Осветлений в окопах и ходах сообщения для оправления естественных потребностей 
не было во многих частях и подразделениях. 

Внешний вид солдат скоро стал сугубо неряшливым, так как они умывались даже 
нерегулярно, а мытье было вообще случайным. Отдельные части и подразделения на 
помывку не выводились по 1,5-2 месяца. Вшивость солдат и офицеров переднего края была 
поголовной. Так при проверке 320 сд <…> вшивость доходила до 80 %, а в 301 сд – 
поголовная. Территория полковых и батальонных тылов была в антисанитарном состоянии. 

Возникла опасность широкого распространения заразных заболеваний. Все это было 
следствием плохой подготовки к зиме и укоренившегося, даже у армейских начальников, 
убеждения, что войска долго задерживаться на плацдарме не будут. Во всяком случае все 
считали, что тут зимовать не придется. 

Понадобились крутые меры, вплоть до замены многих работников. Военный Совет 
хотя и с некоторым запозданием, вопросы быта бойца переднего края, сделал предметом 
особой заботы <…>.  

В этих условиях, с учетом непрекращающихся боевых действий за ноябрь-декабрь-
январь месяцы лечились в армейских госпиталях 26 831 человек, умерло 809 чел. (2,69 %). В 
медсанбатах лечилось 29 095 человек, умерло 864 человека. 

Так уж повелось, что многие “очевидцы” говоря о жизни на фронте заявляют, что 
солдаты на фронте не болели. Все это выдумки: болели изрядно. Так, например в 230 сд с 
4 по 25 января обратилось за помощью в медучреждения 808 человек, из них 620 чел. или 
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76,7 % больных гриппом, а в 109 сд за это же время из обратившихся 573 чел. 360 чел. 
болели гриппом. После гриппа шли кишечно-желудочные заболевания, воспаление легких. 
Появился “окопный нефрит” (воспаление почек). Нередким было заболевание авитаминозом, 
как прямое следствие недостатка в пище овощей. 

Кроме боевой работы, как только подморозило дороги, весь транспорт армии и 
соединений был переключен на вывоз зерна на пристанционные пункты. За сравнительно 
короткий срок было вывезено более 20 тысяч тонн продовольственного зерна. 

<…> У 28-й армии на левом берегу Днепра в районе Каховка до Голой Пристани 
оставались две дивизии. Из штаба 4-го Украинского фронта последовал приказ нашей армии 
форсировать Днепр и освободить г. Херсон. 

Эти две дивизии (417-я и 295-я) были свернуты и сосредоточены в район 
г. Цюрупинска. Противник уже чувствовал нависание наших частей с севера, 
форсировавших Днепр, продвигающихся на запад к Ингульцу и опасаясь быть прижатыми с 
севера к Черному морю, начал “готовить” город Херсон к “освобождению”. В городе 
возникло много крупных пожарищ, слышны были мощные взрывы. Все говорило о том, что 
противник разрушает и жжет все, что нужно по его взглядам уничтожить. Обстановка 
потребовала немедленного вторжения в город Херсон. Не имея больших средств для 
переправы, командование 28-й армии приняла решение выбросить передовой отряд на 
имеющихся подручных средствах в район Херсона в составе двух батальонов (по одному 
батальону от каждой дивизии). Из плавсредств был один пароход и два катера. Последние 
были использованы как буксирные средства для рыбацких челнов и плотов. Переправой 
войск на правый берег в районе Каховка – Алешки руководили член военного совета 
генерала Печерица. С наступлением сумерек 12 марта 1944 г. передовой отряд погрузился на 
плавсредства и тронулся в путь. С этим передовым отрядом от штаба армии был направлен 
пишущий эти строки полковник Гришаев с группой офицеров штаба и небольшой группой 
связистов. Передовой отряд двинулся сначала вверх по протокам Днепра, а затем вышел на 
основной фарватер. 

Движение было скрытным, без огней, без лишних стуков и говора, соблюдалась 
строгая маскировка. При передовом отряде из Алешек были проводники из числа рыбаков, 
которые увереннее вели в ночной темноте своеобразный караван судов. Если бы не 
проводники, то можно было бы запутаться в сложном переплете днепровских проток. 

Задача передовому отряду была поставлена четкая – высадиться в непосредственной 
близости к г. Херсону в селении Киндийка. 

Когда двигались по протокам, как-то чувствовалось спокойствие. Как только же вышли 
на основное русло Днепра, у каждого воина и командира возникало нервное напряжение. Это 
было вполне естественным, ибо понимали, что если последует вражеский обстрел с 
подсвечиванием прожекторов, то плывущий караван мог почувствовать себя на широкой и 
довольно быстрой водной глади сиротливо и беззащитно. Вся надежда была на темноту-
матушку. Ей, единственной защитнице, каждым из нас вверена была наша жизнь с твердой 
надеждой на успех. Мы твердо верили, что успех будет венчать наша дерзость, наша 
решительность, наше преобладание над врагом. Да и Днепр, несмотря на то, что он широк, 
его берега мы ощущали своим родным домом. А в родном доме, как говорят в народе, и 
стены помогают. Движемся, движемся к цели, к выполнению боевой задачи. 

В предрассветные сумерки наш караван приблизился к берегу. Возникшие шороха, 
стуки, всплески воды, приглушенный галдеж дали о себе знать врагу. Нельзя винить кого-то 
о нарушении тишины: при высадке пехоты на неприспособленный берег это неизбежное. 

Раздались автоматные очереди врага, винтовочные выстрелы. Тут же, немедля ни 
минуты, в ответ врагу последовал наш мощный сокрушающий автоматный шквал огня. В 
него вплетались винтовочные выстрелы, заговорили ручные пулеметы. В этом шуме боя вся 
пехота со всеми имеющимся вооружением стремительно ринулась на берег, бойцы прыгали 
в воду по колено в воде. Некогда было разбирать глубоко или мелко, все к берегу, все с 
автоматами, с винтовками. 

 39



Судя по шуму начавшегося боя, создавалось впечатление, что высаживается 
многочисленный, технически вооруженный десант. Немцы в панике. Побежали из окопов. 
Громкое и мощное “Ура!” тоже сделало свое дело. Первый успех при соприкосновении с 
врагом, на берегу, вдохновил наших воинов, у каждого утроились силы. 

Наступившим утром осмотрелись на херсонской земле: немецкие прерывчатые окопы 
были пусты, невдалеке от них лежали трупы завоевателей. Перед нами дымил своими 
пожарами город. Небольшие силы немцев поспешно бежали от места нашей высадки туда, 
куда не доставал наш стрелковый огонь. Было видно, как из города, по дороге на г. Николаев 
потянулись отступающие немцы. Шли они непрерывным потоком. Досадно было, что этот 
поток вне досягаемости нашего стрелкового оружия, а артиллерии у нас не было <…>. 

С утра началась интенсивная переброска войск в районе Берислав. Здесь начала 
действовать паромная переправа, организованная и устроенная саперно-инженерной 
бригадой армии <…>. 

При подходе к городу были обнаружены минные поля, заложенные противником. 
Много мин было заложено и по улицам города, оказалось много минированных зданий. 
Особо сильно был заминирован городской театр. Наша десантная часть медленно 
втягивалась в город, готовая к сражению на его улицах. Однако в городе противник 
сопротивление не оказывал.  

Все это произошло потому, что противник уже был готов покинуть город, так как над 
его херсонской группировкой с севера нависали наши наступающие войска. Боясь быть 
отрезанными и прижатыми к морю, противник поспешно уходил. Фашисты стали пуганными 
– они как огня стали бояться “котлов”. 

Город легко достался десанту потому, что правофланговые дивизии армии, 
форсировавшие Днепр в районе Бол[ьшой] Лепетихи и Завадовки, подошли к р. Ингулец, 
отбрасывая противника на запад. 

Почти также потом был оставлен немцами и г. Николаев, где противник оказал более 
сильное сопротивление. Однако и здесь город был оставлен, потому что армии 3-го 
Украинского фронта, заняв Криворожский бассейн, устремились к Одессе. С выходом на 
р. Ингулец и к Херсону, войска 28 армии перешли в подчинение 3 Украинского фронта <…>. 

 
квітень 1973 р. 

 
Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 9, арк. 28-34, 38-41, 44-46, 48. 
Машинопис. Оригінал. 
 
 
 
 
 

ІЗ СПОГАДІВ ПОЛКОВНИКА ЗАПАСУ С. А. ТОВМАСЯНА ПРО БОЇ НА 
ХЕРСОНЩИНІ 61-ї СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ 28-ї АРМІЇ 

 
[26 листопада 1943 р. – 09 лютого 1944 р.] 

 
<…> Мне особенно запомнились бои в районе “Никопольского плацдарма” и 

форсирования Днепра <…>. 
Вам, херсоновцам, легко представить с какими трудностями связано было форсирование 

реки, где ее ширина составляет от 400 до 500 метров; западный берег Днепра, где успели 
занять оборону 9-я пехотная дивизия 500-й штрафной батальон, крутой и высокий, а на 
берегу реки населенные пункты Михайловка, Анастасиевка и Бажановка, превращенные в 
опорные пункты; из высот у западного берега хорошо наблюдалось и обстреливалось 
восточное побережье Днепра. Совершенно иную картину представляет восточный берег реки 
в этом районе: обширная территория до села (или хутора) Шевченко шириной до 
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5 километров, покрытые плавнями, озерами, топями, а берег низменный, отлогий. Подходы к 
берегу находились под контролем противника, все время обстреливались. 

Трудности были также технического характера. У дивизии совершенно не было средств 
переправы. У местного населения тоже, немцы заблаговременно угнали их лодки на правый 
берег Днепра. Осталось одно: найти способ приобрести средства переправы у противника.  

После долгих и ожесточенных боев в дивизии осталось мало людей. Мы не могли 
рассчитывать на силу. Расчет был построен на патриотический порыв и умение побеждать 
малой силой. Мне, как политическому руководителю дивизии, очень приятно вкладывать в 
эти строки роль коммунистов в форсировании Днепра <…>. Было решено, что первыми 
переправляются на западный берег реки коммунисты и смельчаки-добровольцы малыми 
группами. Их задача: захватить у противника лодки и переправить на левый берег Днепра; 
действовать самостоятельно, по обстановке, захватить плацдарм и удерживать его любой 
ценой до подхода подкрепления. Разумеется, такую операцию можно было осуществить 
только ночью. Так оно и произошло. После командирских рекогносцировок местности и 
разведки огневых точек противника, были определены места переправ и объекты атак. В час 
ночи на 9 февраля началось форсирование Днепра.  

С тех пор прошло много лет, но я лично не сумел найти подходящие слова, которыми 
можно было бы приблизительно точно выразить природу того героизма, которую проявили 
люди 61-й дивизии при форсировании Днепра. В нем было что-то легендарное. 

Бои против немецких оккупантов на “Никопольском плацдарме” продемонстрировали 
высокий моральный дух, боевую закалку и решимость всего личного состава дивизии 
победить. Массовый патриотический порыв и напористость в боевых действиях явились 
наиболее характерными проявлениями бойцов, командиров и политработников. 

Во время одной из атак переднего края противника 15 января 1944 г. группа бойцов под 
командованием лейтенанта Степана Ивановича Кочнева стремилась к первой линии траншеи 
противника. Противник вел ураганный огонь по группе. Миновать зону плотного 
пулеметного огня ползком не удалось, группе грозила гибель. Младший лейтенант Кочнев 
вплотную подполз к вражескому пулемету и метнул гранату в дзот. Граната не разорвалась. 
Чтобы спасти своих бойцов. Кочнев бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом, 
повторив подвиг Александра Матросова. Ценой своей жизни Степан Кочнев проложил путь 
бойцам к вражеской траншее и они овладели ею. 

В наступательных боях 26 ноября 1943 г. дивизия овладела высотами 6,0, 2,0, 1,5 и 80,9. 
На высоту 80,9 (отметка 1,4) наступала рота 66-го полка под командованием младшего 
лейтенанта Брыжакина. Атаку высоты поддерживала группа пулеметчиков во главе с 
командиром пулеметной роты старшим лейтенантом Адамяном. Пулеметчики шли со 
стрелками. Атаки повторялись. Враг упорно защищал высоту. В решающую минуту старший 
лейтенант Адамян повлек за собой стрелков и пулеметчиков на штурм высоты. Бой был 
тяжелым. Группа была уже на высоте и в эту секунду Адамян был тяжело ранен. Отважный 
командир помочил платок своей кровью и приказал установить его на вершине как флаг, 
сказав: “Пусть все видят, что курган наш”. И этот флаг служил призывом штурма позиции 
врага. С той минуты высота стала “Курганом Адамяна”. По этому поводу мною была 
направлена телефонограмма командиру роты Брыжакину, которая молнией передавалась 
всем подразделениям дивизии. Подвиг Адамяна в течение месяца не сходил со страниц 
красноармейских газет Южного фронта <…>.  

Мне доставляет удовольствие хотя бы коротко рассказать о командире 221 полка 
подполковнике М. Заболотском. Заранее оговорюсь: Заболотского нельзя отделить от полка 
и его людей <…>. 

Заболотский принял командование полком <…> перед форсированием Днепра. 
В селе Шевченко Заболотский попросил 78-летнего старика Трифона Васильевича 

Олейника показать ему скрытый проход к основному руслу Днепра. Олейник повел 1-й батальон 
полка по плавням. На берегу реки батальон под командованием старшего лейтенанта Пайкова 
столкнулся с боевым охранением противника и с ходу ударил его во фланг. Боевое охранение 
немцев, понеся потери, поспешно отступало на катерах на правый берег. 
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Единственным нужным трофеем батальона оказалась резиновая надувная лодка с 
грузоподъемностью 8 человек. Заболотскому удалось найти еще 3 рыбацкие лодки 
грузоподъемностью по 4 человека. Таким образом, полк мог переправить лишь 20 человек. 
Командиром группы был назначен парторг батальона Дроздов. В группу входили также 
комсорг батальона Тарасов и группа разведчиков под командованием коммуниста 
лейтенанта Сметанина. Дроздов вооружил группу автоматами и гранатами, взял с собой 
станковый пулемет, рацию и телефон. В час ночи 9 февраля группа форсировала Днепр. Все 
батальоны полка были разбиты по группам, установились очередность переправы и объекты 
атаки. Командир полка Заболотский подтянул полковую артиллерию и минометы на берег и 
поставил их на прямую наводку. Так было и в других полках.  

Группа Дроздова еще на Днепре попала под сильный огонь противника. Резиновая 
лодка была пробита в нескольких местах и затонула у правого берега. Группа Дроздова 
потеряла 5 человек. Она высадилась у Бажановки, захватила катера, надувные и деревянные 
лодки и тут же с двумя бойцами отправилась на левый берег, а сам Дроздов с оставшимися 
бойцами атаковал крайний дом Бажановки и захватил его. Группа разведчиков Сметанина 
высадилась между Бажановкой и Михайловкой и быстро взобралась на склоны в тылу 
Бажановки. Немцы контратаковали группу Дроздова. Начался гранатный бой. Положение 
стало критическим. В это время в тыл немцам наступала маленькая группа Сметанина. 
Захватив 3 дома, группа Дроздова закрепилась на окраине Бажановки, ведя непрерывный 
тяжелый ночной бой. 

Получив лодки, Заболотский быстро направляет на правый берег новые группы, а вслед 
за ними переправляется сам со штабом полка. В 3 часа ночи он был на правом берегу и 
тотчас же организовал захват высот западнее Бажановки и закрепляется на них. 307 полк 
Валькова пользуется переправой 221 полка, переправляется один батальон, который 
закрепляется на северной окраине Бажановки. 

Параллельно с 221 полком, на левом (южном) фланге, форсировал реку 66-й полк 
Вечтомова. Первым переправились смельчаки коммунисты и разведчики во главе с 
Самбековым. Они также, как и группа Дроздова, переправляют захваченные лодки на левый 
берег и, совершив смелый маневр, атакуют Михайловку с тыла (запада). Первым группа 
Самбекова напала на дом, где находились командиры немецкого батальона и рот после 
совместного ужина и выпивки, Самбеков, Морозов, Зозуля и другие сбросили гранаты на 
дом, когда некоторые из офицеров сидели еще за столом. Поднялась паника в Михайловке. К 
тому времени другая группа 66-го полка, успевшая высадиться, наступала на Михайловку от 
берега. 

Захватив деревню, полк наращивал удар и к утру очистил Михайловку от немцев. 
Ночью, когда еще в Михайловке находились немцы, командир полка Вечтомов со своим 
штабом прибыл туда же. 

К утру 9 февраля все три стрелковых полка были на правом берегу Днепра. Артиллерия 
поддерживала пехоту с левого берега. Бои развернулись в районе трех деревень – Бажановки, 
Михайловки и Анастасиевки – и на ближайших высотах <…>. 

31 березня 1972 р. 
 

Держархів Херсонської області, ф. П-3562. оп. 3, спр. 3, арк. 3, 5, 6, 8-10. Машинопис. 
Оригінал.  
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ІЗ СПОГАДІВ МОЛОДШОГО ЛЕЙТЕНАНТА О. В. ЧУРІНОВА ПРО УЧАСТЬ У 
БОЯХ НА ХЕРСОНЩИНІ У СКЛАДІ 2-го МЕХАНІЗОВАНОГО КОРПУСУ  

 
[05 січня – 16 березня 1944 р.] 

 
Прошу извинить за задержку с ответом, дважды был в больнице и сейчас пишу из нее. 
1. В боях на Херсонщине я участвовал в период с 5 января 1944 года по март 1944 года 

в составе 2-го гвардейского мотомехкорпуса 4-й гвардейской мехбригады командиром 1-й 
стрелковой роты 3-го батальона в звании гвардии младшего лейтенанта. 

В корпус я прибыл из госпиталя, после ранения в октябре 1943 года в районе 
Мелитополя, <…>. Прибыл в период боев за Лепетиху, а потом мы были отведены в 
Каховку-Любимовку. В феврале заняли оборону в плавнях, сменив там какую-то стрелковую 
часть. Я с ротой занимал оборону против г. Берислава, севернее его окраины (деревянной 
церкви) км 1,5. Перед нами протекал Днепр метров 300-350 и отвесной берег высотой 17-
20 метров. Вот здесь мы и находились до 10 марта 1944 г. Верно, 23 февраля я получил 
приказ выслать разведку в Берислав, но две отправленные лодки были обнаружены, 
обстреляны и вернулись. Сам я также принял ледяную ванну. В ночь на 10 марта мы 
переправились довольно успешно, без потерь (в роте) и примерно к 14 часам я с ротой был в 
деревянной церкви с задачей оседлать дорогу, идущую вдоль Днепра вверх. Что мною и 
было сделано. Заняв оборону, окопавшись, стали думать об обеде. Продукты были, кухня 
была при церкви. Не было дров. Тогда я приказал старшине повытаскивать все кресты на 
фашистском военном кладбище, что и было сделано. Часов в 17-ть по дороге показалась 
воинская часть, имеющая намерение войти в г. Берислав. Мы приготовились к бою, но это 
оказалось наше подразделение, идущее со стороны Качкаровки.  

Ночью рота была снята и мы направились степью в сторону реки Ингулец. 
Форсирование реки Ингулец производили днем. Наш берег был обрывистый, метров 12-15, 
на берегу были строения. Противоположный берег низкий, с обеих сторон имелся спуск 
(летом был, вероятно, брод), но мы переправлялись лодками. В населенном пункте, на 
правом берегу была узкоколейная железная дорога, так как в момент нашего прихода 
там стоял железнодорожный состав и наши минометчики обстреливали его. Переправа 
прошла тихо и мы двинулись в сторону хутора Т. Шевченко, где был тяжелый бой, нас 
зажали с двух сторон артиллерией и минометным огнем, но противник был выбит, а бригада 
двинулась в сторону Музыковки, а потом к Николаеву со стороны ст. Водяной. Там я был 
ранен. Тяжелые бои мы вели на территории Николаевской области. 

2. Мне запомнилось два эпизода, вероятно потому, что они касались моей жизни. 
Первое – это попытка переправиться через Днепр 23 февраля. На двух лодках было по два 
бойца и сержант Беспечный. Я же с двумя бойцами отчалил от берега ниже по течению, 
чтобы отвлечь внимание на себя, но немцы повесили ракеты и открыли минометный огонь 
сразу по всем лодкам и нам пришлось вернуться. При этом моя лодка перевернулась и 
вплавь по шуге мы добирались до берега. Странно, но никто не пострадал, и купание 
обошлось без последствий.  

Второе – это бой и прикрытие ночного отхода после боя под Шевченко. Бригада с боем 
пробивалась к железной дороге Херсон-Николаев. Это было 15-16 марта, в одной из посадок мы 
крепко застряли, окопались и вели перестрелку. Вечером меня вызвали к комбригу Лященко, 
который был у комбата, и поставили задачу растянуть роту по посадке на 1,5-2 км, создавая 
видимость того, что бригада на месте и вести беспокоящий огонь до 4.00, а потом сняться и уйти 
в сторону Музыковки с тем, чтобы утром догнать бригаду. Если учесть, что все это происходило 
в абсолютнейшей темноте, не считая ракет, которые бросали кому не лень. Отсутствие карты, 
незнакомая местность, ровная как ладонь и около полусотни личного состава роты, то 
положение, прямо скажем, не завидное. И все же до 4.00 мы держались, просто перебегали вдоль 
посадки, группами по 3-5 человек делали несколько выстрелов и дальше. Задачу выполнили, 
собрал людей и по ориентирам двинулись к Музыковке. Отдохнув 2-3 часа, отправились 
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разыскивать бригаду. Попали в расположение  6-й бригады, а там бойцы пролежали под дождем 
сутки в посадке, решили, что пришла смена, покинули свои позиции и по одному стали уходить 
в село. Командир корпуса Свиридов К. В. приказал расстрелять командира роты за 
самовольный отход и я чуть было не угодил на тот свет, если бы не расторопность ординарца. 
Когда разобрались в чем дело, то пришлось мне с ротой занять покинутые бойцами 6-й бригады 
позиции и держать оборону до вечера, а потом, явившись в свою 4-ю бригаду, чуть не попал под 
трибунал за долгое отсутствие. 

3. В связи с тем, что на территории Херсонской области рота, которой я командовал, не 
вела тяжелых боев, то естественно память не сохранила каких-либо выдающихся воинских 
подвигов. Могу только отметить, что первым на правом берегу Днепра поднялись командир 
отделения сержант Беспечный и рядовой Пилипенко. С ними в лодке комсорг батальона, но, 
к сожалению, память больше ничего не сохранила об этих людях, кроме образа Беспечного. 
Это был человек высокого роста, худой, лет 30-35. Его рост и худобу подчеркивала одежда: 
ватная куртка и ботинки с обмотками. Он очень хорошо стрелял. Когда находились в 
плавнях, ухитрился без оптики уничтожить 3-х фашистов из обыкновенной винтовки на 
расстоянии 300 метров. Кажется он, как и я, был ранен под Водопоем и притом тяжело. 
Больше наши дороги не сходились. А жаль. 

4. О том периоде у меня, к сожалению, ничего не сохранилось, т[ак] к[ак] не было даже 
карты этих районов. И если учесть, что через две недели после ранения я уже участвовал в 
штурме Сапун-Горы в составе 32-й гвард[ейской] Таманской дивизии <…>. 

Вот, что кратко могу я сообщить. Может быть мои воспоминания покажутся бледными, 
но ручаюсь, что они правдивы. Не нахожу нужным, даже 30 лет спустя, возводить в ранг 
героев себя и других, как это пытаются сделать некоторые, очевидно даже не нюхавшие 
переднего края и не знавшие, что такое бои <…>. 

1972 р. 
 

Держархів Херсонської області, ф П-3562, оп 3, спр 17, арк. 1-3. Машинопис. Оригінал. 
 
 
 
 
 

ІЗ СПОГАДІВ МОЛОДШОГО СЕРЖАНТА, ТЕЛЕГРАФІСТКИ 6-го ОКРЕМОГО 
ПОЛКУ ЗВ’ЯЗКУ 28-ї АРМІЇ Н. М. ЧИЖИЧЕНКО ПРО УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ 

НА ХЕРСОНЩИНІ  
 

[13 березня 1944 р.] 
 

В боях за освобождение нашей области и г. Херсона мне пришлось брать участие в 
составе 6 отдельного Краснознаменного, ордена Александра Невского, Берлинского полка 
связи 28 армии. В то время у меня было звание младшего сержанта, должность – 
телеграфистка армейского узла связи. 

Мы принимали участие в боях на Никопольском плацдарме (под Большой Лепетихой), 
брали очень много населенных пунктов нашей области и г. Херсон. 

Переправлялись в Херсон мы в самый день его освобождения из Цюрупинска, где 
длительное время работали и готовились к форсированию Днепра. 

Командир нашего телеграфно-телефонного батальона 13 марта 1944 года освободил 
меня от дежурства и приказал переправить в город первым же транспортом, который пойдет 
от нашей части, ибо Херсон был моим родным городом. 

Баржу, на которой мы подплыли к берегу Херсона в районе морского и речного портов, 
некоторое время заставили дрейфовать, ибо берег был заминирован. Саперы очищали от мин 
узкие проходы, прокладывали по ним доски. 
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И вот я бегу улицами родного Херсона. Город был мертвым. Пожары в Херсоне 
наблюдались еще в Цюрупинске. А теперь город уже не горел, а дымил. И день был 
пасмурным. Людей, одетых в гражданское, не было. Было много разрушенных зданий. Очень 
страшно было. Мне никогда не забыть тех жутких минут первого свидания с Херсоном после 
его освобождения. 

Первого гражданского человека встретила недалеко от театра. Это был старик. Он 
только что вылез из погреба. Конечно, мне тогда не пришло в голову спросить его фамилию. 
Мы с ним плакали и смеялись от счастья нашей встречи. 

В районе рынка я встретила уже целую группу земляков. Меня обнимали, целовали, 
удивлялись, что в Советской армии служат девушки. Трогали мои сапоги, шинель, ремешки. 
Они были наслышаны, что наша армия раздета и разбута. Мой бравый военный вид видимо 
успокаивал их, убеждал, что освобождение пришло раз и навсегда. 

В это же время мое подразделение благополучно прибыло в Херсон. В районе Забалки 
мы развернули узел и работали там в течение, наверное, целой недели. Затем двинулись в 
направлении г. Николаева <…>. 

27 лютого 1972 р. 
 

Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 2, арк. 22-23, 24зв. Рукопис. Оригінал. 
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ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ – УЧАСНИКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 
ВІЙНИ, ОСОБОВІ СПРАВИ ЯКИХ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ДЕРЖАВНОМУ 

АРХІВІ ОБЛАСТІ 
 
 

АБДРАШИТОВ Шаміль Мунасипович, нар. 19.05.1921 р. в м. Оренбург, Росія. Татарин. 
Працював мотористом в авіамайстернях. З 1939 р. по грудень 1941 р. – навчання в 
Оренбурзькому військовому авіаційному училищі льотчиків. Служив в авіаційних частинах 
на Далекому Сході. З квітня 1943 р.на фронті. Заступник командира ескадрильї 402-го 
винищувального авіаційного полку (265-а винищувальна авіаційна дивізія, 3-й 
винищувальний авіаційний корпус, 8-а повітряна армія, 4-й Український фронт). На лютий 
1944 р. здійснив 155 бойових вильотів, 17 повітряних боїв, збив 12 літаків противника. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 02.08.1944 р. Нагороджений орденами Леніна, 
Червоного Прапора, Олександра Невського, Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки. 
04.05.1944 р. під час штурмування ворожого аеродрому на мисі Херсонес (біля 
м. Севастополь) загинув. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 1. 
 
АКОП’ЯНЦ Геворк (Георгій) Тамразович, нар. 20.04.1920 р. у м. П’ятигорськ, Росія. 
Вірменин. Закінчив Краснодарське військове піхотне училище. У Радянській армії з 1939 р., 
на фронті з червня 1941 р. З 13.03.1944 р. – командир стрілецького батальйону 1040-го 
стрілецького полку (295-а стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й Український фронт). Майор 
Акоп’янц одним з перших форсував Дніпро біля Херсона. Після 4-годинного бою його 
батальйон закріпився на правому березі, відбивши 2 контратаки, увійшов до околиці міста. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Нагороджений 2-ма орденами 
Червоного Прапора, орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 та 2 ст., Червоної Зірки, 
медалями. Помер 30.07.1976 р. у м. Єреван, Арменія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 2. 
 
АЛЬОШИН Микола Сергійович, нар. 14.09.1910 р. в с. Євпраксино нині Астраханської обл., 
Росія. Росіянин. У Радянській армії в 1932-1934 рр. та з 1940 р. Заступник командира 
батальйону 724-го стрілецького полку (315-а стрілецька дивізія, 51-а армія, Південний 
фронт). Капітан Альошин 15.10.1943 р. у боях за звільнення Мелітополя гранатами підбив 
2 танки противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 01.11.1943 р. 
Нагороджений орденом Леніна. У листопаді 1943 р. при прориві Турецького валу (АРКрим) 
був тяжко поранений і 17.02.1944 р. помер у шпиталі в смт Асканія-Нова нині Херсонської 
обл. У ботанічному саду Асканії-Нова встановлено барельєф на його честь. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 3. 
 
АНТИПЕНКО Йосип Степанович, нар. 13.05.1910 р. у с. Кегенлі, нині с. Воскресенка 
Новотроїцького р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. У діючій армії з вересня 1943 р. 
Телефоніст роти зв’язку 1052-го стрілецького полку (301-а стрілецька дивізія, 5-а ударна армія, 
1-й Білоруський фронт). Сержант Антипенко відзначився у квітні 1945 р. під час вуличних боїв 
за Берлін. Забезпечуючи проводів зв’язок командира полку з командирами батальйонів, усунув 
на лінії кількадесят обривів, спричинених вогнем противника. 29.04.1945 р. при усуненні 
чергового пошкодження кабелю був тяжко поранений, але дістався до місця розміщення 
підрозділу і доповів командиру роти про виконання завдання. 30.04.1945 р. помер. Звання 
Героя Радянського Союзу присвоєно 15.05.1946 р. посмертно. Нагороджений орденами 
Леніна, Червоного Прапора, Вітчизняної війни 2 ст., Слави 3 ст., медалями. Похований у 
братській могилі у м. Берлін, Німеччина. На обеліску викарбувано і його ім’я. У 
с. Воскресенка встановлено пам’ятник і меморіальна дошка, його ім’ям названо вулицю. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 4. 
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АРТЕМЕНКО Анатолій Павлович, нар. 19.12.1918 р. у с. Стара Кантакузенка, нині 
с. Прибужани Вознесенського р-ну Миколаївської обл., Україна. Українець. Закінчив 
Миколаївський будівельний технікум, аероклуб, працював у ньому інструктором. У 
Радянській армії з 1940 р. Після закінчення у 1941 р. Херсонської військової авіаційної 
школи пілотів служив льотчиком-інструктором. З червня 1943 р. на фронті. На березень 
1945 р. командир ескадрильї 93-го штурмового авіаційного полку (5-а гвардійська штурмова 
авіаційна дивізія, 2-й гвардійський штурмовий авіаційний корпус, 2-а повітряна армія, 1-й 
Український фронт) гвардії капітан Артеменко здійснив 159 бойових вильотів на 
штурмування укріплень, скупчень живої сили та техніки противника. У повітряних боях збив 
3 ворожі бомбардувальники та 1 винищувач. Усього за війну провів 182 успішні бойові 
вильоти. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 27.06.1945 р. Після війни продовжував 
службу у Військово-повітряних силах. У 1953 р. закінчив Військово-політичну академію. З 
1975 р. генерал-майор авіації Артеменко – у запасі. Нагороджений 2-ма орденами Червоного 
Прапора, орденами Леніна, Олександра Невського, Вітчизняної війни 1 та 2 ст., Червоної 
Зірки, “За службу Батьківщині в Повітряних силах СРСР” 3 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 5. 
 
АРТЕМЕНКО Юрій Ілліч, нар. 06.05.1906 р. у с. Вищетарасівка нині Томаківського р-ну 
Дніпропетровської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1928 р. У 1938 р. закінчив 
Київське артилерійське училище. Учасник війни з червня 1941 р. 200-й гвардійський легкий 
артилерійський полк (3-я гвардійська легка артилерійська бригада, 1-а гвардійська 
артилерійська дивізія прориву, 60-а армія, Центральний фронт) під командуванням гвардії 
підполковника Артеменка у ніч на 02.10.1943 р. успішно форсував Дніпро в районі 
с. Домантове (Чорнобильський р-н Київської обл.), надав вогнем сприяння частинам 60-ї 
армії у боях за утримання та розширення плацдарму. Відбив декілька ворожих контратак і 
знищив 3 танки, кілька артилерійських і мінометних батарей та багато іншої бойової техніки 
та живої сили противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 17.10.1943 р. Після 
війни гвардії полковник Артеменко продовжував службу в армії. Нагороджений орденами 
Леніна, Червоного Прапора, Богдана Хмельницького 2 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, 
медалями. Помер 05.02.1948 р. у м. Москва, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 6. 
 
БАБАНІН Микола Андрійович, нар. 23.04.1918 р. в м. Алчевськ нині Луганської обл., 
Україна. Росіянин. У Радянській армії з 1938 р. Закінчив Харківське військово-політичне 
училище в 1941 р. Учасник війни з червня 1941 р. Розвідрота 5-ї гвардійської механізованої 
бригади (2-й гвардійський механізований корпус, 28-а армія, 3-й Український фронт) під 
командуванням гвардії капітана Бабаніна в ніч на 10.03.1944 р. успішно форсувала Дніпро 
біля с. Дрімайлівка (Бериславський р-н Херсонської обл.), захопила плацдарм на правому 
березі і забезпечила переправу підрозділів бригади. 11 березня 1944 р. в боях за м Берислав 
першим увірвався в місто. У наступні дні, провівши розвідку по лінії залізниці Херсон-
Миколаїв, Бабанін добув важливі відомості про противника. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Після війни продовжував службу в армії. З 1957 р. полковник 
Бабанін – у запасі. Нагороджений орденами Леніна, Кутузова 3 ст., Вітчизняної війни 1 і 
2 ст., 3-ма орденами Червоної Зірки, медалями. Помер 11.05.1990 р. у м. Мінськ, Білорусь. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 7. 
 
БАБЕНКО Яків Олексійович, нар. 25.10.1913 р. в с. Чалбаси, нині с. Виноградове 
Цюрупинського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії в 1932-36 рр. 
і з 1939 р. Закінчив Київське військове піхотне училище в 1940 р. У боях з серпня 1941 р. У 
1943 р. закінчив прискорений курс Військової академії ім. М. В. Фрунзе. 333-ї гвардійський 
стрілецький полк (117-а гвардійська стрілецька дивізія, 13-а армія, 1-й Український фронт) 
під командуванням гвардії підполковника Бабенка в ніч на 26.01.1945 р. з ходу форсував 
р. Одер у районі с. Хохбаушвіц (нині Нижньосілезького воєводства, Польща) та оволодів 
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плацдармом. Відбиваючи безперервні контратаки ворога до підходу основних сил дивізії, 
полк завдав йому великих втрат у живій силі і техніці. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 10.04.1945 р. З 1946 р. – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами 
Червоного Прапора, орденами Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. Помер 
28.05.1979 р. у м. Каховка Херсонської обл. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 8. 
 
БАЛДИНОВ Ілля Васильович, нар. 03.08.1903 р. в улусі Молоєвський, нині населений пункт 
Булуса Іркутської обл., Росія. Бурят. У Радянській армії з 1925 р. Закінчив Ленінградську 
кавалерійську школу, Військову академію ім. М. В. Фрунзе. Учасник війни з червня 1941 р., 
командував полком, дивізією. Під час радянсько-японської війни 1945 р. командир 109-ї 
гвардійської стрілецької дивізії (53-тя армія, Забайкальський фронт) гвардії полковник 
Балдинов вміло організував 1500-км марш через безводні степи і хребет Великий Хінган у 
Маньчжурії. Дивізія вийшла точно в строк у визначене місце і завдала удару по противнику. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 08.09.1945 р. У 1948 р. закінчив Військову 
академію Генштабу. У 1950-1955 рр. старший викладач Військової академії ім. М. В. Фрунзе. 
З 1955 р. генерал-майор Балдинов – у запасі. Почесний громадянин Одеси, Берислава, 
Будапешта. Нагороджений 2-ма орденами Леніна, 4-ма орденами Червоного Прапора, 
орденами Кутузова 2 ст., Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. Помер 
22.09.1980 р. у м. Москва, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 9. 
 
БАРШТ Абрек Аркадійович, нар. 02.12.1919 р. в с. Стара Збур’ївка нині Голопристанського р-
ну Херсонської обл., Україна. Єврей. Закінчив неповну середню школу у м. Владивосток. У 
Радянській армії з 1938 р. Закінчив Батайську військову авіаційну школу в 1940 р. У діючій армії 
з квітня 1942 р. Командир ескадрильї 118-го окремого коригувально-розвідувального 
авіаційного полку (2-а повітряна армія, 1-й Український фронт). Майор Баршт на квітень 1945 р. 
здійснив 365 бойових вильотів на розвідку і коригування артилерійського вогню. Його екіпаж 
збив 4 літаки противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 10.04.1945 р. У 1949 р. 
закінчив Військово-повітряну академію. З 1965 р. полковник Баршт – у запасі. Нагороджений 
орденами Леніна, Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1 і 2 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, 
медалями. Помер 21.03.2006 р. у м. Санкт-Петербург, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 10. 
 
БАХТАДЗЕ Григорій (Георгій) Георгійович нар. 07.07.1916 р. у м. Хоні нині провінції 
Імереті, Грузія. Грузин. У Радянській Армії з 1942 р. Закінчив Сухумське військове піхотне 
училище в 1942 р. Командир роти 1038-го стрілецького полку (295-а стрілецька дивізія, 28-а 
армія, 3-й Український фронт) лейтенант Бахтадзе вміло підготував особовий склад роти до 
форсування Дніпра і 02.03.1944 р. успішно подолав ріку в районі Херсона. Рота захопила, а 
потім розширила плацдарм, забезпечивши переправу всьому батальйону. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. З 1945 р. – у запасі. Нагороджений орденами 
Леніна, Червоної Зірки, медалями. Помер 04.01.1957 р. у м. Тбілісі, Грузія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 11. 
 
БІЛЯВСЬКИЙ Микола Іванович, нар. в 1908 р. у м. Харків, Україна. Росіянин. У Радянській 
армії з липня 1941 р. У боях з жовтня 1942 р. Командир відділення 147-го гвардійського 
стрілецького полку (49-а гвардійська стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й Український фронт) 
гвардії старший сержант Білявський 12.03.1944 р. першим у взводі подолав Дніпро в районі 
с. Садове (Білозерський р-н Херсонської обл.), захопив і утримував плацдарм, забезпечуючи 
переправу інших підрозділів. У ніч на 28.03.1944 р. в ході розвідки боєм під Миколаєвом у 
числі перших увірвався в місто. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. 
Нагороджений орденом Леніна, медаллю. Помер від ран 05.04.1944 р.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 12. 
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БЕРЕЖНИЙ Іван Михайлович, нар. 01.01.1924 р. в с. Кременчук нині Північно-
Казахстанської обл., Казахстан. Українець. У Радянській армії з серпня 1942 р. Закінчив 
курси молодших лейтенантів у 1943 р. і був направлений на фронт. Командир кулеметного 
взводу 261-го гвардійського стрілецького полку (87-а гвардійська стрілецька дивізія, 2-а 
гвардійська армія, 4-й Український фронт) молодший лейтенант Бережний відзначився в 
квітні 1944 р. при прориві оборони противника на Перекопському перешийку в Криму. 
Взвод прикривав вогнем фланг наступаючого батальйону. Коли в ході відбиття контратаки 
загинули кулеметники взводу, сам ліг за кулемет і продовжував вести вогонь. Загинув у бою 
10.04.1944 р. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. посмертно. 
Нагороджений орденом Леніна, медаллю. На будівлі ПТУ № 1 у Херсоні (нині – корпус 
професійного суднобудівного ліцею), де він навчався, встановлено меморіальну дошку.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 13. 
 
БОЙКО Іван Іванович, нар. в 1916 р. в с. Саги нині Цюрупинського р-ну Херсонської обл., 
Україна. Українець. Освіта початкова. У Радянській армії з 1937 р. Учасник війни з 1941 р. 
Командир відділення 84-го гвардійського окремого саперного батальйону (73-я гвардійська 
стрілецька дивізія, 7-а гвардійська армія, Степовий фронт) гвардії старший сержант Бойко в 
ніч на 25.09.1943 р. переправив на правий берег Дніпра в районі с. Бородаївки 
(Верхньодніпровський р-н Дніпропетровської обл.) до 200 бійців і 5 тонн боєприпасів, а 
зворотними рейсами евакуював до 100 поранених. Пізніше з групою бійців встановив міни 
на найважливіших шляхах підходу супротивника. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 26.10.1943 р. Після війни гвардії старшина Бойко демобілізований. Повернувся до 
рідного села, працював головою колгоспу. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами 
Червоної Зірки, медалями. Помер 29.11.1953 р. у с. Саги Херсонської обл. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 15. 
 
БОРДУНОВ Олексій Миколайович, нар. в 1925 р. на хуторі Плавненський Краснодарського 
краю, Росія. Росіянин. Працював у колгоспі в с. Широке Скадовського р-ну нині Херсонської 
обл. В Радянську армію призваний у листопаді 1943 р. і направлений на фронт. Стрілок 1344-
го стрілецького полку (319-а стрілецька дивізія, 43-я армія, 3-й Білоруський фронт) рядовий 
Бордунов відзначився при штурмі укріпленого вузла оборони гітлерівців форту № 6, що 
прикривав центр м. Кенігсберг (нині Калінінград). 09.04.1945 р. під вогнем противника 
першим увірвався до форту і, знищивши вогневі точки, забезпечив можливість 
однополчанам наблизитися і проникнути до форту. У бою замінив вибулого з ладу 
командира і виконав бойове завдання. Гарнізон форту здався, було взято в полон 250 солдат і 
офіцерів. Загинув 14.04.1945 р. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 19.04.1945 р. 
Нагороджений орденами Леніна, Слави 3 ст.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 14. 
 
БОЧАРОВ Іван Іванович, нар. 17.01.1925 р. в с. Костянтинівське Ставропольського краю, 
Росія. Росіянин. Освіта середня. У Радянській Армії з січня 1943 р. З березня 1943 р. на 
фронті. Снайпер 481-го стрілецького полку (320-а стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й 
Український фронт) старший сержант Бочаров у лютому 1944 р. брав участь у боях за 
Велику Лепетиху, одним із перших 13.03.1944 р. переправився через р. Інгулець в районі 
с. Федорівка Високопільського р-ну нині Херсонської обл. Досконало володіючи 
снайперською гвинтівкою, до березня 1944 р. знищив 248 гітлерівців і взяв у полон 5. 
Підготував в полку 25 снайперів. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. У 
квітні 1944 р. був важко поранений і після одужання демобілізований. Нагороджений 
орденами Леніна, Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. 
Помер 07.11.1988 р. у м. Москва, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 16. 
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БРЕУС Яків Георгійович, нар. 14.01.1911 в м. Херсон, Україна. Українець. Закінчив 
морський технікум в м. Херсон у 1930 р. У Радянській армії з 1933 р. У 1938 р. закінчив 
курси молодших лейтенантів, а в 1939 р. – офіцерські курси “Постріл”. Учасник радянсько-
фінської війни 1939-1940 рр. Командир батальйону 161-го стрілецького полку (95-а 
стрілецька дивізія, Приморська армія, Південний фронт) лейтенант Бреус 14.07.1941 р. 
очолив рейд батальйону в тил ворога. 09.08.1941 р., при обороні Одеси, ліквідуючи прорив 
противника розташування наших військ, вміло організував бій і прорвався, знищивши 
ворога. 10.02.1942 р. присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Після війни майор Бреус – 
у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, орденом 
Вітчизняної війни 1 ст., медалями. Помер 10.08.1972 р. у м. Одеса, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 17. 
 
БУЗІКОВ Федір Петрович, нар. в липні 1920 р. в с. Мала Ковильня нині Калузької обл., 
Росія. Росіянин. З 1937 по 1941 рр. навчався в Енгельському військовому авіаційному 
училищі. У діючій армії з травня 1942 р. Командир авіаційної ескадрильї 74-го гвардійського 
штурмового авіаційного полку (1-а гвардійська штурмова авіаційна дивізія, 8-а повітряна 
армія, 4-й Український фронт) старший лейтенант Бузіков на грудень 1943 р. здійснив 
бойових вильотів, під час яких знищив 3 бомбардувальники, 29 танків, 15 гармат різних 
калібрів, склад боєприпасів і чимало живої сили противника. Загинув при виконанні 
бойового завдання 24.01.1944 р. в районі с. Дніпровка (Кам’янсько-Дніпровський р-н 
Запорізької обл.). Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 13.04.1944 р. Нагороджений 
орденами Леніна, Червоного Прапору, Вітчизняної війни 1 ст., медалями.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 18. 
 
БУРНАЗЯН Сергій Авдійович, нар. 28.05.1918 р. у станиці Великокнязівська, нині 
м. Пролетарськ Ростовської обл., Росія. Вірменин. Після закінчення 9 класів – робітник 
Херсонського металообробного заводу. У Радянській армії з 1938 р. У 1940  закінчив 
Херсонську авіаційну школу Тсоавіахіму і служив в ній льотчиком-інструктором. У діючій 
армії з січня 1942 р. Командир ескадрильї 866-го винищувального авіаційного полку (288-я 
винищувальна авіаційна дивізія, 17-а повітряна армія, Південно-Західний фронт) старший 
лейтенант Бурназян здійснив 224 бойових вильоти. У повітряних боях збив особисто 22 і в 
складі групи 2 літаки противника. 15.04.1943 р. загинув. 02.08.1944 р. присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу посмертно. Нагороджений орденами Леніна, Червоного Прапора, 
Вітчизняної війни 1 ст. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 19. 
 
ВАНЦИН Петро Андрійович, нар. 19.10.1918 р. в с. Булаєво нині Республіки Мордовія, 
Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1938 . У боях з березня 1943 р. Закінчив курси 
молодших лейтенантів. Командир роти 415-го стрілецького полку (1-я стрілецька дивізія, 70-
а армія, 2-й Білоруський фронт) лейтенант Ванцин відзначився в ході Східно-Пруської 
операції. Уміло керував своїм підрозділом і 27.01.1945 р. в боях при форсуванні р. Вісла в 
районі сел. Гручно (біля м. Свеце, Польща) та 31.01.1945  за залізничну станцію Буковець 
(західніше Гручно). Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 10.04.1945 р. Після війни 
продовжував службу в армії. З 1961 р. майор Ванцин – у запасі. Жив у м. Каховка 
Херсонської обл. Нагороджений орденами Леніна, Червоного Прапора, 2-ма орденами 
Червоної Зірки, медалями. Помер 14.11.1972 р. у м. Каховка. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 22. 
 
ВАСИЛЕВСЬКИЙ Петро Лук’янович, нар. 16.01.1908 р. в с. Горностаївка, нині 
смт Херсонської обл., Україна. Українець. У 1938 р. закінчив Харківський 
сільськогосподарський інститут, працював завідувачем сільгоспвідділу Харківського обкому. 
У Радянській армії в 1930-1933 рр. і з липня 1941 р. На фронті з липня 1941 р. Заступник 
командира батальйону 269-го стрілецького полку (136-а стрілецька дивізія, 70-а армія, 2-й 
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Білоруський фронт) старший лейтенант Василевський 20.04.1945  з групою бійців під 
безперервним вогнем противника подолав р. Вест-Одер. У запеклих боях група 2 дні 
утримувала плацдарм у районі населеного пункту Шонінген (південніше м. Щецин, Польща). 
Був поранений, але залишився у лаві. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
29.06.1945 р. Після війни капітан Василевський – у запасі. Нагороджений орденами Леніна, 
Червоного Прапора, Суворова 3 ст., Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. 
Помер 12.01.1997 р. у м. Харків, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 20. 
 
ВАСИЛЬЄВ Іван Дмитрович, нар. 03.10.1897 р. в м. Санкт-Петербург, Росія. Росіянин. У 
Радянській армії з 1919 р. Закінчив офіцерські курси “Постріл”, Військову академію 
ім. М. В. Фрунзе в 1928 р., оперативний факультет цієї ж академії в 1932 р. Командував 
ротою, батальйоном, механізованою бригадою, танковою дивізією. Учасник війни з 1941 р. 
З’єднання і частини 19-го танкового корпусу (4-й Український фронт) під командуванням 
генерал-лейтенанта танкових військ Васильєва наприкінці жовтня 1943 р. вели запеклі бої в 
Північній Таврії, розгромивши і відкинувши ворога до Каховки (Херсонської обл.), у районі 
с. Перекоп (АРКрим) розширили фронт прориву, створивши надійний плацдарм для 
подальшого наступу. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.11.1943 р. Після війни 
продовжував службу в армії. З 1963 р. генерал-полковник танкових військ Васильєв у 
відставці. Нагороджений 3-ма орденами Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, орденом 
Суворова 2 ст., 2-ма орденами Кутузова 1 ст., орденами Вітчизняної війни 1 ст., Червоної 
Зірки, медалями. Помер 24.02.1964 р. у м. Москва, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 21. 
 
ВЕХІН Григорій Іванович, нар. 05.01.1901 р. в с. Єров нині Вологодської обл., Росія. 
Росіянин. У Радянській армії з 1919  У 1922 р. закінчив піхотні курси, в 1933 р. – 
розвідувальні курси, в 1936 р. – 2 курси Військової академії ім. М. В. Фрунзе. Під час 
радянсько-фінської війни 1939-1940 рр. був начальником штабу дивізії. У діючій армії з 
липня 1941 р. Командуючи 350-ю стрілецькою дивізією (13-а армія, 1-й Український фронт), 
генерал-майор Вехін проявив рішучість, мужність і героїзм. Частини дивізії, прорвавши 
15.07.1944 р. оборону противника на Рава-Руському напрямку, стрімко форсували 
рр. Західний Буг і Сян, 29 липня 1944 р. сміливо діяли в ході форсування р. Вісла і в боях при 
захопленні плацдарму, успішно відбивали контратаки ворога на плацдармі. Брав участь у 
штурмі Берліна, звільненні Праги. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 29.05.1945 р. 
Після війни командував дивізією. Закінчив Вищі академічні курси при Військовій академії 
Генштабу в 1948 р. З 1948 р. генерал-майор Вехін у відставці. Жив у м. Херсон. 
Нагороджений 3-ма орденами Леніна, 4-ма орденами Червоного Прапора, орденом Суворова 
2 ст., 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., медалями, Чехословацьким воєнним хрестом. 
Помер 30.12.1989 р. у м. Херсон, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 23. 
 
ВИДРИГАН Микола Захарович, нар. 12.12.1920 р. в с. Козацьке нині смт Бериславського р-
ну Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1940 р. У 1941 р. закінчив 
військову авіаційну школу пілотів. У діючій армії з березня 1942 р. Командир ланки 31-го 
гвардійського винищувального авіаційного полку (6-а гвардійська винищувальна авіаційна 
дивізія, 5-а повітряна армія, 2-й Український фронт) гвардії старший лейтенант Видриган за 
війну здійснив 629 бойових вильотів, провів 57 повітряних боїв, у яких збив особисто 16 і в 
складі групи 2 літаки противника. 15.05.1946 р. йому присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу. Після війни служив у ВПС. Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами Червоного 
Прапора, орденом Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 12.07.1946 р. загинув в авіаційній 
катастрофі. Похований у м. Херсон, Україна.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 29. 
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ВИСОВІН Костянтин Гаврилович, нар. в 1918 р. в с. Прогної, нині Геройське 
Голопристанського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1941 р. З 
цього ж року на фронті. Розвідник 70-го гвардійського стрілецького полку (24-а гвардійська 
стрілецька дивізія, 2-а гвардійська армія, 4-й Український фронт) гвардії рядовий Висовін 
09.05.1944 р. у складі групи розвідників на човні під вогнем противника подолав Північну 
бухту в Севастополі, брав участь у захопленні плацдарму, відбитті атак ворога. Рішучі дії 
розвідників допомогли підрозділам полку успішно форсувати бухту. У цьому бою загинув. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. посмертно. Нагороджений 
орденами Леніна, Слави 3 ст., медаллю. Школа в с. Геройське названа його ім’ям.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 25. 
 
ВІНЕР Леонід Леонідович, нар. 04.03.1922 р. у м. Херсон, Україна. Українець. У Радянській 
армії з серпня 1941 р. У діючій армії з березня 1942 р. Відділення автоматників 34-ї 
гвардійської окремої танкової бригади (6-а гвардійська армія, 1-й Прибалтійський фронт) під 
командуванням гвардії старшого сержанта Вінера 24.06.1944 р. першим форсувало Західну 
Двіну у с. Ніколаєво (Вітебської обл., Білорусь), сміливо вступило в бій на лівому березі 
річки, виявляючи систему вогню противника. Загинув у бою. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 22.07.1944 р. посмертно. Нагороджений орденами Леніна, Червоної Зірки, 
медалями. Ім’ям Героя названа вулиця в м. Херсон. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 24. 
 
ВОЛОВОДОВ Борис Наумович, нар. 19.07.1914 р. в м. Грозний, Чечня. Росіянин. У 
Військово-Морському Флоті з 1942 р. В 1938 р. закінчив Херсонську льотну школу. Служив 
пілотом-інструктором в школі пілотів ВПС ВМФ. На фронті з 1943 р. Закінчив курси 
командирів ланок. Командуючи ескадрильєю 47-го штурмового авіаційного полку (ВПС 
Чорноморського флоту), лейтенант Воловодов брав участь у боях зі звільнення Таманського 
півострова, підтримував десант на Керченський півострів. Здійснив 15 бойових вильотів на 
штурмування ворожих військ. Його ескадрилья потопила 2 вартових кораблі і 4 швидкохідні 
десантні баржі. 03.11.1943 р. в районі сел. Ельтіген (нині в межах м. Керч), виявивши 
ворожий бомбардувальник, таранним ударом збив його, при цьому сам загинув. 17.11.1943 р. 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу посмертно. Нагороджений орденом Леніна, 
медалями.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 26. 
 
ВОРОНІН Іван Федорович, нар. 15.06.1916 р. в с. Мухіно нині Липецької обл., Росія. 
Росіянин. У Військово-Морському Флоті з 1935 р. У 1938 р. закінчив Єйське військово-
морське авіаційне училище. Учасник радянсько-японської війни 1945 р. Авіаційна 
ескадрилья 37-го штурмового авіаційного полку (12-а штурмова авіаційна дивізія, ВПС 
Тихоокеанського флоту), якою командував капітан Воронін, наносила удари по японських 
кораблях і портах Расін (Наджин) і Юкі (Унгі) в Кореї. Були потоплені танкер та есмінець, 
знищено 3 зенітні батареї, розбиті 2 ешелони з військами і технікою противника. 
14.09.1945 р. присвоєно звання Героя Радянського Союзу. У 1955 р. закінчив Військово-
морську академію. З 1962 р. полковник Воронін – у запасі. Жив у м. Херсон. Нагороджений 
орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, орденами Вітчизняної війни 1 ст., 
Червоної Зірки, медалями. Помер 26.06.1997 р. у м. Херсон, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 27. 
 
ВОРОТНИК Степан Григорович, нар. 06.01.1908 р. в с. Нехвороща нині Новосанжарського 
р-ну Полтавської обл., Україна. Українець. У Радянській армії в 1930-1932 рр. і з 1933 р. У 
1934 р. закінчив військову авіаційну школу льотчиків. Служив льотчиком в авіаційних 
частинах КВО. У діючій армії з червня 1941 р. Командир ескадрильї 503-го штурмового 
авіаційного полку (206-а штурмова авіаційна дивізія, 8-а повітряна армія, 4-й Український 
фронт) капітан Воротник до літа 1944 р. здійснив 128 бойових вильотів. Звання Героя 
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Радянського Союзу присвоєно 02.08.1944 р. У 1953 р. закінчив Краснодарську вищу 
офіцерську школу штурманів. З 1954 р. майор Воротник – у запасі. Нагороджений орденом 
Леніна, 4-ма орденами Червоного Прапора, орденами Вітчизняної війни 1 ст., Червоної 
Зірки, медалями. Помер 03.12.1991 р. у м. Чернігів, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 28. 
 
ГАЛУСТАШВІЛІ (Галустян) Сократ Олексійович, нар. 15.10.1920 в с. Уплісцихе, нині 
регіону Шида Картлі, Грузія. Грузин. У Радянській армії з 1940 р. На фронті з серпня 1941 р. 
Кулеметник 8-го гвардійського окремого кулеметно-артилерійського батальйону (1-й 
гвардійський укріплений район, 28 армія, 3-й Український фронт) гвардії рядовий 
Галусташвілі 14.03.1944 р. подолав Дніпровський лиман у районі с. Касперівка (Білозерський 
р-н Херсонської обл.). 16.03.1944 р., відбиваючи атаку противника, до останнього патрона 
розстрілював ворога з кулемета, а потім бився врукопашну. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 03.06.1944 р. У квітні 1945 р. демобілізований через поранення. Нагороджений 
орденами Леніна, Червоної Зірки, медалями. Помер 29.03.1981 р. у м. Горі, Грузія.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 30. 
 
ГАРДЕМАН Григорій Іванович, нар. в 1907 р. в с. Софіївка нині Бериславського р-ну 
Херсонської обл. Єврей. З 1941 р. у Радянській армії. На фронті з липня 1941 р. Політрук 
роти 71-го стрілецького полку (30-а стрілецька дивізія, 56-а армія, Південний фронт) 
Гардеман 28.01.1942 р., прийнявши в ході наступу командування ротою, виконав бойове 
завдання. 08.03.1942 р. рота під його командуванням стрімкою атакою опанувала опорним 
пунктом противника в районі с. Ряжене (Ростовської обл.) на р. Міус. При відбитті ворожих 
контратак, підбивши танк супротивника, особистим прикладом надихав бійців на подвиги. 
Загинув у цьому бою. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 31.03.1943 р. посмертно. 
Нагороджений орденом Леніна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 31. 
 
ГЛИНКА Борис Борисович, нар. 27.9.1914 р. в м. Кривий Ріг нині Дніпропетровської обл., 
Україна. Українець. У 1936 р. закінчив школу льотчиків ЦПФ в м. Херсон і був залишений в 
ній інструктором. У Радянській армії з 1939 р. З 1940 р. після закінчення Одеської військової 
авіаційної школи служив в ній інструктором-льотчиком. На фронтах війни з червня 1941 . 
Ад’ютант ескадрильї 45-го винищувального авіаційного полку (216-я змішана авіаційна 
дивізія, 4-а повітряна армія, Північно-Кавказький фронт) лейтенант Глинка до кінця квітня 
1943 р. здійснив 200 бойових вильотів, у повітряних боях збив 10 літаків супротивника. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 24.05.1943 р. Після війни продовжував службу у 
ВПС. У 1952 р. полковник Глинка закінчив Військово-повітряну академію. Служив у 
Борисо-Глібському військовому авіаційному училищі, в Центрі підготовки космонавтів. 
Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, орденами Вітчизняної 
війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. Помер 11.05.1967 р. сел. Чкаловське Московської обл., 
Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 32. 
 
ГЛОБІН Микола Іванович, нар. 21.07.1920 р. на хуторі Овдянський нині Лебединського р-
ну Сумської обл., Україна. Українець. У 1939 р. закінчив Херсонську авіаційну школу. У 
Радянській армії з 1940 р. У 1941 р. закінчив Ворошиловоградську військову авіаційну 
школу пілотів. У боях з листопада 1943 р. Командир ланки 525-го штурмового авіаційного 
полку (227-а штурмова авіаційна дивізія, 8-й штурмовий авіаційний корпус, 8-а повітряна 
армія, 4-й Український фронт) старший лейтенант Глобін до кінця війни здійснив 
100 бойових вильотів на штурмування аеродромів, залізничних ешелонів, опорних пунктів, 
скупчень військ противника і завдав ворогові великих втрат. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 29.06.1945 р. Після війни продовжував службу у ВПС. З 1961 р. полковник 
Глобін – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, 
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орденом Олександра Невського, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., 3-ма орденами 
Червоної Зірки, медалями. Помер 26.06.1981 р. у м. Запоріжжя, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 33. 
 
ГНІДИЙ Олександр Олексійович, нар. 22.11.1914 р. в с. Царицин Кут, нині с. Приморське 
Василівського р-ну Запорізької обл., Україна. Українець. У Військово-Морському Флоті з 
1934 р. У 1936 р. закінчив школу військових пілотів. Брав участь у радянсько-фінській війні 
1939-1940 рр. Командир ескадрильї 40-го авіаційного полку пікіруючого бомбардувальників 
(13-а авіаційна дивізія пікіруючих бомбардувальників, ВПС Чорноморський флоту) капітан 
Гнідий до середини жовтня 1944 р. здійснив 140 бойових вильотів, потопив міноносець, 
підводний човен, 6 барж, транспорт і тральщик противника, підірвав залізничний міст, 
знищив 15 літаків на землі та багато іншої бойової техніки ворога. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 06.03.1945 р. Після війни продовжував службу у ВМФ. У 1951 р. закінчив 
Військово-морську академію. З 1960 р. полковник Гнідий – у запасі. Нагороджений орденом 
Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, орденами Олександра Невського, Вітчизняної 
війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. Помер 14.04.1983 р. у м. Ленінград (нині м. Санкт-
Петербург, Росія). 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 34. 
 
ГОЛУБЄВ Георгій Гордійович, нар. 07.04.1919 р. в с. Жгутово нині Красноярського краю, 
Росія. Росіянин. З 1940 р. у Радянській Армії. У 1941 р. закінчив Ульяновську військову 
авіаційну школу льотчиків. На фронті з вересня 1942 р. Командир ланки 16-го гвардійського 
винищувального авіаційного полку (9-а гвардійська винищувальна авіаційна дивізія, 6-й 
гвардійський винищувальний авіаційний корпус, 2-а повітряна армія, 1-й Український 
фронт) гвардії старший лейтенант Голубєв на березень 1945 р. здійснив 252 успішних 
бойових вильоти, в 56 повітряних боях особисто збив 12 літаків супротивника. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 27.06.1945 . У 1952 р. закінчив Військово-повітряну академію. 
З 1977 р. полковник Голубєв – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами 
Червоного Прапора, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., орденом Вітчизняної війни 2 ст., 
3-ма орденами Червоної Зірки, орденом “За службу Батьківщині у ЗС СРСР” 3 ст., медалями. 
Помер 12.04.2005 р. у м. Київ, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 35. 
 
ГОРОБЕЦЬ Тарас Павлович, нар. 25.02.1901 р. в с. Софіївка нині Каховського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1922 р. Закінчив у 1925 р. 
Одеську військову піхотну школу, у 1937 р. – офіцерські курси “Постріл”. Учасник війни з 
червня 1941 р. У 1942 р закінчив прискорений курс Військової академії ім. М. В. Фрунзе. 
Командир 337-ї стрілецької дивізії (27-а армія, 2-й Український фронт) полковник Горобець 
вміло організував 05.03.1944 р. прорив оборони противника в районі с. Чижівка 
(Звенигородський р-н Черкаської обл.). Переслідуючи противника, дивізія форсувала річки 
Гірський Тікич, Південний Буг, Дністер. За 14 днів наступу в бездоріжжя дивізія пройшла з 
боями 280 км, звільнила 68 населених пунктів, знищила велику кількість живої сили і 
техніки противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 17.05.1944 р. До 1953 р. 
генерал-майор Горобець служив в армії. Командував дивізією. Нагороджений 2-ма орденами 
Леніна, орденами Червоного Прапора, Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., Олександра Невського, 
медалями. Помер 06.12.1960 р. у м. Київ, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 36. 
 
ГРЕЧИХІН Микита Артемович, нар. в 1903 р. в м. Ігрень, нині в межах м. Дніпропетровськ, 
Україна. Українець. У березні 1942 р. призваний в армію Пахтачинським РВК 
Самаркандської обл. і направлений на фронт. Помічник командира взводу 1185-го 
стрілецького полку (356-а стрілецька дивізія, 61-а армія, Центральний фронт) старшина 
Гречихін відзначився 28.09.1943 р. при форсуванні Дніпра. Розшукав п’ять човнів і на чолі 
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групи бійців першим переправився через річку, вогнем з кулеметів підтримають переправу 
батальйону. У бою 04.10.1943 р. в районі с. Пірки (Гомельської обл., Білорусь) з групою 
солдат зайшов у тил супротивника, знищив багато гітлерівців. Дії групи сприяли просуванню 
батальйону. У боях за с. Богуславець (Гомельської обл.) 29.11.1943 р. загинув. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 15.01.1944 р. Нагороджений орденом Леніна. Похований у 
братській могилі в м. Хойніки.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 37. 
 
ГРИДАСОВ Дмитро Тихонович, нар. 23.02.1925 р. в с. Рубанівка нині Великолепетиського 
р-ну Херсонської обл., Україна. Росіянин. У Радянській армії з 1943 р. На фронті з жовтня 
1943 р. 08.04.1944 р. при прориві сильно укріпленої оборони противника в районі 
сел. Каранки (Джанкойський р-н АРКрим) кулеметник 846-го стрілецького полку (267-а 
стрілецька дивізія, 51-а армія, 4-й Український фронт) рядовий Гридасов знищив 9 ворожих 
вогневих точок, станковий кулемет у дзоті. У боях 13 і 14 квітня 1944 р., беручи участь у 
відбитті 5 контратак противника у сел. Зуя (нині смт Білогірського р-ну АР Крим), влучним 
вогнем знищив чимало гітлерівців. Будучи поранений, залишився у строю. Загинув 
16.01.1945 р. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. посмертно. 
Нагороджений орденом Леніна, медаллю. Похований у с. Мокранце (Кошицький край, 
Словаччина). Бюст Героя встановлений у рідному селі. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 38. 
 
ГРИШИН Іван Трифонович, нар. в 1919 р. в с. Новомиколаївка нині Іванівського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1939 р. Закінчив Уфимське 
військове піхотне училище в 1941 р. Учасник війни з червня 1941 . Заступник командира 
батальйону 78-го стрілецького полку (74-а стрілецька дивізія, 57-а армія, 3-й Український 
фронт) капітан Гришин 11.11.1944 р. першим в полку з групою бійців форсував Дунай у 
районі м. Апатин, Сербія. Захопивши плацдарм на правому березі, воїни забезпечили 
переправу свого батальйону, потім полку. У боях на плацдармі, будучи поранений, не пішов 
з поля бою. Загинув 12.11.1944 р. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. 
посмертно. Нагороджений орденами Леніна, Червоної Зірки.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 40. 
 
ГРІДІН Веніамін Захарович, нар. 10.12.1918 р. в с. Соломатово нині Кіровської обл., Росія. 
Росіянин. У Радянській армії з 1939 р. Закінчив Владивостокське військове піхотне училище 
в 1941 р., офіцерські курси “Постріл” у 1942 р. На фронтах війни з травня 1942 . У ніч на 
10.03.1944 р. механізований батальйон 4-ї гвардійської механізованої бригади (2-й 
гвардійський механізований корпус, 28-а армія, 3-й Український фронт) під командуванням 
гвардії старшого лейтенанта Грідіна одним з перших в бригаді форсував Дніпро в районі 
с. Червоний Маяк (Бериславський р-н Херсонської обл.) і захопив плацдарм на правому 
березі річки. Успішно діяли бійці його батальйону і при форсуванні р. Інгулець. 13.03.1944 р. 
в нічному бою батальйон вибив гітлерівців з укріпленого опорного пункту і захопив трофеї. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. З 1946 р. майор Грідін – у запасі. 
Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоної Зірки, медалями. Помер 
23.10.1981 р. у м. Тамбов, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 39. 
 
ГУБАЙДУЛЛІН Мінігалі Хабібуллович, нар. 28.10.1923 р. в с. Уршакбашкара-мали, 
Республіка Башкортостан. Башкир. В Радянській армії з 1942 р. Закінчив піхотне училище в 
1942 р. У боях з жовтня 1942 р. 08.03.1944 р. в бою за с. Дудчани (Нововоронцовський р-н 
Херсонської обл.) кулеметний взвод 309-го гвардійського стрілецького полку (109-а 
гвардійська стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й Український фронт) гвардії лейтенанта 
Губайдулліна штурмував ворожий дзот. Будучи тяжко поранений, Губайдуллін тілом закрив 
амбразуру дзоту. Бійці рвонулися вперед і виконали бойове завдання. Звання Героя 
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Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. посмертно. Нагороджений орденами Леніна, 
Червоної Зірки. Похований на кургані біля с. Дудчани, де встановлено пам’ятник, вулиці в 
Дудчанах, Херсоні, Бериславі, Нововоронцовці носять ім’я Героя. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 41. 
 
ГУМАНЕНКО Володимир Полікарпович, нар. 27.07.1911 р. в сел. Скадовськ, нині місто 
Херсонської обл., Україна. Українець. У Військово-Морському Флоті з 1933 р. Призваний 
Сімферопольським МВК. Закінчив курси командирів торпедних катерів в 1935 р., курси 
підготовки комскладу Балтійського флоту в 1939 р. Учасник війни з червня 1941 р. 
13.07.1941 р., 01.08.1941 р. і 27.09.1941 р. загін 2-го дивізіону торпедних катерів 
(Балтійський флот) під командуванням старшого лейтенанта Гуманенка вів бої з ворожими 
кораблями, потопивши при цьому 2 великих транспорти і 2 міноносця, пошкодивши 
2 міноносці і баржу. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 3.4.1942 р. Після війни 
продовжував службу у ВМФ. Нагороджений орденом Леніна, 4-ма орденами Червоного 
Прапора, орденами Ушакова 2 ст., Олександра Невського, Вітчизняної війни 1 ст., Червоної 
Зірки, медалями. Помер 17.02.1982 р. у м. Ленінград (нині м. Санкт-Петербург, Росія). У 
музеї Скадовська встановлено бюст Героя. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 42. 
 
ГУМЕНЮК Семен Олександрович, нар. 16.07.1914 р. в с. Слобода-Дашковецька нині 
Вінницького р-ну Вінницької обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1936 р. Закінчив 
курси молодших лейтенантів у 1939 р. На фронті з вересня 1941 р. У ніч на 12.03.1944 р. рота 
144-го гвардійського стрілецького полку (49-а гвардійська стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й 
Український фронт) під командуванням гвардії старшого лейтенанта Гуменюка однією з 
перших форсувала Дніпро в районі с. Садове (Білозерський р-н Херсонської обл.), захопила і 
втримала плацдарм на правому березі. 14 березня в бою у с. Киселівка вміло організував 
відбиття контратак противника. Будучи поранений, не залишив поля бою. Загинув 
17.03.1944 р. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Нагороджений 
орденом Леніна.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 43. 
 
ДЕМИДЕНКО Іван Савич, нар. 23.02.1921 р. в с. Алтинівка нині Кролевецького р-ну 
Сумської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1940 р. У діючій армії з 1941 р. 
Наводчик знаряддя 34-го гвардійського артилерійського полку (6-а гвардійська стрілецька 
дивізія, 60-а армія, Центральний фронт) сержант Демиденко в боях на Курській дузі 
07.07.1943 р. прямою наводкою підбив 2 танки противника. 23 вересня 1943 р. у складі 
підрозділу одним з перших переправився через Дніпро в районі с. Теремці (нині 
Іванківського р-ну Київської обл.) вогнем гармати забезпечив підрозділу захоплення і 
утримання плацдарму. При форсуванні Прип’яті в районі м. Чорнобиль першим 
переправився на правий берег річки, при відбитті ворожих контратак знищив протитанкову 
гармату. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 16.10.1943 р. Після війни 
демобілізований. Працював у м. Генічеськ Херсонської обл. в системі райспоживспілки. 
Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., медалями. Помер 20.08.1981 р. у 
с. Алтинівка Сумської обл., Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 44. 
 
ДЕНИСОВ Костянтин Дмитрович, нар. 27.08.1915 р. в с. Большоє Соколово нині 
Московської обл., Росія. Росіянин. У Військово-Морському Флоті з 1934 р. У 1936 р. 
закінчив Єйську військово-морську авіаційну школу. Брав участь у боях біля оз. Хасан у 
1938 р. На фронтах війни з 1941 р. Командир 7-го винищувального авіаційного полку (62-я 
винищувальна авіаційна бригада, ВПС Чорноморський флоту) підполковник Денисов до 
жовтня 1942 р. здійснив 233 бойових вильоти, у повітряних боях збив особисто 7 і в складі 
групи 6 ворожих літаків. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 23.10.1942 р. Після 
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війни служив у ВМФ. Нагороджений орденом Леніна, 4 орденами Червоного Прапора, 
орденами Суворова 3 ст., Ушакова 3 ст., Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки, “За службу 
Батьківщині у ЗС СРСР” 3 ст., медалями. Помер 20.11.1988 р. у м. Москва, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 45. 
 
ДОБРОСОЦЬКИХ Володимир Митрофанович, нар. 25.06.1921 р. в с. Рудкін нині 
Воронезької обл., Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1940 р. У 1941 р. закінчив Орловське 
військове піхотне училище. У діючій армії з червня 1941 р. Командир батальйону 1040-го 
стрілецького полку (295-а стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й Український фронт) капітан 
Добросоцьких відзначився навесні 1944 р. У ніч на 13 березня 1944 р. батальйон під його 
командуванням, долаючи вогонь противника, форсував Дніпро у м. Херсон, захопив 
плацдарм на його правому березі з незначними для себе втратами. Стрімкою атакою 
увірвався на західну околицю Херсона. Організував штурмові групи для ведення бою на 
вулицях міста. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. З 1955 р. майор 
Добросоцьких – у запасі. Нагороджений орденами Леніна, Червоного Прапора, медалями. 
Помер 11.02.1959 р. у м. Воронеж, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 46. 
 
ДОЛІНА Марія Іванівна, нар. 18.12.1920 р. в с. Шарівка Омської обл., Росія. Українка. 
Закінчила Херсонську авіаційну школу в 1939 р. Працювала льотчиком-інструктором 
Дніпропетровського, потім Нікопольського аероклубів Тсоавіахіма. У Радянській армії з 
1941 р. У діючій армії з липня 1941 р. У 1942  закінчила Енгельску військову авіаційну 
школу. Заступник командира ескадрильї 125-го гвардійського бомбардувального авіаційного 
полку (4-а гвардійська бомбардувальна авіаційна дивізія, 1-й гвардійський бомбардувальний 
авіаційний корпус, 3-а повітряна армія, 1-й Прибалтійський фронт) гвардії капітан Долина до 
січня 1945 р. здійснила 63 бойових вильоти, скинула на об'єкти противника 45 000 кг бомб. У 
6 повітряних боях збила в групі 3 винищувачі супротивника. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 18.08.1945 р. Після війни – заступник командира бомбардувального 
авіаційного полку. З 1950 р. – у запасі. Нагороджена орденом Леніна, 2-ма орденами 
Червоного Прапора, орденом Вітчизняної війни 1 ст., медалями. Почесний громадянин 
м. Києва, де померла 03.03.2010 р.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 47. 
 
ДОРОФЄЄВ Олександр Петрович, нар. 25.08.1895 р. в сел. Медвежа Гора, Карелія. Карел. 
Учасник Першої світової війни. У Червоній гвардії з 1917 р. У Радянській армії в 1918-
1928 рр. і з 1933 р. У 1919 р. закінчив Вищу штабну школу, в 1940 р. – Військову академію 
ім. М. В. Фрунзе. Учасник Другої світової війни з червня 1941 р. Командир 295-ї стрілецької 
дивізії (28-а армія, 3-й Український фронт) полковник Дорофєєв відзначився навесні 1944 р. 
У ніч на 13 березня дивізія під його командуванням форсувала Дніпро у районі Херсона, 
захопила плацдарм і, розвиваючи наступ, брала участь у визволенні м. Херсон, завдавши 
противнику великих втрат у живій силі і техніці. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
19.03.1944 р. Після війни продовжував службу в армії на командних посадах. З 1954 р. 
генерал-майор Дорофєєв у відставці. Нагороджений 3-ма орденами Леніна, 3-ма орденами 
Червоного Прапора, орденами Кутузова 2 ст., Вітчизняної війни 1 ст., медалями. Помер 
25.02.1971 р. у м. Москва, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 48. 
 
ДРОВНИК Володимир Михайлович, нар. 19.04.1924 р. в с. Новогригорівка Генічеського р-
ну Херсонської обл., Україна. Росіянин. У Радянській армії з 1943 р. В боях з жовтня 1943 р. 
Кулеметник 262-го гвардійського стрілецького полку (87-а гвардійська стрілецька дивізія, 
43-а армія, 3-й Білоруський фронт) гвардії молодший сержант Дровник відзначився при 
прориві оборони противника на підступах до м. Кенігсберг (нині Калінінград). 08.04.1945 р. 
під час вуличних боїв, встановивши ручний кулемет на горищі будинку, вів влучний вогонь 
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по контратакуючих гітлерівцях. Загинув у бою 14.04.1945 р. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 19.04.1945 р. Нагороджений орденом Леніна, медалями. У м. Генічеськ 
встановлені бюст Героя і меморіальна дошка.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 49. 
 
ДУБИНДА Павло Христофорович, нар. 25.07.1914 р. в с. Прогної, нині Геройське 
Голопристанського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. У Військово-Морському 
Флоті з 1936 р. Учасник війни з червня 1941 р. Служив на крейсері “Червона Україна” 
Чорноморського флоту, а після загибелі крейсера, з листопада 1941 р., – у морській піхоті. 
При обороні Севастополя був важко контужений і потрапив у полон, втік і з березня 1944 р. 
знову служив у лавах Радянської армії. Успішно діяв взвод 293-го гвардійського 
стрілецького полку (96-а гвардійська стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й Білоруський фронт) 
під командуванням гвардії старшини Дубинди в боях на південний захід від Кенігсберга 
(нині Калінінград). 21.03.1945 р. взвод відбив контратаки переважаючих сил противника. 
Коли скінчилися боєприпаси, Дубинда захопив ворожий кулемет і відкрив вогонь по 
противнику, змусивши його відступити. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
29.06.1945 р. Після війни старшина Дубинда демобілізований. Служив боцманом на кораблі 
антарктичної китобійної флотилії “Слава”. Жив у Херсоні. Нагороджений орденами Леніна, 
Богдана Хмельницького 3 ст., Вітчизняної війни 1 ст., Слави 1, 2 і 3 ст., медалями. Помер 
22.10.1992 у м. Херсон. Ім’ям Героя названо площу у м. Херсоні. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 50. 
 
ДУНАЄВ Сергій Іларіонович, нар. 27.01.1903 в сел. Скадовськ, нині місто Херсонської обл., 
Україна. Українець. У Радянській армії з 1920 р. Закінчив Московську школу прикордонних 
військ у 1935 р., Військову академію ім. М. В. Фрунзе в 1941 р. Учасник війни з червня 
1941 р. 108-а гвардійська стрілецька дивізія (46-а армія, 2-й Український фронт) під 
командуванням гвардії полковника Дунаєва в ніч на 05.12.1944 р. форсувала р. Дунай в 
районі Ерчі (Угорщина) і, долаючи опір противника, опанувала великим вузлом його 
оборони, перерізавши шосе і залізниці дорогу Будапешт-Ерчі. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 28.04.1945 р. Після війни продовжував службу в армії. З 1955 р. гвардії 
полковник Дунаєв – у запасі. Нагороджений 2-ма орденами Леніна, 3-ма орденами 
Червоного Прапора, орденами Кутузова 2 ст., Вітчизняної війни 2 ст., Червоної Зірки, 
медалями. Помер 26.06.1971 р. у м. Москва, Росія. Ім’ям Героя названі вулиці в Миколаєві та 
Одесі. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 51. 
 
ЄЛЕЦЬКИХ Гаврило Никифорович, нар. 08.04.1919 р. в с. Петровські Круги нині Липецької 
обл., Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1939 р. В 1940 р. закінчив Харківське військове 
авіаційне училище. На фронтах війни з червня 1941 р. Штурман ескадрильї 8-го окремого 
розвідувального авіаційного полку (8-а повітряна армія, 4-й Український фронт) капітан 
Єлецьких до березня 1944 р. здійснив 167 бойових вильотів на повітряну розвідку і 
бомбардування живої сили і техніки противника. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 01.07.1944 р. У 1949 р. закінчив Військово-повітряну академію, працював у ній 
викладачем. З 1979 р. полковник Єлецьких – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма 
орденами Червоного Прапора, орденом Вітчизняної війни 1 і 2 ст., 2-ма орденами Червоної 
Зірки, орденом “За службу Батьківщині у ЗС СРСР” 3 ст., медалями, іноземними орденами і 
медалями. Помер 30.10.2003 р. у сел. Моніно Московської обл., Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 53. 
 
ЄМЕЛЬЯНОВ Георгій Васильович, нар. 10.12.1923 р. в сел. Началово нині Астраханської 
обл., Росія. Росіянин. У Радянській армії з червня 1941 р. У 1942 р. закінчив школу 
молодших командирів. У боях з червня 1942 р. Командир стрілецького відділення 149-го 
гвардійського стрілецького полку (49-а гвардійська стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й 
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Український фронт) гвардії сержант Ємельянов у числі перших 11.03.1944 р. переправився 
через Дніпро в 3 км на захід м. Берислав (нині Херсонської обл.) і гранатою знищив вогневу 
точку противника, потім з бійцями підірвав дот, чим сприяв переправі батальйону. Звання 
Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. У 1944 р. закінчив курси молодших 
лейтенантів. Після війни звільнений у запас. Нагороджений орденом Леніна, медалями. 
Помер 10.03.1971 р. у м. Астрахань, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 52. 
 
ЖИХАРЄВ Василь Дмитрович, нар. 01.01.1908 р. в с. Кайла нині Кемеровської обл., Росія. 
Росіянин. У Радянській армії з 1933 р. У 1934 р. закінчив Одеську військову школу пілотів. У 
боях з 1942 р. Командир ескадрильї 74-го гвардійського штурмового авіаційного полку (1-а 
гвардійська штурмова авіаційна дивізія, 8-а повітряна армія, 4-й Український фронт) гвардії 
майор Жихарєв до грудня 1943 р. здійснив 315 бойових вильотів. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 13.04.1944 р. Після війни продовжував службу в армії. Закінчив вищі 
офіцерські курси. З 1950 р. підполковник Жихарєв – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 
3-ма орденами Червоного Прапора, орденами Суворова 3 ст., Вітчизняної війни 1 ст., 
Олександра Невського, Червоної Зірки, медалями. Помер 10.08.1979 р. у м. Новосибірськ, 
Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 54. 
 
ЗАВАЛІН Віктор Васильович, нар. 11.12.1921 р. в с. Пеньє нині Владимирської обл., Росія. 
Росіянин. У Радянській армії з квітня 1941 р. У боях з серпня 1942 р. Командир відділення 3-
го мотострілецького батальйону (2-я механізована бригада, 5-й механізований корпус, 6-а 
танкова армія, 2-й Український фронт) молодший сержант Завалін у ніч на 20.03.1944 р. з 
відділенням першим у батальйоні переправився через р. Дністер в районі м. Могилів-
Подільський (Вінницької обл.) і захопив рубіж на правому березі. Разом з бійцями відбив 
15 контратак противника, завдавши йому великих втрат, що сприяло подоланню річки 
батальйоном. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 13.09.1944 р. У червні 1946 р. 
демобілізований. Працював фрезерувальником у м. Херсон. Нагороджений орденом Леніна, 
медалями. Помер 12.05.1978 р. у м. Херсон, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 56. 
 
ЗАГНОЙ Володимир Карпович, нар. у 1926 р. в с. Рубанівка Великолепетиського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Українець. У грудні 1943 р. призваний до Радянської армії і 
направлений на фронт. Кулеметник 175-го гвардійського стрілецького полку (58-а 
гвардійська стрілецька дивізія, 5-а гвардійська армія, 1-й Український фронт) гвардії рядовий 
Загной 23.01.1945 р. одним із перших переправився через р. Одер в районі с. Деберен 
(Опольське воєводство, Польща). З човна відкрив вогонь з кулемета, чим сприяв успішній 
переправі інших підрозділів батальйону. 24 січня 1945 р. в боях за плацдарм на правому 
березі знищив близько двох десятків гітлерівців. Був смертельно поранений і помер 
27.01.1945 р. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 10.04.1945 р. Нагороджений 
орденами Леніна, Слави 3 ст., медаллю. У с. Рубанівка встановлено бюст, в 
с. Новомиколаївка – стела. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 57. 
 
ЗАХАРОВ Микола Сергійович, нар. 10.08.1921 р. у м. Чебоксари нині Чуваської Республіки, 
Росія. Росіянин. У Радянській армії з червня 1941 р. На фронтах війни з серпня 1942 р. 
Штурман 166-го гвардійського штурмового авіаційного полку (10-а штурмова авіаційна 
дивізія, 17-а повітряна армія, 3-й Український фронт) гвардії старшина лейтенант Захаров на 
лютий 1945 р. здійснив 131 бойовий виліт на штурмування залізничних станцій, вогневих 
засобів, живої сили та техніки противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
29.06.1945 р. У 1950 р. закінчив Військово-повітряну академію. З 1967 р. полковник Захаров 
– у запасі. Жив у м. Херсон, працював у проектному інституті. Нагороджений орденом 
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Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапору, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., 
медалями. Помер 12.12.2001 р. у м. Херсон, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 58. 
 
ЗВЯГІН Олександр Євстахійович, нар. 23.10.1922 р. в с. Пуйко нині Ямало-Ненецького 
автономного округу, Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1941 р. У 1942 р. закінчив Омську 
школу пілотів. На фронтах війни з жовтня. 1943 р. Старший льотчик 208-го штурмового 
авіаційного полку (227-а штурмова авіаційна дивізія, 8-й штурмовий авіаційний корпус, 8-а 
повітряна армія, 4-й Український фронт) лейтенант Звягін до кінця війни здійснив 
215 бойових вильотів. Збив у повітряних боях 3 літаки противника особисто і 2 в групі. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 15.05.1946 р. Після війни продовжував службу у 
ВПС. З 1960 р. майор Звягін – у відставці. Жив у м. Херсон. Нагороджений орденом Леніна, 
4-ма орденами Червоного Прапора, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., 3-ма орденами 
Червоної Зірки, медалями. Помер 26.03.1991 р. у м. Херсон, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 59. 
 
ЗОЛІН Іван Леонтійович, нар. 20.07.1907 р. в с. Ключі нині Пермської обл., Росія. Росіянин. 
У Радянській армії з 1933 р. Закінчив Оренбурзьке військове авіаційне училище. Учасник 
війни з 1941 р. Заступник командира ескадрильї 242-го бомбардувального авіаційного полку 
(5-а резервна авіаційна група, Південний фронт) старший лейтенант Золін здійснив 
28 бойових вильотів. 23.09.1941 р. його літак був підбитий. Відважний льотчик направив 
палаючий бомбардувальник на ворожу переправу через Дніпро. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 06.06.1942 р. посмертно. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 60. 
 
ЗОЛОТУХІН Михайло Афанасійович, нар. 13.09.1918 р. в с. Баландіно нині Оренбурзької 
обл., Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1938 р. Закінчив Ташкентське військове піхотне 
училище в 1940 р., служив у ньому командиром курсантського взводу. У боях з квітня 
1942 р. Командир батальйону 1038-го стрілецького полку (295-а стрілецька дивізія, 28-а 
армія, 3-й Український фронт) капітан Золотухін відзначився навесні 1944 р. при форсуванні 
Дніпра. Ретельно розвідавши вогневі точки й інженерні споруди противника, батальйон на 
плотах і човнах переправився в районі Херсона, вибив гітлерівців і захопив плацдарм. У ніч 
на 13.03.1944 р. батальйон розширив плацдарм, відбив за 3 дні понад 50 контратак і сприяв 
переправі головних сил дивізії. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. 
Після війни закінчив офіцерські курси “Постріл”. Нагороджений орденами Леніна, 
Олександра Невського, Червоної Зірки, медалями. Помер 21.02.1968 р. у м. Златоуст 
Челябінської обл., Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 61. 
 
ЗЮЗІН Дмитро Васильович, нар. 01.11.1921 р. в м. Майкоп нині Адигея, Росія. Росіянин. 
Закінчив аероклуб, Єйське військово-морське авіаційне училище. У ВМФ з 1938 р. У боях з 
вересня 1942 р. Заступник командира ескадрильї 11-го гвардійського винищувального 
авіаційного полку (1-я мінно-торпедна авіаційна дивізія, ВПС Чорноморського флоту) 
гвардії старший лейтенант Зюзін до квітня 1944 р. здійснив 535 бойових вильотів на 
штурмування військ ворога, супровід бомбардувальників і штурмовиків, повітряну розвідку. 
У 51 повітряному бою збив 15 літаків. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
16.05.1944 р. У 1945 р. закінчив Вищі офіцерські курси ВПС ВМФ. Командував ескадрильєю 
винищувального авіаційного полку Тихоокеанського флоту. Брав участь у радянсько-
японській війні 1945 р. З 1957 р. полковник Зюзін – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 
2-ма орденами Червоного Прапора, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки, 
медалями. Помер 12.07.1976 р. у м. Жуковський Московської обл., Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 62. 
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ЗЮЗЬ Іван Іванович, нар. у 1925 р. в с. Любимівка Каховського р-ну нині Херсонської обл., 
Україна. Українець. У діючій армії з вересня 1943 р. Кулеметник 665-го стрілецького полку 
(216-а стрілецька дивізія, 51-а армія, 4-й Український фронт) рядовий Зюзь 07.11.1943 р. у 
складі передового загону брав участь у визволенні с. Уржин (нині с. Смушкине 
Красноперекопського р-ну АР Крим) на узбережжі затоки Сиваш. 22.03.1944 р. у складі 
ударної групи виконував бойове завдання в розташуванні ворога. Прикриваючи відхід своїх 
товаришів, бився до останнього патрона. Останньою гранатою підірвав себе і ворогів. Звання 
Героя Радянського Союзу присвоєно 16.05.1944 р. посмертно. Нагороджений орденами 
Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., медалями.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 63. 
 
ІЛЬЧЕНКО Семен Максимович, нар. 13.10.1915 р. в с. Стара Маячка нині Цюрупинського 
р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. Працював механіком у Великокопанівській МТС 
(нині Херсонська обл.). У Радянській армії в 1937-1940 рр. і з червня 1941 р. Учасник війни з 
1939 р. Командир взводу протитанкових рушниць 1031-го стрілецького полку (280-а 
стрілецька дивізія, 70-а армія, Центральний фронт) старший лейтенант Ільченко в бою 
13.7.1943 р. біля с. Рудово (Орловської обл.) зі взводом відбив кілька атак противника, 
завдавши йому значних втрат, і втримав займаний рубіж. Був двічі поранений, але залишився 
у строю. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 27.08.1943 р. У 1945 р. закінчив 
офіцерські курси “Постріл”. З 1946 р. капітан Ільченко – у запасі. Нагороджений орденами 
Леніна, Олександра Невського, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., медалями. Помер 
15.09.1998 р., похований у м. Херсон, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 64. 
 
КАЗИНЕЦЬ Ісай Павлович (Пінхусович), нар. 09.04.1910 р. в сел. Генічеськ, нині місто 
Херсонської обл., Україна. Єврей. У Радянській армії в 1936-1937 рр. Під час війни з перших 
днів окупації Мінська активно включився в боротьбу проти нацистських окупантів. Будучи 
секретарем Мінського підпільного міськкому партії, створив мережу партійних і 
комсомольських груп. Організував доставку партизанам зброї, боєприпасів, медикаментів, 
під його керівництвом велося поповнення особового складу загонів, проводилися диверсії, 
випускалися і поширювалися листівки. 27.03.1942 р. заарештований гітлерівцями і після 
тортур 07.05.1942 р. страчений. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 08.05.1965 р. 
Нагороджений орденом Леніна. Площа та вулиця в Мінську названі ім’ям Казинця. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 65. 
 
КАНЕВСЬКИЙ Олександр Денисович, нар. 27.08.1923 р. в с. Розкішне Голованівського     
р-ну Кіровоградської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з грудня 1941 р. У боях з 
грудня 1942 р. Закінчив Краснохолмське військове піхотне училище в 1942 р. Командир 
взводу БТР розвідувальної роти 6-ї гвардійської механізованої бригади (2-й гвардійський 
механізований корпус, 28-а армія, 3-й Український фронт) гвардії молодший лейтенант 
Каневський у ніч на 10.03.1944 р. з групою розвідників подолав вбрід Дніпровські плавні. 
Переправившись через Дніпро в районі с. Качкарівка (Бериславський район Херсонської 
обл.), розвідники зайняли плацдарм, сприяючи форсування річки частинами бригади. Звання 
Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Після війни продовжував службу в армії. З 
1973 р. полковник Канівський – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами 
Вітчизняної війни 1 ст., орденом Вітчизняної війни 2 ст., Червоної Зірки, медалями. Помер 
19.03.2005 р. у м. Київ, Україна. Почесний громадянин м. Берислав, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 67. 
 
КАРНАУШЕНКО Михайло Павлович, нар. 12.12.1906 р. в с. Локня нині Сумської обл., 
Україна. Українець. Закінчив фінансові курси в 1931 р., працював бухгалтером у Скадовську, 
головою Краснянської сільради Скадовського р-ну. У Радянській армії з липня 1941 р. 
Командир батальйону 117-го гвардійського стрілецького полку (39-а гвардійська стрілецька 
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дивізія, 8-а гвардійська армія, 1-й Білоруський фронт) гвардії старший лейтенант 
Карнаушенко 01.08.1944 р. вміло організував форсування батальйоном р. Вісла в районі 
м. Магнушев (Польща). Першим у дивізії подолавши річку, батальйон у перший день 
просунувся на глибину 7 км, знищивши понад сотню гітлерівців. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 24.03.1945 р. З 1946 р. гвардії капітан Карнаушенко – у запасі. Жив у 
с. Нововоронцовка Херсонської обл. Працював головою риболовецького колгоспу, головою 
виконкому селищної ради. Нагороджений орденами Леніна, Олександра Невського, Червоної 
Зірки, медалями. Помер 21.02.1975 р. у смт Нововоронцовка, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 69. 
 
КАРПОВ Микола Пилипович, нар. 15.07.1914 р. в с. Реп’євка нині Ульяновської обл., Росія. 
Росіянин. У Радянській армії з 1940 р. Учасник війни з червня 1941 р. Командир взводу 59-го 
окремого штурмового інженерно-саперного батальйону (12-я штурмова інженерно-саперна 
бригада, 51-а армія, 4-й Український фронт) лейтенант Карпов у березні-квітні 1944 р. вміло 
організував роботу саперів при будівництві моста через Сиваш у Крим, проробленні 
проходів в мінних полях і дротових загородженнях супротивника. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 24.03.1945 р. З 1946 р. капітан Карпов – у запасі. Нагороджений орденами 
Леніна, Червоного Прапора, Кутузова 3 ст., Вітчизняної війни 1 ст., 2-ма орденами Червоної 
Зірки, медалями. Помер 10.09.1962 р. у м. Куйбишев, Росія.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 68. 
 
КИСЛЯК Микола Олександрович, нар. 22.10.1916 р. у м. Тамбов, Росія. Росіянин. У ВМФ з 
1939 р. Закінчив Чугуївське військове авіаційне училище в 1940 р. Служив у винищувальній 
авіації Чорноморського флоту. Учасник війни з червня 1941 р. Штурман 11-го гвардійського 
винищувального авіаційного полку (2-а гвардійська мінно-торпедна авіаційна дивізія, ВПС 
Чорноморського флоту) гвардії капітан Кисляк брав участь в обороні Севастополя, Кавказу, 
звільненні України, Молдови. До вересня 1944 р. здійснив 302 бойових вильоти, в 
50 повітряних боях збив особисто 12 літаків противника. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 06.03.1945 р. У 1951 р. закінчив Вищі офіцерські льотно-тактичні курси. З 1958 р. 
полковник Кисляк – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами Червоного 
Прапора, орденом Вітчизняної війни 1 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, медалями. Помер 
08.09.1994 р. у м. Миколаїв, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 70. 
 
КОВАЛЕНКО Анатолій Якович, нар. 23.01.1919 р. в с. Якимівка нині Гомельської обл., 
Білорусь. Білорус. У Радянській армії з 1939 р. У 1940 р. закінчив Харківське військове 
авіаційне училище. Учасник війни з червня 1941 р. Льотчик-спостерігач 742-го окремого 
розвідувального авіаційного полку (14-а повітряна армія, 2-й Прибалтійський фронт) 
старший лейтенант Коваленко до листопада 1944 р. здійснив 160 бойових вильотів на 
розвідку військ, аеродромів, оборонних рубежів і комунікацій противника з попутним 
бомбометанням. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 23.02.1945 р. З 1946 р. капітан 
Коваленко – у запасі. Жив у Херсоні, до 1981 р. перебував на партійній, адміністративній та 
педагогічній роботі. Нагороджений орденами Леніна, Червоного Прапора, Вітчизняної війни 
1 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, медалями. Помер 08.02.2008 р. у м. Херсон, Україна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 71. 
 
КОЛЕСНИКОВ Олександр Никифорович, нар. 16.08.1917 р. на хут. Сидорово-Кадамовський 
нині м. Шахти Ростовської обл., Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1937 р. В 1938 р. закінчив 
прискорений курс Ворошиловградської військової авіаційної школи пілотів. На фронтах війни з 
жовтня 1941 р. Командир ескадрильї 232-го штурмового авіаційного полку (239-а штурмова 
авіаційна дивізія, 8-а повітряна армія, 4-й Український фронт) капітан Колесников до квітня 
1944 р. здійснив 188 бойових вильотів, завдав ворогові великих втрат у живій силі і військовій 
техніці. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 02.08.1944 р. З 1958 р. полковник 
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Колесников – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, 
орденом Олександра Невського, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., орденом Червоної Зірки, 
медалями. Помер у 2001 р. в м. Рига, Латвія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 74. 
 
КОНДРАШИН Андрій Кузьмич, нар. 01.05.1916 р. в с. Дубовичі нині Рязанської обл., Росія. 
Росіянин. У Військово-Морському Флоті з 1936 р. Закінчив Єйське військово-морське 
авіаційне училище. Учасник війни з червня 1941 р. Командир ескадрильї 40-го авіаційного 
полку (1-а мінно-торпедна авіаційна дивізія, ВПС Чорноморського флоту) капітан 
Кондрашин до кінця 1943 р. здійснив 311 бойових вильотів. Особисто знищив 6 транспортів 
загальною водотоннажністю 12 300 тонн, 7 швидкохідних десантних і 5  суховантажних 
барж, 3 катери, зенітне знаряддя, 21 автомашину, 17 літаків на аеродромах противника. У 
повітряних боях збив 2 ворожих літаки. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
31.05.1944 р. Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, орденом 
Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 11.01.1944 р. при нанесенні бомбових ударів по ворожому 
транспорту в Одеському порту загинув. Встановлено надгробна плита на алеї Слави в Одесі. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 72. 
 
КОНТУШНИЙ Олексій Семенович, нар. 08.04.1909 р. у с. Рибальче Голопристанського р-
ну нині Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії в 1931-1933 рр. і з 
листопада 1943 р., після звільнення села. У діючій армії з грудня 1943 р. У складі 2-ї 
гвардійської армії 4-го Українського фронту брав участь у форсуванні Дніпра під Херсоном, 
у штурмі Перекопу. Автоматник 262-го гвардійського стрілецького полку (87-а гвардійська 
стрілецька дивізія, 43-а армія, 3-й Білоруський фронт) гвардії рядовий Контушний у 
вуличних боях у Кенігсберзі (нині Калінінград) у квітні 1945 р. знищив 7 вогневих точок 
противника, багато гітлерівців. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 19.04.1945 р. 
Після війни демобілізований. Жив у с. Нова Збур'ївка Голопристанського р-ну, працював у 
риболовецькому колгоспі. Нагороджений орденами Леніна, Слави 2 і 3 ст., медалями. Помер 
06.02.1956 р. у с. Нова Збур'ївка. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 73. 
 
КОРБУТ Петро Юліанович, нар. 29.09.1908 р. у м. Пінськ нині Брестської обл., Білорусь. 
Росіянин. У Радянській армії з 1931 р. Закінчив Орловську бронетанкову школу. З 1941 р. на 
фронті. Командир 37-ї гвардійської танкової бригади (2-й гвардійський механізований 
корпус, 5-а ударна армія, 4-й Український фронт) гвардії полковник Корбут уміло 
організував 04.02.1944 р. прорив сильно укріпленої оборони противника в районі 
м. Нікополь, сприяв ліквідації плацдарму гітлерівців на лівому березі Дніпра. 04.02.1944 р. 
загинув у бою. Похований у братській могилі в м. Мелітополь. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 19.03.1944 р. посмертно. Нагороджений 2-ма орденами Леніна, орденами 
Червоного Прапора, Олександра Невського, Вітчизняної війни 2 ст.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 75. 
 
КОРОЛЮК Іван Петрович, нар. у 1895 р. в с. Стара Збур'ївка нині Голопристанського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з листопада 1943 р. Снайпер 262-го 
гвардійського стрілецького полку (87-а гвардійська стрілецька дивізія, 2-а гвардійська армія, 
4-й Український фронт) гвардії рядовий Королюк при прориві ворожих укріплень на 
Перекопському перешийку в районі с. Армянськ (нині місто АР Крим) 09.04.1944 р. замінив 
вибулого з ладу командира відділення, підняв бійців в атаку і виконав поставлене завдання. 
10.04.1944 р. в критичний момент бою повів в атаку своїх товаришів, придушив ворожий 
кулемет, хоробро бився в рукопашній сутичці. У бою 11.04.1944 р. замінив вибулого з ладу 
кулеметника. Загинув 09.05.1944 р. у м. Севастополь. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 24.03.1945 р. Нагороджений орденом Леніна. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 76. 
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КРАВЧЕНКО Володимир Ілліч, нар. 05.03.1920 р. в с. Новомиколаївка нині Кіровоградської 
обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1941 р. У 1944 р. закінчив Пушкінське танкове 
училище. Командир танку 47-ї гвардійської танкової бригади (9-й гвардійський танковий 
корпус, 2-а гвардійська танкова армія, 1-й Білоруський фронт) гвардії лейтенант Кравченко 
відзначився в ході Вісло-Одерської операції при оволодінні рр. Жирардув, Сохачев і Бидгощ 
(Польща). 17.01.1945 р. його взвод знищив аеродром, команду, склади з боєприпасами та 
військовим майном, протягом доби утримував підступи до аеродрому. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 27.02.1945 р. У 1954 р. закінчив Військову академію 
ім. М. В. Фрунзе. З 1970 р. полковник Кравченко – у запасі. Нагороджений орденами Леніна, 
Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. Помер 13.05.2011 р. у 
м. Дубна Московської обл., Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 77. 
 
КРАСНИК Іван Якович, нар. 20.01.1897 р. в с. Мала Олександрівка нині 
Великоолександрівського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 
1942 р. В боях з червня 1942 р. Наводчик гармати 220-го гвардійського винищувально-
протитанкового артилерійського полку (48-а армія, 1-й Білоруський фронт) гвардії сержант 
Красник відзначився в бою 26.07.1944 р. біля с. Кошелі (біля м. Більск-Підляський, Польща), 
відбиваючи контратаку ворожих танків, які прагнули двома групами обійти батарею з 
флангів і оточити її. Будучи тяжко поранений, продовжував вести вогонь з гармати. Ворожа 
контратака була відбита. Помер від ран 27.07.1944 р. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 25.09.1944 р. посмертно. Нагороджений орденом Леніна.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 78. 
 
КУДРЯ Іван Данилович (псевдонім підпільника – “Максим”), нар. 07.07.1912 р. в 
с. Салькове, нині с. Проців Бориспільського р-ну Київської обл., Україна. Українець. З 
1926 р. проживав у с. Новонаталівка Чаплинського р-ну Херсонської обл., працював 
учителем. З 1934 р. в органах НКВС, служив у прикордонних військах і в апараті НКВС 
УРСР. Закінчив військово-політичне училище. У роки війни лейтенант Кудря знаходився в 
окупованому гітлерівцями Києві. У 1941-1942 рр. брав участь у підготовці та бойових 
операціях 7 диверсійних груп. В результаті противник зазнав великих втрат у живій силі і 
бойовій техніці. У липні 1942 р. Кудря був схоплений гітлерівцями і загинув у нацистських 
катівнях. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 08.05.1965 р. посмертно. 
Нагороджений орденом Леніна. Ім’ям Героя названа вулиця в Києві. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 79. 
 
КУЛИК Ілля Олександрович, нар. 02.08.1924 р. в Херсоні. Українець. У серпні 1941 р. з групою 
однокласників Кулик залишився в окупованому нацистами місті, збирав зброю, боєприпаси та 
переправляв їх на лівий берег Дніпра. У грудні 1941 р. ним була створена підпільна молодіжна 
організація “Патріот Батьківщини”. Підпільники друкували листівки, розповсюджували їх у 
місті та обл., звільнили до 100 військовополонених, частина з яких стала підпільниками. Влітку і 
восени провели ряд диверсій на ділянці залізниці Галаганівка-Снігурівка Миколаївської обл., на 
крекінг-заводі і в німецькому шпиталі. 29.09.1942 р. ними була підірвана автомашина з 
гітлерівськими офіцерами. 29.11.1942 р. будинок, де знаходився Кулик, було оточено. Не 
бажаючи здаватися в полон, останньою кулею покінчив із собою. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 08.05.1965 р. Нагороджений орденом Леніна. У Херсонському парку в центрі 
м Херсона встановлено пам’ятник Герою. Судно ММФ, вулиця і школа, в якій він навчався, 
названі його ім’ям. На одній з вулиць Херсона встановлена меморіальна дошка. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 80. 
 
КУРАСОВ Василь Михайлович, нар. 26.12.1920 р. в сел. Генічеськ, нині місто Херсонської 
обл., Україна. Росіянин. У Радянській армії з 1940 р. З 1941 р. на фронті. Сапер саперного 
взводу 550-го стрілецького полку (126-а стрілецька дивізія, 43-я армія, 3-й Білоруський 
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фронт) сержант Курасов у бою за оволодіння фортом № 5 північніше м. Кенігсберг (нині 
Калінінград) 07.04.1945 р. провів штурмовий міст через рів, наповнений водою, тим самим 
забезпечив захоплення плацдарму у форту. Потім на чолі групи саперів дістався до 
залізобетонного каземату, заклав заряди в 3 амбразури і підірвав його, чим сприяв успіху 
штурму форту. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 19.04.1945 р. Після війни 
демобілізований, жив і працював у Генічеську. Нагороджений орденами Леніна, Слави 3 ст., 
медалями. Помер 24.06.1977 р. у м. Генічеськ. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 81. 
 
КУТЕПОВ Павло Михайлович, нар. 21.10.1909 р. в с. Кутеповка нині Курської обл., Росія. 
Росіянин. У Радянській армії в 1931-1933 рр. і з 1941 р. У 1940 р. закінчив КУКСА запасу. 
Учасник війни з 1941 р. Командир батальйону 1040-го стрілецького полку (295-а стрілецька 
дивізія, 28-а армія, 3-й Український фронт) капітан Кутепов у ніч на 12.03.1944 р. з однією з рот 
батальйону подолав Дніпро і захопив плацдарм у районі м. Херсон. У наступну ніч на правий 
берег переправився батальйон, перерізав залізницю Херсон-Миколаїв, брав участь у боях за 
звільнення Херсона. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Закінчив 
офіцерські курси “Постріл” у 1945 р. Після війни майор Кутепов – у запасі. Нагороджений 
орденами Леніна, Червоного Прапора, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 82. 
 
ЛЕВИЦЬКИЙ Тимофій Якович, нар. в 1913 р. в с. Каланчак, нині смт Херсонської обл., 
Україна. Українець. До Радянської армії призваний у серпні 1940 р. Учасник війни з червня 
1941 р. Командир відділення 115-го гвардійського окремого саперного батальйону (108-а 
гвардійська стрілецька дивізія, 46-а армія, 2-й Український фронт) гвардії сержант 
Левицький відзначився 05.12.1944 р. при форсуванні Дунаю в районі м. Ерчі (південніше 
Будапешта, Угорщина). У числі перших десантних груп під вогнем переправився на правий 
берег річки, захопив рубіж і спільно з іншими десантними групами забезпечив переправу 
головних сил полку на плацдарм. Загинув у боях за Будапешт 09.03.1945 р. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. посмертно. Нагороджений орденами Леніна, 
Слави 2 і 3 ст., медаллю. Похований у Будапешті. У смт Каланчак встановлено пам’ятник. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 83. 
 
ЛИТВИНОВ Прокіп Лукич, нар. в 1914 р. в м. Олешки, нині м. Цюрупинськ Херсонської 
обл., Україна. Росіянин. У Радянській армії з грудня 1943 р. Стрілок 84-го гвардійського 
стрілецького полку (33-тя гвардійська стрілецька дивізія, 2-а гвардійська армія, 1-й 
Прибалтійський фронт) гвардії рядовий Литвинов 18.08.1944 р. на території Кельмського р-
ну (Литва), обороняючи важливе перехрестя доріг, знищив до 30 ворожих солдатів. Коли на 
нього пішли 7 фашистських танків, зі зв’язкою гранат кинувся під головний танк і підірвав 
його. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. посмертно. Нагороджений 
орденом Леніна, медаллю. Похований у м. Бубяй (нині Шяуляйського повіту, Литва). На 
могилі Героя – обеліск. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 84. 
 
ЛИТВИНОВА (РОЗАНОВА) Лариса Миколаївна, нар. 06.12.1918 р. в м. Київ, Україна. 
Українка. Закінчила Херсонську авіаційну школу в 1940 р. Працювала інструктором-
льотчиком у Феодосійському, потім у Кіровському аероклубі. У Радянській армії з жовтня 
1941 р. На фронтах війни з травня 1942 р. Закінчила курси при Енгельській авіаційній школі 
пілотів. Штурман 46-го гвардійського нічного бомбардувального авіаційного полку (325-я 
нічна бомбардувальна авіаційна дивізія, 4-а повітряна армія, 2-й Білоруський фронт) гвардії 
капітан Литвинова до кінця війни здійснила 793 бойових вильоти на бомбометання по 
переправ, вогневих позицій, скупченнях військ противника. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 23.02.1948 р. З квітня 1945 р. гвардії капітан Литвинова – у запасі. 
Нагороджена 2-ма орденами Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, 2-ма орденами 
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Вітчизняної війни 1 ст., орденом Червоної Зірки, медалями. Померла 05.10.1997 р. у 
м. Москва, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 85. 
 
ЛИТВИНЧУК Борис Михайлович, нар. 01.06.1917 р. на ст. Аджикабул, нині м. Аджигабул, 
Азербайджан. У Військово-Морському Флоті з 1937 р. Закінчив у 1938 р. Єйську військово-
морську авіаційну школу пілотів. Служив у 94-й ескадрильї Чорноморського флоту. Учасник 
війни з червня 1941 р. Командир ескадрильї 11-го гвардійського винищувального авіаційного 
полку (1-а мінно-торпедна авіаційна дивізія, ВПС Чорноморського флоту) гвардії капітан 
Литвинчук до квітня 1944 р. здійснив 450 бойових вильотів, у 44 повітряних боях знищив 
7 літаків противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 16.05.1944 р. Учасник 
радянсько-японської війни 1945 р. Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами Червоного 
Прапора, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., орденом Червоної Зірки, медалями. Помер 
01.11.1988 р. у м. Калуга, Росія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 86. 
 
ЛИХИЙ Іван Миколайович, нар. в 1914 р. в с. Новоселівка нині Доманівського р-ну 
Миколаївської обл., Україна. Українець. У Радянській армії в 1935-1936 рр. і з червня 1941 р. 
Закінчив курси молодших лейтенантів у 1942 р. У боях з березня 1942 р. Командир 
батальйону 943-го стрілецького полку (257-а стрілецька дивізія, 51-а армія, 4-й Український 
фронт) капітан Лихий у ніч на 01.11.1943 р. організував форсування батальйоном затоки 
Сиваш і бій із захоплення плацдарму на північному березі Криму. У боях за плацдарм 3-
4 листопада у с. Ашкадан (нині с. Красноармійське Красноперекопського р-ну АР Крим) 
відбивав контратаки переважаючих сил піхоти, кавалерії і танків противника. Батальйон 
втримав зайнятий рубіж. У критичний момент бою 04.11.1943 р. замінив вибулого з ладу 
кулеметника. У цьому бою загинув. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
16.05.1944 р. посмертно. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Вітчизняної війни 
1 ст., орденом Червоної Зірки, медаллю.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 88. 
 
ЛІШАКОВ Григорій Іванович, нар. 10.05.1919 р. в с. Монастирище нині Брянської обл., 
Росія. РосіянинУ Військово-Морському Флоті з 1940 р. Учасник війни з червня 1941 р. 
Розвідник 346-ї окремої розвідувальної роти (253-тя стрілецька дивізія, 40-а армія, 
Воронезький фронт) старший матрос Лішаков 25.09.1943 р. з групою бійців першим 
переправився через Дніпро в районі на південь від Києва. Висунувшись вперед і розвідавши 
передній край оборони противника, автоматним вогнем перекривав ворогові шлях до місця 
переправи групи, а по рації повідомляв розвіддані у штаб дивізії. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 29.10.1943 р. З 1960 р. капітан Лішаков – у запасі. Нагороджений орденом 
Леніна, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 87. 
 
ЛЮТИЙ Олександр Сергійович, нар. 01.01.1920 р. в с. Пам’ятне нині Голопристанського   
р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. У ВМФ з 1940 р. Учасник війни з червня 1941 р. 
Радист взводу зв’язку 384-го окремого батальйону морської піхоти (Одеська ВМБ, 
Чорноморський флот) старший матрос Лютий у ніч на 26.03.1944 р. у складі десантного 
загону під командуванням старшого лейтенанта К. Ф. Ольшанского висадився в тил 
противника в порт м. Миколаїв. Дві доби до підходу своїх військ підтримував безперебійний 
зв’язок загону з командуванням, брав участь у відбитті 18 атак противника. Загинув у бою. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 20.04.1945 р. посмертно. Нагороджений 
орденом Леніна. Похований у братській могилі в Миколаєві в сквері 68 десантників. У місті 
відкрито Народний музей бойової слави моряків-десантників, споруджений пам’ятник, є 
вулиця 68 десантників. Ім’ям Героя названа одна з вулиць Полтави, де він жив. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 89. 
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ЛЯПОТА Степан Костянтинович, нар. в 1906 р. в с. Китайгородка нині Томаківського р-ну 
Дніпропетровської обл., Україна. Українець. Працював завідувачем Новотроїцької ощадкаси. 
Учасник війни з червня 1941 р. Командир роти 1369-го стрілецького полку (417-а стрілецька 
дивізія, 44-а армія, Південний фронт) лейтенант Ляпота в бою 09.10.1943 р. за хутір Канадський 
(Токмацький район Запорізької обл.) першим з ротою увійшов на його західну околицю. 
Відбиваючи ворожі контратаки, з протитанкової рушниці і гранатами підбив 2 танки. Загинув 
10.10.1943 р. в рукопашній сутичці в боях за м. Токмак (Запорізької обл.). Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 01.11.1943 р. посмертно. Нагороджений орденом Леніна.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 90. 
 
МАЙБОРСЬКИЙ Володимир Петрович, нар. 01.10.1911 р. в с. Зіньки нині Білогірського    
р-ну Хмельницької обл., Україна. Українець. Працював вантажником у Херсонському 
морському порту. Учасник війни з липня 1941 р. У складі морської піхоти брав участь в 
обороні Севастополя. Потрапив у полон. Втік. Боровся проти ворога у партизанському 
загоні. Кулеметник 7-го стрілецького полку (24-а стрілецька дивізія, 18-а армія, 4-й 
Українській фронт) рядовий Майборський у бою за сел. Погар (Рожнятівський район Івано-
Франківської обл.) 21.06.1944 р. одним з перших увірвався в траншею противника і знищив 
до 20 гітлерівців. 13.07.1944 р., виконуючи завдання зі знищення ворожого дзоту у 
с. Черемхів (Коломийський район Івано-Франківської обл.), дістався до амбразури. Був 
поранений, але знайшов у собі сили кинути протитанкову гранату в амбразуру. Дзот був 
підірваний. Бійця вважали загиблим, але він залишився живий. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 24.03.1945 р. У 1944 р. демобілізований через хворобу. Нагороджений 
орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 91. 
 
МАКОВСЬКИЙ Спартак Йосипович, нар. 27.11.1920 р. в м. Павлодар, Казахстан. 
Українець. У Радянській армії з 1937 р. Закінчив Качинську військову авіаційну школу 
пілотів у 1939 р. На фронтах війни з квітня 1943 р. Командир ескадрильї 43-го 
винищувального авіаційного полку (278-а винищувальна авіаційна дивізія, 8-а повітряна 
армія, 4-й Український фронт) старший лейтенант Маковський на січень 1944 р. здійснив 
92 бойових вильоти, в 49 повітряних боях збив особисто 18 (один тараном) і в групі 1 літак 
противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 13.04.1944 р. З 1958 р. 
підполковник Маковський – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами 
Червоного Прапора, орденом Олександра Невського, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., 
орденом Червоної Зірки, медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 93. 
 
МАКСИМЕНКО Сергій Єфремович, нар. 14.12.1919 р. в м. Петроград, нині м. Санкт-
Петербург, Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1939 р. Закінчив військово-морське 
училище в 1941 р. Учасник війни з 1941 р. Командир взводу роти протитанкових рушниць 5-
ї гвардійської механізованої бригади (2-й механізований корпус, 28-а армія, 3-й Український 
фронт) гвардії молодший лейтенант Максименко в ніч на 12.03.1944 р. потайки переправився 
зі взводом через р. Інгулець. Виявивши мінометну батарею, взвод знищив її особовий склад і 
відкрив із захоплених мінометів вогонь по ворогу. Своїми діями забезпечив батальйону 
форсування р. Інгулець і захоплення с. Дар’ївка (Білозерський р-н Херсонської обл.). Звання 
Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. З 1946 р. лейтенант Максименко – у 
запасі. Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., 2-ма орденами Червоної 
Зірки, медалями. Помер 23.10.1984 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 92. 
 
МАЛЬЧЕНКО Михайло Павлович, нар. 25.12.1921 р. в с. Чаплинка, нині смт Херсонської 
обл., Україна. У Радянській армії з 1941 р. Закінчив військову авіаційну школу пілотів у 
1943 р. У діючій армії з серпня. 1943 р. Старший льотчик 136-го гвардійського штурмового 

 67



авіаційного полку (1-а гвардійська штурмова авіаційна дивізія, 1-а повітряна армія, 3-й 
Білоруський фронт) гвардії лейтенант Мальченко на квітень 1945 р. здійснив 114 бойових 
вильотів на штурмування скупчень живої сили і техніки противника, залізничних ешелонів. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 29.06.1945 р. З 1946 р. лейтенант Мальченко – у 
запасі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, орденами 
Вітчизняної війни 2 ст., Слави 3 ст., медалями. Помер 19.07.1961 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 94. 
 
МАРГЕЛОВ Василь Пилипович, нар. 27.12.1908 р. в м. Катеринослав, нині 
Дніпропетровськ, Україна. Білорус. У Радянській армії з 1928 р. Закінчив Об'єднану 
білоруську військову школу в 1931 р. З 1939 р. брав участь у воєнних діях. 49-а гвардійська 
стрілецька дивізія (28-а армія, 3-й Український фронт) під командуванням гвардії 
полковника Маргелова, долаючи опір противника, 11-12.03.1944 р. на підручних засобах 
форсувала Дніпро і захопила плацдарм на правому березі річки в районі с. Садове 
(Білозерський район Херсонської обл.). Брала участь у звільненні м. Херсон. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 19.03.1944 р. Після війни продовжував службу в армії. 
Нагороджений 4-ма орденами Леніна, орденом Жовтневої Революції, 2-ма орденами 
Червоного Прапора, орденом Суворова 2 ст., 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., 
орденами Червоної Зірки, “За службу Батьківщині у ЗС СРСР” 2 і 3 ст., медалями, 
нагородами Польщі, США, Чехословаччини, Німеччини, Румунії, Болгарії, Монголії. 
Державна премія СРСР (1975 р.).  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 95. 
 
МАРТИНОВ Іван Петрович, нар. 30.08.1923 р. в с. Нова Маячка, нині смт Цюрупинського 
р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1940 р. Закінчив Одеське 
військове піхотне училище в 1941 р. У діючій армії з липня 1941 р. Командир дивізіону 313-
го гвардійського артилерійського полку (121-а гвардійська стрілецька дивізія, 13-а армія, 1-й 
Український фронт) гвардії майор Мартинов відзначився 27.01.1945 р. при форсуванні Одера 
в районі населеного пункту Кебен (Польща). Під вогнем противника переправив батареї на 
лівий берег річки, організував міцну оборону плацдарму, відбив 7 контратак противника, 
завдавши йому великих втрат. Був важко поранений, але не залишив поле бою. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 10.04.1945 р. У 1949 закінчив Вищий Військово-педагогічний 
інститут, у 1962 р. – Військову академію Генштабу. Генерал-лейтенант (1979 р.). Був 
начальником політвідділу Головного управління Міністерства оборони СРСР. З 1985 р. – у 
запасі. Нагороджений орденами Леніна, Жовтневої Революції, 4-ма орденами Червоного 
Прапора, орденами Олександра Невського, Вітчизняної війни 1 і 2 ст, Червоної Зірки, “За 
службу Батьківщині у ЗС СРСР” 3 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 96. 
 
МЕДВЕДЄВ Дмитро Миколайович, нар. 22.08.1898 р. в м. Бежица, нині в межах м. Брянськ, 
Росія. Росіянин. З 1920 р. працював в органах ВЧК, ОГПУ, НКВС України. Учасник війни з 
серпня 1941 р. Командир партизанського загону, що діяв на теренах Смоленської, 
Орловської, Могильовської областей. Потім командував партизанським загоном на території 
Рівненської та Львівської областей. 05.11.1944 р. за успішне керівництво партизанським 
загоном і проявлені при цьому мужність і героїзм полковнику Медведєву присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. Після війни займався літературною і громадською діяльністю. 
Нагороджений 4-ма орденами Леніна, орденом Червоного Прапора, медалями. Помер 
14.12.1954 р.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 97. 
 
МЕРКУЛОВ Володимир Іванович, нар. 28.12.1922 р. в с. Погорєлово нині Орловської обл., 
Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1940 р. У 1941 р. закінчив Армавірську військову 
авіаційну школу пілотів. На фронтах війни з квітня 1943 р. Командир ланки 43-го 

 68 



винищувального авіаційного полку (278-а винищувальна авіаційна дивізія, 3-й 
винищувальний авіаційний корпус, 8-а повітряна армія, 4-й Український фронт) лейтенант 
Меркулов на квітень 1944 р. здійснив 195 бойових вильотів, у 82 повітряних боях збив 
особисто 19 і в групі 4 літаки противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
26.10.1944 р. У 1945 р. закінчив курси командирів ескадрилій, у 1957 р. – Військово-
повітряну академію. Заслужений військовий льотчик СРСР. З 1979 р. генерал-лейтенант 
авіації Меркулов – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 4-ма орденами Червоного 
Прапора, 3-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., 3-ма орденами Червоної Зірки, орденом “За 
службу Батьківщині у ЗС СРСР” 3 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 98. 
 
МОРОЗ Євген Євдокимович, нар. 28.07.1904 р. в с. Качкарівка нині Бериславського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Українець. Закінчив початкову школу, був пастухом, 
молотобійцем. У Радянській армії з 1926 р. Закінчив школу молодших командирів. З 1934 р. 
командир взводу. За мужність і героїзм, проявлені в боях з японськими мілітаристами на 
р. Халхін-Гол, командиру взводу 4-го окремого танкового батальйону (11-я легка танкова 
бригада, 1-а армійська група) лейтенантові Морозу присвоєно 17.11.1939 р. звання Героя 
Радянського Союзу. Закінчив прискорений курс Військової академії моторизації та 
механізації. З квітня 1943 р. на фронтах війни. Був командиром танкового полку. З 1947 р. 
підполковник Мороз – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного 
Прапора, орденами Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 99. 
 
МОСКАЛЕНКО Михайло Іларіонович, нар. 08.11.1919 р. в с. Вільне Запоріжжя нині 
Новобузького р-ну Миколаївської обл., Україна. Українець. Навчався в Херсонському 
педагогічному інституті. У Радянській армії з 1941 р. Закінчив курси молодших лейтенантів. 
У діючій армії з липня 1942 р. Командир вогневого взводу 309-го гвардійського стрілецького 
полку (109-а гвардійська стрілецька дивізія, 44-а армія, Південний фронт) гвардії лейтенант 
Москаленко відзначився 26.09.1943 р. в районі с. Зелений Гай (Токмацький р-н Запорізької 
обл.). Батарея знищила вогневі точки ворога і, завдавши йому великих втрат, забезпечила 
просування стрілецьких підрозділів. При відбитті повторної контратаки противника 
Москаленко загинув. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 01.11.1943 р. посмертно. 
Нагороджений орденом Леніна, медалями. Похований у братській могилі в с. Зелений Гай. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 100. 
 
МУСАЄВ Мардан Мамедогли, нар. 01.01.1907 р. в с. Алімарданли нині Товузького р-ну, 
Азербайджан. Азербайджанець. У Радянській армії і на фронті з 1941 р. Командир відділення 
мотострілецького батальйону 5-ї гвардійської механізованої бригади (2-й гвардійський 
механізований корпус, 28-а армія, 3-й Український фронт) гвардії старший сержант Мусаєв у 
ніч на 10.03.1944 р. в боях за м. Берислав подолав річки Дніпро та Інгулець, увірвався у 
ворожий окоп, знищив зброю і до 10 солдатів. Рятуючи життя командира, знищив ще кілька 
гітлерівців. Біля с. Тарас Шевченко (Бериславський р-н) відвоював кулемет, що перекривав 
шлях роті. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Після війни 
демобілізований. Нагороджений орденами Леніна, Слави 3 ст. Помер в 1982 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 101. 
 
НАГОРНИЙ Михайло Петрович, нар. 28.11.1917 р. в с. Фирсівка нині Нововоронцовського 
р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1941 р. У діючій армії з 
листопада 1941 р. Помічник командира шабельного взводу 58-го гвардійського 
кавалерійського полку (16-а гвардійська кавалерійська дивізія, 7-й гвардійський 
кавалерійський корпус, Центральний фронт) гвардії старший сержант Нагорний, замінивши 
вибулого з ладу командира взводу, подолав 28.09.1943 р. Дніпро біля с. Нивки (Гомельської 
обл.). Взвод захопив невеликий плацдарм, відбив два атаки противника. У бою за с. Нивки 
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взвод був оточений. Організував кругову оборону і вивів взвод з оточення. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 15.01.1944 р. Після війни демобілізований. Жив і працював у 
рідному селі, потім у м. Запоріжжя. Нагороджений орденами Леніна, Слави 3 ст., медалями. 
Помер 22.11.1972 р. Ім’я Героя носять вулиця в с. Осокорівка Нововоронцовского р-ну 
Херсонської обл.. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 102. 
 
НАДТОЧЕЄВ Георгій Мефодійович, нар. в листопаді 1916 р. в с. Красниця нині 
Могильовської обл., Білорусь. Білорус. У Радянській армії з 1941 р. Закінчив військове 
авіаційне училище. У діючій армії з червня 1941 р. Льотчик 76-го гвардійського штурмового 
авіаційного полку (1-а гвардійська штурмова авіаційна дивізія, 8-а повітряна армія, 4-й 
Український фронт) гвардії молодший лейтенант Надточеєв здійснив 84 вильоти. 
31.01.1944 р. у ході бойового завдання придушив вогонь зенітної артилерії ворога та вивів 
бойових товаришів з оточення противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
13.04.1944 р. Нагороджений орденом Леніна. 25.04.1944 р. загинув при штурмі Сапун-гори 
(10 км на південний схід від м. Севастополь). 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 103. 
 
НІКОЛАЄВ Василь Семенович, нар. 03.04.1907 р. в с. Семенкіно, Республіка Башкортостан. 
Чуваш. У Радянській армії з червня 1941 р. З цього ж часу на фронті. Кулеметник 5-ї 
гвардійської механізованої бригади (2-й гвардійський механізований корпус, 28-а армія, 3-й 
Український фронт) гвардії рядовий Ніколаєв у ніч на 10.03.1944 р. при форсуванні Дніпра в 
районі м. Берислав вогнем сприяв виконанню бойового завдання підрозділом. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Після війни демобілізований. Нагороджений 
орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 105. 
 
НОВИКОВ Сергій Трохимович, нар. 15.07.1925 р. в с. Петровка нині Липецької обл., Росія. 
Росіянин. У Радянській армії з 1942 р. У діючій армії з березня 1943 р. Командир взводу 
автоматників 550-го стрілецького полку (126-а стрілецька дивізія, 51-а армія, 4-й 
Український фронт) сержант Новиков у бою на підступах до м. Мелітополь (Запорізької 
обл.) замінив вибулого з ладу командира взводу, протитанковими гранатами підбив 2 важких 
танки противника. 22.10.1943 р., діючи в ар'єргарді батальйону, взвод під його 
командуванням затримав просування 8 танків ворога, чим створив умови для їх знищення. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 01.11.1943 р. Нагороджений орденом Леніна, 
медаллю. Загинув у бою 09.11.1943 р. Похований у с. Григорівка Чаплинського р-ну 
Херсонської обл. Меморіальні дошки встановлені у Воронежі та Мелітополі. Його ім’ям 
названо вулиці у Воронежі, Мелітополі та с. Григорівка. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 106. 
 
НОСАЛЬ Євдокія Іванівна, нар. 13.03.1918 р. в с. Бурчак нині Михайлівського р-ну 
Запорізької обл., Україна. Українка. Закінчила Херсонську авіаційну школу в 1940 р. У 
Радянській армії з 1941 р. На фронтах війни з травня 1942 р. Заступник командира ескадрильї 
46-го гвардійського нічного бомбардувального авіаційного полку (218-я нічна 
бомбардувальна авіаційна дивізія, 4-а повітряна армія, Північно-Кавказький фронт) гвардії 
молодший лейтенант Носаль здійснила 354 бойових вильоти на бомбардування об'єктів 
противника, знищення його живої сили і техніки. Загинула 23.04.1943 р. при виконанні 
бойового завдання на південний захід від Новоросійська. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 24.05.1943 р. посмертно. Нагороджена орденами Леніна, Червоного Прапора, 
Червоної Зірки.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 107. 
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ОВОДОВСЬКИЙ Григорій Якович, нар. 14.11.1906 р. в с. Прогної, нині Геройське 
Голопристанського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. Закінчив 3 курси морського 
технікуму. У ВМФ в 1928-1931 рр. і з 1942 р. У боях з 1942 р. Командир 7-го дивізіону 
тральщиків (2-я бригада тралення, Балтійський флот) капітан-лейтенант Оводовський 
здійснив понад 100 виходів у бойове тралення, проводку надводних кораблів і підводних 
човнів, висадку десантників. У важкій мінній обстановці 06-27.05.1945 р. здійснив перехід 
9 тральщиків з Кронштадта в м. Піллау (Балтійськ Калінінградської обл., Росія). Звання 
Героя Радянського Союзу присвоєно 08.07.1945 р. Після війни продовжував службу у ВМФ. 
У 1954 р. закінчив курси при Військово-морської академії. З 1951 р. капітан 1 рангу 
Оводовський – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, 
орденами Нахімова 2 ст., Вітчизняної війни 1 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, медалями. 
Помер у 1974 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 108. 
 
ОКРЕСТІН Борис Семенович, нар. 18.02.1923 р. у м. Москва, Росія. Росіянин. У діючій 
армії з вересня 1942 р. Заступник командира ескадрильї 74-го гвардійського штурмового 
авіаційного полку (1-а гвардійська штурмова авіаційна дивізія, 8-а повітряна армія, 4-й 
Український фронт) гвардії старший лейтенант Окрестін до кінця грудня 1943 р. на літаках 
“По-2” і “Іл-2” скоїв 381 бойовий виліт, знищив понад 40 танків, 2 бронемашини, 2 літаки, 
багато іншої бойової техніки і живої сили противника. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 13.04.1944 р. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, 
орденами Олександра Невського, Вітчизняної війни 1 і 2 ст., Червоної Зірки, медаллю. 
Загинув 06.07.1944 р. в районі Мінська (Білорусь), направивши палаючий літак на скупчення 
військ ворога.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 109. 
 
ПИРОГОВ Тимофій Юхимович, нар. 05.03.1919 р. в с. Милове нині Бериславського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Росіянин. Закінчив 7 класів, працював у радгоспі. У Радянській 
армії з 1939 р. Командир відділення 270-го стрілецького полку (136-а стрілецька дивізія, 67-а 
армія, Ленінградський фронт) молодший сержант Пирогов при прориві блокади Ленінграда в 
районі Мар'їне 12.01.1943 р. подолав Неву і в ході семиденних боїв забезпечував зв’язок 
командиру роти. 18.01.1943 р., доставляючи донесення в штаб полку, зустрівся з групою 
фашистів і в нерівній сутичці вийшов переможцем. Був поранений, але не залишив поля бою. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 10.02.1943 р. Після війни демобілізований. 
Працював шофером на будівництві Каховської ГЕС. Нагороджений орденами Леніна, 
Жовтневої Революції, Слави 3 ст., медалями. Загинув в авіаційній катастрофі 24.11.1981 р. 
Похований у м. Каховка Херсонської обл.. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 111. 
 
ПЛАХОТНИК Данило Нестерович, нар. 14.12.1910 р. в с. Ульянівка нині Білозерського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Українець. На фронті у війну з листопада 1944 р. Командир 
відділення 176-го гвардійського стрілецького полку (59-а гвардійська стрілецька дивізія, 46-а 
армія, 2-й Український фронт) гвардії молодший сержант Плахотник одним з перших 
04.12.1944 р. у складі штурмової групи полку форсував р. Дунай південніше м. Ерчі 
(Угорщина). На правому березі річки увірвався з ручним кулеметом в траншею противника, 
завдав йому значних втрат. У боях за плацдарм кулеметним вогнем успішно відбивав 
контратаки ворога. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. У 1945 р. 
демобілізований. Повернувся у рідні місця. Жив у м. Херсон, працював на станції 
техобслуговування. Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 
Помер 14.06.1987 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 113. 
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ПЛАХОТНИК Олексій Нестерович, нар. 06.06.1907 р. в с. Ульянівка нині Білозерського     
р-ну Херсонської обл., Україна. Брат Д. Н. Плахотника. Українець. Працював у колгоспі. У 
Радянській армії в 1929-1932 рр. і з червня 1941 р. На фронті у війну з листопада 1944 р. 
Помічник командира взводу 176-го гвардійського стрілецького полку (59-а гвардійська 
стрілецька дивізія, 46-а армія, 2-й Український фронт) гвардії сержант Плахотник у складі 
штурмової групи полку 04.12.1944 р. одним з перших подолав р. Дунай південніше м. Ерчі 
(Угорщина). Висадившись на правий берег річки, увірвався у ворожу траншею, знищив 
12 гітлерівців, 6 взяв у полон. Вночі підповз до вогневої точки ворога, що заважала 
просуванню підрозділів, і закидав її гранатами. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
24.03.1945 р. У 1945 р. старший сержант Плахотник демобілізований. Жив у м. Херсон, 
працював на заводі. Нагороджений орденом Леніна, медалями. Помер 13.08.1982 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 112. 
 
ПОКРИШЕВ Петро Опанасович, нар. 24.08.1914 р. в с. Гола Пристань, нині місто 
Голопристанського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. Закінчив школу ФЗУ. У 
Радянській армії з 1934 р. Закінчив Одеську військову школу пілотів у 1935 р. Учасник 
бойових дій з 1939 . Командир ескадрильї 154-го винищувального авіаційного полку (8-а 
повітряна армія, Ленінградський фронт) капітан Покришев на липень 1942  здійснив 
211 бойових вильотів, у 38 повітряних боях збив особисто 11 і в групі 7 літаків 
супротивника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 10.02.1943 р. Другою медаллю 
«Золота Зірка» командир 159-го винищувального авіаційного полку (275-а винищувальна 
авіаційна дивізія, 13-а повітряна армія, Ленінградський фронт) майор Покришев 
нагороджений 24.08.1943 р. за 282 бойових вильоти, участь у 50 повітряних боях і 22 збитих 
особисто і 7 у групі ворожих літаків. У 1954 р. закінчив Військову академію Генштабу. 
Служив у військах ППО. З 1961 р. генерал-майор Покришев – у відставці. Нагороджений 
орденом Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, орденами Олександра Невського, 
Вітчизняної війни 1 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, медалями. Помер 22.08.1967 р. 
Похований у Голій Пристані. Бронзовий бюст встановлений на батьківщині. Його ім’ям 
названо вулиці в Херсоні та Донецьку. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 114. 
 
ПОКРИШКІН Олександр Іванович, нар. 06.03.1913 р. в м. Новоніколаєвськ, нині 
м. Новосибірськ, Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1932 р. Закінчив Пермську школу 
авіаційних техніків у 1933 р., Качинську військову авіаційну школу льотчиків у 1939 р. На 
фронтах війни з червня 1941 р. Командир ескадрильї 16-го гвардійського винищувального 
авіаційного полку (216-я змішана авіаційна дивізія, 4-а повітряна армія, Північно-Кавказький 
фронт) гвардії капітан Покришкін на квітень 1943 р. здійснив 354 бойових вильоти, в 54 
повітряних боях збив особисто 13 літаків супротивника і 6 у групі. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 24.05.1943 р. Другою медаллю “Золота Зірка” командир ескадрильї того ж 
полку (9-а гвардійська винищувальна авіаційна дивізія, 4-а повітряна армія, Північно-
Кавказький фронт) гвардії майор Покришкін нагороджений 24.08.1943 р. за 455 бойових 
вильотів і 30 збитих до липня 1943 р. ворожих літаків. Третьою медаллю “Золота Зірка” 
виконуючий посаду командира 16-го гвардійського винищувального авіаційного полку (тієї 
ж дивізії, 7-й винищувальний авіаційний корпус, 8-а повітряна армія, 1-й Український 
фронт) гвардії підполковник Покришкін нагороджений 19.08.1944 р. за 550 бойових вильотів 
і участь до травня 1944 р. в 137 повітряних боях, у яких збив особисто 53 літаки противника. 
У 1948 р. закінчив Військову академію ім. М. В. Фрунзе, в 1957 р. – Військову академію 
Генштабу. У 1968-1971 рр. заступник головнокомандуючого військами ППО СРСР. Маршал 
авіації (1972 р.). Нагороджений 6-ма орденами Леніна, орденом Жовтневої Революції, 4-ма 
орденами Червоного Прапора, 2-ма орденами Суворова 2 ст., орденом Вітчизняної війни 
1 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, орденом “За службу Батьківщині у ЗС СРСР” 3 ст., 
медалями, орденами Польщі, Румунії, Болгарії, Монголії. Помер 13.11.1985 р.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 115. 
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ПОЛЕЩИКОВ Микола Іванович, нар. в 1910 р. в с. Нова Жуковка нині Саратовської обл., 
Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1941 р. У діючій армії з 1942 р. Командир відділення 
саперного взводу 4-ї гвардійської механізованої бригади (2-й гвардійський механізований 
корпус, 28-а армія, 3-й Український фронт) гвардії рядовий Полещиков при форсуванні 
Дніпра в районі с. Червоний Маяк (нині - Бериславський район Херсонської обл.) в ніч на 
10.03.1944 р. на рибальських човнах і плотах переправив штурмову групу на правий берег і з 
відділенням зняв 478 ворожих мін, чим забезпечив захоплення плацдарму. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної 
війни 1 ст., медалями. Старшина Полещиков помер від ран 13.11.1944 р.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 110. 
 
ПОЛЬОВИЙ Іван Степанович, нар. 07.01.1907 р. в с. Миколаївка нині Новотроїцького р-ну 
Херсонської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1929 р. В 1936 р. закінчив 
авіаційні курси. Учасник війни з червня 1941 р. Заступник командира 132-го 
бомбардувального полку (334-я бомбардувальна авіаційна дивізія, 3-а повітряна армія, 1-й 
Прибалтійський фронт) майор Польовий здійснив 125 бойових вильотів, завдавши ворогові 
великих втрат у живій силі і техніці. Загинув 20.08.1944 р. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 23.02.1945 р. посмертно. Нагороджений 2-ма орденами Леніна, орденами 
Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, медалями. 
Похований у м. Докшиці Вітебської обл. (Білорусь). У цьому місті ім’ям Польового названа 
вулиця. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 116. 
 
ПОПОВА Анастасія (Надія) Василівна, нар. 17.12.1921 р. в с. Шебановка, нині Орловської 
обл., Росія. Росіянка. Закінчила у 1940 р. – Херсонську льотну авіаційну школу. Працювала 
інструктором. У Радянській армії з липня 1941 р. Закінчила Енгельську військову авіаційну 
школу пілотів у 1942 р. У діючій армії з травня 1942 р. Заступник командира ескадрильї 46-
го гвардійського авіаційного полку (325-я нічна бомбардувальна авіаційна дивізія, 4-а 
повітряна армія, 2-й Білоруський фронт) гвардії старший лейтенант Попова на грудень 
1944 р. здійснила 737 бойових вильотів, завдала великих втрат противнику у живій силі й 
техніці. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 23.02.1945 р. З 1948 р. капітан Попова – 
у запасі. Нагороджена орденом Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, 2-ма орденами 
Вітчизняної війни 1 ст., орденом Вітчизняної війни 2 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 117. 
 
ПОПОВИЧ Григорій Данилович, нар. 23.04.1905 р. в с. Моринці нині Корсунь-
Шевченківського р-ну Черкаської обл., Україна. Українець. У ВМФ з 1927 р. Закінчив школу 
командирів ланок ВВС в 1936 р. У боях з березня 1942 . У складі ВПС Північного флоту 
здійснив 56 бойових вильотів. Потопив особисто і в групі 7 транспортів, танкер, сторожовий 
корабель, знищив 15 літаків супротивника. Учасник радянсько-японської війни 1945 р. 
Помічник командира 4-го мінно-торпедного авіаційного полку з льотної підготовки (2-я 
мінно-торпедний авіаційна дивізія, ВПС Тихоокеанського флоту) майор Попович здійснив 2 
бойових вильоти. Потопив есмінець супротивника. Доставив командуванню цінні 
розвідувальні дані про противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 14.09.1945 р. 
З 1948 р. підполковник Попович – у запасі. Жив і працював у м. Херсон. Нагороджений 
орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, орденами Олександра Невського, 
Червоної Зірки, медалями. Помер 24.09.1966 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 118. 
 
ПРИХОДЬКО Сергій Тихонович, нар. 17.10.1924 р. в с. Тимки нині Оржицького р-ну 
Полтавської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1942 р. У 1943 р. закінчив курси 
молодших лейтенантів. У діючій армії з січня 1943 р. Командир кулеметного взводу 149-го 
гвардійського стрілецького полку (49-а гвардійська стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й 
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Український фронт) гвардії молодший лейтенант Приходько в числі перших 11.3.1944 р. 
подолав р. Дніпро біля м. Берислав, придушив 2 кулеметні точки супротивника, чим сприяв 
форсування річки батальйоном. У боях за розширення плацдарму 11-14.03.1944 р. особисто 
знищив багато гітлерівців. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Після 
війни старший лейтенант Приходько – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, медалями. 
Помер у 1960 р. Похований у м. Херсон. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 119. 
 
ПРОКОПЕНКО Володимир Прокопович, нар. 05.01.1918 р. в с. Велика Кардашинка нині 
Голопристанського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. Освіта середня. Працював у 
колгоспі. У Радянській армії з 1939 р. На війні з 1941 р. Командир відділення 17-го окремого 
інженерного батальйону (53-тя армія, Степовий фронт) старший сержант Прокопенко 
відзначився при форсуванні Дніпра біля с. Чикалівка (Кременчуцький район Полтавської 
обл.). У ніч на 01.10.1943 р. на десантному човні переправив 20 бійців. 03.10.1943 р. на 
поромі переправляв артилерію. Осколками міни був пробитий один з човнів порома, який 
почав тонути. Відважні сапери на руках витягли артилерію на берег. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 22.02.1944 р. З 1945 р. молодший лейтенант Прокопенко – у 
запасі. Повернувся у рідне село. Працював у радгоспі. Нагороджений орденами Леніна, 
Вітчизняної війни 1 і 2 ст., Червоної Зірки, медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 120. 
 
ПШЕНІЦИН Геннадій Олександрович, нар. в 1922 р. в с. Новинки нині Ярославській обл., 
Росія. Росіянин. На фронті у війну з 1942 р. Кулеметник 8-го гвардійського окремого 
кулеметно-артилерійського батальйону (1-й гвардійський укріплений район, 28-а армія, 3-й 
Український фронт) гвардії рядовий Пшеніцин з двома бійцями першим 13.03.1944 р. 
переправився через Дніпровський лиман поблизу м. Миколаїв і розвідав вогневі точки 
противника, місце висадки для десанту на правому березі, знищив розрахунок ворожий 
кулемета. 22.03.1944 р. у бою при прориві сильно укріпленої оборони противника біля 
с. Широка Балка (Білозерський район Херсонської обл.) знищив гранатою ворожий кулемет, 
що сприяло просуванню вперед взводу. Загинув у цьому бою. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 3.6.1944 р. посмертно. Нагороджений орденом Леніна.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 121. 
 
РАФТОПУЛЛО Анатолій Анатолійович, нар. 05.04.1907 р. в м. Холм, нині Польща. В 
юності разом з батьками переїхав на Херсонщину. Закінчив сільську школу. Працював 
трактористом. У Радянській армії в 1929-1938 рр. і з 1939 р. Закінчив Ульяновську 
бронетанкову школу в 1937 р. Учасник бойових дій з 1939 р. Командир танкового 
батальйону 30-го танкового полку (4-а танкова бригада, 16-а армія, Західний фронт) капітан 
Рафтопулло в бою 16.10.1941 р. біля с. Ільково (в районі м. Орел, Росія) зі своїм батальйоном 
завдав противнику великих втрат у живій силі і бойовій техніці. Діючи із засідок, танкісти 
наносили вогневі удари по ворожих колон і швидко відходили на нові рубежі. Було підбито 
43 ворожих танки. Будучи пораненим, Рафтопулло залишився у строю. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 11.01.1942 р. У 1945 р. закінчив вищу офіцерську 
бронетанкову школу. З 1955 р. полковник Рафтопулло – у запасі. Нагороджений 3-ма 
орденами Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, орденами Вітчизняної війни 1 ст., 
Червоної Зірки, медалями. Помер 21.04.1985 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 122. 
 
РЕЗНИК Федір Григорович, нар. 19.06.1920 р. в с. Любимівка, нині Каховського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Українець. Освіта середня. У Радянській армії з 1939 р. На фронті 
у війну з серпня 1942 . Командир гармати 167-го гвардійського легкого артилерійського 
полку (3-а гвардійська легка артилерійська бригада, 1-а гвардійська артилерійська дивізія, 
70-а армія, Центральний фронт) гвардії старший сержант Резник у бою 08.07.1943 р. в районі 
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с. Самодуровка (Курської обл.) вогнем прямою наводкою особисто знищив 2 танки і групу 
солдат противника, 10.07.1943 р. у с. Молотига підпалив ще 2 танки і 1 підбив. Загинув у 
бою 19.07.1943 р. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 08.09.1943 р. посмертно. 
Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоної Зірки. На батьківщині встановлено 
бюст Героя, меморіальна дошка – на будівлі середньої школи в с. Фрунзе Іванівського р-ну, 
де він навчався. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 123. 
 
РИХЛОВ Олександр Дмитрович, нар. 01.09.1912 р. в с. Котово, нині м. Долгопрудний 
Московської обл., Росія. Росіянин. У прикордонних військах з 1934 р. Закінчив авіаційне 
відділення Харківського військового училища військ НКВС у 1938 р. У боях з 1941 р. 
Командир авіаційної ланки 36-го мінно-торпедного авіаційного полку (1-я мінно-торпедний 
авіаційна дивізія, ВПС Чорноморського флоту) старший лейтенант Рихлов до травня 1944 р. 
здійснив 120 бойових вильотів, потопив 5 транспортів, 5 швидкохідних десантних барж, 
підірвав склад з боєприпасами, торпедував міноносець в базі і збив 2 літаки противника. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 16.05.1944 р. Після війни продовжував службу в 
прикордонних військах. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, 
орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 124. 
 
САДОВИЙ Олександр Петрович, нар. 03.05.1906 р. в с. Агаймани, нині Фрунзе Генічеського 
р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. Закінчив середню школу. Працював у колгоспі. У 
Радянській армії з 1928 р. В 1931 р. закінчив Орловську піхотну школу. На фронтах війни з 
червня 1942 р. Командир 3-го танкового полку (37-я механізована бригада, 1-й 
механізований корпус, 2-а гвардійська танкова армія, 1-й Білоруський фронт) майор Садовий 
вміло організував 17.04.1945 р. форсування р. Альта-Одер в районі населеного пункту 
Хусток (Німеччина), захопив на лівому березі річки невеликий плацдарм і утримував його, 
поки не переправилися з'єднання і частини корпусу. Був поранений, але не залишив поля 
бою. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 31.05.1945 р. З 1946 підполковник Садовий 
– у запасі. Жив і працював у Херсоні. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами 
Червоного Прапора, 2-ма орденами Червоної Зірки, медалями. Помер 03.01.1963 р. У 
с. Фрунзе встановлено бюст Героя. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 125. 
 
САЄНКО Василь Тарасович, нар. 21.01.1920 р. в с. Шевченкове-Перше нині Вовчанського 
р-ну Харківської обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1940 р. Учасник війни з 
червня 1941 р. У 1943 р. закінчив Сталінградське танкове училище. Командир танку 55-го 
гвардійського танкового полку (12-а гвардійська механізована бригада, 5-й гвардійський 
механізований корпус, 4-а гвардійська танкова армія, 1-й Український фронт) гвардії 
лейтенант Саєнко в період 25.04.1945 р-02.05.1945 р., діючи в складі передового загону 
бригади в районі м. Бранденбург (Німеччина), перерізав дорогу противнику і протягом 7 днів 
відбив 8 контратак ворога, знищивши 5 самохідних гармат, багато солдат противника. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 27.06.1945 р. З 1961 р. майор Саєнко – у запасі. 
Жив у м. Херсон, працював на нафтопереробному заводі. Нагороджений орденами Леніна, 
Вітчизняної війни 1 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, медалями.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 126. 
 
САЛАМАХА Антон Михайлович, нар. 30.11.1925 р. в с. Кардашинка Голопристанського р-
ну Херсонської обл., Україна. Українець. Працював у колгоспі. У Радянській армії з 1943 р. 
У діючій армії з червня 1944 р. Командир відділення 550-го стрілецького полку (126-а 
стрілецька дивізія, 43-я армія, 3-й Білоруський фронт) молодший сержант Саламаха разом з 
бійцями 07.04.1945 р. проник в розташування форту на підступах до Кенігсберга (нині 
Калінінград) і кулеметним вогнем знищив кілька вогневих точок ворога. Підтримував вогнем 
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наступ стрілецьких підрозділів, знищивши багато гітлерівців. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 19.04.1945 р. Після війни демобілізований. У 1971 р. закінчив Бехтерський 
сільськогосподарський технікум. Працював директором комбікормового заводу колгоспу 
“Росія” Голопристанського р-ну Херсонської обл.. Жив у м. Гола Пристань. Нагороджений 
орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., Слави 3 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 127. 
 
САФОНОВ Георгій Олександрович, нар. 23.04.1902 р. в с. Олексіївка нині Воронезької обл., 
Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1924 р. В 1927 р. закінчив Ленінградську піхотну 
школу, у 1935 р. – офіцерські курси “Постріл”. Учасник іспанської війни 1936-1939 рр. На 
фронтах Другої світової війни з червня 1941 р. 256-й стрілецький полк (30-та стрілецька 
дивізія, 9-а армія, Південний фронт) під командуванням полковника Сафонова в ході боїв на 
території Молдови та України 23.06.1941 р.-07.09.1941 р. завдав ворогові значних втрат у 
живій силі і бойовій техніці. 07.09.1941 р. в бою за с. Любимівка поблизу Каховки був 
поранений, але продовжував керувати полком до повного виконання бойового завдання. 
Генерал-майору Сафонову звання Героя Радянського Союзу присвоєно 27.03.1942 р. Після 
війни продовжував службу в армії. З 1951 р. – у запасі. Нагороджений 2-ма орденами Леніна, 
2-ма орденами Червоного Прапора, медалями. Помер 10.11.1984 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 129. 
 
САФОНОВ Ілля Мойсейович, нар. 23.09.1909 р. в станиці Михайлівська нині 
Краснодарського краю, Росія. Росіянин. У Радянській армії в 1931-1933 рр. і з 1941 р. У 
1943 р. закінчив курси молодших лейтенантів. У діючій армії з 1943 р. Командир мінометної 
роти 478-го стрілецького полку (320-а стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й Український фронт) 
лейтенант Сафонов відзначився в боях при ліквідації Нікопольського плацдарму противника. 
У районі с. Рубанівка рота завдала ворогові значних втрат у живій силі і техніці. Разом зі 
стрілецькими підрозділами відбивав контратаку противника. 08.02.1944 р. в числі перших 
форсував Дніпро в районі с. Північні Каїри, забезпечив вогнем переправу інших підрозділів. 
14.03.1944 р. форсував р. Інгулець в районі с. Дар’ївка, вогнем мінометів знищив велику 
групу гітлерівців, чим сприяв виконанню бойового завдання стрілецькими підрозділами 
полку. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. З 1948 р. капітан Сафонов – 
у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Олександра Невського, 2-ма 
орденами Червоної Зірки, медалями. Помер 17.03.1967 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 128. 
 
СЕБРОВА Ірина Федорівна, нар. 25.12.1914 р. в с. Тетяковка нині Тульської обл., Росія. 
Росіянка. Закінчила Херсонську військову авіаційну школу пілотів у 1940 р. Була льотчиком-
інструктором у Фрунзенському аероклубі Москви. У Радянській Армії з жовтня 1941 р. У 
1942 р. закінчила курси при військовій авіаційній школі пілотів. На фронтах війни з травня 
1942 р. Командир ланки 46-го гвардійського нічного бомбардувального авіаційного полку 
(325-я нічна бомбардувальна авіаційна дивізія, 4-а повітряна армія, 2-й Білоруський фронт) 
гвардії старший лейтенант Себрова здійснила 825 бойових нічних вильотів на 
бомбардування військ противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 23.02.1945 р. 
З 1948 р. старший лейтенант Себрова – у запасі. Нагороджена орденом Леніна, 3-ма 
орденами Червоного Прапора, орденами Вітчизняної війни 1 і 2 ст., Червоної Зірки, 
медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 130. 
 
СИЧЕНКО Петро Федорович, нар. 06.06.1911 р. в с. Нове Заозер’є нині Вітебської обл., 
Білорусь. Закінчив 7 класів, школу ФЗУ в м. Херсон, працював ливарником. У Радянській 
армії з 1931 р. Закінчив Вольську військову авіаційну школу техніків у 1932 р., Енгельське 
військове авіаційне училище – в 1939 р. Учасник війни з червня 1941 р. Заступник командира 
ескадрильї 241-го штурмового авіаційного полку (11-я змішана авіаційна дивізія, 3-я армія, 
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Брянський фронт) капітан Сиченко до січня 1942  здійснив 42 бойових вильоти, завдавши 
противнику значних втрат у техніці і живій силі. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
14.02.1943 р. Після війни продовжував службу у ВПС. З 1956 р. полковник Сиченко – у 
запасі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, орденами 
Вітчизняної війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. Помер 25.06.1969 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 143. 
 
СНЕСАРЕВ Володимир Семенович, нар. 15.07.1914 р. в м. Алчевськ, нині Луганської обл., 
Україна. Росіянин. У ВМФ в 1936-1938 рр. і з 1939 р. Закінчив у 1941 р. Єйське військово-
морське авіаційне училище. У боях з серпня 1941 р. Командир ескадрильї 11-го 
гвардійського винищувального авіаційного полку (1-а мінно-торпедна авіаційна дивізія, ВПС 
Чорноморського флоту) гвардії старший лейтенант Снесарев на квітень 1944 р. здійснив 
302 бойових вильоти, в 32 повітряних боях збив особисто 12 і в групі 4 ворожих літаки. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 16.5.1944 р. У 1954 р. закінчив Військово-
морську академію. З 1960 р. полковник Снесарев – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 
2-ма орденами Червоного Прапора, орденами Суворова 3 ст., Вітчизняної війни 1 ст., 2-ма 
орденами Червоної Зірки, медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 132. 
 
СОБКО Іван Кузьмич, нар. 23.02.1919 р. в с. Кізомис нині Білозерського р-ну Херсонської 
обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1939 р. У 1942 р. закінчив Вінницьке піхотне 
училище. У діючій армії з липня 1942 р. Командир кулеметної роти 234-го гвардійського 
стрілецького полку (76-а гвардійська стрілецька дивізія, 61-а армія, Центральний фронт) 
гвардії старший лейтенант Собко в числі перших 17.09.1943 р. форсував р. Убедь в районі 
с. Кудрівка (Сосницький район Чернігівської обл.). 28.09.1943 р. рота форсувала Дніпро в 
районі Миси (Ріпкинський район Чернігівської обл.), придушила вогневі точки противника, 
зайняла рубіж, прикривала вогнем форсування річки стрілецькими частинами. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 15.01.1944 р. У 1945 р. закінчив Вищі тактичні курси. З 
1946 р. капітан Собко – у запасі. Жив і працював у Херсоні. Нагороджений орденами Леніна, 
Вітчизняної війни 1 ст., медалями. Помер 28.03.1978 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 131. 
 
СОЦЕНКО Олександр Микитович, нар. 13.07.1924 р. в с. Чалбаси, нині Виноградове 
Цюрупинського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. Освіта неповна середня. У 
діючій армії з грудня 1943 р. Сапер 70-го гвардійського стрілецького полку (24-а гвардійська 
стрілецька дивізія, 2-а гвардійська армія, 4-й Український фронт) гвардії рядовий Соценко 
вранці 09.05.1944 р. з групою бійців переправився через Північну бухту в м. Севастополь. 
Відбиваючи контратаки противника, група просувалася в місто. Ворогові було завдано 
значних втрат у живій силі. У цьому бою загинув. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 24.03.1945 р. посмертно. Нагороджений орденом Леніна. Похований у 
Севастополі. Ім’ям Соценка названі школа і вулиця в рідному селі. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 133. 
 
СТАРИКОВ Дмитро Олександрович, нар. 01.05.1921 р. в м. Гулькевичі нині 
Краснодарського краю, Росія. Росіянин. У ВМФ з 1939 р. Закінчив Єйське військово-морське 
авіаційне училище в 1941 р. У боях з липня 1941 р. Командир ланки 11-го гвардійського 
винищувального авіаційного полку (1-я мінно-торпедна дивізія, ВПС Чорноморського 
флоту) гвардії старший лейтенант Стариков до січня 1944 р. здійснив 399 бойових вильотів, 
у 26 повітряних боях збив 11 літаків супротивника. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 21.01.1944 р. Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, 
орденом Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 02.10.1945 р. загинув в автомобільній катастрофі.  
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 134. 
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СТАРЧИКОВ Микола Олексійович, нар. 19.11.1917 р. в с. Мігіно нині Нижегородської обл., 
Росія. Росіянин. Жив у м. Іваново. У Радянській армії з 1938 р. В 1940 р. закінчив Батайську 
військову авіаційну школу пілотів. Учасник війни з червня 1941 р. Командир ескадрильї 16-
го гвардійського винищувального авіаційного полку (9-а гвардійська винищувальна 
авіаційна дивізія, 6-й гвардійський винищувальний авіаційний корпус, 2-а повітряна армія, 1-
й Український фронт) гвардії капітан Старчиков до березня 1945 р. здійснив 389 бойових 
вильотів, у 72 повітряних боях збив особисто 15 і в групі 1 літак супротивника. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 27.06.1945 р. У 1946 р. закінчив вищу офіцерську авіаційну 
школу ВВС. З 1949 р. – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного 
Прапора, орденами Олександра Невського, Червоної Зірки, медалями. Помер 02.11.1984 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 135. 
 
СТЕПАНИЩЕВ Михайло Тихонович, нар. 12.12.1917 р. в с. Колесово 1-е нині Липецької 
обл., Росія. Росіянин. Працював у колгоспі. У Радянській армії з 1937 р. Закінчив 
Ворошиловградську військову авіаційну школу в 1938 р. Учасник війни з червня 1941 р. 
Штурман 76-го гвардійського штурмового авіаційного полку (1-а гвардійська штурмова 
авіаційна дивізія, 8-а повітряна армія, 4-й Український фронт) гвардії капітан Степанищев до 
квітня 1944 р. здійснив 127 бойових вильотів, завдавши противнику великих втрат у живій 
силі і бойовій техніці. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 26.10.1944 р. Заступник 
командира того ж полку та дивізії (1-а повітряна армія, 3-й Білоруський фронт) гвардії майор 
Степанищев до квітня 1945 р. здійснив 222 бойових вильоти, за що 29.06.1945 р. 
нагороджений другою медаллю “Золота Зірка”. Після війни продовжував службу в армії. 
Нагороджений орденом Леніна, 4-ма орденами Червоного Прапора, орденами Богдана 
Хмельницького 3 ст., Олександра Невського, Вітчизняної війни 1 ст., медалями. Помер 
08.09.1946 р. Бронзовий бюст встановлений на батьківщині. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 136. 
 
СТРОБИКІН-ЮХВІТ Микола Миколайович, нар. 28.04.1921 р. в м. Уржум нині Кіровської 
обл., Росія. Росіянин. У Радянській армії з 1940 р. Закінчив Херсонську військову авіаційну 
школу пілотів у 1941 р. На фронтах війни з серпня 1943 р. Командир ланки 190-го 
гвардійського штурмового авіаційного полку (12-а гвардійська штурмова авіаційна дивізія, 
3-й гвардійський штурмовий авіаційний корпус, 5-а повітряна армія, 2-й Український фронт) 
гвардії старший лейтенант Стробикін-Юхвіт до січня 1945 здійснив 108 бойових вильотів на 
штурмування ворожих укріплень, скупчень військ противника. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 15.05.1946 р. У 1951 р. закінчив Військово-повітряну академію. З 1963 р. 
полковник Стробикін-Юхвіт – у запасі. Жив і працював у м. Херсон. Нагороджений орденом 
Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, орденами Олександра Невського, Вітчизняної 
війни 1 ст., Червоної Зірки, медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 137. 
 
СТРЮКОВ Андрій Георгійович, нар. 14.03.1923 р. в с. Каноково нині Краснодарського 
краю, Росія. Росіянин. Закінчив аероклуб у м. Армавір, працював у ньому льотчиком-
інструктором. У Збройних Силах з 1942 р. Автоматник 384-го окремого батальйону морської 
піхоти (Одеська ВМБ, Чорноморський флот) матрос Стрюков у ніч на 14.03.1944 р. при 
форсуванні Дніпровського лиману в складі групи автоматників висадився біля с. Широка 
Балка (Білозерський р-н Херсонської обл.). Відзначився в боях при звільненні сіл 
Олександрівка, Маяк, Тимофіївка і Святотроїцького. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 03.06.1944 р. У 1945 р. старшина 2 статті Стрюков демобілізований. Жив у 
м. Сочі, Росія. Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни 2 ст., медалями. Помер 
11.02.1971 р. Ім’я Героя поміщено в меморіалі с. Лупареве Жовтневого р-ну Миколаївської 
обл. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 138. 
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СУБОТА Микола Микитович, нар. 1913 р. в с. Бехтери нині Голопристанського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Працював у радгоспі. У Радянській армії з 1941 р. У тому ж році на 
фронті. Кулеметник кулеметної роти 1042-го стрілецького полку (295-а стрілецька дивізія, 28-а 
армія, 3-й Український фронт) рядовий Субота в ніч на 13.03.1944 р. при форсуванні Дніпра в р-
ні м. Херсон в числі перших переправив свій підрозділ на правий берег. Прикриваючи переправу 
підрозділів батальйону, знищив 2 і придушив вогонь 3 кулеметних точок противника. Беручи 
участь у вуличних боях в м. Херсон, знищив 2 ворожих кулемети, що знаходилися в одному з 
будинків, чим сприяв просуванню штурмових груп. Загинув у бою 17.03.1944 р. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Нагороджений орденом Леніна. Похований у 
Херсоні. Навічно зарахований до списків військової частини, в парку в центрі Херсона 
встановлено пам’ятник, його ім’ям названа вулиця. У с. Бехтери – меморіальна дошка. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 139. 
 
СУВІРОВ Віктор Іванович, нар. 29.04.1919 р. в с. Мурміно нині Рязанської обл., Росія. 
Росіянин. Жив у м. Москва, Росія. Закінчив школу ФЗУ і аероклуб. У Радянській армії з 
1937 р. Закінчив Борисоглібську військову авіаційну школу льотчиків у 1938 р. Учасник боїв 
на р. Халхін-Гол у 1939 р. де збив 3 ворожих літаки. Командир ескадрильї 15-го 
винищувального авіаційного полку (278-я винищувальна авіаційна дивізія, 3-й 
винищувальний авіаційний корпус, 8-а повітряна армія, 4-й Український фронт) капітан 
Сувіров до березня 1944 р. здійснив 122 бойових вильоти, в 32 повітряних боях збив 14 
літаків противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 13.04.1944 р. Після війни 
продовжував службу у ВПС. У 1955 р. закінчив Військово-повітряну академію. З 1958 р. 
полковник Сувіров – у запасі. Жив і працював у м. Краснодар, Росія. Нагороджений орденом 
Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, орденом Олександра Невського, 2-ма орденами 
Вітчизняної війни 1 ст., орденом Червоної Зірки, медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 140. 
 
СУЛТАНОВ Закір, нар. 29.06.1923 р. в с. Абдульменево, Удмуртія. Татарин. Закінчив 
школу ФЗУ. Працював на Іжевському машинобудівному заводі. У Радянській армії з 
листопада 1942 р. У діючій армії з січня 1943 р. Закінчив курси молодших лейтенантів у 
1944 р. Командир взводу ПТР 498-го стрілецького полку (132-а стрілецька дивізія, 47-а 
армія, 1-й Білоруський фронт) лейтенант Султанов в р-ні північніше від м. Яблонна-
Легіоново (Польща) 15.01.1945 р. зі взводом брав участь у прориві оборони противника. У 
числі перших взвод переправився через Віслу біля населеного пункту Чонсткув і утримував 
позицію до підходу батальйону. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. У 
1947 р. закінчив офіцерську школу МВС у м. Куйбишев. Жив і працював у м. Свердловськ, 
м. Херсон. З 1953 р. капітан Султанов – у запасі. Нагороджений орденом Леніна, медалями. 
Помер 06.04.1983 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 141. 
 
СУХАРЄВ Євстафій Андрійович, нар. 25.04.1921 р. в сел. Растяпіно, нині м. Дзержинськ 
Нижегородської обл., Росія. Росіянин. Закінчив 7 класів, аероклуб в м. Горькому. У 
Радянській армії з 1940 р. У 1942 р. закінчив Енгельську військову авіаційну школу пілотів. 
На фронтах війни з липня 1942 р. Командир ланки 686-го штурмового авіаційного полку 
(289-а штурмова авіаційна дивізія, 8-а повітряна армія, 4-й Український фронт) лейтенант 
Сухарєв до червня 1944 р. здійснив 122 бойових вильоти, завдавши противнику значних 
втрат у живій силі і техніці. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 02.08.1944 р. У 
1952 р. закінчив Військово-повітряну академію Працював старшим викладачем у Військово-
політичній академії. Кандидат військових наук, доцент. З 1986 р. полковник Сухарєв – у 
відставці. Жив у м. Москва, Росія. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного 
Прапора, орденом Олександра Невського, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., орденами 
Червоної Зірки, “За службу Батьківщині у ЗС СРСР” 3 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 142. 
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ТАВАДЗЕ Давид Елізбарович, нар. 18.04.1916 р. в с. Ацана нині краю Гурія, Грузія. Грузин. 
Закінчив 9 класів, аероклуб. Працював на виробництві. У Радянській армії з 1937 р. Закінчив 
Херсонську військову авіаційну школу льотчиків в 1938 р. Був інструктором у 
Сталінградському військовому авіаційному училищі льотчиків. На фронтах війни з 
листопада 1942 р. Командир ескадрильї 190-го штурмового авіаційного полку (214-а 
штурмова авіаційна дивізія, 8-а повітряна армія, 4-й Український фронт) капітан Тавадзе до 
травня 1944 р. здійснив 109 бойових вильотів, у повітряних боях збито 7 літаків 
супротивника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 19.08.1944 р. З 1946 р. майор 
Тавадзе – у запасі. Жив у Сухумі (Грузія). Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами 
Червоного Прапора, орденами Олександра Невського, Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 
Помер 20.06.1979 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 144. 
 
ТАНСЬКИЙ Микола Георгійович, нар. 20.07.1920 р. в с. Прогної, нині Геройське 
Голопристанського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. Закінчив 10 класів. У 
Радянській армії з 1938 р. Закінчив Вище військово-морське училище в 1941 р. У боях з січня 
1942 р. Командир катера 2-го гвардійського дивізіону винищувачів підводних човнів 
(головна база Північного флоту) гвардії старший лейтенант Танський, діючи в групі 
десантних кораблів, 10-14.10.1944 р. вміло організував висадку десантів морської піхоти в 
порт Лінахамарі (нині Мурманської обл.). Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
05.11.1944 р. У 1956 р. закінчив Військово-морську академію. З 1975 р. капітан 1 рангу 
Танський – у запасі. Нагороджений орденами Леніна, Червоного Прапора, Нахімова 2 ст., 2-
ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., орденами Червоної Зірки, “За службу Батьківщині у ЗС 
СРСР” 3 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 145. 
 
ТЕРЕЩЕНКО Михайло Кіндратович, нар. 12.08.1913 р. в с. Балясне нині Диканського р-ну 
Полтавської обл., Україна. Українець. Закінчив 7 класів. У Радянській армії в 1935-1937 рр. і 
з 1941 р. Закінчив курси молодших лейтенантів у 1941 р. На фронті у війну з вересня 1942 р. 
Командир роти 617-го стрілецького полку (199-а стрілецька дивізія, 49-а армія, 2-й 
Білоруський фронт) лейтенант Терещенко відзначився в бою 25.06.1944 р. в р-ні 
с. Пальковичі (Могильовської обл., Білорусь). При відбитті контратаки противника його рота 
знищила до взводу гітлерівців, 26.06.1944 р. форсувала Дніпро. У бою на плацдармі 
Терещенко загинув. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. посмертно. 
Нагороджений орденами Леніна, Червоної Зірки, медалями. Похований у с. Сухарі 
Могильовського р-ну. Ім’ям Героя названа вулиця в рідному селі. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 146. 
 
ТИМОФЄЄВА (ЄГОРОВА) Анна Олександрівна, нар. 23.09.1916 р. в с. Володово нині 
Калінінської обл., Росія. Росіянка. Закінчила робітфак, Херсонську школу льотчиків 
Тсоавіахіму. Була льотчиком-інструктором аероклубу. На фронтах війни з вересня 1941 р. 
Штурман 805-го штурмового авіаційного полку (197-а штурмова авіаційна дивізія, 16-а 
повітряна армія, 1-й Білоруський фронт) старший лейтенант Тимофєєва до кінця серпня 
1944 р. здійснила 243 бойових вильоти на штурмування військових об'єктів і військ 
противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 06.05.1965 р. Після війни – у запасі. 
Жила і працювала в м. Москва, Росія. Нагороджена орденом Леніна, 2-ма орденами 
Червоного Прапора, 2 орденами Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 148. 
 
ТИМОШЕНКО Михайло Кузьмич, нар. 17.06.1913 р. в с. Першокостянтинівка нині 
Чаплинського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. Працював трактористом у 
колгоспі. На фронті у війну з липня 1941 р. Командир відділення 696-го окремого саперного 
батальйону (60-та стрілецька дивізія, 65-а армія, Центральний фронт) сержант Тимошенко в 
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ніч на 17.10.1943 р. при форсуванні Дніпра в р-ні с. Бивалкі (Гомельської обл., Білорусь) на 
десантних човнах під вогнем ворога переправляв на правий берег річки піхоту, а потім і 
артилерійські знаряддя. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 30.10.1943 р. У 1945 р. 
закінчив Ленінградське військове інженерне училище. З 1947 р. молодший лейтенант 
Тимошенко – у запасі. Жив і працював у с. Ізумрудне Джанкойського р-ну нині АРКрим. 
Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, 
медалями. Депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання. Вулиця в с. Першокостянтинівка 
носить його ім’я. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 147. 
 
ТИШКУН Іван Гнатович, нар. 19.05.1924 р. в сел. Черталик Оренбурзької обл., Росія. 
Росіянин. Працював трактористом у колгоспі. У Радянській армії з 1942 р. У діючій армії з 
березня 1943 р. Помічник командира взводу 1040-го стрілецького полку (295-а стрілецька 
дивізія, 28-а армія, З-й Український фронт) сержант Тишкун на чолі групи одним з перших 
12.03.1944 р. у районі м. Херсон успішно подолав Дніпро. Група захопила плацдарм, 
знищила дзот, чим сприяла форсування річки батальйоном. Брав участь у боях за визволення 
м. Херсон. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Нагороджений орденом 
Леніна. У 1944 р. закінчив курси молодших лейтенантів. Загинув у бою 07.04.1945 р. 
Похований у м. Відень, Австрія. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 149. 
 
ТРЯСКІН Олександр Андрійович, нар. 23.12.1921 р. в с. Зімніци нині Калузької обл., Росія. 
Росіянин. Закінчив Брянський лісотехнікум. У Радянській армії з 1941 р. У 1942 р. закінчив 
Московське військове піхотне училище. У діючій армії з травня 1942 р. Командир 
стрілецької роти 5-ї гвардійської механізованої бригади (2-й гвардійський механізований 
корпус, 28-а армія, 3-й Український фронт) гвардії старший лейтенант Тряскін у ніч на 
10.03.1944 р. зі своєю ротою на підручних засобах переправився через Дніпро і захопив 
плацдарм. Брав участь у визволенні м. Берислав (Херсонської обл.). 13.03.1944 р. в р-ні 
населеного пункту Дар'ївка переправився через р. Інгулець, захопив у полон командира 
німецького батальйону, який повідомив цінні відомості командуванню. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. Після війни продовжував службу в армії. З 
1957 р. підполковник Тряскін – у запасі. Жив у с. Мирони Балтського р-ну Одеської обл. 
Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., медалями. Помер 11.09.1980. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 150. 
 
ХАРЛАН Іван Федорович, нар. 18.01.1921 р. в с. Яблунівка нині Прилуцького р-ну 
Чернігівської обл., Україна. Українець. Працював електрослюсарем у Краматорську. У 
Радянській армії з 1939 р. У 1942 р. закінчив Ворошиловградську військову авіаційну школу 
пілотів. На фронтах війни з серпня 1942 р. Заступник командира авіаційної ескадрильї 103-го 
штурмового авіаційного полку (230-а штурмова авіаційна дивізія, 4-а повітряна армія, 2-й 
Білоруський фронт) старший лейтенант Харлан до жовтня 1944 р. здійснив 110 бойових 
вильотів (з них 58 – провідним груп) на бомбардування і штурмування опорних пунктів і 
військ противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 23.02.1945 р. Після війни 
продовжував службу у ВПС. З 1959 р. підполковник Харлан – у запасі. Жив у м. Херсон. 
Працював на дослідно-механічному заводі. Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами 
Червоного Прапора, орденом Вітчизняної війни 1 і 2 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, 
медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 151. 
 
ХАРЧЕНКО Семен Андрійович, нар. 01.09.1915 р. в с. Олександрівка, нині 
смт Ольгинського р-ну Донецької обл. Українець. Закінчив школу ФЗУ у м. Докучаєвську 
Донецької обл. Працював слюсарем. У Радянській Армії з 1937 р. (у 1939-1940 рр. – на 
території Західної України). Закінчив курси молодших лейтенантів у 1940 р. Учасник війни з 
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22.06.1941 р. Командир взводу 147-го гвардійського стрілецького полку (49-а гвардійська 
стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й Український фронт) гвардії молодший лейтенант Харченко 
зі своїм взводом 12.03.1944 р. біля с. Садове (Білозерський р-н Херсонської обл.) одним з 
перших форсував Дніпро і організував штурм дзоту, що заважав просуванню. Витративши 
боєприпаси, закрив собою амбразуру дзоту. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
03.06.1944 р. посмертно. Нагороджений орденом Леніна. Похований у центрі смт Білозерка, 
у сквері його імені. Встановлено пам’ятний знак у с. Садове та меморіальна дошка на будівлі 
школи у м. Докучаєвськ Донецької обл. Обеліск – в смт Білозерка. Його ім'я носять вулиці у 
селах Садове та Петровське, провулок і сквер у смт Білозерка. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 152. 
 
ХИМИЧ Федір Васильович, нар. 22.04.1917 р. в с. Нова Дмитрівка Друга нині Іванівського 
р-ну Херсонської обл., Україна. Закінчив 7 класів і школу ФЗУ. Працював на заводі в 
Мелітополі. У Радянській армії з 1938 р. В 1939 р. закінчив Качинську військову авіаційну 
школу пілотів. На фронтах війни з липня 1941 р. Помічник командира 282-ї винищувальної 
авіаційної дивізії з повітряно-стрілецької службі (6-й змішаний авіаційний корпус, 16-а 
повітряна армія, 1-й Білоруський фронт) майор Химич до серпня 1944 р. здійснив 535 
бойових вильотів; в повітряних боях особисто збив 13 і в парі 4 літаки противника. Звання 
Героя Радянського Союзу присвоєно 26.10.1944 р. У 1951 р. закінчив Військово-повітряну 
академію. З 1962 р. полковник Химич – у запасі. Жив і працював у Мінську. Нагороджений 
орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., 
орденами Вітчизняної війни 2 ст., Червоної Зірки, медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 153. 
 
ХУДЯКОВА Антоніна Федорівна, нар. 20.6.1917 р. в с. Нова Слобода нині Брянської обл., 
Росія. Росіянка. Закінчила Бежицький машинобудівний технікум, Херсонську авіаційну 
школу в 1940 р. Працювала льотчиком-інструктором в орловському аероклубі. У Радянській 
армії з жовтня 1941 р. На фронтах війни з травня 1942 р. Заступник командира ескадрильї 46-
го гвардійського нічного бомбардувального авіаційного полку (325-я нічна бомбардувальна 
авіаційна дивізія, 4-а повітряна армія, 2-й Білоруський фронт) гвардії старший лейтенант 
Худякова до кінця війни здійснила 926 бойових вильотів. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 15.05.1946 р. Після війни – у запасі. Працювала в м. Олександрія Кіровоградської 
обл. Нагороджена орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, 3-ма орденами 
Вітчизняної війни 1 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 154. 
 
ЦВІК Степан Степанович, нар. 01.08.1926 р. в с. Адамівка Жашківського р-ну Черкаської 
обл., Україна. Українець. У Радянській армії з 1943 р., учасник війни. У 1952 р. закінчив 
Саратовське танкове училище. Командиру танкового взводу лейтенанту Цвік за мужність і 
відвагу, проявлені при виконанні військового обов’язку, 18.12.1956 р. присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. З 1976 р. підполковник Цвік – у запасі. Жив і працював у 
смт Горностаївка Херсонської обл. Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., 
медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 158. 
 
ЦУРЦУМІЯ Олександр Пехувич, нар. в 1908 р. в с. Голаскурі нині краю Самегрело-Земо 
Сванеті, Грузія. Грузин. У Радянській армії з 1929 р. Закінчив Борисоглібську школу 
військових льотчиків в 1934 р. У боях з 1941 р. Командир ескадрильї 40-го 
бомбардувального полку (63-тя бомбардувальна авіаційна бригада, ВПС Чорноморського 
флоту) майор Цурцумія до грудня 1941 р. здійснив 87 бойових вильотів на штурмування 
військ противника, для нанесення бомбардувальних ударів по його військових і промислових 
об'єктах. Загинув 29.12.1941 р. при виконанні бойового завдання. Звання Героя Радянського 
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Союзу присвоєно 22.02.1944 р. посмертно. Нагороджений орденами Леніна, Червоного 
Прапора, Вітчизняної війни 1 ст. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 159. 
 
ЧЕПИНОГА Павло Йосипович, нар. 14.08.1912 р. в с. Іванівка нині Білозерського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Українець. Закінчив 2 курси Херсонського дорожньо-механічного 
технікуму. У Радянській армії з 1933 р. Закінчив Харківське військове авіаційне училище 
льотчиків у 1940 р. У діючій армії з січня 1942 р. Командир ескадрильї 508-го 
винищувального авіаційного полку (205-я винищувальна авіаційна дивізія, 7-й 
винищувальний авіаційний корпус, 5-а повітряна армія, 2-й Український фронт) капітан 
Чепинога до травня 1944 р. здійснив 100 бойових вильотів, у 37 повітряних боях збив 
особисто 22 і в групі 1 літак супротивника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
26.10.1944 р. З 1947 р. майор Чепинога – у запасі. Жив і працював у Саратові, Росія. 
Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, орденом Суворова 3 ст., 
медалями. Помер 12.07.1963 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 155. 
 
ЧЕПУРІН Пилип Федорович, нар. 27.10.1911 р. в с. Першопокровка нині 
Нижньосірогозького р-ну Херсонської обл., Україна. Росіянин. Після закінчення початкової 
школи працював пастухом, коногоном, продавцем. У Радянській армії з 1933 р. Закінчив 
Харківське військове училище НКВС у 1937 р. На війні з січня 1942 р. Командир батальйону 
990-го стрілецького полку (230-а стрілецька дивізія, 5-а ударна армія, 1-й Білоруський 
фронт) капітан Чепурін відзначився в боях за Берлін. 24.04.1945 р. його батальйон форсував 
р. Шпреє в р-ні Трептовер-парку і кинувся до центру Берліна. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 31.05.1945 р. У 1951 р. закінчив офіцерські курси “Постріл”. З 1956 р. 
підполковник Чепурін – у запасі. Жив у м. Бахчисарай АРКрим. Нагороджений орденом 
Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, орденом Богдана Хмельницького 3 ст., 2-ма 
орденами Червоної Зірки, медалями. Помер 24.08.1981 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 156. 
 
ЧУПИЛКО Іван Опанасович, нар. 13.04.1913 р. в с. Милове нині Бериславського р-ну 
Херсонської обл., Україна. Українець. Працював на Запорізькому заводі ім. Баранова і на 
Краммашбуді в Донецькій обл. У Радянській Армії в 1935-1937 рр. і з червня 1941 р. На війні 
з червня 1941 р. Закінчив Горьковське танкове училище в 1944 р. Командир роти 31-ї 
гвардійської танкової бригади (38-а армія, 4-й Український фронт) гвардії старший 
лейтенант Чупилко відзначився 17.01.1945 р. в р-ні залізничної станції Марцинковіце 
(Румунія). Зі взводом танків нічною атакою захопив міст через р. Дунаєць і понад добу, 
відбиваючи контратаки противника, утримував його до підходу основних сил бригади. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 29.06.1945 р. З 1946 р. капітан Чупилко – у 
запасі. У 1952 р. закінчив Ленінградський учительський інститут. Жив і працював у 
м. Запоріжжя. Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 і 2 ст, Червоної Зірки, 
медалями. Почесний солдат військової частини. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 157. 
 
ШЕВЧЕНКО Мефодій Леонтійович, нар. 15.05.1907 р. в с. Миколаївка нині Новотроїцького 
р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. Закінчив 7 класів. Працював ремонтним 
майстром на залізничній станції Сімферополь. У Радянській армії з 1929 р. У 1936 р. 
закінчив Київське артилерійське училище, в 1941 р. – артилерійські КУКСА. Учасник війни з 
червня 1941 р. Командир 315-го гвардійського винищувального протитанкового 
артилерійського полку (40-а армія, Воронезький фронт) гвардії підполковник Шевченко 
переправив 24-25.09.1943 р. полк на правий берег Дніпра в р-ні Києва і забезпечував вогнем 
форсування річки, захоплення і утримання плацдарму частинами стрілецької дивізії. Звання 
Героя Радянського Союзу присвоєно 29.03.1944 р. У 1946 р. закінчив Вищі артилерійські 
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курси при Військовій академії. З 1956 р. полковник Шевченко – у запасі. Жив і працював у 
м. Львів. Нагороджений 2-ма орденами Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, орденом 
Суворова 2 ст., 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., Орденом Червоної Зірки, медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 160. 
 
ШЕЛЕСТ Василь Митрофанович, нар. 07.05.1915 р. в с. Першокостянтинівка нині 
Чаплинського р-ну Херсонської обл., Україна. Українець. Працював у колгоспі. У Радянській 
армії з 1936 р. В 1940 р. закінчив курси молодших лейтенантів, у 1941 р. Вінницьке військове 
піхотне училище. Учасник війни з червня 1941 р. Командир батальйону 1281-го стрілецького 
полку (60-а стрілецька дивізія, 47-а армія, 1-й Білоруський фронт) майор Шелест відзначився 
при форсуванні Вісли на північний захід від Варшави. 16.01.1945 р. батальйон вночі по 
розбитій кризі форсував річку в р-ні м. Новий-Двір-Мазовецький, захопив плацдарм, відбив 
контратаки противника, знищив 5 танків, 12 гармат і до батальйону фашистських солдат. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 06.04.1945 р. Після війни працював у 
м. Дзержинськ Горьковської обл., м. Курськ, Росія. З 1952 р. майор Шелест – у відставці. 
Жив у м. Нова Каховка Херсонської обл., Україна. Нагороджений орденами Леніна, 
Олександра Невського, Вітчизняної війни 1 і 2 ст., медалями. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 161. 
 
ШЕНГЕЛІЯ Георгій Давидович, нар. 24.04.1908 р. в с. Кулаші нині краю Імереті, Грузія. 
Грузин. Закінчив 4 курси юридичного факультету Тбіліського університету. У Радянській армії в 
1928-1932 рр. і з червня 1941 р. У 1931 р. закінчив піхотні курси командирів. Учасник війни з 
червня 1941 р. Командир батальйону 1038-го стрілецького полку (295-а стрілецька дивізія, 28-а 
армія, 3-й Український фронт) майор Шенгелія в ніч на 13.03.1944 р. з батальйоном форсував 
Дніпро у м. Херсон, захопив на правому березі річки ворожі берегові укріплення. Батальйон 
першим у полку увірвався до Херсона. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 03.06.1944 р. 
З листопада 1945 р. – у відставці. Жив і працював у Тбілісі (Грузія). Нагороджений орденами 
Леніна, Олександра Невського, Вітчизняної війни 1 ст., медалями. Помер 22.12.1981 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 162. 
 
ШЕЙКО Борис Пилипович, нар. 10.04.1905 р. в с. Кода нині краю Квемо Картлі, Грузія. 
Українець. Закінчив машинобудівний технікум у 1932 р. У Радянській Армії з 1927 р. 
Закінчив Петергофське військово-політичне училище в 1937 р. На фронті у війну з серпня 
1941 р. Агітатор 43-го стрілецького полку (106-а стрілецька дивізія, 65-а армія, Центральний 
фронт) майор Шейко організував 15.10.1943 р. форсування Дніпра другим ешелоном полку в 
р-ні смт Лоєв Гомельської обл., Білорусь. На захопленому плацдармі очолив відбиття полком 
7 контратак піхоти і танків противника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
30.10.1943 р. Після війни продовжував службу в армії. З 1953 р. підполковник Шейко – у 
запасі. Жив і працював у м. Ростові-на-Дону, Росія. Нагороджений 2-ма орденами Леніна, 
орденами Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1 ст., 2-ма орденами Червоної Зірки, 
медалями. Помер 16.10.1973 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 163. 
 
ЩЕДРІН Григорій Іванович, нар. 01.12.1912 р. в м. Туапсе нині Краснодарського краю, 
Росія. Росіянин. Закінчив Херсонський морський технікум у 1932 р. Працював старшим 
помічником капітана теплохода. У ВМФ з 1934 р. Закінчив у 1937 р. командний клас 
Навчального загону підводного плавання. Служив на підводному човні Тихоокеанського 
флоту. У 1942-1943 рр. брав участь в переході радянських підводних човнів з Тихого океану 
в Північному морі. Командир підводних човнів “С-56” 2-го дивізіону бригади підводних 
човнів (Північний флот) капітан 2 рангу Щедрін до серпня 1944 р. скоїв 8 бойових походів. 
Потопив 3 транспорти, 2 танкери, ескадрений міноносець, 2 вартових кораблі супротивника. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 05.11.1944 р. У 1948 р. закінчив академічні 
курси при Військово-морській академії, в 1954 р. – Військову академію Генштабу. З 1973 р. 
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віце-адмірал Щедрін – у відставці. Жив у м. Москва, Росія. Нагороджений орденом Леніна, 
4-ма орденами Червоного Прапора, орденами Нахімова 2 ст., Вітчизняної війни 1 ст., 
Трудового Червоного Прапора, Червоної Зірки, медалями. Почесний громадянин м. Туапсе, 
почесний курсант Херсонського морехідного училища. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 164. 
 
ЩЕРБАК Анатолій Миколайович, нар. 16.03.1924 р. в с. Болград Генічеського р-ну 
Херсонської обл., Україна. У Радянській армії з 1943 р. Стрілок 1050-го стрілецького полку 
(301-а стрілецька дивізія, 57-а армія, 3-й Український фронт) рядовий Щербак відзначився 
13.04.1944 р. при форсуванні р. Дністер в р-ні с. Бичек, Молдова. Він першим у полку 
переправився через річку. Виявивши кулемет противника, дістався до нього і вогнем із 
захопленого кулемета відбив ворожі контратаки. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
13.09.1944 р. Після демобілізації жив у м. Бердянськ Запорізької обл. Нагороджений орденом 
Леніна, медалями. Помер 20.01.1976 р. Його ім’ям названа вулиця в м. Бердянськ. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 165. 
 
ЩЕРБАКОВ Віктор Іванович, нар. 01.01.1922 р. в с. Аграфенівка нині Ростовської обл., 
Росія. Росіянин. Закінчив 10 класів, навчався в аероклубі. У ВМФ з 1939 р. Закінчив в 1941 р. 
Єйське військово-морське авіаційне училище. У боях з 1941 р. Командир ланки 11-го 
гвардійського винищувального авіаційного полку (2-а гвардійська мінно-торпедна авіаційна 
дивізія, ВПС Чорноморського флоту) гвардії старший лейтенант Щербаков до березня 
1945 р. здійснив 359 бойових вильотів. У 35 повітряних боях збив особисто 11 і в групі 7 
літаків супротивника. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 06.03.1945. Нагороджений 
орденом Леніна, 2-ма орденами Червоного Прапора, 2-ма орденами Вітчизняної війни 1 ст., 
орденом Червоної Зірки, медалями. Загинув 21.05.1947  при виконанні службових обов’язків. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 166. 
 
ЯКУБОВСЬКИЙ Петро Григорович, нар. 05.07.1923  в м. Херсон, Україна. Закінчив 
середню школу, навчався в аероклубі в Миколаєві. У Радянській армії з 1941 р. Закінчив 
Борисоглібську військову авіаційну школу пілотів у 1942 р. На фронтах війни з квітня 
1943 р. Заступник командира ескадрильї 31-го винищувального авіаційного полку (295-я 
винищувальна авіаційна дивізія, 17-а повітряна армія, 3-й Український фронт) капітан 
Якубовський до березня 1944 р. здійснив 344 бойових вильоти, в 56 повітряних боях 
особисто збив 13 літаків супротивника і 1 - в групі. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 26.10.1944 р. У 1949 р. закінчив Військову академію ім. М. В. Фрунзе, в 1971 р. – 
Вищі центральні офіцерські курси Цивільної оборони СРСР. З 1973 р. полковник 
Якубовський – у запасі. Жив і працював у м. Москва, Росія. Нагороджений орденом Леніна, 
3-ма орденами Червоного Прапора, орденом Олександра Невського, 2-ма орденами 
Вітчизняної війни 1 ст., орденом Трудового Червоного Прапора, медалями, орденом США 
“Золотий хрест за бойові льотні заслуги”. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 167. 
 
ЯМЩИКОВ Олександр Васильович, нар. 17.08.1923 р. у м. Самара, Росія. Росіянин. Навчався в 
залізничному технікумі. У Радянській Армії з жовтня 1941 р., з грудня того ж року – на фронті. 
Командир відділення взводу 312-го гвардійського стрілецького полку (109-а гвардійська 
стрілецька дивізія, 28-а армія, 3-й Український фронт) гвардії старшина Ямщиков 13.03.1944 р., 
перебуваючи у розвідці в с. Шкурино-Загорянівка (Білозерський р-н Херсонської обл.), 
протитанковою гранатою підірвав штаб противника. 17.03.1944 р. з групою ударом з тилу 
допоміг стрілецьким підрозділам оволодіти с. Новоруське (Жовтневий р-н Миколаївської обл.). 
За участю Ямщикова було захоплено 17 полонених. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
03.06.1944 р. У 1945 р. демобілізований. Жив і працював у м. Куйбишев. Нагороджений 
орденами Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., медалями. Помер 27.10.1987 р. 
Держархів Херсонської обл., ф. П-3562, оп. 4, спр. 168. 
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НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ31 

 
 

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА 
Херсон, м., обласний центр, окуповано 19 серпня 1941 р., знищено 17 тис. цивільних 
громадян, біля 40 тис. військовополонених, 15 тис. вивезено до Німеччини, звільнено 
13 березня 1944 р., 18 900 жителів – учасники бойових дій (7 598– загинули, 16 482 – 
нагороджені). 

Антонівська селищна рада Дніпровської районної у м. Херсоні ради 
Антонівка, смт, окуповане 19 серпня 1941 р., закатовано 2 військовополонених, звільнене 
13 березня 1944 р., 600 жителів – учасники бойових дій (86 – загинули, 60 – нагороджені). 

Зеленівська селищна рада Дніпровської районної у м. Херсоні ради 
Зеленівка, смт, окуповане 19 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. (загинуло 22 воїна), 
289 жителів – учасники бойових дій (130 – загинули, 78 – нагороджені). 
Богданівка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 
Петрівка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 

Комишанська селищна рада Комсомольської районної у м. Херсоні ради 
Комишани (Арнаутка), смт, окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 8 громадян, вивезено 
до Німеччини 178 осіб, звільнене 14 березня 1944 р. (загинуло 4 воїна), 479 жителів – 
учасники бойових дій (103 – загинули, 174 – нагороджені). 
Куйбишеве (1-й відділок радгоспу ім. Куйбишева), с-ще, окуповане 18 серпня 1941 р., 
звільнене 14 березня 1944 р. 
Петровського, с-ще, окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 
Приозерне (3-й відділок радгоспу ім. Куйбишева), с-ще, окуповане 19 серпня 1941 р., 
звільнене 14 березня 1944 р. 

Степанівська сільська рада Суворовської районної у м. Херсоні ради  
Степанівка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 1 200 психічнохворих людей, 
звільнене 13 березня 1944 р. 

 
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Гола Пристань, м., районний центр, окуповане 13 вересня 1941 р., знищено до 200 осіб, 
звільнене 04 листопада 1943 р., 1 672 жителів – учасники бойових дій (404 – загинули, 1 300 
– нагороджені). 
Білогрудове (Острів Білогрудове), с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 
1944 р. 

 
КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Каховка, м., районний центр, окуповане 02 вересня 1941 р., розстріляно більше 2 112 осіб, 
вигнано до Німеччини 1 793 осіб, звільнене 02 листопада 1943 р., 2 480 жителів – учасники 
бойових дій (1 325 – загинули, 1 117 – нагороджені). 

 
НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Дніпрянська селищна рада Новокаховської міської ради 
Дніпряни (Британи), смт, окуповане 08 вересня 1941 р., знищено 17 громадян, звільнене 
02 листопада 1943 р. (загинуло 29 воїнів), 899 жителів – учасники бойових дій (356 – 
загинули, 380 – нагороджені). 

                                                 
31 Населені пункти вказані за сучасним адміністративно-територіальним устроєм Херсонської області, у 
круглих дужках подано назви періоду Другої світової війни. Пропущено населені пункти, засновані після 
1945 р., а також ті, відомості періоду Другої світової війни про які не виявлені. Неповнота даних обумовлена 
складом документів державного архіву області. 
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Корсунка, с., окуповане 08 вересня 1941 р., розстріляно 2 осіб, звільнене 02 листопада 
1943 р. 
Нові Лагері, с., окуповане 08 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Піщане, с., окуповане 08 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Райська сільська рада Новокаховської міської ради 
Маслівка, с., окуповане 08 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Обривка, с., окуповане 10 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

 
БЕРИСЛАВСЬКИЙ РАЙОН 

Бериславська міська рада 
Берислав, м., районний центр, окуповане 26 серпня 1941 р., розстріляно більше 400 осіб, 
звільнене 11 березня 1944 р. 

Козацька селищна рада 
Козацьке, смт, окуповане 23 серпня 1941 р., розстріляно 8 осіб, звільнене 11 березня 1944 р. 
(загинуло 21 воїн), 300 жителів – учасники бойових дій (80 – загинули, 196 – нагороджені). 

Бургунська сільська рада 
Бургунка, с., окуповане 21 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 28 жителів – 
учасники бойових дій (12 – загинули, 20 – нагороджені). 

Веселівська сільська рада 
Веселе (с-ще винрадгоспу ім. Леніна), с-ще, окуповане 23 серпня 1941 р., звільнене 
11 березня 1944 р., 67 жителів – учасники бойових дій (44 – нагороджені). 

Високівська сільська рада 
Високе (Нейфельд), с., окуповане 19 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р., 38 жителів 
– учасники бойових дій (12 – загинули, 19 – нагороджені). 
Львівські Отруби, с., окуповане 22 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Матросівка, с-ще, окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Таврійське (Хрущове), с., окуповане 29 серпня 1941 р., знищено 2 осіб, звільнене 12 березня 
1944 р. 

Зміївська сільська рада 
Зміївка, с., окуповане 23 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р., 67 жителів – учасники 
бойових дій (18 – загинули, 48 – нагороджені). 

Качкарівська сільська рада 
Качкарівка, с., окуповане 28 серпня 1941 р., розстріляно 40 осіб, за іншими відомостями – 21, 
звільнене 10 березня 1944 р. 
Саблуківка, с., окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене 10 березня 1944 р. 

Кіровська сільська рада 
Кірове, с., окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р., 75 жителів – учасники 
бойових дій (23 – загинули, 57 – нагороджені). 
Інгулівка, с., окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 
Куйбишеве, с., окуповане 23 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 
Чайкине, с., окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 

Львівська сільська рада 
Львове, с., окуповане 24 серпня 1941 р., знищено161 особу, звільнене 12 березня 1944 р., 
138 жителів – учасники бойових дій (55 – загинули, 123 – нагороджені). 

Максимо-Горьківська сільська рада 
Максима Горького, с., окуповане 24 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р., 32 жителів 
– учасники бойових дій (7 – загинули, 12 – нагороджені). 

Милівська сільська рада 
Милове, с., окуповане 27 серпня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 10 березня 1944 р., 
134 жителя – учасники бойових дій (76 – загинули, 58 – нагороджені). 
Суханове, с., окуповане 22 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 
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Червоний Яр, с., окуповане 27 серпня 1941 р., розстріляно 9 військовополонених, 1 особу 
повішено, звільнене 11 березня 1944 р. 

Новобериславська сільська рада 
Новоберислав, с., окуповане 23 серпня 1941 р., знищено 161 особу, звільнене 11 березня 
1944 р., 75 жителів – учасники бойових дій (36 – загинули, 44 – нагороджені). 

Новокаїрська сільська рада 
Новокаїри, с., окуповане 27 серпня 1941 р., розстріляно 16 осіб, звільнене 11 березня 1944 р., 
51 жителів – учасники бойових дій (31 – загинули, 18 – нагороджені). 
Республіканець, с., окуповане 27 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 

Новорайська сільська рада 
Новорайськ (Сивашка), с-ще, окуповане 24 серпня 1941 р., розстріляно 10 осіб, звільнене 
11 березня 1944 р., 239 жителів – учасники бойових дій (49 – загинули, 134 – нагороджені). 
Заможне (Новокостирка), с-ще, окуповане 24 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 
Костирка (с-ще 1-го відділку Бериславського зернорадгоспу), с., окуповане 24 серпня 1941 р., 
звільнене 11 березня 1944 р. 

Одрадокам’янська сільська рада 
Одрадокам’янка, с., окуповане 21 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р., 178 жителів – 
учасники бойових дій (81 – загинули, 98 – нагороджені). 
Миколаївка, с., окуповане 21 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 

Ольгівська сільська рада 
Ольгівка, с., окуповане 21 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р., 72 жителя – учасники 
бойових дій (36 – загинули, 40 – нагороджені). 
Вірівка, с., окуповане 24 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 

Раківська сільська рада 
Раківка, с., окуповане 24 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р., 36 жителів – учасники 
бойових дій (17 – загинули, 30 – нагороджені). 
Новосілка, с., окуповане 24 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 
Першотравневе, с., (відомостей не виявлено) 
Тараса Шевченка, с., окуповане 24 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 

Степнянська сільська рада 
Степне (с-ще 2-го відділку Бериславського зернорадгоспу), с., окуповане 24 серпня 1941 р., 
звільнене 11 березня 1944 р. 
Кошара, с., окуповане 24 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 

Тягинська сільська рада 
Тягинка, с., окуповане 16 серпня 1941 р., знищено 12 осіб, звільнене 12 березня 1944 р., 
250 жителів – учасники бойових дій (90 – загинули, 137 – нагороджені). 

Урожайненська сільська рада 
Урожайне, с., окуповане 24 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 

Червономаяцька сільська рада 
Червоний Маяк (с-ще винрадгоспу “Червоний Маяк”), с-ще, окуповане 26 серпня 1941 р., 
розстріляно 1 особу, звільнене 10 березня 1944 р., 300 жителів – учасники бойових дій (35 – 
загинули, 257 – нагороджені). 
Крупиця, с., окуповане 27 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 
Ударник, с-ще, окуповане 27 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 
 

БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 
Білозерська селищна рада 

Білозерка, смт, районний центр, окуповане 17 серпня 1941 р., розстріляно 13 осіб, вивезено 
до Німеччини 40 осіб, звільнене 14 березня 1944 р. (загинуло 7 воїнів), 802 жителя – 
учасники бойових дій (128 – загинули, 300 – нагороджені). 
Розлив (с-ще 7-го відділку радгоспу “Городній Велетень”), с-ще, окуповане 17 серпня 
1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 
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Дар’ївська сільська рада 
Дар’ївка, с., окуповане 25 серпня 1941 р., знищено 2 осіб, звільнене 13 березня 1944 р. 
(загинуло 6 воїнів), 226 жителів – учасники бойових дій (138 – загинули, 78 – нагороджені). 

Дніпровська сільська рада 
Дніпровське (с-ще Петровського винрадгоспу “Білозерський”), с-ще окуповане 17 серпня 
1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. (загинуло 9 воїнів), 50 жителів – учасники бойових дій 
(4 – загинули). 
Первомайське (с-ще 3-го відділку радгоспу “Городній Велетень”), с-ще окуповане 17 серпня 
1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 

Інгулецька сільська рада 
Інгулець, с., окуповане 18 серпня 1941 р., знищено 1 особу, звільнене 13 березня 1944 р. 
(загинуло 2 воїна), 98 жителів – учасники бойових дій (37 – загинули, 75 – нагороджені). 
Тельмана, с., окуповане 25 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 
Ясна Поляна, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 

Киселівська сільська рада 
Киселівка, с., окуповане 17 серпня 1941 р., розстріляно 4 особи, вивезено до Німеччини 
355 осіб, звільнене 14 березня 1944 р. (загинуло 73 воїна), 206 жителів – учасники бойових 
дій (79 – загинули, 150 – нагороджені). 
Барвінок, с, окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 
Зелений Гай, с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 
Клапая, с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 

Кізомиська сільська рада 
Кізомис, с., окуповане 17 серпня 1941 р., вивезено до Німеччини 258 осіб, звільнене 
14 березня 1944 р. (загинуло 37 воїнів), 240 жителів – учасники бойових дій (121 – загинули, 
140 – нагороджені). 
Берегове (с-ще 1-го відділку радгоспу “Городній Велетень”), с-ще, окуповане 17 серпня 
1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 
Велетенське (с-ще радгоспу “Городній Велетень”), с-ще, окуповане 17 серпня 1941 р., 
звільнене 14 березня 1944 р. 
Гончарне (с-ще 6-го відділку радгоспу “Городній Велетень”), с-ще, окуповане 17 серпня 
1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 

Микільська сільська рада 
Микільське, с., окуповане 25 серпня 1941 р., знищено 4 особи, звільнене 13 березня 1944 р. 
(загинуло 11 воїнів), 800 жителів – учасники бойових дій (118 – загинули, 500 – 
нагороджені). 
Понятівка, с., окуповане 25 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. (загинуло 3 воїна), 
120 жителів – учасники бойових дій (82 – загинули, 115 – нагороджені). 

Музиківська сільська рада 
Музиківка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. (загинуло 32 воїна), 
254 жителя – учасники бойових дій (80 – загинули, 17 – нагороджені). 
Висунці, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 
Мірошниківка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р 

Надеждівська сільська рада 
Надеждівка, с., окуповане 19 серпня 1941 р., розстріляно 98 осіб, вигнано до Німеччини 
25 осіб, звільнене 14 березня 1944 р. 
Знам’янка, с., окуповане 19 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 
Зорівка (Кагановича), с., окуповане 19 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 

Олександрівська сільська рада 
Олександрівка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 9 осіб, вигнано до Німеччини 
69 осіб, звільнене 14 березня 1944 р., 238 жителів – учасники бойових дій (114 – загинули, 76 
– нагороджені). 
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Петрівська сільська рада 
Петрівське, с., окуповане 17 серпня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 14 березня 
1944 р., 59 жителів – учасники бойових дій (12 – загинули, 59 – нагороджені). 

Посад-Покровська сільська рада 
Посад-Покровське, с., окуповане 17 серпня 1941 р., розстріляно 2 особи, вигнано до 
Німеччини 102 особи, звільнене 14 березня 1944 р. (загинуло 60 воїнів), 317 жителів – 
учасники бойових дій (56 – загинули, 168 – нагороджені). 
Копані (с-ще залізничної станції Копані), с-ще, окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 
14 березня 1944 р. 
Солдатське, с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 

Правдинська сільська рада 
Правдине (Цареводар), с., окуповане 17 серпня 1941 р., розстріляно 4 особи, вигнано до 
Німеччини 94 особи, звільнене 14 березня 1944 р. (загинуло 28 воїнів), 124 жителя – 
учасники бойових дій (75 – загинули, 82 – нагороджені). 
Кірове, с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. (загинув 1 воїн), 
24 жителів – учасників бойових дій загинули. 
Нова Зоря, с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 

Радянська сільська рада 
Радянське (с-ще радгоспу “Радянська земля”), с-ще, окуповане 19 серпня 1941 р., звільнене 
14 березня 1944 р., 150 жителів – учасники бойових дій (37 – загинули, 75 – нагороджені). 
Грозове (с-ще 1-го відділку радгоспу “Радянська земля”), с., окуповане 19 серпня 1941 р., 
звільнене 14 березня 1944 р. 
Молодецьке (с-ще 2-го відділку радгоспу “Радянська земля”), с-ще, окуповане 19 серпня 
1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 
Паришеве, с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. (загинуло 6 воїнів). 
Червоний Поділ, с-ще, окуповане 17 серпня 1941 р. звільнене 14 березня 1944 р. 

Садівська сільська рада 
Садове, с., окуповане 19 серпня 1941 р. (загинув 1 воїн), звільнене 13 березня 1944 р. 
(загинуло 11 воїнів), 200 жителів – учасники бойових дій (95 – загинули, 102 – нагороджені). 

Станіславська сільська рада 
Станіслав, с., окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 14 осіб, вигнано до Німеччини 
290 осіб, звільнене 14 березня 1944 р., 300 жителів – учасники бойових дій (198 – загинули, 
190 – нагороджені). 

Східненська сільська рада 
Східне (с-ще 8-го відділку радгоспу “Городній Велетень”), с-ще окуповане 17 серпня 1941 р., 
звільнене 14 березня 1944 р. (загинуло 5 воїнів), 160 жителів – учасники бойових дій (84 – 
загинули, 120 – нагороджені). 
Загорянівка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 

Токарівська сільська рада 
Токарівка, с., окуповане 19 серпня 1941 р., знищено 6 осіб, звільнене 12 березня 1944 р. 
(загинуло 9 воїнів), 107 жителів – учасники бойових дій (67 – загинули, 37– нагороджені). 
Іванівка, с., окуповане 25 серпня 1941 р., знищено 1 особу, звільнено 12 березня 1944 р. 
(загинуло 2 льотчика), 80 жителів – учасники бойових дій (63 – загинули, 47– нагороджені). 
Новотягинка, с., окуповане 25 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 

Томинобалківська сільська рада 
Томина Балка, с., окуповане 19 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р., 70 жителів – 
учасники бойових дій (20– загинули, 35 – нагороджені). 
Новодмитрівка, с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 

Федорівська сільська рада 
Федорівка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 2 особи, звільнене 13 березня 1944 р. 
(загинули 2 воїна), 147 жителів – учасники бойових дій (77 – загинули, 87 – нагороджені). 
Ульянівка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 
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Чорнобаївська сільська рада 
Чорнобаївка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., вигнано до Німеччини 242 особи, звільнене 
13 березня 1944 р. (загинуло 72 воїна), 408 жителів – учасники бойових дій (130 – загинули, 
290 – нагороджені). 
Крутий Яр, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 

Широкобалківська сільська рада 
Широка Балка, с., окуповане 19 серпня 1941 р. (загинув льотчик), розстріляно 4 особи, 
вигнано до Німеччини 70 осіб, звільнене 14 березня 1944 р., 295 жителів – учасники бойових 
дій (138 – загинули, 187 – нагороджені). 
Софіївка, с., окуповане 19 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. (загинуло 3 воїна-
мінера), 25 жителів – учасників бойових дій загинули. 
 

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ РАЙОН 
Великолепетиська селищна рада 

Велика Лепетиха, смт, районний центр, окуповане 16 вересня 1941 р., знищено 120 осіб, 
вигнано до Німеччини 131 особу, звільнене 08 лютого 1944 р. (загинуло 4000 воїнів), 
1000 жителів – учасники бойових дій (567 – нагороджені). 

Демидівська сільська рада 
Демидівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 13 листопада 1943 р. 
Запоріжжя, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 13 листопада 1943 р. 

Катеринівська сільська рада 
Катеринівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., знищено 1 особу, вигнано до Німеччини 
24 особи, звільнене 08 лютого 1944 р., 150 жителів – учасники бойових дій (87 – загинули, 50 
– нагороджені). 
Костянтинівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., знищено 1 особу, вигнано до Німеччини 
25 осіб, звільнене 08 лютого 1944 р. 

Князе-Григорівська сільська рада 
Князе-Григорівка, с., окуповане  16 вересня 1941 р., розстріляно 12 осіб, вигнано до 
Німеччини 181 особу, звільнене 05 лютого 1944 р., 634 жителів – учасники бойових дій (220 
– загинули, 413 – нагороджені). 
Середнє, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 05 лютого 1944 р. 

Малолепетиська сільська рада 
Мала Лепетиха, с., окуповане 15 вересня 1941 р., знищено 53 особи, вигнано до Німеччини 
1 278 осіб, звільнене 08 лютого 1944 р. 287 жителів – учасників бойових дій нагороджені. 
Дмитрівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 
Сергіївка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 

Миколаївська сільська рада 
Миколаївка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 13 листопада 1943 р., 147 жителів – 
учасники бойових дій (25 – загинули, 57 – нагороджені). 

Рубанівська сільська рада 
Рубанівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., знищено 20 осіб, звільнене 13 листопада 1943 р. 
(загинуло 600 воїнів), 1865 жителів – учасники бойових дій (400 – загинули, 1448 – 
нагороджені). 
Веселе, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 13 листопада 1943 р. 
 

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН 
Великоолександрівська селищна рада 

Велика Олександрівка, смт, районний центр, окуповане 28 серпня 1941 р., знищено 
1 084 особи, звільнене 12 березня 1944 р. 
Твердомедове, с., окуповане 28 серпня 1941 р., знищено 3 особи, звільнене 12 березня 1944 р. 

Білокриницька селищна рада 
Біла Криниця, смт, окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
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Кар’єрне, смт, окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Білоусове, с., окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Первомайське, с., окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 

Калінінська селищна рада 
Калінінське, смт, окуповане 27 серпня 1941 р., розстріляно 1 875 осіб, за іншими 
відомостями 1 121 особа, вигнано до Німеччини 98 осіб, звільнене 14 березня 1944 р. 
Зелений Гай, с., окуповане 26 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 
Краснолюбецьк, с., окуповане 26 серпня 1941 р., знищено 1 особу, звільнене 13 березня 
1944 р. 
Новополтавка, с., окуповане 26 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 

Білоусівська сільська рада 
Білоусове, с., окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене12 березня 1944 р. 

Благодатівська сільська рада 
Благодатівка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 
Андріївка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 
Лозове, с., окуповане 27 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Мала Сейдеминуха, с., окуповане 27 серпня 1941 р., розстріляно 695 осіб, звільнене 
14 березня 1944 р. 
Новогреднєве, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 
Сухий Ставок, с., окуповане 27 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 

Бобровокутська сільська рада 
Бобровий Кут, с., окуповане 18 серпня 1941 р., знищено 945 осіб, за іншими відомостями 
850 осіб, вигнано до Німеччини 79 осіб, звільнене 13 березня 1944 р. 
Заповіт, с., окуповане 26 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 

Борозенська сільська рада 
Борозенське, с., окуповане 22 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 
Кучерське, с., окуповане 22 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 
П’ятихатки, с., окуповане 22 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 
Садок, с., окуповане 22 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 

Брускинська сільська рада 
Брускинське, с., окуповане 26 серпня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 12 березня 
1944 р. 
Безводне, с., окуповане 25 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Іщенка, с., окуповане 25 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Костромка, с., окуповане 27 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 

Давидово-Брідська сільська рада 
Давидів Брід, с., окуповане 23 серпня 1941 р., знищено 3 особи, звільнене 12 березня 1944 р. 
Білогірка, с., окуповане 23 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Запоріжжя, с., окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 

Малоолексанрівська сільська рада 
Мала Олександрівка, с., окуповане 28 серпня 1941 р., розстріляно 42 особи, звільнене 
12 березня 1944 р. 

Новодмитрівська сільська рада 
Новодмитрівка, с., окуповане 22 серпня 1941 р., розтрілено1 особу, звільнене 11 березня 
1944 р. 

Новокалузька сільська рада 
Нова Калуга, с., окуповане 26 серпня 1941 р., розстріляно 4 особи, звільнене 12 березня 
1944 р. 
Веселе, с., окуповане 26 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Нова Калуга-Друга, с., окуповане 26 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Червона Людмилівка, с., окупована 26 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
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Новокам’янська сільська рада 
Новокам’янка, с., окуповане 24 серпня 1941 р., розстріляно 3 особи, звільнене 10 березня 
1944 р. 
Новогригорівка, с., окуповане 24 серпня 1941 р., звільнене 10 березня 1944 р. 

Новокубанська сільська рада 
Нова Кубань, с., окуповане 26 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Стариця (Старофеїнка), с., окуповане 26 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 

Новопавлівська сільська рада 
Новопавлівка, с., окуповане 28 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Буцівське, с., окуповане 28 серпня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 12 березня 1941 р. 

Старосільська сільська рада 
Старосілля, с., окуповане 22 серпня 1941 р., розстріляно 6 осіб, звільнене 11 березня 1944 р. 
Довгове, с. окуповане 22 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 
Шостакове, с., окуповане 22 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 

Трифонівська сільська рада 
Трифонівка, с., окуповане 25 серпня 1941 р., закатовано 2 особи, вигнано до Німеччини 
126 осіб, звільнене 12 березня 1944 р. 
Нововасилівка, с., окуповане 24 серпня 1941 р., звільнене 10 березня 1944 р. 

Чарівненська сільська рада 
Чарівне (х. Орловський), с., окуповане 23 серпня 1941 р., розстріляно 4 особи, звільнене 
12 березня 1944 р. 
Дмитренка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 14 березня 1944 р. 
Костомарове, с., окуповане 23 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Красносільське, с., окуповане 23 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 

Чкаловська сільська рада 
Чкалове, с., окуповане 20 серпня 1941 р., розстріляно 164 особи, звільнене 13 березня 1944 р. 
Вишневе, с., окуповане 22 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Карло-Марксівське, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Криничанка, с., окуповане 22 серпня 1941 р., звільнене 12 березня 1944 р. 
Степове, с., окуповане 20 серпня 1941 р., звільнене 13 березня 1944 р. 
 

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКИЙ РАЙОН 
Верхньорогачицька селищна рада 

Верхній Рогачик, смт, районний центр, окуповане 15 вересня 1941 р., розстріляно 26 осіб, 
вигнано до Німеччини 288 осіб, звільнене 08 лютого 1944 р. 
Вишневе (Веселе), с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 
Зоря, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 
Леніне, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 
Трудовик, с., окуповане 15 вересня 1941 р., знищено 18 осіб, вигнано до Німеччини 
141 особу, за іншими відомостями 183 особи, звільнене 08 лютого 1944 р. 

Бережанська сільська рада 
Бережанка (Карайдубина), с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 
Георгіївка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 2 особи, звільнене 
08 лютого 1944 р. 
Михайлівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 
Новознам’янка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 

Зеленівська сільська рада 
Зелене, с., окуповане 14 вересня 1941 р., знищено 12 осіб, вигнано до Німеччини 42 особи, 
звільнене 27 жовтня 1943 р.  

Первомаївська сільська рада 
Первомаївка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., знищено 8 осіб, вигнано до Німеччини 55 осіб, 
звільнене 08 лютого 1944 р. 
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Пролетарій, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 
Самійлівська сільська рада 

Самійлівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 77 осіб, звільнене 
26 жовтня 1943 р. 
Лисиче, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 26 жовтня 1943 р. 
Павлівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 26 жовтня 1943 р. 

Ушкальська сільська рада 
Ушкалка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., знищено 76 осіб, за іншими відомостями 30 осіб, 
вигнано до Німеччини 70 осіб, звільнене 08 лютого 1944 р. 
Бабине, с., окуповане 15 вересня 1941 р., розстріляно 27 осіб, вигнано до Німеччини 47 осіб, 
звільнене 08 лютого 1944 р. 
Нижній Рогачик, с., окуповане 15 вересня 1941 р., розстріляно 31 особу, вигнано до 
Німеччини 31 особу, звільнене 08 лютого 1944 р. 

Чистопільська сільська рада 
Чистопілля, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 
Кожум’яки, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 
Олексіївка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 08 лютого 1944 р. 
 

ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
Високопільська селищна рада 

Високопілля, смт, районний центр, окуповане 16 серпня 1941 р., розстріляно 77 осіб, 
звільнене 29 лютого 1944 р. 
Князівка, с., окуповане 16 серпня 1941 р, звільнене 29 лютого 1944 р. 
Потьомкіне, с., окуповане 16 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 
Тополине (Микільське), с., окуповане 15 серпня 1941 р, звільнене 01 березня 1944 р. 

Архангельська селищна рада 
Архангельське, смт, окуповане 19 серпня 1941 р., розстріляно 37 осіб, звільнене 10 березня 
1944 р. 
Блакитне, с., окуповане 19 серпня 1941 р., звільнене 11 березня 1944 р. 

Заградівська сільська рада 
Заградівка, с., окуповане 17 серпня 1941 р., вигнано до Німеччини 148 осіб, звільнене 
29 лютого 1944 р. 

Зарічненська сільська рада 
Зарічне, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 10 березня 1944 р. 
Благодатне, с., окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 10 березня 
1944 р. 
Мар’їне, с. окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 10 березня 1944 р. 

Іванівська сільська рада 
Іванівка, с., окуповане 17 серпня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 29 лютого 1944 р. 
Миколаївка, с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 

Кочубеївська сільська рада 
Кочубеївка, с., окуповане 17 серпня 1941 р., розстріляно 4 осіб, звільнене 29 лютого 1944 р. 
Микільське, с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 
Світлівка, с., окуповане 17 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 

Малошестірнянська сільська рада 
Мала Шестірня, с., окуповане 15 серпня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 01 березня 
1944 р. 
Новогригорівське, с., окуповане 15 серпня 1941 р., звільнене 01 березня 1944 р. 
Федорівка, с., окуповане 15 серпня 1944 р., звільнене 01 березня 1944 р. 

Нововознесенеська сільська рада 
Нововознесенське, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 27 лютого 1944 р. 
Вереміївка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 10 березня 1944 р. 
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Добрянка (Українка), с., окуповане 20 серпня 1941 р., звільнене 20 лютого 1944 р. 
Костирка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 10 березня 1944 р. 

Новомиколаївська сільська рада 
Новомиколаївка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 2 особи, звільнене 29 лютого 
1944 р. 
Чорвоноармійське, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 

Новопетрівська сільська рада 
Новопетрівка, с., окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 5 осіб, вигнано до Німеччини 
105 осіб, звільнене 10 березня 1944 р. 
Ольгине, с., окуповане 16 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 

Орлівська сільська рада 
Орлове, с., окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 3 особи, звільнене 10 березня 1944 р. 
Наталине, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 10 березня 1944 р. 
Новобратське, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 10 березня 1944 р. 
Петрівське, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 10 березня 1944 р. 
Рівнопілля, с., окуповане 18 серпня 1941 р., звільнене 10 березня 1944 р. 

Пригір’ївська сільська рада 
Пригір’я, с., окуповане 16 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 
Кам’янка, с., окуповане 16 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 
Краснівка, с., окуповане 16 серпня 1941 р., розстріляно 2 особи, звільнене 29 лютого 1944 р. 
Розівка, с., окуповане 16 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 
Свободне, с., окуповане 16 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 
 

ГЕНІЧЕСЬКИЙ РАЙОН 
Генічеська міська рада 

Генічеськ, м., районний центр, окуповане 16 вересня 1941 р., знищено 360 осіб, за іншими 
відомостями 646 осіб, вигнано до Німеччини 569 осіб, звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Новоолексіївська селищна рада 
Новоолексіївка, смт, окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Партизанська селищна рада 
Партизани, смт, окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Гайове (Будьонного), с., окуповане 17 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 41 особу, 
звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Догмарівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Москаленка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р.,  

Новогригорівська сільська рада 
Новогригорівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Зелений Гай, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Рози Люксембург, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Новодмитрівська сільська рада 
Новодмитрівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Веснянка (Калинівка), с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Люблинка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Новоіванівська сільська рада 
Новоіванівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Пробудження, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Озерянська сільська рада 
Озеряни, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Комісарівка, с, окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Новий Азов, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Перекоп, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Пчілка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
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Павлівська сільська рада 
Павлівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., розстріляно 14 осіб, вигнано до Німеччини 
90 осіб, звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Петрівська сільська рада 
Петрівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 92 особи, звільнене 
31 жовтня 1943 р. 

Плавська сільська рада 
Новий Світ, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Роздолля (Новоукраїнка), с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Якимівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Привільненська сільська рада 
Привільне (с-ще 2-го відділку радгоспу “Артаташ”), с-ще, окуповане 16 вересня 1941 р., 
звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Жовтневе (с-ще 1 відділку радгоспу “Артаташ”), с-ще, окуповане 16 вересня 1941 р., 
звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Рівненська сільська рада 
Рівне, с., окуповане 16 вересня 1941 р, звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Вікторівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Володимирівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Запорожець, с. окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Малинівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Муравейник, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Новий Мир, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Сергіївка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Сокологірненська сільська рада 
Сокологірне, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р., 
Виноградний Клин, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Макшіївка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Новоєфремівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Стокопанівська сільська рада 
Стокопані, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Драгоманове, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Нова Праця, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Фрунзенська сільська рада 
Фрунзе (Юзкуї), с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Придорожнє, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Червонопрапорна сільська рада 
Червонопрапорне, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Салькове, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Семихатка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Ясна Поляна, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Чонгарська сільська рада 
Атамань, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Залізничне (с-ще Чонгар), с-ще, окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Миколаївка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Новий Труд, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Попівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Сиваш, с-ще, окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р.  
Чернігівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Щорсівська сільська рада 
Щорсівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Бойове, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
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ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ РАЙОН 
Бехтерська сільська рада 

Бехтери, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 
Новочорномор’я, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Великокардашинська сільська рада 
Велика Кардашинка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Кардашинка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Кохани, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Мала Кардашинка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 

Геройська сільська рада 
Геройське (Прогної), с., окуповане 25 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 

Гладківська сільська рада 
Гладківка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Рідна Україна, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 

Добропільська сільська рада 
Київка (Іванівка), с., окуповане 20 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Долматівська сільська рада 
Долматівка, с., окуповане 19 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Збур’ївська сільська рада 
Збур’ївка, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Берегове (Облої Другі), с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 
Комуна, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Облої (Облої Треті), с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Краснознам’янська сільська рада 
Краснознам’янка, с., окуповане 20 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 
Вільна Україна, с., окуповане 20 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 
Очаківське, с., окуповане 20 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 

Круглоозерська сільська рада 
Круглоозерка, с., окуповане 19 вересня 1941 р., звільнене 08 листопада 1943 р. 
Більшовик, с., окуповане 19 вересня 1941 р., звільнене 08 листопада 1943 р. 

Малокопанівська сільська рада 
Малі Копані, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 
Буркути, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Нововолодимирівська сільська рада 
Нововолодимирівка, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Зеленотропинське, с., окуповане 19 вересня 1941 р., звільнене 06 листопада 1943 р. 
Сліпушинське, с., окуповане 19 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Новозбур’ївська сільська рада 
Нова Збур’ївка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Новософіївська сільська рада 
Новософіївка, с., окуповане 19 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 26 осіб, звільнене 08 
листопада 1943 р. 
Калинівка, с., окуповане 19 вересня 1941 р., звільнене 08 листопада 1943 р. 
Петрівка, с., окуповане 19 вересня 1941 р., звільнене 08 листопада 1943 р. 

Новофедорівська сільська рада 
Новофедорівка, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Залізний Порт, с., окуповане 20 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Олексіївська сільська рада 
Олексіївка, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 

Рибальченська сільська рада 
Рибальче, с., окуповане 25 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 
Виноградне, с-ще, окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
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Забарине, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Садівська сільська рада 

Садове (с-ще Каракульекспорт), с-ще, окуповане 19 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 
1943 р. 
Вільна Дружина, с-ще, окуповане 20 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 
Іванівка, с., окуповане 20 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 
Пам’ятне, с., окуповане 19 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 

Старозбур’ївська сільська рада 
Стара Збур’ївка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Таврійська сільська рада 
Великий Клин, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Чорноморська сільська рада 
Чорноморське (Комінтерн), с-ще, окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 
1943 р. 
Лиманівка, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Суворовка, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Чорноморські Криниці, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Чулаківська сільська рада 
Чулаківка, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
 

ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ РАЙОН 
Горностаївська селищна рада 

Горностаївка, смт, районний центр, окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 34 особи, 
вигнано до Німеччини 224 особи, звільнене 02 листопада 1943 р. 
Зелений Под, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Антонівська сільська рада 
Антонівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Зірка (Іскра), с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 

Великоблаговіщенська сільська рада 
Велика Благовіщенка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., знищено 5 осіб, вигнано до 
Німеччини 76 осіб, звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Василівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 27 жовтня 1943 р. 
Новоєлизаветівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., знищено 4 особи, вигнано до Німеччини 
59 осіб, за іншими відомостями 130 осіб, звільнене 30 жовтня 1943 р., за іншими 
відомостями 02 листопада 1943 р. 

Дубівська сільська рада 
Дубівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 
Запорізьке, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 

Заводівська сільська рада 
Заводівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., знищене 4 особи, звільнено 02 листопада 1943 р. 

Каїрська сільська рада 
Каїри, с., окуповане 10 вересня 1941 р., розстріляно 7 осіб, вигнано до Німеччини 343 особи, 
звільнене 01 листопада 1943 р. 

Козаче-Лагерська сільська рада 
Козачі Лагері, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 
Нові Олешки, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 

Костянтинівська сільська рада 
Костянтинівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 160 осіб, звільнене 31 
жовтня 1943 р. 
Братолюбівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Миколаївка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 
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Маринська сільська рада 
Маринське, с., окуповане 12 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 26 осіб, звільнене 05 
листопада 1943 р. 
Червоноармійське, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 

Ольгинська сільська рада 
Ольгине, с., окуповане 14 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 41 особу, звільнене 31 
жовтня 1943 р. 
Кочубеївка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Славненська сільська рада 
Славне (Новоолександрівка), с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 13 листопада 1943 р. 
Нова Благовіщенка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., розстріляно 1 особу, вигнано до 
Німеччини 68 осіб, звільнене 27 жовтня 1943 р. 
Софіївка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 13 листопада 1943 р. 

Червоноблагодатненська сільська рада 
Червоноблагодатне, с., окуповане 18 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 182 особи, 
звільнене 02 лютого 1944 р. 
Красне, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 02 лютого 1944 р. 
Лопатки, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 02 лютого 1944 р. 
Ясна Поляна, с., окуповане 18 вересня 1941 р., звільнене 02 лютого 1944 р. 
 

ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН 
Іванівська селищна рада 

Іванівка, смт, районний центр, окуповане 17 вересня 1941 р., розстріляно 13 осіб, вигнано до 
Німеччини 139 осіб, звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Балашівська сільська рада 
Балашове, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Квіткове (Любимівка), с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Благодатненська сільська рада 
Благодатне, с., окуповане 17 вересня 1941 р., розстріляно 3 особи, вигнано до Німеччини 45 
осіб, звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Тимофіївка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., розстріляно 3 особи, вигнано до Німеччини 23 
особи, звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Воскресенська сільська рада 
Воскресенка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Михайлівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 20 осіб, звільнене 29 
жовтня 1943 р. 

Дружбівська сільська рада 
Дружбівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 35 осіб, звільнене 29 
жовтня 1943 р. 

Любимівська сільська рада 
Любимівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Нововасилівська сільська рада 
Нововасилівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 24 особи, звільнене 
29 жовтня 1943 р. 

Новодмитрівська сільська рада 
Новодмитрівка Друга, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Дмитрівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 21 особу, звільнене 
29 жовтня 1943 р. 
Новознаменка, с-ще, окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Федорівка, с-ще, окуповане 17 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 14 осіб, звільнене 
29 жовтня 1943 р. 
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Новомиколаївська сільська рада 
Новомиколаївка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 28 жовтня 1943 р. 
Широка Балка (Широка Долина), с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 
1943 р. 

Новосеменівська сільська рада 
Новосеменівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Мартівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Першотравнева сільська рада 
Першотравневе (Рештаки), с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Трохимівська сільська рада 
Трохимівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 29 осіб, звільнене 
29 жовтня 1943 р. 
Захарівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Кірове, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Новодмитрівка Перша, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Українська сільська рада 
Українське (Український Робітник), с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 
1943 р. 
Червоний Прапор, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Фрунзенська сільська рада 
Фрунзе, с., окуповане 17 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 116 осіб, звільнене 
29 жовтня 1943 р. 

Шотівська сільська рада 
Шотівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 18 осіб, звільнене 
29 жовтня 1943 р. 
Веселівка (Лісопитомник), с-ще, окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
 

КАЛАНЧАЦЬКИЙ РАЙОН 
Каланчацька селишна рада 

Каланчак, смт, районний центр, окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 60 осіб, звільнене 
02 листопада 1943 р. 

Мирненська селищна рада 
Мирне (с-ще залізничної станції Каланчак), смт, окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 
02 листопада 1943 р. 

Гаврилівська сільська рада 
Гаврилівка Друга, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Бабенківка Перша, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Новокиївська сільська рада 
Новокиївка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 24 особи, звільнене 02 листопада 
1943 р. 

Новоолександрівська сільська рада 
Новоолександрівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Новопавлівська сільська рада 
Новопавлівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Олександрівська сільська рада 
Олександрівка (Олександрівка Друга), с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 
03 листопада 1943 р. 

Олексіївська сільська рада 
Олексіївка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Приморське, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Привільська сільська рада 
Привілля, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
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Бабенківка Друга, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Вербове (Антонівка), с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Максима Горького, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Роздольненська сільська рада 
Роздольне (с-ще радгоспу “Паризька Комуна”), с-ще, окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 
02 листопада 1943 р. 

Хорлівська сільська рада 
Хорли, с., окуповане 12 вересня 1941 р., розстріляно 12 осіб, звільнене 02 листопада 1943 р. 

Червоночабанська сільська рада 
Червоний Чабан, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Каїрка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Макарівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Пам’ятник, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Польове (Павлівка), с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Ставки, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
 

КАХОВСЬКИЙ РАЙОН 
Любимівська селищна рада 

Любимівка, смт, окуповане 02 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Василівська сільська рада 

Василівка, с., окуповане 06 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Комишанка, с., окуповане 06 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Софіївка, с., окуповане 06 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Волинська сільська рада 
Волинське, с-ще, окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Остапенка, с-ще, окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Дмитрівська сільська рада 
Дмитрівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Діброва (Царицине), с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Дудчинська сільська рада 
Дудчине, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Любимо-Мар’ївка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Любимо-Павлівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Заозерненська сільська рада 
Заозерне (Іванівка), с., окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 5 осіб, звільнене 30 жовтня 
1943 р. 
Ольгівка, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Кам’янська сільська рада 
Кам’янка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Сергіївка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Цукури, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Червоне Поділля, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Коробківська сільська рада 
Коробки, с., окуповане 01 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Костогризівська сільська рада 
Костогризове, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Богданівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Наталівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Малокаховська сільська рада 
Малокаховка, с., (відомостей не виявлено про дату окупації та звільнення) розстріляно 
11 осіб. 
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Новокам’янська сільська рада 
Новокам’янка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 36 осіб, звільнене 02 листопада 
1943 р. 

Роздольненська сільська рада 
Роздольне, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Розо-Люксембургська сільська рада 
Федорівка, с-ще, окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Слиненка, с-ще, окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Сокирки, с-ще, окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Семенівська сільська рада 
Семенівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 02 листопада 
1943 р. 

Слобідська сільська рада 
Архангельська Слобода, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Вільна Україна, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Тавричанська сільська рада 
Тавричанка (Щербинівка), с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Мар’янівка (Іванівка), с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Скворцівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Солідарне, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Червоноперекопська сільська рада 
Червоний Перекоп, с-ще, окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Зелена Рубанівка, с-ще, окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Калинівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Петропавлівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Подівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Просторе (Зелений Під), с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Чорноморівська сільська рада 
Чорноморівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Чорнянська сільська рада 
Чорнянка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
 

НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ РАЙОН 
Нижньосірогозька селищна рада 

Нижні Сірогози, смт, районний центр, окуповане 16 вересня 1941 р., розстріляно 21 особа, 
звільнено 28 жовтня 1943 р. 

Анатолівська сільська рада 
Анатолівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Догмарівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Братська сільська рада 
Братське (с-ще 3 відділку радгоспу “Степний”), с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 02 
листопада 1943 р. 
Заповітне (с-ще 2-го відділку радгоспу “Степний”), с., окуповане 14 вересня 1941 р., 
звільнене 02 листопада 1943 р. 

Вербівська сільська рада 
Верби, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Зернове, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Комсомольське, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Партизани, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Верхньосірогозька сільська рада 
Верхні Сірогози, с., окуповане 16 вересня 1941 р., розстріляно 4 особи, звільнене 28 жовтня 
1943 р. 
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Верхньоторгаївська сільська рада 
Верхні Торгаї, с., окуповане 16 вересня 1941 р., розстріляно 4 особи, звільнено 28 жовтня 
1943 р. 

Вільненська сільська рада 
Вільне (Ворошилівське), с-ще, окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Змагання, с. (відомостей не виявлено) 

Дем’янівська сільська рада 
Дем’янівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 28 жовтня 1943 р. 

Нижньоторгаївська сільська рада 
Нижні Торгаї, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Новоолександрівська сільська рада 
Нооволексанрівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 28 жовтня 1943 р. 

Новопетрівська сільська рада 
Новопетрівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 29 жовтня 
1943 р. 
Косаківка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Першопокровська сільська рада 
Першопокровка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 28 жовтня 1943 р. 
Богданівка, с., окуповане 17 вересня 1941 р., звільнене 28 жовтня 1943 р. 

Степненська сільська рада 
Степне (с-ще радгоспу “Степне”), с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 
1943 р. 
Дальнє (с-ще 1-го відділку радгоспу “Степне”), с-ще, окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 
29 жовтня 1943 р. 
 

НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ РАЙОН 
Нововоронцовська селищна рада 

Нововоронцовка, смт, районний центр, окуповане 18 серпня 1941 р., розстріляно 40 осіб, 
звільнене 27 лютого 1944 р. 

Біляївська сільська рада 
Біляївка, с., окуповане 20 серпня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1944 р. 
Українка, с., окуповане 20 серпня 1941 р., розстріляно 4 особи, звільнене [20 лютого 1944 р.] 

Гаврилівська сільська рада 
Гаврилівка, с., окуповане 26 серпня 1941 р., розстріляно 7 осіб, звільнене 27 лютого 1944 р. 

Дудчанська сільська рада 
Дудчани, с., окуповане 22 серпня 1941 р., розстріляно 10 осіб, звільнене 28 лютого 1944 р. 

Золотобалківська сільська рада 
Золота Балка, с., окуповане 23 серпня 1941 р., розстріляно 2 особи, звільнене 27 лютого 
1944 р. 

Любимівська сільська рада 
Любимівка, с., окуповане 21 серпня 1941 р., звільнене 27 лютого 1944 р. 

Миролюбівська сільська рада 
Миролюбівка, с., окуповане 21 серпня 1941 р., звільнене [27 лютого 1944 р.] 
Трудолюбівка, с., окуповане 20 серпня 1941 р., звільнене [27 лютого 1944 р.] 

Михайлівська сільська рада 
Михайлівка, с., окуповане 10 серпня 1941 р., розстріляно 2 особи, звільнене 29 лютого 
1944 р. 

Нововоскресенська сільська рада 
Нововоскресенське, с., окуповане 23 серпня 1941 р., розстріляно 2 особи, звільнене 29 
лютого 1944 р. 

Новоолександрівська сільська рада 
Новоолександрівка, с., окуповане 23 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 
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Осокорівська сільська рада 
Осокорівка, с., окуповане 21 серпня 1941 р., розстріляно 5 осіб, звільнене 27 лютого 1944 р. 

Петропавлівська сільська рада 
Петропавлівка, с., окуповане 23 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 
Майське, с., окуповане 23 серпня 1941 р., звільнене 29 лютого 1944 р. 
Червоне, с., окуповане 21 серпня 1941 р., звільнене [29 лютого 1944 р. ] 

Хрещенівська сільська рада 
Хрещенівка, с., окуповане 21 серпня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 27 лютого 
1944 р. 
Ленінське, с-ще, окуповане 21 серпня 1941 р., звільнене 27 лютого 1944 р. 
Петрівка, с., окуповане 23 серпня 1941 р., звільнене 27 лютого 1944 р. 
Шевченківка, с., окуповане 21 серпня 1941 р., звільнене [29 лютого 1944 р.] 
 

НОВОТРОЇЦЬКИЙ РАЙОН 
Новотроїцька селищна рада 

Новотроїцьке, смт, районний центр, окуповане 12 вересня 1941 р., знищено 18 осіб, вигнано 
до Німеччини 130 осіб, звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Благовіщенка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р 
Захарівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 61 особу, звільнене 
30 жовтня 1943 р. 

Сиваська селищна рада 
Сиваське, смт, окуповане 14 вересня 1941 р., розстріляно 32 особи, вигнано до Німеччини 
52 особи, звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Василівська сільська рада 
Василівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Дружелюбівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Володимиро-Іллінська сільська рада 
Володимиро-Іллінка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Катеринівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Новорепівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Новоукраїнка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., розстріляно 52 особи, звільнене 29 жовтня 
1943 р. 
Софіївка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Воскресенська сільська рада 
Воскресенка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 52 особи, звільнене 01 
листопада 1943 р. 

Горностаївська сільська рада 
Горностаївка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., розстріляно 3 особи, звільнене 30 жовтня 
1943 р. 

Громівська сільська рада 
Громівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., розстріляно 6 осіб, звільнене 01 листопада 1943 р. 

Дивненська сільська рада 
Дивне (Петрівське), с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Лиходідівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Попелак, с., окуповане 16 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 140 осіб, звільнене 
31 жовтня 1943 р. 
Свиридонівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Зеленівська сільська рада 
Зелене, с., окуповане 14 вересня 1941 р., розстріляно 2 особи, звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Перемога, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
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Новомиколаївська сільська рада 
Новомиколаївка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 49 осіб, звільнене 
31 жовтня 1943 р. 

Новомихайлівська сільська рада 
Новомихайлівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., розстріляно 2 особи, вигнано до 
Німеччини 151 особу, звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Водославка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Маячка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Новопокровська сільська рада 
Новопокровка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 
Ясна Поляна, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 

Одрадівська сільська рада 
Одрадівка, с., окуповане 16 вересня 1941 р., розстріляно 6 осіб, звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Олександрівська сільська рада 
Олександрівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 66 осіб, звільнене 
31 жовтня 1943 р. 
Калинівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р.  

Подівська сільська рада 
Подове, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 
Качкарівка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 29 жовтня 1943 р. 

Сергіївська сільська рада 
Сергіївка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., розстріляно 3 особи, звільнене 01 листопада 
1943 р. 
Вознесенка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., розстріляно 3 особи, звільнене 01 листопада 
1943 р. 

Сивашівська сільська рада 
Сивашівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Заозерне, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 
Овер’янівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Садове, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Федорівська сільська рада 
Федорівка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Кривий Ріг, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Метрополь, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Чкаловська сільська рада 
Чкалове, с., окуповане 14 вересня 1941 р., розстріляно 4 особи, звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Воскресенське, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Двійне, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Ковильне (Ковилівка), с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
 

СКАДОВСЬКИЙ РАЙОН 
Скадовська міська рада 

Скадовськ, м., районний центр, окуповане 13 вересня 1941 р., знищено 350 осіб, звільнене 02 
листопада 1943 р. 

Лазурненська селищна рада 
Лазурне (Новоолексіївка), смт, окуповане 17 вересня 1941 р., розстріляно 1 особу, вигнано до 
Німеччини 44 особи, звільнене 07 листопада 1943 р. 

Антонівська сільська рада 
Озерне (Курортна Ферма) , с-ще, окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 
1943 р. 

Володимирівська сільська рада 
Володимирівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 
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Лиманське, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 
Новоросійське, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 

Красненська сільська рада 
Красне, с., окуповане 14 вересня 1941 р., розстріляно 3 особи, вигнано до Німеччини 10 осіб, 
звільнене 02 листопада 1943 р. 
Степне, с-ще, окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Михайлівська сільська рада 
Михайлівка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., розстріляно 750 осіб, звільнене 03 листопада 
1943 р. 
Біленьке, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 
Ленінське (Леніндорф), с., окуповане 15 вересня 1941 р., розстріляно 450 осіб, вигнано до 
Німеччини 14 осіб, звільнене 05 листопада 1943 р. 
Новосілка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 
Промінь, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 
Труд, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 

Новомиколаївська сільська рада 
Новомиколаївка, с., окуповане 19 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Приморська сільська рада 
Приморське (Карга), с., окуповане 13 вересня 1941 р., розстріляно 2 особи, вигнано до 
Німеччини 6 осіб, звільнене 03 листопада 1943 р. 

Птахівська сільська рада 
Птахівка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Малоолександрівка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Хатки, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Радгоспненська сільська рада 
Комунарівка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Таврійська сільська рада 
Таврія (с-ще Тарасівської МТС), с-ще, (відомостей не виявлено) 
Вишеневе (с-ще 2 відділку радгоспу “Скадовський-90”), с-ще, (відомостей не виявлено). 

Тарасівська сільська рада 
Тарасівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., розстріляно 2 особи, вигнано до Німеччини 5 
осіб, звільнене 05 листопада 1943 р. 
Дарівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 
Новоукраїнка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., звільнене 05 листопада 1943 р. 

Улянівська сільська рада 
Улянівка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Андріївка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 

Шевченківська сільська рада 
Шевченко, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Мала Андронівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Петрівка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 

Широчанська сільська рада 
Широке, с., окуповане 13 вересня 1941 р., вигнано до Німеччини 63 особи, звільнене 03 
листопада 1943 р. 
Велика Андронівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Гостроподолянське, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
 

ЦЮРУПИНСЬКИЙ РАЙОН 
Цюрупинська міська рада 

Цюрупинськ, м., районний центр, окуповане 10 вересня 1941 р., розстріляно біля 4 тисяч 
осіб, звільнене 04 листопада 1943 р. 
Саги, с., окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 04 листопада 1943 р. 
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Новомаячківська селищна рада 
Нова Маячка, смт, окуповане 10 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Великокопанівська сільська рада 
Великі Копані, с., окуповане 14 вересня 1941 р., розстріляно 19 осіб, за іншою інформацією 
22 особи, звільнене 03 листопада 1943 р. 

Виноградівська сільська рада 
Виноградове (Чалбаси), с., окуповане 15 вересня 1941 р., розстріляно 11 осіб, вигнано до 
Німеччини 106 осіб, звільнене, 05 листопада 1943 р. 

Козаче-Лагерська сільська рада 
Козачі Лагері, с., окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 12 осіб, звільнене 04 листопада 
1943 р. 
Кринки, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Кудасове, с-ще, окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 

Костогризівська сільська рада 
Костогризове, с., окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 11 осіб, звільнене 04 листопада 
1943 р. 
Поди, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 

Підстепенська сільська рада 
Підстепне, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Піщанівка, (Максима Горького), с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 
1943 р. 

Подо-Калинівська сільська рада 
Подо-Калинівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Стара Маячка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 4 особи, звільнене 03 листопада 
1943 р. 

Раденська сільська рада 
Раденськ, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 
Пролетарка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Солонцівська сільська рада 
Солонці, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 04 листопада 1943 р. 

Тарасівська сільська рада 
Тарасівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Ленінка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 03 листопада 1943 р. 
Мирне (Новоселівка), с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Щасливська сільська рада 
Марченка, с., окуповане 10 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Привільне, с., окуповане 10 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

 
ЧАПЛИНСЬКИЙ РАЙОН 
Чаплинська селищна рада 

Чаплинка, смт, районний центр, окуповане 12 вересня 1941 р., розстріляно біля 14 осіб, 
звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Червоний Яр, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Асканіє-Нова селищна рада 
Асканія-Нова, смт, окуповане 14 вересня 1941 р., розстріляно біля 240 осіб, звільнене 30 
жовтня 1943 р. 
Іллінка, с-ще, окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Комиш, с-ще, окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Молочне, с-ще, окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Питомник, с-ще, окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Балтазарівська сільська рада 
Балтазарівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
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Морозівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Рачівка (Рогачівка), с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Григорівська сільська рада 
Григорівка, с., окуповане 14 вересня 1941 р., знищено 8 осіб, звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Іванівська сільська рада 
Іванівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 11 осіб, звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Кучерявоволодимирівська сільська рада 
Кучерявоволодимирівка, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 
Кудряве (Новопавлівка), с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 

Магдалинівська сільська рада 
Магдалинівка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., розстріляно 3 особи, звільнене 31 жовтня 
1943 р. 
Андріївка, с., окуповане 12 вересня 1941 р., розстріляно 2 особи, звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Чорна Долина, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Маркеєвська сільська рада 
Маркеєв, с-ще, окуповане 14 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Надеждівська сільська рада 
Надеждівка, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Новонаталівська сільська рада 
Новонаталівка, с., окуповане 12 вересня 1941 р., розстріляно 12 осіб, звільнене 31 жовтня 
1943 р. 
Наталівка, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Павлівська сільська рада 
Павлівка, с., окуповане 12 вересня 1941 р., розстріляно 17 осіб, звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Нововолодимирівка, с., окуповане 15 вересня 1941 р., розстріляно 1 особу, звільнене 30 
жовтня 1943 р. 

Першокостянтинівська сільська рада 
Першокостянтинівка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 

Преображенська сільська рада 
Преображенка, с., окуповане 12 вересня 1941 р., розстріляно 4 особи, звільнене 31 жовтня 
1943 р. 
Жовтневе (Будьонне), с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Скадовська сільська рада 
Скадовка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 
Білоцерківка, с., окуповане 11 вересня 1941 р., звільнене 02 листопада 1943 р. 

Строганівська сільська рада 
Строганівка, с., окуповане 13 вересня 1941 р., розстріляно 2 особи, звільнене 30 жовтня 
1943 р. 

Хлібодарівська сільська рада 
Хлібодарівка, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 
Веселе Друге, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Хрестівська сільська рада 
Хрестівка, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 30 жовтня 1943 р. 
Світле (Ясна Поляна), с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 31 жовтня 1943 р. 

Червонополянська сільська рада 
Червона Поляна, с., окуповане 12 вересня 1941 р., знищено 6 осіб, звільнене 01 листопада 
1943 р. 
Новий Гай, с., окуповане 12 вересня 1941 р., звільнене 01 листопада 1943 р. 
 
 
Держархів Херсонської обл., ф. Р-1479, оп. 1, спр. 1, арк. 23-27;  
спр. 3, арк. 33-33зв., 35-35зв., 41, 49-50, 52-53, 58, 60, 62-63, 66-67, 69-69зв., 71-71зв, 73-73зв.; 
спр. 6, арк. 23-136;  
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спр. 14, арк. 33-50, 52-54;  
спр. 44, арк. 1, 4-7, 23-25;  
спр. 45, арк. 1-20зв.;  
спр. 47, арк. 1, 7, 11, 16;  
спр. 49, арк. 1-4;  
спр. 90, арк. 1-3зв.;  
спр. 100, арк. 1-2;  
спр. 114, арк. 4-14;  
спр. 118, арк. 2, 7-12;  
спр. 125, арк. 1-44зв.;  
спр. 126, арк. 1-26;  
спр. 127, арк. 1-119;  
спр. 128, арк. 1-14;  
спр. 129, арк. 1-15;  
спр. 130, арк. 1-61;  
спр. 157, арк. 6. 
История городов и сел Украинской ССР. Херсонская область / Институт истории 
Академии наук УССР. – К., 1983. 
Книга Скорботи України / Херсонська обласна редакційна колегія Книги Пам’яті України. –
Херсон, 2003. 
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Серія “Бібліотечка архіву” започаткована у 2000 році 
 

В серії “Бібліотечка архіву” вийшли друком: 

 

Орлова З., Шинкаренко О. З історії благодійництва на Херсонщині. – Херсон : Держархів 
Херсонської області, 2000. – 24 с. – (Бібліотечка архіву. Вип. 1) 

Да святиться ім’я твоє: Огляд документів і матеріалів з історії християнства на 
Херсонщині. – Херсон : Держархів Херсонської області, 2001. – 44 с. – (Бібліотечка архіву. 
Вип. 2) 

Архів і людина: Тематико-експозиційний план виставки / Упоряд.: В. О. Баранюк, 
О. О. Марущак, З. С. Орлова, О. І. Стукалова, О. І. Шинкаренко. – Херсон : Держархів 
Херсонської області, 2002. – 42 с. – (Бібліотечка архіву. Вип. 3) 

Казимирчак-Полонська О. І., Г. В. Курнаков. З історії листування / Упоряд.: З. С. Орлова, 
О. О. Марущак (відп. за вип.). – Херсон : Держархів Херсонської області, 2002. – 25 с. – 
(Бібліотечка архіву. Вип. 4) 

З історії голодомору на Херсонщині у 1932-1933 рр.: Добірка документів / Уклад.: 
В. Баранюк, О. Марущак (відп. за вип.), О. Стукалова, О. Шинкаренко. – Херсон : Держархів 
Херсонської області, 2003. – 43 с. – (Бібліотечка архіву. Вип. 5) 

Східна (Кримська) війна 1853-1855 рр. і Херсонщина: Тематична добірка документів 
/ Упоряд.: В. Баранюк, Л. Виноградова (керівник), З. Орлова, О. Шинкаренко; О. О. Марущак 
(відп. за вип.). – Херсон : Держархів Херсонської області, 2004. – 71 с. – (Бібліотечка архіву. 
Вип. 6) 

У полум’ї війни. 1941-1945 рр.: Збірка статей та матеріалів / Авт.-упоряд.: Л. Виноградова, 
А. Карпова, Ю. Коник, Н. Кузовова, Л. Митницька. – Херсон : Держархів Херсонської 
області, 2005. – 58 с. – (Бібліотечка архіву. Вип. 7) 

Ювілейні дати населених пунктів Херсонщини (2004-2006): Збірка краєзнавчих статей 
/ Авт.-упоряд.: В. Баранюк, О. Стукалова, О. Шинкаренко; Відп. за вип. О. О. Марущак. – 
Херсон : Держархів Херсонської області, 2006. – 49 с. – (Бібліотечка архіву. Вип. 8) 

Орлова З. С. Колекція фотокопій документів з історії Херсонщини: Огляд фонду № 324. – 
Херсон : Держархів Херсонської області, 2007. – 72 с. – (Рос. мова). – (Бібліотечка архіву. 
Вип. 9) 

Коник Ю. О. Херсонська митниця (1797-1924): Огляд фонду № 7. – Херсон : Держархів 
Херсонської області, 2008. – 56 с. : іл. – (Бібліотечка архіву. Вип. 10) 

Фронтовий щоденник лейтенанта Івана Виперайленка (липень-серпень 1941 р.) / Упоряд.: 
О. Стукалова. – Херсон : Держархів Херсонської області, 2009. – 24 с. : іл. – (Бібліотечка 
архіву. Вип. 11) 

Підпільна організація «Центр» (Щоденники П. А. Комкова) / Упоряд.: О. Стукалова. – 
Херсон : Херсонська обласна рада ; Держархів Херсонської області, 2010. – 46 с. : іл. – 
(Бібліотечка архіву. Вип. 12) 

Херсонщина за часів нацистської окупації: 1941-1944 рр. / Упоряд.: В. Баранюк, 
О. Стукалова, О. Шинкаренко. – Херсон : Херсонська обласна рада ; Держархів Херсонської 
області, 2010. – 65 с. : іл. – (Бібліотечка архіву. Вип. 13) 

Херсонщина на початку Великої Вітчизняної війни (червень-вересень 1941 р.): Добірка 
документів / Упоряд.: І. Ю. Сінкевич, О. І. Стукалова ; Відп. за вип.: В. О. Лебідь. – Херсон : 
Держархів Херсонської області, 2011. – 64 с. : іл. – (Бібліотечка архіву. Вип. 14.) 
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Орлова З. С. З історії морехідної освіти на Херсонщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): 
Огляд фондів №№ 18, 190, 213 / Упоряд.: О. І. Стукалова ; Відп. за вип.: В. О. Лебідь. – 
Херсон : Держархів Херсонської області, 2012. – 36 с. ; іл. – (Бібліотечка архіву. – Вип. 15) 

Керівники Херсонської області: О. Ф. Федоров: Добірка документів / Упоряд.: 
І. Ю. Сінкевич ; Відп. за вип. В. О. Лебідь. – Херсон : Держархів Херсонської області, 2012. – 
72 с. : іл. – (Бібліотечка архіву. Вип. 16) 

З історії Херсонської губернії. 1803-1920 рр.: Збірник документів / Упоряд.: 
О. І. Стукалова ; Відп. за вип. В. О. Лебідь, Т. І. Лебідь. – Херсон : Держархів Херсонської 
області, 2013. – 104 с. : іл. – (Бібліотечка архіву. Вип. 17) 

З історії Херсонської області. 1944-2014 рр.: Збірник документів / Уклад.: 
А. В. Євдокимова, І. В. Лопушинська, І. Ю. Сінкевич, О. І. Стукалова, С. М. Чечет, 
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