


 

 

 

 

 

 

На сторінках Вісника навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти в Одеській області друкуються нормативні, розпорядчі та інструктивні 

матеріали; статті, присвячені актуальним питанням системи професійно-технічної 

освіти Одеської області; педагогічний досвід працівників професійно-технічних 

навчальних закладів Одеської області.  

 

Цей випуск присвячений обласному Конкурсу творчих робіт, присвяченому 

70-річчю звільнення України від німецько-фашистських загарбників у 1941-1944 

роках. У випуску висвітлені творчі роботи педагогічних працівників та учнів ПТНЗ 

Одеської області. 

 

За достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей відповідають 

автори публікацій. 

Інформаційно-методичний збірник призначений для керівників, методистів, 

педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. 

 
Вісник навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській 

області розглянуто і схвалено на засіданні навчально-методичної ради НМЦ ПТО в 

Одеській області  

 

Відповідальні за випуск: 
Богданович Г.О., зав. кабінетом методики менеджменту в профтехосвіті. 

Стоянов В.С., методист кабінету загальноосвітньої підготовки.  
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Тел/факс 715-04-88,  

Тел: 715-04-75; 726-52-34 
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Освобождение Города-Героя…

Одесса 70 лет спустя…



10 апреля 1944 г. в ходе Одесской операции, проведённой 26 марта—

14 апреля 1944 г., войсками 3-го Украинского фронта была

освобождена Одесса. Символом освобождения города от оккупации

было поднятое в тот же день над Оперным театром красное знамя.





Советские солдаты на марше. Одесса 1944 г.



После успешного проведения Березнеговато-Снигирёвской операции

6-18 марта 1944 г. главные силы 3-го Украинского фронта под

командованием генерала армии Родиона Яковлевича Малиновского

27-28 марта форсировалиЮжный Буг и развернули решительное

наступление в общем направлении на Николаев и Одессу.



Одесская операция началась в ночь на
27 марта, когда армии правого крыла и
центра 3-го Украинского фронта

приступили к расширению захваченных
ранее плацдармов. Успеху операции
способствовал глубокий охват южной
группировки противника войсками 2-го
Украинского фронта, которые к концу
марта форсировали реку Прут и вышли
на подступы к Яссам. 28 марта советские

войска освободили Николаев. 6-я
немецкая армия под давлением угрозы, 
нависшей над её левым флангом и тылом, 
вынуждена была начать отход за реку
Днестр. Войска фронта перешли к
преследованию противника в

направлениях Тирасполя и Раздельной.





30 марта на левом крыле фронта войсками 28-

й армии с помощью морского десанта был
освобождён Очаков и развёрнуто наступление на

Одессу. 4 апреля 37-я армия и конно-
механизированная группа овладели

железнодорожным узлом «Раздельная» и
перерезали последнюю железнодорожную ветку, 
связывавшую между собой войска противника. 

Подводные лодки и торпедные катера
Черноморского флота вели активные действия

на вражеских коммуникациях, срывая
эвакуацию немецко-фашистских войск.





при содействии партизан после короткой артиллерийской

подготовки атаковали противника в Одессе. Войска 8-й гвардейской

армии ворвались в западную часть города, а соединения 6-й и 5-й

ударной армий теснили врага с севера и северо-запада. К 10 часам

утра 10 апреля Одесса была полностью освобождена советскими

войсками. Враг потерял под Одессой 160 тыс. солдат и офицеров.



27 соединениям и частям, наиболее отличившимся при освобождении

города, было присвоено почётное наименование «Одесских». За

героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек были

удостоены звания Героя Советского Союза, более 2-х тыс. 150 

человек награждены орденами и медалями СССР.





1 мая 1945 г. приказом Верховного

Главнокомандующего Одесса была объявлена

городом-героем.



Мы гордимся Вашим подвигом!



Безгранично благодарны за Ваш

героизм, за Вашу отвагу…за

нашу свободу…



Презентацию подготовила

преподаватель всемирной истории

Одесского профессионального лицея

строительства и архитектуры

Лутавая Ярослава Анатольевна



Аврамова В.І. - викладач ДНЗ "Одеське професійно-технічне 

училище машинобудування"  
 

"Одеса в 1941-1944 рр" 

 

Війна – це одне з емоційно найнапруженіших слів нашого лексикону. Ми кажемо: 

"Війна" - і перед очима постають солдати, які йдуть в атаку. Чи принишкли в очікуванні нападу 

ворога. Чи з гнівом і навіть скаженістю у поєдинку вбивають інших – супротивних солдат. При 

слові "Війна" ми згадуємо про велич подвигу і ницість зради, про героїзм смерті і про ціну 

життя. А ще, ми згадуємо про материнські сльози, про святе почуття патріотизму. Війна 
викликає у нас безліч асоціацій, емоцій та відчуттів. 

При слові "Війна" ми зазвичай уявляємо собі конкретну війну. Це для інших війн 

потрібні назви – Кримська, Афганська, Алої і Білої Рози… Тільки про одну війну ми можемо 

сказати просто – Війна. Про найбільшу в історії. Про найжорстокішу, найзапеклішу, найбільш 

вбивчу. Про Велику війну. Про Велику Вітчизняну війну. 

Часто ми сприймаємо своєю Вітчизною свій рідний край, де ми народились, виросли і 
живемо. Велика Батьківщина – це сукупність таких от маленьких батьківщин. Близьких серцю 

куточків рідного краю. Таким куточком є Одеса. 
Командування Німеччини та її союзників, зокрема Румунія, надавала великого значення 

захопленню Одеси – великого промислового центра, торговельного порту й бази 

Чорноморського флоту. Воно розраховувало, що з падінням міста зміцняться позиції німецько-

румунських сил у північно-західному районі Чорного моря, полегшиться проведення операцій 

по захопленню Криму. 

У липні – серпні 1941 р. під натиском переважаючих сил супротивника війська 
Південного фронту відходили на схід. Лівофлангові дивізії 9-й армії, відрізані від головних сил 

фронту, були об'єднані в Приморську групу військ, перетворену 19 липня в Приморську армію. 

Під ударами ворога армія підходила до Одеси. 

 

Червоноармійці та червонофлотці поспішають на фронт 

 

 Завдання оборони Одеси було покладено безпосередньо на війська Окремої 
Приморської армії, що у взаємодії із Чорноморським флотом повинна були скувати війська 4-й 

румунської армії й утримувати Одесу за всяку ціну. Приморська армія (командуючий генерал-

лейтенант Г. П. Софронов, члени Військової ради дивізіонний комісар Ф. Н. Воронін і 



бригадний комісар М. Г. Кузнєцов) одержала завдання прикрити одеський напрямок, 

забезпечити міцну сухопутну й протидесантну оборону міста. У виконанні цього завдання 

більшу роль зіграла оперативно підлегла армії Одеська військово-морська база (командир 

контр-адмірал Г. В. Жуков, військком полковий комісар С. І. Дитятковський). Вона мала три 

окремі артдивізіони, значним загоном кораблів, авіагрупою й іншими частинами та 

підрозділами. 

Чорноморський флот (командуючий віце-адмірал Ф. С. Октябрський, член Військової 
ради дивізіонний комісар Н. М. Кулаков, начальник штабу контр-адмірал І. Д. Єлисєєв) мав у 

своєму складі лінійний корабель "Севастополь", 6 крейсерів ("Красная Украина", "Красный 

Кавказ", "Красный Крым", "Ворошилов", "Молотов", "Коминтерн"), 3 лідера ("Москва", 

"Харьков", "Ташкент"), 14 есмінців ("Незаможник", "Фрунзе", "Железняков", "Дзержинский", 

"Шаумян", "Быстрый", "Бодрый", " Бойкий ", "Безупречный", "Бдительный", "Беспощадный", 

"Смышленый", "Сообразительный", "Способный"), 47 підводних човнів, 15 тральщиків, 4 

канонерські човни, 2 сторожових кораблі, мінний загороджувач, 84 торпедні катери, 10 катерів-

мисливців і допоміжні судна.  
Військово-повітряні сили флоту (командуючий генерал-майор авіації В. А. Русаков, з 

листопада 1941 р. – генерал-майор авіації, Н. А. Гостряков, заступник командуючого по 

політчастини бригадний комісар М. Г. Степаненко) складалися з 62-й винищувальної й 63-й 

бомбардувальної бригад, авіаційної групи, двох окремих авіаполків, восьми окремих 

авіаескадрилій і загону корабельної авіації, що нараховували 626 літаків. 

Берегова оборона флоту (комендант генерал-майор П. А. Моргунов, заступник по 

політичній частині полковий комісар К. В. Вершинін) включала 26 артилерійських батарей (93 

снаряди калібру 100-305 мм), не рахуючи набоїв більше дрібного калібру. У протиповітряну 

оборону флоту (начальник полковник І. С. Жилін, заступник начальника по політчастині 
полковий комісар Г. Г. Колбасенко) входили 50 зенітних батарей, 119 зенітних кулеметів, 81 

прожектор. 

На противагу румунський флот складався із чотирьох ескадрених міноносців, трьох 

міноносців, підводного човна, трьох канонерських човнів, трьох торпедних катерів, двох 

мінних загороджувачів, десяти катерів-тральщиків і ряду малих допоміжних судів. Німецьких 

кораблів у той час на Чорному морі не було. У боротьбі проти переважаючих сил радянського 

Чорноморського флоту німецьке командування вирішило використовувати свою перевагу в 

авіації. До початку війни на румунських аеродромах було зосереджено 1195 літаків, у тому 

числі 420 бомбардувальників. 

24 червня в районі Одеси кораблі флоту почали ставити оборонні мінні загородження. 

Пізніше ці загородження були посилені постановкою на флангах оборонного району й на 
підходах до нього від устя Дністра до Тендри. На підступах до Одеси з моря велася повітряна 

розвідка, виставлялися корабельні дозори, здійснювався пошук ворожих підводних човнів 

літаками й торпедними катерами. Одеська військово-морська база мала у своєму розпорядженні 
сильну берегову артилерію – могутніша була на Чорному морі тільки під Севастополем. 

При в’їзді в місто висів плакат з наказом начальника гарнізону ще від 26 червня: 

"Забороняється перебування громадян на вулицях від 24 годин до 4 годин 30 хвилин ранку. 

Торговельні підприємства закінчують роботу не пізніше 22 години, театри, кінотеатри й інші 
культурні установи – не пізніше 23 години". 5 серпня Ставка Верховного Головнокомандування 

направила директиву командуванню Південно-Західного напрямку, у якій вказувалося: "... 

Одесу не здавати й обороняти до останньої можливості, залучаючи до справи Чорноморський 

флот". Приморська армія одержала наказ відходити на перший рубіж оборони Одеси – станцію 

Кучурган, станції Роздільна, Катаржино, Березівка. Правий фланг армії розгортався фронтом на 

північ, лівий залишався з Дністровського лиману. 

У перший же день війни ввімкнулися в боротьбу з ворогом підводні сили флоту. Вони 

складалися із двох бригад. 1-й бригадою командував капітан 1-го рангу П. І. Базік, 2-й – капітан 

1-го рангу М. Г. Соловйов. Для порушення морських повідомлень супротивника першими до 

берегів Румунії вийшли підводні човни "Щ-205", "Щ-206", "Щ-209", "М-33" та "М-34". 

У короткий строк були створені три оборонних рубежі. Передовий рубіж, що відстояв 

від міста на 50-25 км, проходив від Аджаликського лиману через Чеботаревку, Вигоду, Біляєвку 



до східного берега Дністровського лиману. Другий, основний, рубіж починався в Чабанці, 
пролягав через Дальник і закінчувався біля Сухого лиману. Він мав протяг до 80 км і був 

вилучений від міста на 8-14 км. В 6-10 км від Одеси перебував тиловий рубіж. У самому місті 
були створені внутрішні смуги оборони (близько 250 вуличних барикад). 

Треба зауважити, що Приморська армія значно уступала супротивникові по чисельності. 
Тому для поповнення її військ використовувалися сухопутні формування Чорноморського 

флоту й людські резерви міста. На початку серпня флот сформував два полки морської піхоти – 

1-й полк (командир майор І. А. Морозов) і 2-й полк (командир полковник Я. І. Осипов). Надалі 
для захисту Одеси було створено ще кілька загонів моряків. 

У міру звуження кільця блокади навколо Одеси, при кожній спробі румунських військ 

прорватися в обложене місто підсилювалася активність і ворожої авіації. Особливо запеклими 

були нальоти 8 серпня. Весь день і всю ніч гітлерівці бомбили місто. Але під вогнем зенітників 

вони не могли вести прицільного бомбометання й смертоносний вантаж кидали куди попало. 

Перший рубіж оборони виявився нестійким. У розрив між 9-й армією та Приморської 
кинулися війська 11-й німецької армії, на Катаржино й Березовку наступало дев’ять дивізій 4-ї 
румунської армії. Правий фланг Приморської, щоб уникнути його відсікання від Одеси, 

довелося зігнути дугою й вийти на другий рубіж оборони й перекрити шлях для обходу Одеси з 
боку Тилігульського та Куяльницького лиманів. До 8 серпня лінія фронту пролягла по дузі від 

Белчевки на Дністровському лимані на Кагарлик, на Стару Вандалінку, станцію Буяли. 

Натиск румунських військ підсилився, Приморська армія відходила з боями, і до 12 

серпня лінія фронту встановилася місцями по третьому рубежі оборони: Біляївка, станція 

Вигода, Кубанка, Куяльницький лиман – і прийняла форму підкови. Всі шляхи з міста й у місто 

по суші були відрізані. Тому що, найбільша погроза місту нависала із суші ще наприкінці 
червня командування бази й радянських органів Одеси організували будівництво оборонних 

споруд на підступах до неї. Особливо великий розмах роботи прийняли в перших числах 

серпня. Оборонні рубежі зводили колективи 5, 8 і 83-го керувань військово-морського 

будівництва, армійські саперні й стрілецькі батальйони, підрозділи бази. Усього в оборонних 

роботах взяли участь 100 тис. жителів міста. Створенням інженерної оборони керував генерал-

майор інженерних військ А. Ф. Хрєнов. 

Для захоплення Одеси німецьке командування виділило 4-у румунську армію, склад якої 
безупинно збільшувався. Дії наземних ворожих військ підтримувалися великими силами авіації. 
Супротивник робив нальоти не тільки на об'єкти, розташовані усередині міста й у порту, але й 

на околицях. Супротивник намагався взяти місто з ходу. 8 серпня він вийшов до 

Дністровського, північного краю Хаджибейского й Тилигульського лиманів. У цей день Одеса 

була оголошена на облоговому положенні. У місті були сформовані 421-а стрілецька дивізія, 

два полки морської піхоти й кілька загонів моряків загальної численністю 8 тис. чол. До 10 

серпня війська Приморської армії стримували супротивника на далеких підступах до Одеси, а 

потім відійшли на передовий рубіж. До 10 серпня сили 4-ї румунської армії становили 12 

дивізій і 7 бригад. Маючи п’ятикратну перевагу в силах над нашими військами, супротивник 

почав атаку по всьому фронту. 13 серпня йому вдалося вийти східніше Тилігульського лиману 

до морського узбережжя та повністю блокувати Одесу із суходолу. 

В обороні Одеси також були задіяні інженерні війська, які до 10 серпня складалися з 82-

го окремого саперного батальйону, 44-го й 47-го окремих моторизованих понтонно-мостових 

батальйонів, 388-го легкого інженерного батальйону і 138-го окремого саперного батальйону. 

Крім того, до складу інженерних військ армії входили загін глибокого буравлення, головний 

інженерний склад, Командування воєнно-польового будівництва № 5 і Командування 

комендантів 82-го й 83-го укріплених районів (з 5 вересня 1941 р. переформовані відповідно в 

82-е й 83-е командування воєнно-польового будівництва) з усіма робітниками й двома 

будівельними батальйонами. 

З метою поліпшення командування силами й організації тісної взаємодії сухопутних 

військ з кораблями й береговою артилерією наказом командуючого Приморською армією 

одеський плацдарм 13 серпня був розділений на три сектори оборони. 

Одеса була оточена ворожими військами з берега, зв’язок з нею залишався тільки морем. 

У цих тяжких умовах у гарнізоні міста з'явилися евакуаційні настрої. Ранком 15 серпня в місто 



прибув із Севастополя навчальний корабель "Днепр" (командир корабля капітан 2-го рангу А. 

Я. Моргунов і військком полковий комісар П. Г. Бубличенко) із загоном моряків і боєзапасом 

на борту. Відправляючись в Одесу, командир А. Я. Моргунов одержав вказівку доставити 

звідти в Новоросійськ евакуйованих жителів і чотири тис. т. зерна. Але замість жителів Одеси 

прокурор армії бригадний юрист Корецький, посилаючись на рішення Військової ради армії, 
наказав прийняти на борт військовослужбовців зі зброєю. Це стурбувало командира корабля 

який доніс це контр-адміралові Г. В. Жукову. 

17 серпня Г. В Жуков телеграфував Військовій раді флоту й віце-адміралові Левченкові 
Г. І., що Військова рада Приморської армії спланувала евакуацію 2563 військовослужбовців, 

437 гвинтівок і 11 кулеметів. У відповідь віце-адмірал Октябрський наказав командирові 
Одеської військово-морської бази на відходячи з Одеси й Очакова пароплави, як військові, так і 
цивільні, саджати тільки поранених, жінок, дітей і старих і заборонив вивозити 

військовослужбовців і цивільних осіб від 18 до 55 років, здатних носити зброю. 

Вже наступного дня супротивник почав рішучу спробу прорватися в обложене місто й 

опанувати ним з ходу. Біля сотні ворожих бомбардувальників, підтримуючи настання наземних 

військ, бомбили місто й порт. У цей же день оперативне зведення про бойові дії під Одесою 

принесло повідомлення: частини Приморської армії відбили атаки супротивника й 

обороняються на колишніх позиціях. У боях 15-18 серпня супротивникові вдалося прорвати 

фронт Південного сектора на ділянці Кагарлик, Біляєвка й трохи потіснити війська Східного 

сектора. Однак і цього разу він не зміг прорватися до Одеси. Зі змушеним відходом захисників 

міста на його ближні підступи ще більше збільшився відрив Приморської армії від основних 

сил Південного фронту. У результаті зросли труднощі в керуванні нею, у постачанні військ і 
організації їхньої взаємодії із флотом. Тому командуючий військами Південно-Західного 

напрямку звернувся в Ставку із клопотанням про перепідпорядкування Приморської армії 
Чорноморському флоту. 

Одразу за рішенням Ставки був утворений Одеський оборонний район (OOP) з 
підпорядкуванням його Військовій раді Чорноморського флоту, на який цілком покладала 

відповідальність за подальшу оборону Одеси. До складу ООР ввійшли війська Окремої 
Приморської армії й Одеської військово-морської бази з доданим їй корабельним складом. 

Командуючим ООР був призначений контр-адмірал Г. В. Жуков, його заступником по 

сухопутній обороні генерал-лейтенант Г. П. Софронов (до кінця оборони він занедужав і був 

змінений генерал-майором І. Є. Петровим), членами Військової ради – бригадний комісар І. І. 
Азаров, дивізіонний комісар Ф. Н. Воронін і трохи пізніше – перший секретар Одеського 

обкому партії А. Г. Колибанов. 

Командуючий ООР наділявся всією повнотою влади в районі Одеси. Йому підкорялася 

як військово-морська база з доданими кораблями, так і сухопутні війська, Приморська армія. 

Він був зобов'язаний мобілізувати й використовувати для оборони міста й району все здатне до 

цього населення, направити в лад весь зайвий склад тилових частин і установ, виявити й 

застосувати всю придатну для оборони техніку, а все непотрібне евакуювати. Ставка 
встановила рубежі району (Фонтанка, Кубанка, Ковалєвка, Отрадовка, Біляєвка і Маяки, 

станція Кароліно-Бугаз), які належало обороняти до останньої можливості. Очаків, що вже не 

мав повідомлення з Одесою по суші, у цю територію не входив. Підкреслювалася необхідність 

особливої уваги до розвитку системи інженерних оборонних споруд, до створення запасних 

рубежів і приведенню в оборонний стан самого міста. Була утворена Військова рада ООР, і 
членами його затверджені: дивізіонний комісар Ф. Н. Воронін – член Військової ради 

Приморської армії, бригадний комісар І. І. Азаров і секретар Одеського обкому партії А. Г. 

Колибанов, маючи звання бригадного комісара. Начальником штабу оборонного району 

призначили генерал-майора Г. Д. Шишеніна, що очолював до того штаб Приморської армії, що 

він передав полковникові М. І. Крилову. 

Командиром Одеської військово-морської бази (і одночасно заступником командуючого 

ООР по обороні з моря) став контр-адмірал І. Д. Кулішов, що очолював до недавніх пір 

Миколаївську базу. Військкомом військово-морської бази як і раніше залишався полковий 

комісар С. І. Дитятковський. Герой Радянського Союзу генерал-майор інженерних військ А. Ф. 



Хрєнов, що керував із самого початку устаткуванням і зміцненням одеських рубежів, був 

призначений помічником командуючого по інженерній обороні.  
При новій організаційній структурі багато чого стало вирішуватися швидше й простіше. 

Всі питання, пов'язані з обороною Одеси, розглядалися в Ставці по поданню командування 

Чорноморського флоту – через наркома ВМФ, а іноді й безпосередньо. Але головним було 

діяти, не втрачаючи ні хвилини, не упускаючи ні однієї можливості. Були потрібні термінові, 
часом незвичайні міри.  

Після невдалих нападів румунське командування спішно поповнювала свої війська під 

Одесою свіжими дивізіями та 20 серпня перейшли у новий наступ по всьому фронту. До 

початку боїв на ближніх підступах до міста проти радянських військ, що обороняли Одесу, 

загальна чисельність яких не перевищувала 34,5 тис. чоловік (3 дивізії й кілька окремих полків), 

ворог сконцентрував 12 піхотних дивізій, 1 танкову й 3 кавалерійські бригади – більше 120 тис. 

солдат і офіцерів. 

Після створення Одеського оборонного району ще більше зросла роль порту як єдиного 

транспортного вузла, через який захисники міста могли одержувати допомогу із глибокого 

тилу. Забезпеченню чіткої й безперебійної його роботи приділяли велику увагу командуючий 

ООР контр-адмірал Г. В. Жуков і член Військової ради ООР бригадний комісар І. І. Азаров 

21 серпня в Одесу із Севастополя прибули два загони моряків-добровольців у складі 764 

чоловік. Військова рада Чорноморського флоту ухвалила рішення щодо перегрупування 

основних сил ВПС Чорноморського флоту на підтримку військ Одеського оборонного району. 

Уже в другій половині серпня крім льотчиків 69-го винищувального авіаполку в небі Одеси 

боролися ескадрилья 8-го винищувального авіаполку під командуванням капітана А. І. 
Демченко, ескадрилья далеких бомбардувальників 32-го авіаполку під командуванням капітана 
А. В. Шубікова, ескадрилья пікіруючих бомбардувальників 40-го бомбардувального авіаполку 

під командуванням капітана І. І. Морковкіна. За рішенням Військової ради оборонного району в 

Одесі почалася мобілізація військовозобов'язаних старших віком до 55 років. 

22 серпня був для захисників міста одним із самих напружених. На 23 серпня 

фашистське командування призначило черговий термін взяття Одеси й військовий парад у 

центрі міста. 22 серпня на фронт під Одесу прибув "сам" Антонеску, що взяв на себе 
керівництво наступальними операціями. 4-та румунська армія одержала наказ висунутими 

вперед флангами 3-го й 1-го армійських корпусів, прорвати оборону радянських військ на 
ділянці між Гниляково й Дальником і якнайшвидше вийти на рубіж – перешийок 

Куяльницького лиману, Гниляково, Дальник, Сухий Лиман. Після цього ворог припускав, 

зосередивши сильне артилерійське угруповання на захід від Дальника, поздовжнім вогнем 

обстрілювати позиції наших військ, західну окраїну Одеси, всі шляхи підвозу в тилу військ, що 

обороняються Приморською армією, зруйнувати аеродроми. Підтягши свіжі резерви, 

супротивник проявляв особливу активність на всіх ділянках фронту. Запеклі бої йшли й на 
правому фланзі, де ворог також почав наступ значними силами. Тут нашим наземним частинам 

більшу допомогу робили авіація й флотська артилерія. 

Ранком із Севастополя прибув крейсер "Красный Крым", есмінці "Фрунзе" і 
"Дзержинский". Вони доставили в Одесу різні військові вантажі. "Красный Крым" і "Фрунзе" 

відразу ж після вивантаження ввімкнулися в бойові дії. За завданням командування оборонного 

району вони відкрили артилерійський вогонь по скупченнях ворожої піхоти в районах Чабанки 

й Свердлово й нанесли їй зна вчні трати. Східний сектор оборони підтримували своїм вогнем 

крейсер "Красный Кавказ", канонерський човен "Красная Армения" і інші кораблі. Наша авіація 

знищила в районі Булдинка (Свердлово) більше 30 танків і кілька десятків автомашин з піхотою 

супротивника. У цілому наступ, що почався 22 серпня, не приніс успіху супротивникові. 
Рішучими контратаками воїни Приморської армії зупинили ворога. 

Наступного дня парадного ходу по вулицях Одеси наміченого румунським 

командуванням на цей день не відбулося, зустрічаючи завзятий опір наших військ, як і раніше 
велися запеклі бої на підступах до міста. Правда, утримувати позиції стало важче. Людські та 

матеріальні ресурси Одеського оборонного району були на межі виснаження. У частинах армії 
відчувається великий недолік гвинтівок, кулеметів, навчені резерви вичерпувалися  повністю. І 
все-таки наші війська під Одесою давали відсіч збройним дивізіям ворога. У Східному секторі 



супротивник наступав на позиції наших військ у районі Шіцлі й Ільїнки. Підрозділ 1-го полку 

морської піхоти, 54-го стрілецького й 136-го запасного полків успішно відбили атаки ворога, 

наносячи йому більші втрати. Правда, на деяких ділянках наші частини змушені були відійти, 

але Шіцлі й Ільїнку утримали. 

На 1 вересня фашистське командування призначило, у який уже раз, новий строк взяття 

Одеси. Антонеску зібрав на станції Вигода нараду командного складу 4-ї румунської армії й у 

категоричній формі зажадав будь-якими засобами взяти місто до 3 вересня.  

До кінця вересня на південному крилі німецького - радянського фронту обстановка 

знову загострилася. Супротивник вторгся в межі Донбасу й почав настання в південному 

напрямку, прагнучи захопити Кримський півострів. 25 вересня після запеклих боїв німецько-

фашистським військам удалося прорвати Перекопські позиції й опанувати Турецьким валом. 

Таким чином, Крим теж виявився ізольованим із материка. Виникла погроза втрати Кримського 

півострова – головної бази Чорноморського флоту. Внаслідок цього подальша оборона Одеси, 

що залишилася в глибокому тилу супротивника, ставала вкрай скрутною. Чорноморський флот, 

що був визначальним чинником в обороні ізольованого одеського плацдарму, і армія не могли 

одночасно забезпечити оборону Одеси й Криму. 

 У зв'язку з положенням, що створилося, Військова рада Чорноморського флоту 

звернувся до Ставки із пропозицією залишити Одесу, щоб її військами зміцнити оборону 

Криму. 30 вересня Ставка віддала директиву про евакуацію військ ООР. У директиві, 
підписаної Й. В. Сталіним і Б. М. Шапошніковим, вказувалися пункти висадження військ у 

Криму й пропонувалося командуючому Чорноморським флотом і командуючому Одеським 

оборонним районом скласти план виводу військ із плацдарму і на прикриття при перекиданні; 
при цьому особлива увага пропонувалася звернути на втримання обох флангів оборони до 

закінчення евакуації. 
Цю директиву вручили командуючому військами оборонного району контр-адміралові Г. 

В. Жукову. Прибули в ніч на 1 жовтня в Одесу із Севастополя заступник наркома Військово-

Морського Флоту віце-адмірал Г. І. Левченко й начальник оперативного відділу штабу 

Чорноморського флоту капітан 2-го рангу О. С. Жуковський. Негайно по їхньому прибутті 
зібралася Військова рада оборонного району. На засіданні були присутні Г. В. Жуков, Ф. М. 

Воронін, А. Г. Колибанов, І. І. Азаров, Г. П. Софронов, М. Г. Кузнєцов, Г. Д Шишенін, І. Д. 

Кулішов, Г. І. Левченко й О. С. Жуковський. Була проаналізована сформована обстановка, 
обговорювалися способи практичного виконання нового завдання. Відповідно до вказівки 

Ставки командування Одеського оборонного району приступало до розробки плану евакуації 
військ.  

На засіданні Військової ради було вирішено провести евакуацію Одеського оборонного 

району в три етапи: з 1 по 20 жовтня. Командуючому Приморською армією генерал-

лейтенантові Г. П. Софронову, командирові Одеської військово-морської бази контр-адміралові 
І. Д. Кулішову, помічникові командуючого ООР по інженерній обороні генерал-майорові А. Ф. 

Хренову було доручено підготувати план евакуації. Разом з тим було визнано необхідним 

приступитися до евакуації негайно, до розробки плану, і відправити в першу чергу найбільш 

повне укомплектоване з'єднання ООР – 157-му стрілецьку дивізію, щоб можливо швидше 

надати істотну допомогу захисникам Криму. 

У цей же день фактично почалася евакуація військ Приморської армії. На двох 

транспортах − "Украина" і "Жан Жорес", які доставили необхідні для контрудару боєприпаси й 

продовольство, був відправлений у Крим 633-й полк 157-ї дивізії. Інші частини дивізії повинні 
були евакуюватися в найближчі дні, а одному з її полків – 384-му потрібно було ще брати 

участь у контрударі військ Південного сектора. 
Неважко зрозуміти, що наказу про залишення Одеси, де йшли завзяті й успішні бої, 

Ставка давати не хотіла, незважаючи на важке положення на Перекопі. Адміралові Н. Г. 

Кузнєцову були відомі роздуми І. В. Сталіна у зв'язку з евакуацією Одеси: "він наказав мені 
запросити Військову раду Чорноморського флоту про доцільність залишення в Одесі частини 

військ, до двох дивізій, щоб ще тримати місто й відволікати на себе сили противника. Така 
телеграма 4 жовтня була відіслана. Я просив донести думку Військової ради про це, з обліком, 

що дивізія, яка обіцяна з Новоросійська, не прибуде".
 
 



План, який був розроблений керівництвом ООР,  передбачав: до 7 жовтня евакуювати, як 

вже вище зазначалося, частини й озброєння 157-ї дивізії, інженерно-будівельні частини й 

поранених; до 13-15 жовтня – тили Приморської армії й військово-морської бази, коштовне 

устаткування промислових підприємств і порту, кваліфікованих робітників, родини 

військовослужбовців і партійно-радянського активу; протягом наступних п’яти днів – основні 
сили оборонного району. При цьому війська планувалося відводити послідовно на тилові 
рубежі, а потім на барикади двома ешелонами: спочатку – 25-ту Чапаївську та 2-у 

кавалерійську дивізії, які передбачалося вивезти в ніч на 18 жовтня, а потім другим ешелоном − 

95-у й 421-у дивізії, які повинні були піти з позицій останніми. Для прикриття відходу військ 

планувалося використовувати корабельну артилерію, берегові батареї військово-морської бази 

й авіацію Чорноморського флоту: вони повинні були вести безперервний вогонь аж до відходу 

останніх суден і припиняти будь-які спроби противника перешкодити евакуації. Після її 
завершення артилеристи берегової охорони, підірвавши батареї, повинні були піти на сейнерах. 

В Одесу прибули транспорти "Грузия" і "Урал-лис", три сторожових катери. На переході 
Севастополь-Одеса перебували теплоходи "Абхазия", "Белосток", пароплави "Чкалов", 

"Сизрань", "Жан Жорес", тральщик "Хенкин", сторожовий корабель "Буг", три сторожових 

катери. На переході з Одеси в Севастополь були крейсер "Красный Кавказ", теплоходи 

"Украина", "Армения", "Волга", танкер "Серго", сторожовий корабель "Котовский" і інші судна. 
Вони прибули до Одеси 5 жовтня. 

Евакуація йшла на повний хід, а в місті зберігався сталий за час облоги ритм життя. 

Працювали комунальні установи, магазини, демонструвалися кінофільми. Тривали заняття в 

школах. Щодня виходили обласні газети. 

6 жовтня секретно вивозилися з Одеси останні частини 157-ї стрілецької дивізії. Ранком 

крейсер "Красный Кавказ" прийняв на борт 2000 бійців і командирів, автомашини, дивізіон 265-

го артилерійського полку, дивізіон 8-го гвардійського мінометного полку РС ("катюш") і пішов 

у Севастополь. 

Однією з найважливіших умов успішного проведення евакуації були скритність операції, 
дезорієнтація й дезінформація супротивника. У цьому головну роль грали активні дії наших 

військ на різних ділянках оборони. Приймалися й інші міри. Радянські розвідники підкинули 

супротивникові фіктивні матеріали про перекидання в Одесу додаткових армійських і 
військово-морських частин. По фронтових дорогах, що переглядалася противником, рухалися 

автомашини, криті брезентом, демонструючи доставку підкріплення. У місті спеціально 

поширювалися думки про оперативне переміщення військ і евакуації з Одеси на зиму частини 

населення. На палубах транспортів, що вдень прибували, височіли штабелі мішків з борошном, 

ящики із продовольством, залізні печі для землянок. У порту демонстративно вироблялося їхнє 
вивантаження, що створювало враження, начебто в Одесу завозиться продовольство для військ 

і населення на зиму. 

Але вже на підступах до міста тривали завзяті бої. Поразка в районі Дальника не 

зупинила противника. Він почав тут ще одну вилазку, але й вона не принесла бажаного 

результату. Ворожі частини, що наступали в стик 95-ї і 25-ї дивізіям, зустріли контратаку 90-го 

й 287-го стрілецьких полків, підтриманих армійською й корабельною артилерією. Ворожа 

піхота з більшими втратами відкотилася на вихідні рубежі. 

Ранком 8 жовтня із Севастополя в Одесу в супроводі крейсера "Комінтерн", міноносця 

"Шаумян", тральщика "Земляк" і трьох сторожових катерів прибули транспорти "Калинин", 

"Москва", "Чехов" і "Сизрань". Вони призначалися для евакуації жителів Одеси, особового 

складу ООР і бойової техніки. Непомітно для ворожого командування з обложеної Одеси 

виводилися ті частини, без яких у цей момент можна було так чи інакше обійтися. 

Військова рада Одеського оборонного району, заслухавши доповідь генерал-майора Г. Д. 

Шишеніна, прийняла новий варіант плану евакуації військ. Була вирішено просити Військову 

раду Чорноморського флоту дати згоду на завершення евакуації в ніч із 15 на 16 жовтня й 

збільшити подачу транспортів до кількості, що дозволило б посадити одночасно на судна всі 
основні війська оборонного району − 35 тисяч чоловік зі зброєю і бойовою технікою, а також 

забезпечити супровід їхніми бойовими кораблями й авіацією. За новим планом основні сили 

армії повинні були залишатися до останнього дня оборони на займаних позиціях і тільки 15 



жовтня з настанням темряви, прикриваючись ар'єргардними батальйонами, відірватися від 

противника й, зробивши майже 20-кілометровий марш-кидок, зробити посадку на транспорти. 

На оперативну групу Приморської армії на чолі з генерал-майором І. Е. Петровим 

покладало керівництво відводом військ із займаних рубежів, їхнє бойове прикриття 

ар'єргардними частинами й артилерією, а на командира Одеської військово-морської бази 

контр-адмірала І. Д. Кулішова − керівництво посадкою військ і навантаженням бойової техніки 

на кораблі й транспорти.
 

Протягом доби в Одеський порт прибуло п'ять суден, на підході перебувало ще сім. 

Тривала евакуація частин Приморської армії, головним чином тилових і артилерійських. 

Протягом двох останніх днів було відправлено понад 3 тис. чоловік, 500 т. різного майна, 230 

коней, 51 автомашина, понад 1000 т. різних вантажів. 
 

11 жовтня з доручення Військової ради Одеського оборонного району помічник 

командуючого ООР генерал-майор А. Ф. Хрєнов доповів у Севастополі Військовій раді 
Чорноморського флоту про обстановку яка склалася під Одесою та необхідності прийняття 

нового варіанта плану евакуації. Військова рада флоту  погодилася зі строком завершення 

евакуації військ ООР у ніч із 15 на 16 жовтня. Штабу флоту було доручено зробити нові 
розрахунки по перекиданню в скорочений строк з Одеси в Севастополь військ оборонного 

району з їхньою технікою й спорядженням. У той же день Військова рада ООР одержала 

телеграму від командуючого Чорноморським флотом віце-адмірала Ф. С. Октябрського, у якій 

повідомлялося, що з 12 жовтня вся бомбардувальна авіація флоту перемикається на підтримку 

частин Одеського оборонного району. Командуванню ООР пропонувалося підтримувати тісний 

зв'язок з авіаційним командуванням Чорноморського флоту, щоб найбільше раціонально 

використовувати авіацію у своїх інтересах.
 

Щодня з порту відправлялося від трьох до шести транспортів з людьми, озброєнням і 
майном. На 11 жовтня, тобто за 10 днів після початку евакуації було вивезено 52 тис. чоловік, 

понад 200 артилерійські знаряддя різних калібрів, 488 мінометів, 16 ушкоджених літаків, 

більше тисячі автомашин і тракторів, 18 тис. т. фабрично-заводського й портового 

встаткування, 3200 коней і багато чого іншого. Залишалося евакуювати ще близько 45 тис. 

чоловік і значну частину бойової техніки.
 

З 6 по 14 жовтня вся робота промислових підприємств міста практично була згорнута, 

найцінніше встаткування вивезене, інше − підготовлено до знищення. На світанку в Одесу 

почали прибувати судна для евакуації основного контингенту військ. У причалів порту 

зупинилися транспорти "Украина", "Грузия", "Абхазия", "Армения", "Котовский", "Жан 

Жорес", "Восток", "Калинин", "Большевик", "Курск", "Чапаев", загороджувачі "Лукомский"  і 
"Сизрань", гідрографічні судна "Зенит" та "Черноморец". У порту, покритому димовими 

завісами, імітувалося їхнє розвантаження, колони автомобілів демонстрували перекидання 

підкріплень у дивізіонні тили, в ефірі з'явилися позивні нових радіостанцій. 

Величезну роботу проробили моряки Чорного моря за час оборони міста. Вісімнадцять 

рейсів з початку війни зробив в Одесу екіпаж теплохода "Грузия", доставляючи сюди військові 
частини, боєприпаси й спорядження й вивозячи з міста цивільне населення, поранених бійців і 
командирів, устаткування заводів і фабрик. Дванадцять разів ходив в Одесу пароплав 

"Пестель", що доставив в оборонний район 4600 бійців і командирів і вивізший звідси 5 тисяч 

чоловік і 420 тонн різного встаткування. Теплохід "Чапаєв" за десять рейсів доставив в Одесу 8 

тисяч бійців і командирів, 5 тисяч тонн боєприпасів, 120 автомашин, 72 знаряддя й інших 

військових, вивіз 1100 чоловік, 68 знарядь, 12 тисяч тонн заводського устаткування, 2500 тон 

зерна. Пароплав "Курск" також у десяти рейсах доставив 3240 бійців і 2500 тон боєприпасів, 

вивіз 4600 бійців Приморської армії, 5 тисяч чоловік цивільного населення, близько 6 тисяч тон 

устаткування й 4 тисячі тон продовольства. 

У міру завантаження транспортні судна під охороною сторожових кораблів виходили на 
зовнішній рейд і відправлялися до Криму. До 3 години ночі 16 жовтня головні сили ООР 

закінчили посадку на транспорти.
 Користуючись темрявою, ар'єргардні підрозділи Приморської 

армії, що прикривали відхід головних сил, залишили передові позиції й до 4 години ранку 

прибули на місце посадки. Їх у причалів очікували тральщики "Щит", "Месник", "Якорь" 

(командир дивізіону капітан-лейтенант В. А. Янчурін), які доставили прибулих на крейсери 



"Красный Крым" і "Красная Украина" і на есмінці. Потім тральщики прийняли в порту на борт 
останніх захисників міста. 

Так протягом декількох годин були здійснені відхід і посадка основних сил Одеського 

оборонного району: 35 тисяч чоловік з особистою зброєю й бойовою технікою. В 5 годин 10 

хвилин 16 жовтня з Одеської гавані вийшов останній транспорт. 

Успішна евакуація ще раз доказує добре налагоджену співпрацю Чорноморського Флоту 

і Приморської армії. Для евакуації Одеси було притягнуто 24 транспорти, які з 1 по 16 жовтня 

зробили 51 рейс, і 23 корабля військово-морського флоту, що виконали 33 рейси. За цей час із 
обложеного міста було перекинуто в Крим і на Кавказ більше 80 тисяч бійців і командирів 

Приморської армії й Одеської військово-морської бази, 15 тис. чоловік цивільного населення, 

462 знаряддя, 14 танків, 16 бронемашин, 1158 автомобілів, близько 25 тисяч тонн різного 

встаткування одеських заводів, фабрик і порту. Усього по морській трасі Одеса − Севастополь – 

Одеса з липня до середини жовтня 1941 року пройшло 911 транспортів загальним тоннажем до 

4173 тис. т. Екіпаж 71 транспортного судна здійснив у двох напрямках 378 рейсів, вивіз 
устаткування 34 великих підприємств. Одночасно морськими суднами було евакуйоване з 
обложеної Одеси більше 31 тис. поранених бійців і командирів, 300760 чоловік цивільного 

населення, що становить приблизно 10 відсотків загальної кількості робітників, службовців і 
членів їхніх родин, евакуйованих з України. Чорноморський флот успішно впорався із важким 

завданням евакуації сил і засобів Одеського оборонного району. 

Евакуацією Приморської армії й Одеської військово-морської бази завершилася героїчна 

73-денна оборона Одеси, що тривала з 5 серпня по 16 жовтня 1941 р. Так, в жовтні 1941-го, 

незважаючи на величезні зусилля та великі людські втрати, утримати місто не вдалося. 

 

 

Німці публічно вішають заручників, 1941 рік 

 

В зв’язку з наступом румунських військ за Дністром, 19 серпня 1941 р. керівник (рум. 

conducătorul, conducător – кондукетор) Румунії Іон Антонеску підписав Декрет №1 про 

створення громадської адміністрації Трансністрії. Це перший документ стосовно адміністрації 
нових територій. Він передбачав наступне: територія між Дністром та Південним Бугом, за 

виключенням Одеської області, де ще шли воєнні дії, переходять під румунську адміністрацію; 

губернатором губернії назначався Георгій Алексяну. Формально до складу Румунії 
Трансністрія не входила, як це було з Бессарабією та Буковиною. За угодою підписаною 



представниками німецького і румунського командування від 30 серпня 1941 р. у м. Бендери 

(Тігіна), Румунія одержала німецький мандат на проведення тимчасової "адміністрації та 
економічної експлуатації. Декретом №4 від 17 жовтня 1941 р. підписаний І. Антонеску 

передбачалось: місто Одеса стає столицею губернаторства Трансністрія. До цього часу 

резиденцією Г. Алексяну був Тирасполь. 

Провінція займала площу  в 40 тис. км2
 та населенням близько 2236226 чоловік. На 

території Трансністрії було створено 13 повітів: Ананіївський, Балтський, Березовський, 

Дубоссарський, Голтський, Могилівський, Овідіопольский, Одеський, Очаківський, 

Рибницький, Тираспільський, Тульчинський та Ямпільський.. В Одеській претурі проживало 

25207 українців, 1425 німців, 467 росіян та 217 румун. 

Румунська адміністрація зберегла на території Трансністрії колгоспи та радгоспи. 

Наказом губернатора Г. Алексяну від 14 березня 1942 р. колгоспи та радгоспи перетворювалися 

в трудові общини, які залишаються неподільними. Управляння кожної общини здійснювалося 

адміністрацією, яка збереглася на вказаний момент. Згідно з постановою губернатора врожаї 
мали поділятися між державою та бригадою.  

З метою забезпечення належного виконання сільськогосподарських робіт румунська 

окупаційна влада впровадила режим примусової праці. Наказом 18 березня 1942 р. встановлена, 

що праця згідно з аграрним порядком є обов’язковою. Всі мешканці – чоловіки, жінки, діти, що 

можуть працювати були включені в організацію громадської праці. Цим же наказом 

передбачалося притягнення до відповідальності тих осіб, які відмовилися виходити на роботу, 

сабатували накази місцевих органів влади, псували техніку та інвентар. До примусових робіт 
притягалися чоловіки віком від 15 до 55 років та жінки віком від 15 до 45 років. Притягнення 

населення до трудової повинності румунська влада пояснювала потребами військового часу, 

встановивши різні терміни повинності для різних верств населення.  

Румунська окупаційна влада масово вивозила все, що могла: устаткування фабрик, 

сільськогосподарський інвентар, важливе значення мало вивезення зерна, що йшли на потребу 

армії. 
Загалом, уся продукція, що випускалася в губернаторстві відправлялася в Румунію, або 

використовувалася на місці для потреб окупаційної адміністрації та для забезпечення військ. 

У той же час в губернаторстві почали відновлювати свою роботу шкільні установи, 

авжеж більшість шкіл ставали з румунською мовою викладання. Викладали в них місцеві 
вчителя чи ті що приїхали з території Румунії. З 1942 р. почали відкриватися курси румунської 
мови для вчителів.  

Відкривалися церкви. Румуни намагалися відкривати та відбудовувати ті споруди, які 
були знищені чи перетворені на склади, клуби. В губернаторстві працювала Румунська 
православна місія, яку спочатку очолював архімандрит Юлій (Скрібану), а з грудня 1942 р. 

митрополит Віссаріон (Пую).  

Ввечері 26 березня 1944 року розпочалася Одеська наступальна операція Третього 

Українського фронту під командуванням генерала армії Р. Малиновського при сприянні сил 

Чорноморського флоту (командуючий – контр-адмірал, з 10 квітня 1944 р. віце-адмірал 

П. Октябрський). Саме в ході цієї операції було звільнено територію східної і північної частини 

Одеської області та Одеси. Наступальна операція була проведена у термін з 26 березня по 14 

квітня 1944 р. і мала за мету визволення південно-західного узбережжя Чорного моря, 

Миколаєва, Одеси і Одеської області. Надаючи важливого значення утриманню 

Чорноморського узбережжя в районі Одеси, противник на підступах до міста створив чотири 

оборонні рубежі. 



 

Атака радянських військ під Одесою, 1944 рік 

 

Наступати радянським військам доводилось в умовах поганої погоди, мокрого снігу, що 

значно зменшувало вірогідність використання авіації з польових аеродромів, і майже повної 
відсутності придатних до використання доріг. Але не зважаючи на всі перешкоди бійці і 
командири були певні рішучості вибити ворога з території півдня України. Ситуація перед 

початком наступу складалася наступною: радянські війська незначно переважали противника за 

чисельність (в 1,3 рази), мали незначну перевагу у танках і самохідних гарматах, та велику у 

гарматах, але поступалися в літаках. 

Головний удар завдавали війська правого крила 3-го Українського фронту в напрямку 

Вознесенськ—Березівка—Роздільна—Тирасполь, охоплюючи Одесу з півночі. Другий удар 

здійснювався в напрямку Миколаїв—Одеса. Розпочалась операція форсуванням р. Південний 

Буг. 26 березня в порт Миколаєва був висаджений морський тактичний десант під 

командуванням старшого лейтенанта Ольшанського К. Ф., самовіддані дії якого сприяли 

звільненню портового міста 28 березня. 

29 березня 1944 після того, як позначився успіх у смугах 37-ї та 57-ї армій, в дію були 

введені рухомі сили фронту — кінно-механізована група (генерал-лейтенант Плієв І. О.) та 23-й 

танковий корпус (генерал-майор Ахманов О. О.). У той же час наступ військ 2-го Українського 

фронту в напрямках Ясс і Кишинева створював загрозу оточення групи армій "А", що діяла в 

межиріччі Дністра і Південного Бугу, тому 28 березня розпочалося термінове відведення військ 

6-ї німецької армії і 3-ї румунської армії з рубежів на р. Південний Буг до р. Дністер. 

Розвиваючи наступ, війська 3-го Українського фронту 31 березня оволоділи м. Березівка, 
а 4 квітня — ст. Роздільна, 5 квітня зайняли Кучурган і Страсбург, вороже угруповання було 

розсічене на 2 частини. 30 березня на лівому крилі фронту війська 28-ої армії за допомогою 

висадженого морського десанту опанували Очаків і розвернули наступ на Одесу. Кінно-

механізованій групі було поставлене завдання 9 квітня відрізати шляхи відступу противника на 

Овідіополь, а 8-ій, 6-ій і 5-ій ударній арміям — оточити й знищити противника в районі Одеси. 

Проте через затримку кінно-механізованої групи частині військ 72-го та 44-го армійських 

корпусів противника вдалося уникнути оточення і відійти за Дністер. Підводні човни і торпедні 
катери Чорноморського флоту вели активні дії на ворожих комунікаціях, зриваючи евакуацію 

німецько-румунських військ. 

Форсувавши Південний Буг, війська 5-ї ударної армії вже 28 березня визволили 

Миколаїв. 30-31 березня остаточно було звільнено Очаків. Фронт підійшов до теренів Одеської 
області. 



Звільнення населених пунктів Одеської області відбувалося в ході блискавичного 

наступу радянських військ.  

9 квітня були звільнені Корсунці, Шевченково, Фонтанка та Крижанівка. Звільнення 

Комінтернівського району завершилось. Війська 5-й армії підійшли до околиць міста, зайняли 

залізничну станцію Одеса-Сортувальна і готувалися до запеклого бою в умовах міста. Бої за 

місто йшли два дні. Увечері 9 квітня радянські війська увірвалися в північні квартали Одеси і 
нічним штурмом при сприянні партизан до ранку 10 квітня звільнили Одесу. Цього ж дня над 

будівлею театру опери та балету був піднятий радянський прапор. Практично відразу ж 

почалося відновлення міста: за час окупації в Одесі були знищені багато заводів і фабрик, 

підірвані і спалені більше 2 тисяч будівель, зруйнований морський порт, лікарні, поліклініки та 

санаторії.  
 27 з'єднань 3-го Українського фронту були удостоєні почесних найменувань 

"Одеських". Всього відзначилися близько 60 з'єднань і частин. 13000 воїнів, які брали участь у 

визволенні міста, були нагороджені орденами і медалями Радянського Союзу.  

 15 захисників Одеси отримали звання Героя Радянського Союзу. Війська правого крила 
фронту 12 квітня оволоділи Тирасполем і форсували р. Дністер. Ворог був відкинутий на 

десятки кілометрів від Одеси, хоча загроза бомбардування міста залишалася до серпня 1944 р. 

Німецькі втрати протягом Одеської операції склали близько 25 000 вбитими, більше 10 000 

полоненими, було знищено 367 танків, 946 гармат. 
Внаслідок Одеської операції було визволено Миколаївську і Одеську області, створено 

умови для завершення Кримської операції та проведення Яссько-Кишинівської операції. 
8 травня 1965 року Одесі присвоєне звання "Місто-герой". 
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Бєлая Д.П. – викладач ДНЗ "Ізмаїльський професійний ліцей"  
 

Звільнення Ізмаїла 
 

ВСТУП 

Друга Світова - була найважча і жорстока війна з усіх війн яких знала історія. Фашисти, 

розв'язуючи війну, ставивили перед собою мету - винищити мільйони людей. Війна принесла 

нашій країні величезні жертви і руйнування. Понад 20 милліонів людей загинули на полях битв, 

були розстріляні і закатовані фашистами. Важко знайти сім'ю , яка б не втратила рідних і 
близьких людей. Більше 70 тисяч міст, селищ,  сіл  загарбники перетворили на руїни. Історія не 

знала таких масових злодіянь, які здійснювали гітлерівці на нашій землі. Придунайські землі 
України були одним з тих прикордонних  районів нашої країни, які першими піддались ударам 

гітлерівської військової машини. Наступи на придунайських землях здійснювались німецько-

румунськими військами. 

На відстані 70 років не меркне величний подвиг народу, який в жорстокій, кривавій війні 
переміг фашизм, зірвав його плани на встановлення світового панування та врятував усю 

цивілізацію від знищення. Перемога над фашизмом стала однією з найважливіших подій не 

тільки у вітчизняної, а й всесвітньої історії. 
Саме тому і через стільки років тема війни викликає інтерес, зростає потреба у наукової 

об’єктивності, неупередженості, зваженості при оцінці та осмисленні події Великої 
Вітчизняної, та подій, які  відбувались в рідному Придунайському місті Ізмаїл. 

Тому ця тема на сьогоднішній день особливо актуальна.  
 

І РОЗДІЛ 

ПОЧАТОК  ВЕЛИКОЇ  ВІТЧИЗНЯНОЇ  ВІЙНИ В ПРИДУНАВ'Ї.  БОЇ  ЗА ІЗМАЇЛ  

У 1941 р. 

28 червня 1940 р. в результаті ультимативної ноти сталінського уряду на адресу 

боярської румунії остання "погодилася передати" бессарабію СРСР . Загальна площа цієї 
території, що простиралася поміж Дунаєм, Прутом і Дністром становила близько 14,5 тис. км. 

Законом, прийнятим сесією верховної Ради СРСР 2 серпня 1940 р., утворювалася Молдавська 
РСР до якої увійшла й Бессарабія. Південну ж Бессарабію, а саме Ізмаїльський і Аккерманський 

повіти, 7 Серпня того ж року було включено до Радянської України. Спочатку обласним 

центром утвореної  Ізмаїльської області, з червня 1940 р. був Аккерман, а з грудня того ж року 

– Ізмаїл. 

На початку весни 1941 року на кордоні з Румунією спостерігалась напружена ситуація, 

починається стягування військових сил до кордону з обох сторін. З 28 травня введена посилена 

охорона держкордону, з 17 червня підвищену оперативну готовність оголосили моряки . Небо 

прикривали 3-тя і 96 - я окремі винищувальні авіаційні ескадрильї Чорноморського флоту і 46 -

й окремий зенітний артилерійський дивізіон. За оперативними даними, зосередженні  в 

прикордонних районах фашистські війська у вісім разів перевершували радянські прикордонні 
частини за чисельністю. Отже, на один кілометр кордону доводилося п'ять радянських 

прикордонників. Зосередження військ гітлерівської Німеччини та її сателітів відбувалося 

протягом всіх західних кордонів СРСР, від Білого до Чорного моря. Ця ситуація 

простежувалась  і на дунайському ділянці кордону. З 22 травня 1941 року на румунському 

березі почалося розмінування підходів до кордону. Посилена напруженість проявлялася в 

відвертих провокаціях фашистів, почастішали порушення кордону. Тільки в смузі Ізмаїльського 

кордону з початку січня  по 21 червня було зареєстровано 158 таких порушень . Ось і в цей 

суботній день чотири рази розвідувальні літаки, що прилітали з боку Румунії, вторгалися в наш 

повітряний простір. 21 червня 1941 р. в 4 год. 15 хвилин був даний наказ зайняти бойові позиції 
оборони в Ізмаїльської фортеці.  

22 червня 1941 р. о 4-й годині ранку румунські війська (3-я і 4-а польові армії) за 

підтримки союзників німців (11-а армія) розпочали військові дії проти СРСР на Дунаї. 170-

кілометрову ділянку радянського кордону від молдавського селища Липкани і до самого гирла 
Дунаю утримували війська 14-го стрілецького корпусу, яким командував генерал-майор Д. Г. 



Єгоров. Цей корпус, який складався переважно з прикордонних частин (51-а Перекопська, 25-а 

Чапаєвська стрілецькі дивізії, Дунайська військова флотилія, 79-й Ізмаїльський прикордонний 

загін, 4-й Чорноморський загін прикордонних кораблів), був значно меншим за чисельністю ніж 

румунсько-німецькі армії, перевага яких визначалася у вісім разів. Про стратегічно програшну 

ситуацію свідчить статистика: на один кілометр кордону припадало 5 радянських бійців, проти 

яких наступали 100-120 вояків ворога. 

Напасти загарбникам 22 червня зненацька не вдалося, оскільки прикордонні застави по 

всій ділянці кордону командуванням були приведені до бойового стану і випередили ворога на 

годину. Стрілецькі полки зазначених дивізій, залишивши місця постійної дислокації, зайняли 

позиції уздовж кордону на відстані до 2-х кілометрів, що власне й надало їм ситуативну 

перевагу перших тижнів війни. Королівські дивізії і війська вермахту, нанісши масований 

авіаційний, артилерійський та кулеметно-рушничний удар по заздалегідь розвіданим точкам 

(радянським прикордонним заставам, позиціям РСЧА та її базам), не досягли бажаного 

результату. 

Були готовими зустріти ворожі війська під час форсування Дунаю і спроб закріпитися на 

радянському боці також і бійці Дунайської флотилії та 4-го Чорноморського загону 

прикордонних суден. Моряки і червонофлотці взяли під свій контроль увесь водний та 

прибережний масив, виділивши найнебезпечніші ділянки, і зустрічним вогнем нанесли такий 

удар по десанту румунських військ, що останні так і не змогли прорвати кордон. Відзначились 

у цих боях прикордонники застави №1, якою командував старший лейтенант О. Плотніков 

(загинув) і його заступник – лейтенант П. Тиндик. 22 червня захисники кордону (прикордонна 

застава, артилеристи 724-ї берегової оборони, кулеметники 17-ї окремої кулеметної роти 

Дунайської військової флотилії) у гирлі Прута відбили шість атак десанту і за участі батальйону 

31-го стрілецького полку та підтримки батареї 99-го гаубичного артилерійського полку скинули 

порушників кордону у Прут. Шаленим обстрілам з мінометів та артилерії були піддані 4-а і 5-а 

прикордонні застави Ренійсько-Картальської ділянки кордону. Тут ворог висадив десант, 
намагаючись закріпитися на плацдармі лівого берега Дунаю. Втрати фашистів були значними, 

що знизило наступальний натиск військ, отож, кордон вдалося утримати. Біля 5-ої години ранку 

румунські війська вкотре безрезультатно зробили спробу висадити десант. До світанку румуни 

періодично, обстрілюючи радянські позиції з артилерійських гармат, кидаючи значні сили і 
бомбардуючи авіацією з повітря, успіху не розвинули ні на крок. Злагоджені дії захисників 

Карталу, за підтримки моніторів і бронекатерів Дунайської флотилії та 725-ї берегової батареї, 
мали успіх. 

Водночас, основні сили ворог кинув на Ізмаїльський напрямок. Румунам конче потрібно 

було взяти обласний центр Придунав’я. Намагаючись захопити місто Ізмаїл зі сходу і заходу, 

румунські війська за підтримки далекобійної артилерії і авіації, здійснили кілька спроб висадки 

десанту з румунського боку в районі Тульчі і Сату-Ноу, однак, великі втрати убитими змусили 

ворога уповільнити наступ. Місто О. В. Суворова захищали геройськи бійці 6-ї прикордонної 
застави, 2-ї Ізмаїльської комендатури, роти морської піхоти Дунайської морської флотилії, 3-го 

батальйону 287-го стрілецькогополку 51-ї Перекопської дивізії. Мужньо билися з ворогом у 

небі над Ізмаїлом винищувачі 96-ї авіаескадрильї капітана О. Коробіцина. Лише 22 червня 

захисники Ізмаїльщини збили п’ять ворожих літаків, з яких дві перемоги дісталися лейтенанту 

М. Максимову. Найскладніша ситуація у перший день війни була на ділянці кордону 6-ї 
застави, де батальйон румунського десанту, підтриманий плавучими батареями, висадився на 

острів і взяв заставу у півкільце. Ситуацію врятував швидкий маневр катерів і човнів з сіл 

Матроска і Нова Некрасівка, які на своїх бортах доставили підмогу – кулеметний взвод 

маневрової групи капітана М. Бодрунова. Недовго залишалось ворогові триматися на 

українському березі. Прикордонники і морські піхотинці змогли ціною великих втрат скинути 

ворога у Дунай. Не вдалося румунським десантам розвинути висадку й атакувати 

прикордонників та підрозділи РСЧА неподалік Кілії і Вилково, а також на островах Дунайської 
дельти. А в секторі 18-ї та 19-ї застав, зіткнувшись зі стійким спротивом радянських 

прикордонників, ворог втратив майже дві сотні солдатів і офіцерів. 22 червня 1941-го 

радянський кордон на Дунаї залишився не перетнутим ворогом. Цьому є низка пояснень, серед 

яких чільне місце займають превентивна тактика керівництва укріпленого району, героїзм 



бійців та командирів підрозділів РСЧА і Дунайської військової флотилії, що виявили стійкість 

духу та саможертву. Важливим є й той чинник, що Південна Бессарабія не була стратегічно 

важливим напрямком у планах вермахту і видавалася життєво необхідною лише для самої 
Румунії, яка у 1940-му "слідуючи порадам своїх союзників віддала Бессарабію без бою. 

Однак у 1941-му, виконуючи наказ маршала Антонеску: "Румуни, наказую вам перейти 

Прут"14, намагалися повернути втрачене. 

Справедливою виявляється думка дослідника А. Д. Бачинського відносно слабкого 

мілітарного духу румунської армії, утвореної з рекрутованих царан (селян), які аж ніяких не 
проявляли бажань воювати за інтереси генерала-кондукатора І. Антонеску і його німецького 

союзника. 

У наступні дні червня 1941 р. на кордоні від дельти Дунаю й на 100 км уздовж Пруту 

йшли тяжкі оборонні бої, румунські війська намагалися прорвати радянську оборону. На ранок 

23 червня ворожа артилерія й авіація відкрили вогонь і бомбардування по Рені і Карталу, 

згодом біля двох піхотних дивізій розпочали наступ на ділянці Кагул - Картал. Ворогом було 

кинуто 20 танків, задіяно 30 гармат, стільки ж кулеметів. 

Обстріл здійснювався запалювальними снарядами, до десятка бомбардувальників 

накривали смертоносним залізом Рені, важливі вузлові об’єкти та позиції радянських частин. 

Одночасно на різних ділянках кордону робилися чисельні спроби висадки фашистського 

десанту. Поміж героїчних вчинків виділяються відважні дії бійців 31-го стрілецького полку та 

особливо батальйону капітана В. Петраша, який знищив дві роти нападників. Заслуговує на 
особливу увагу чи не єдиний випадок на початку війни, коли підрозділами РСЧА вдалі бойові 
дії велися на румунській території. Так, упродовж перших п’яти днів війни десантний загін, 

сформований із прикордонників, бійців 287-го полку 25-ї Чапаєвської дивізії за підтримки 

кораблів і моніторів Дунайської воєнної флотилії висадився на румунській території (в районі 
Кілія- Вєкє) і вів запеклий бій. Захопивши плацдарм у близько 750 км2, десантники знищили 

майже полк ворога (піхоту, кавалерію та граничар) – 200 вбитими, понад 700 полоненими. 

Захоплено трофеями вісім гармат, 30 кулеметів та понад тисячу гвинтівок15. Цей успіх 

дозволив покращити не тільки моральний дух червоноармійців на дунайській ділянці 
радянсько-румунського фронту, але й вдалося зірвати плани ворога, припинити обстріл 

української території з боку ворога, покращилося тактичне маневрування військами, що 

дозволило, хоч і тимчасово, укріпити позиції сусідньої 9-ї армії. 
Так, завдячуючи саможертві кадрових частин Червоної армії, яка мужньо тримала 

оборону і чинила спротив румунсько-німецьким військам, територія Південної Бессарабії за- 

лишалася упродовж місяця до 25 липня не загарбаною ворогом. Тут армія свою роль і 
призначення виконала з честю. 

Історики Великої Вітчизняної стверджують, що гітлерівський план «бліцкригу» вперше 

відчутно провалився саме в Придунав'ї . З 21 по 22 липня наші стрілецькі частини почали 

залишати  дунайський кордон . Разом з ними відходили до Дністру артилеристи берегових 

батарей флотилії і зенітники, бійці винищувальних, батальйонів. Більше дев'яти з половиною 

тисяч  людей краю - робітників, колгоспників, інтелігенції, чоловіків і жінок, юнаків залишали 

окуповані території . Виходили  з гіркотою і болем в серці, але йшли не переможені, з твердою 

вірою в те, що ще повернуться сюди з перемогою. У перші дні війни був виданий план евакуації 
ув'язнених, що містяться у в'язницях, бо вони могли бути зайняті ворогом. Згідно з цим планом, 

з Ізмаїла евакуйовували 614 чоловік. Місцем їх перебування визначили в'язниці Красноярського 

краю. Вже 25 червня ешелон з 550 ув’язненими вийшов зі станції  м. Ізмаїла. Куди при цьому 

поділося ще 64 ув'язнених - історія та документи замовчують. За деякими чутками , особливо 

небезпечних просто розстріляли, а частину відпустили. Через місяць, 20 липня, співробітники 

НКВС відзвітували: ешелон прибув до Нижньої Туру (Свердловська область). Так що місцеві 
ув'язнені відбували свої терміни не в Сибіру, а на Уралі. 

Таким чином, незважаючи на героїчні бої по всій території Придунав'я  в 1941 р. не 

вдалось відбити атаку ворога у 1941 р. 

 

 

 



ІІ РОЗДІЛ 

ОСОБЛИВОСТІ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ ТА РУХУ ОПОРУ ПІВДЕННІЙ 

БЕССАРАБІЇ  У 1941- 1944 рр. 

В липні 1941 р. Бессарабія була включена у склад Румунії  та оголошена її провінцією. 

Ізмаїльська область була включилиена до складу губернаторства «Бессарабія». Радянський 

адміністративно-територіальний поділ був ліквідований. Придунайський край поділявся на три 

повіти: Ізмаїльський, Ново-Кілійський і Четатя- Албе ( Акерманський ) . На чолі губернаторства 

фашисти поставили генерала Войкулеску. Управління на місцях здійснювали прислані з 
Румунії спеціально підготовлені співробітники адміністративно - репресивного апарату, які 
повинні були знищити радянських активістів і грабувати державне, громадське та особисте 
майно громадян. Фашисти  перетворили міста і села Бессарабії, Буковини та України на руїни, 

вони відбирали у мирних жителів все аж до останнього шматка хліба, вбивали дітей, жінок і 
старих. Суть політики окупантів на захоплених територіях визначалася вказівками румунського 

кондукатора І. Антонеску, який заявляв:  « При самому незначному опорі з боку населення - 

розстрілювати на місці ... Населення Бессарабії піддати перевірці, - підозрілих і тих, які 
виступають проти нас , потрібно знищувати ... » « Ми стоїмо за приватну власність ... власність 

повертається ... » «Все , що в процесі створення запасів перевищить її потреби, має бути 

вивезено ». «Мене не хвилює, чи ввійдемо ми в історію , як варвари ... Якщо потрібно, стріляйте 

з кулеметів». Ця людиноненависницька політика почала здійснюватися планомірно і 
систематично з першого дня окупації. У містах і селах були створені спеціальні розтрілюванні 
комісії на чолі з жандармами та поліцаями з місцевих зрадників. Підозріле з точки зору 

фашистської адміністрації населення, заключалось у концентраційні табори. У  концтаборах, 

людей примушували до  каторжних робіт, морили голодом, піддавали знущанням і тортурам, 

знищували. У разі втечі з такого табору розстрілювали кожного десятого. Підозрілими  

вважалися всі особи, хто хоч якоюсь мірою порушили окупаційні закони, особи, що працювали 

в радянських  установах , а також всі деякі представники національних «меншин»: росіяни, 

українці, болгари, гагаузи, євреї, цигани. У Придунайських землях загарбники створили 

концтабори під Рені-Дулаг № 162 і «Бужорка», в селі Фрідом-Сфельд Саратського району , в 

Татарбунарах, під Ізмаїлом та  Кілією. У них було закатовано тисячі людей. Тільки в перші дні 
створення концтабору в Татарбунарах в серпні 1941 року фашисти вбили тут 451 людину. 

Окупанти знищили в придунайських землях понад 70 тисяч радянських громадян. У цілому ж 

людські втрати Ізмаїльської області в результаті війни склали  24 відсотка до чисельності 
населення на 1 січня 1941 року. 26 лютого 1942 Антонеску на засіданні уряду заявив, що 

«потрібно позбутися ... росіян, українців, поляків, болгар, гагаузів, що населяють Бессарабію». 

Для здійснення цих жахливих планів румунська влада почали готувати виселення місцевих 

жителів з Болградського, Лиманського, Кілійського, Ізмаїльського районів придунайських 

земель і Кагульського району Молдавії. Навесні 1942 року перша партія румунських колоністів 

вже була поселена в Придунайському краї та на півдні Молдавії . У районах Ізмаїльської 
області, що підлягали колонізації, загарбники встигли повністю спустошити два населених 

пункти, що налічували 734 дворів. Значна кількість населення, особливо молоді, було 

відправлено до Румунії та Німеччини, де воно використовувалось  в якості дармової робочої 
сили на державних і приватних підприємствах, у господарствах поміщиків і куркулів. Так, 

понад 300 осіб було викрадено в рабстві з села Код - Китай (Новованівського району), 460 - з 
сіли Байрамча Саратського, 1500 - з Ізмаїла .У фашистській неволі працювали по 11 - 16 годин 

на добу. Харчуванням теж не забезпечувалися, жили  хто як міг, рідко влада видавала, по 300 

грамів мамалиги і один літр недоброякісного супу. Багато людей пухли від голоду. У таборах, 

на лісорозробках, заводах і у приватних осіб над людьми всіляко знущались: били прикладами, 

батогами, розстрілювали. Населення краю піддавалося систематичної і постійної насильницької 
асиміляції. Було заборонена розмовляти в установах і в громадських місцях на всіх мовах, за 

винятком румунської; всі державні посади надавалися особам румунської національності. 
Повністю румунізували: навчальні заклади, імена, прізвища, назви вулиць і населених пунктів. 

Все трудове населення у віці від 12 до 70 років примусово виганяли на сільськогосподарські,  
дорожні і різні інші обов'язкові роботи. Невиконання наказу про обов’язкову трудову  

повинність вважалося саботажем і каралося  відправкою в  «трудові табори». Вихід на роботи 



та їх проведення проходили під наглядом жандармів. Промислові і торговельні підприємства 

були частково повернуті їх колишнім власникам, переважно румунської та німецької 
національності, але більшість переходило у власність фашистської держави. Промислові 
підприємства, необхідні  були окупантам для задоволення потреб армії. Однак головним 

напрямком політики загарбників в області промисловості була її ліквідація, вивіз підприємств 

до Румунії. Весь період окупації в краї діяла система планомірного і організованого грабежу. У 

перші ж дні вступу загарбників на придунайських землях фашистські солдати і офіцери 

провели повальне вилучення цінностей у державних та громадських організаціях і у населення. 

У більшості випадків вони не були здані  «як трофеї»  до Німеччини, а стали предметом їх 

особистої наживи. Слідом за військами почали грабувати населення і громадянська окупаційна 
адміністрація. За роки окупації міське населення в придунайських землях зменшилося до 59 

відсотків порівняно з довоєнним часом. Останній важкий удар був нанесений економіці краю 

влітку 1944 року, коли румунські війська відступали під натиском Червоної Армії. 
Фашистський уряд віддав наказ «не залишати противнику ніякої промисловості».  Все, що 

неможливо було відвезти, підлягало знищенню. У цей період тільки з Ізмаїльської області, 
включаючи майно, награбоване загарбниками у населення, було вивезено промислове 

обладнання, сільськогосподарські  машини і знаряддя, худобу та продукти харчування на суму 

в 737,7 мільйона лей . Загальна ж вартість вивезеного окупантами майна з південних повітів 

Бессарабії до 25 червня 1944 склала 1 мільярд 540 мільйонів лей.  

Існувало в Ізмаїлі і гетто. В Ізмаїлі після відступу радянських військ проживало близько 

700 євреїв. Гетто було створено через добу після входження в місто противника - 25 липня. 

Поліція і жандармерія виявляли євреїв по всьому Ізмаїлу, і незабаром виділили  для гетто один 

будинок на перехресті вулиць Комерційної і Липованської  (нині будинок по вул. Чапаєва 73) 

але цього було недостатньо, і згодом  під гетто відвели ще один будинок по вулиці Короля 

Фердинанда I № 7 ( нині це будинок по вул. 28 Червня, 9). До  1 серпня 1941 року в гетто 

знаходилися 159 осіб, з яких 104 використовувалися на роботах по прибиранню міста. Крім 

того, в будівлі колишньої синагоги для багатих євреїв по вул. Колонель (зараз це 

двоповерховий житловий будинок по вул. Пушкіна , 13 ) був створений трудовий табір, куди 

помістили молодих і фізично міцних чоловіків єврейської  національності. У червні 1941 року в 

трудовому таборі було 52 ув'язнених, які, в основному, працювали вантажниками в порту і на 

будівельних роботах. Після облави на євреїв, яку провели 22 серпня в Ізмаїлі та навколишніх 

селах німці і румуни, вже 23 серпня в гетто налічувався 561 чоловік. Гетто терміново 

розширювалося. Ділянка  нині обмежена  вулицями Кутузова, 28 Червня, Дзержинського та 

Папаніна, обгородили колючим дротом і виставили охорону. Євреї голодували, виживаючи за 

рахунок їжі, яку городяни перекидали через огорожу. Ті , хто мав при собі заховані золото, 

коштовності, намагались відкупитись. Одна з таких спроб закінчилася плачевно: охоронці - 

поліцаї, з якими група євреїв домовилася про сприяння у втечі і переправі через Дунай, 

посадили втікачів на катер, отримали від них золото, а потім вивезли на середину річки і 
втопили. Але були і вдалі випадки втечі, що тривали до тих пір, поки німецький патруль не 

затримали двох втікачів на Болградському шосе: німці звернули увагу на юнаків, у яких на 

одязі залишився слід від зірки Давида ( шестикутна зірка - знак євреїв у німецьких концтаборах 

). Гестапо провело дізнання, охорону гетто замінили, а єврейську молодь було наказано зібрати 

і розстріляти. Близько 70 юнаків та дівчат окупанти розстріляли в Фортеці м. Ізмаїла, а трупи 

скинули там же в колодязь і закопали в траншеї. 15 жовтня 1941 р.  - 633 в'язня гетто Ізмаїла, а 

також євреї Кілії , Болграда та Рені були відправлені в Доманівку і Богданівку в табори для 

знищення. Гетто в Ізмаїлі проіснувало до лютого 1942 року. 

 В Ізмаїлі і в усьому Придунайському краї в роки Великої Вітчизняної війни був рух опір 

проти окупантів. 

Формувати підпілля доводилося в складних умовах: стислі терміни, відсутність 

достатньої кількості, та й досвіду підпільної роботи у багатьох не було. І все ж за короткий 

термін підпілля вдалося створити в Ізмаїлі, Арцизькому, Болградському, Старокозацькому, 

Новоіванівському, Тарутинському, Тузловському і Суворовському районах одинадцять 

партійних підпільних груп загальною чисельністю в 61 чоловік.   



Були організовані три партизанські загони: в Ізмаїлі , чисельні ністю в 35 осіб , в 

Старокозацькому районі - 37 та в Арцізскому - 15. В Ізмаїлі, Тузлах, Сараті і Акермані створили 

підпільні комсомольські групи на чолі з комсоргами . Кілька комсомольців було залишено для 

підпільної роботи і в Суворове. Однак повністю завершити формування підпілля не вдалося. 

Багато залишені для роботи в тилу ворога комуністи і комсомольці не змогли закріпитися на 
містах. Важливе вплив на хід партизанської боротьби мав і географічний фактор. 

Придунайський край степний, безлісний, плавні лише по берегах Дунаю і Дністра. Так , в 

березні 1942 року на залізничній станції Ізмаїл в результаті диверсії військовий ешелон 

окупантів зіткнувся з товарним складом. Поїзд отримав серйозні пошкодження, а три людини з 
охорони були важко пораненні. Не припинялася антифашистська боротьба в портах 

Придунайського краю. У травні 1943 року на Дунаї між Ізмаїлом і Кілією були потоплені два 

румунських корабля: «Ізмаїл» та «Міхай Вітязул». Розслідування обставин їх загибелі призвело 

окупантів до висновку про те, що це - «результат саботажу комуністичних елементів». У липні 
1943 року в районі Рені були підірвані три баржі з військовим спорядженням. У звіті сигуранці 
за цей місяць говорилось: «Німецьке посольство знову висловлює стурбованість у зв'язку з 
безперервними актами саботажу на Дунаї». Партизани і підпільники нападали на інші важливі 
для загарбників об'єкти. У грудні 1942 року в результаті диверсії була виведена з ладу 

Аккерманська електростанція.  

Таким чином з захопленням Бессарабії німецько-румунська влада почала встановлювати  

нові порядки. В краї почалась боротьба з усіма противниками нової влади. Тих людей, які 
чинили опір піддавали репресії.  Ізмаїлі було створено гетто. Але не дивлячись на це місцеве 

населення організовувала рух опру проти окупантів. 

 

ІІІ РОЗДІЛ 

ЗВІЛЬНЕННЯ ІЗМАЇЛА У СЕРПНІ 1944 р. 

З 20 серпня по 3 вересня в ході Яссько - Кишинівської наступальної операції війська  2 -

го і 3- го  Українських фронтів знищили 22 ворожі дивізії, в тому числі 18 потрапили в оточені; 
припинили опір збройні сили фашистської Румунії; було взято в полон понад 208 тисяч 

ворожих солдатів і офіцерів, захоплено величезну кількість бойової техніки і озброєння. В 

результаті цієї блискуче проведеної операції було завершено звільнення Ізмаїльської області 
УРСР, виведена з фашистського блоку Румунія, в якій перемогло народне повстання. Для 

Червоної Армії відкрилися перспективи наступу в глиб Румунії, в межі Угорщини, Болгарії, 
Югославії та надання безпосередньої допомоги антифашистській боротьбі румунського, 

болгарського, югославського, угорського та чехословацького народів. Це була одна з 
найбільших значущих операцій в Великій Вітчизняній Війні. У ході Яссько - Кишинівської 
операції війська 3-го Українського фронту у взаємодії з військами 2-го Українського фронту 

оточили основні сили фашистської групи армій «Південна Україна». Просуваючись в район 

Тарутине - Леово і далі на Рені та Ізмаїл, частини і з'єднання 3-го Українського фронту 

відрізали ворожим силам відхід за Прут і Дунай. Ліве крило 3-го Українського фронту за 

підтримки Чорноморського флоту здійснювало оточення і розгром фашистських військ, 

зосереджених у придунайських землях. 20 серпня 1944 війська 3-го Українського фронту 

прорвали оборону фашистів південніше Бендер. 46-армія та  4-й гвардійський Сталінградський 

механізований корпус генерала В. І. Жданова вже за два перші дні просунувся на 50 кілометрів. 

21-22 серпня частини 46 -ї армії звільнили Бородинський і Тарутинський райони Ізмаїльської 
області та, просуваючись далі разом з рухомими з'єднаннями фронту на Леово, ізолювали 3-ю 

румунську армію від 6-ї німецької. Активну участь в боях за звільнення цих районів брала 13-а 

гвардійська Ново-Бузька механізована бригада під командуванням полковника Я. І. Троценко. 

Одночасно радянські війська готувалися до вирішального удару через Дністровський лиман. 

Його здійснювали частини 46-ї армії, виділені в особливу групу під командуванням генерал-

лейтенанта А. Н. Бахтіна. З нею взаємодіяла Дунайська флотилія, якою командував контр-

адмірал  С. Г. Горшков.  Ударну групу десанту складали 83-тя і 255-а бригади і 369-й окремий 

батальйон морської піхоти, частини 1-го Новоросійського укріпленого району, 37 -й окремий 

мотоциклетний полк  та інші підрозділи. Одночасно з ними у Дністровський лиман проривався 

загін бронекатерів флотилії. Операція по прориву в Дунай почалася зі взяття Жебріяни. До 



складу десантного загону увійшли воїни 384-го Миколаївського окремого батальйону морської 
піхоти під командуванням майора Федора Євгеновича Котанова. Загальне керівництво 

десантом доручалося Герою Радянського Союзу капітану 3-го рангу П. І. Державину.  Павло 

Іванович Державін так розповідає про цю героїчну операції:  - Десант повинен був перепинити 

шлях відходу противника, перешкодити йому скористатися плавучими  засобами місцевих 

рибалок . Висадка десанту почалася 24 серпня о 4 год. 15 хвилин. Катери підтримували 

десантників. З настанням світанку я вже хотів йти, але отримав повідомлення, що в районі 
висадки зосереджувалась велика кількість  ворожих військ. Віддав наказ катерам придушити 

противника і викликав авіацію Чорноморського флоту. На ворога обрушилися вогонь артилерії 
і реактивні снаряди штурмовиків. Противник викинув білий прапор. У цьому бою було 

знищено близько 2000 ворожих солдатів і офіцерів, 4800 здалися в полон. Катери пішли по 

Дунаю і висадили десант у Вилковому. Тут монітор противника обстріляли катери з усіх 

стволів своєї великокаліберної  артилерії . У відповідь вогнем катерів і літаків монітор був 

потоплений. Незабаром близько 6 години ранку 25 серпня 1944 бронекатера флотилії під 

командуванням капітана 3 -го рангу  П.І.  Державіна підійшли до Кілії і висадили десант в 

складі бійців 613-ий роти морської піхоти. Противник чинив опір, але не витримав стрімкого 

натиску радянських воїнів. О 7.30 ворог капітулював, втративши 500 чоловік убитими і понад 2 

тисяч полоненими. Того ж дня, 25 серпня, війська 46-ї армії стрімко наближались до Дунаю. 

Частини 31 -го гвардійського стрілецького корпусу вступили в Болград і вийшли до Рені, а 5- я 

мотострілецька бригада до Ізмаїла . Разом з мотострілками відважно билися за Ізмаїл бійці 17 -

го прикордонного полку НКВС. Знищивши у села Саф'яни ворожі заслони,  прикордонники і 
гвардійці 1 -го батальйону мотобригади о 12 годині дня зав'язали бої в центрі міста  і в районі 
порта. Фашисти втратили тут 200 солдатів убитими, 1300 полоненими і велику кількість 

військової техніки. Одночасно в порту висадилися бійці 369-го батальйону морської піхоти, які 
прибули на бронекатер Дунайської флотилії. Зосереджені в місті фашистські війська були 

розгромлені;  більше 4 тисяч ворожих солдатів і офіцерів потрапило в полон. До 20 години 26 

серпня Ізмаїл, обласний центр придунайського краю, був повністю звільнений від фашистів. 

Радянські війська вийшли на дунайський кордон «Ніколи не забути тієї хвилюючої хвилини, - 

згадує командир 5-ої мотострілецької бригади Микола Іванович Зав'ялов, - коли бійці набирали 

дунайську воду і освіжали розпалені обличчя. Ми дивились на широкий Дунай, і сльози радості 
наверталися на очі. Яким нестерпно важким був наш шлях до цього заповітного рубежу!». 

Стрімке просування наших військ до Ізмаїла був повної несподіванкою для ворога. Радянські 
воїни зірвали плани гітлерівців перетворити місто і порт на руїни. «Наші бійці врятували Ізмаїл, 

і він височіє над Дунаєм у всій своїй красі», - запише згодом Маршал Радянського Союзу Р.Я. 

Малиновський. В оперативному зведенні Радянського інформбюро за 26 серпня 1944 

повідомлялося: «...Війська 3-го Українського фронту продовжують успішний наступ. Радянські 
частини, спільно з десантом Дунайської флотилії, оволоділи містом Ізмаїлом - потужною 

фортецею на Дунаї.  Наші з'єднання, стрімко просуваючись вперед, зломили опір противника і 
оволоділи містами Рені та Болградом. Десанти морської піхоти, зайняли місто і порт Вилкове та 

ряд інших опорних пунктів противника. Таким чином, наші війська вийшли до Дунаю від гирла 

річки Прут до гирла Кілійського гирла ... ». 

 26 серпня о 22 годині в Москві в честь звільнення Ізмаїла відгримів салют двадцятьма 

артилерійськими залпами з двохсот двадцяти чотирьох гармат, а найбільш відзначився частини 

отримали назву «Ізмаїльське». Батьківщина високо оцінила подвиги радянських воїнів, які 
звільнили Придунайський край і форсували Дунай. Звання Героя Радянського Союзу було 

присвоєно командиру 5-ї гвардійської мотострілецької бригади полковнику Н. І. Зав'ялову і 
командиру знаряддя старшому сержанту А. А. Лещєву. Ордена Червоної Зірки були удостоєні: 
майор Н.Д. Клушин, комсорг роти Сагімбай Малабаев, командир відділення Олександр Гладких 

та інші. 294 бійця і командира бригади були відзначені урядовими нагородами. За доблесть і 
військову майстерність була оголошена подяка в наказах Верховного Головнокомандувача  

контр-адміралу С. Г. Горшкову, капітану 1-го рангу А. В. Свердлову,  капітану 2 -го рангу  П. 

П. Давидову,  капітану 3-го рангу П. І. Державину, майорам Т. Д. Григор'єву і Ф. Е. Котанову і 
морякам , воювали під їх командуванням. Були нагороджені орденом Червоного Прапора 

бригада бронекатерів і 369-й батальйон морської піхоти, командири бронекатерів старший 



лейтенант С.3. Ващенко, Герой Радянського Союзу старший лейтенант К. І. Воробйов, старший 

лейтенант Ф.І. Кавтрев,  лейтенант Н. М. Макаров, Л. Я. Муравський, Г. К. Прокус, старші  
лейтенанти  І. Г. Карачун, В. Н. Нікольський , командири загонів бронекатерів Герой 

Радянського Союзу капітан - лейтенант В. І. Великий, Герой Радянського Союзу старший 

лейтенант М , А. Соколов , старші лейтенанти К. І. Бутвіна , Ю. Н. Калагуров , А. А. Карпенюк , 

капітан-лейтенант А. С. Фролов , політпрацівники капітан 2-го рангу А. Я. Пишкін, капітани 3-

го рангу Ф.І. Аверлюков і К.В. Латкин, капітан - лейтенант Г.П. Барт , капітан  К І. Іванов та 

багато інших. 17- му прикордонному полку було присвоєно найменування «Ізмаїльського». 

Завдяки мужності і героїзму радянських воїнів Придунайський край був звільнений від 

окупантів. 

ВИСНОВКИ 

 

Друга світова війна залишила великий слід в історії України та історії рідного міста, 
ставши одним з найважливіших, найвизначальніших її періодів.  

Територія Ізмаїлу була захоплена німецько-румунськими військами у червні 1941 р.  та 
звільнена радянськими військами у серпні 1944 р. 

В боях та за часів окупації постраждала велика кількість населення. Лежали в руїнах всі 
міста та села Придунав'я,  сотні підприємств та господарств. Тисячі людей залишилися без даху 

над головою.  

Незмірним був вклад придунайських людей у перемозі над  фашизмом.  За героїчні  
вчинки велика кількість війкових отримала велику кількість нагород . 

Відтинок часу, що відділяє нас від моменту закінчення війни, дає змогу ясніше побачити 

й усвідомити безсмертний подвиг українського народу в боротьбі з фашистськими 

загарбниками.  
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ТрагічнимиТрагічними тата вв тойтой жеже часчас героїчнимигероїчними

сторінкамисторінками вв історіюісторію КотовськаКотовська іі районурайону

вписанівписані рокироки ВеликоїВеликої ВітчизняноїВітчизняної війнивійни. . 







22 22 червнячервня 19411941 рокуроку длядля нашогонашого народународу

почаласяпочалася ВеликаВелика ВітчизнянаВітчизняна війнавійна. . 

ДізнавшисьДізнавшись пропро віроломнийвіроломний нападнапад нана

СРСРСРСР фашистськоїфашистської НімеччиниНімеччини котовчаникотовчани

почалипочали готуватисяготуватися додо оборониоборони містаміста. . 

НавколоНавколо КотовськаКотовська почалосяпочалося будівництвобудівництво

обороннихоборонних спорудспоруд. . ВВ деньдень тата вночівночі туттут

працювалипрацювали жінкижінки,,старістарі,,підліткипідлітки. . 

ЦілодобовоЦілодобово веласявелася евакуаціяевакуація цінногоцінного

державногодержавного майнамайна..





МістоМісто зз першихперших днівднів війнивійни

далодало державідержаві 15000 15000 

котовчанкотовчан призовногопризовного вікувіку, , 

крімкрім залізничниківзалізничників,,якіякі малимали

««бронюброню»». . НаНа підступахпідступах додо

КотовськаКотовська завзав""язалисяязалися

жорстокіжорстокі боїбої, , алеале ворогворог бувбув

сильнішийсильніший іі вжевже 6 6 серпнясерпня

1941 1941 рокуроку оо 5.30 5.30 ранкуранку

фашистифашисти вжевже крокуваликрокували

вулицямивулицями КотовськаКотовська



ВВ небінебі наднад КотовськомКотовськом загинувзагинув льотчикльотчик

ГригорійГригорій ШиянШиян, , вісімнадцятирічнийвісімнадцятирічний

молодшийлейтенантмолодшийлейтенант,,якийякий загинувзагинув

обороняючиобороняючи КотовськКотовськ..



ТрагічноТрагічно почаласяпочалася

окупаціяокупація вв КотовськуКотовську. . 

ФашистиФашисти викинуливикинули зізі

склепусклепу тілотіло

ГГ..ІІ. . КотовськогоКотовського, , алеале

вночівночі залізничникзалізничник

СкорупськийСкорупський

перепоховавперепоховав тілотіло

легендарноголегендарного комбригакомбрига. . 



РозстріляноРозстріляно майжемайже 5000 5000 котовчанкотовчан, , 

жителівжителів іншихінших північнихпівнічних районіврайонів областіобласті, , 

зокремазокрема євреївєвреїв, , зігнанихзігнаних додо

БородавськогоБородавського яруяру. . СмертюСмертю каралисякаралися заза

ухиленняухилення відвід відправленнявідправлення додо НімеччиниНімеччини

нана роботироботи, , прослуховуванняпрослуховування радянськихрадянських

радіопередачрадіопередач, , переховуванняпереховування євреївєвреїв..



ЗаЗа переховуванняпереховування партизанівпартизанів, , пораненихпоранених

червоноармійцівчервоноармійців булибули розстрілянірозстріляні ОО..КК. . 

БарученкоБарученко, , АА..ГГ. . ВасаласВасалас, , ДД..ІІ. . ДонцулДонцул, , ГГ..АА. . 

ЗнамировськийЗнамировський, , КК..ІІ. . НовиковаНовикова, , ГГ..АА. . ОргєєвОргєєв, , 

ІІ..СС. . ПіткусПіткус, , ПП..СС. . ПогоріловПогорілов, , АА. . ПадловськийПадловський, , 

ЮЮ..ЯЯ. . ЯрошкоЯрошко, , НН..КК. . ЯровськаЯровська



ПідпільнаПідпільна організаціяорганізація««ЧайкаЧайка»»тата ««КрилаКрила РадРад»». . 



1350 1350 нашихнаших земляківземляків котовчанкотовчан нене

повернулисяповернулися зз фронтівфронтів ВеликоїВеликої

ВітчизняноїВітчизняної. . ЗаЗа мужністьмужність тата героїзмгероїзм

проявленніпроявленні вв бояхбоях зз ворогомворогом, , більшебільше двохдвох

тисячтисяч котовчанкотовчан нагородженнінагородженні орденамиорденами тата

медалямимедалями.. НашаНаша земляземля даладала країнікраїні 4 4 

героївгероїв РадянськогоРадянського СоюзуСоюзу: : ММ..ВВ. . 

ОктябрськаОктябрська, , КК..ВВ. . БочковичБочкович, , ІІ..ІІ. . 

КобилецькийКобилецький тата СС..ТТ. . БорщовБорщов..









УУ березніберезні 1944 1944 

рокуроку вв яруяру білябіля

сс. . ГлибочокГлибочок булибули

розстрілянірозстріляні сотнісотні

котовчанкотовчан, , середсеред нихних

членичлени підпільнихпідпільних

організаційорганізацій ««ЧайкаЧайка»»

тата ««КрилаКрила РадРад»». . 



ТаТа осьось насталанастала веснавесна 19441944 рокуроку. . 

29 29 березняберезня нашінаші військавійська визволиливизволили містомісто

БалтуБалту. . ТутТут поляглополягло багатобагато воїніввоїнів 25 25 

гвардійськоїгвардійської стрілецькоїстрілецької дивізіїдивізії. . ПотімПотім

нашінаші військавійська вдариливдарили нана стст. . БалтаБалта

((сс. . БєліноБєліно) ) іі пішлипішли черезчерез ПашковкуПашковку нана

ГидеримГидерим, , потімпотім вийшливийшли нана північнупівнічну

околицюоколицю КотовськаКотовська. 94 . 94 гвардійськагвардійська

стрілецькастрілецька дивізіядивізія зз БалтськогоБалтського районурайону, , 

черезчерез сс. . СіннаСінна, , тежтеж вийшлавийшла нана північнупівнічну

околицюоколицю містаміста нашогонашого рідногорідного містаміста..



НаНа містомісто націлиласянацілилася 5353--яя арміяармія ДругогоДругого
УкраїнськогоУкраїнського фронтуфронту, , якимяким командувавкомандував
МаршалМаршал СРСРСРСР ІІ..СС. . КонєвКонєв





ІІ..ММ. . 

МанагаровМанагаров, , 

командуючийкомандуючий

53 53 арміїармії

ГГ..ММ. . 

ШостацькийШостацький,,коко

мандирмандир гвардіїгвардії
““94 94 гвардійськагвардійська

стрілецькастрілецька дивізіядивізія””

УУ звільненнізвільненні КотовськаКотовська бралибрали

участьучасть військавійська 53 53 арміїармії,,додо якоїякої

входиливходили 26,94 26,94 гвардійськагвардійська

дивізіїдивізії



ВизволялиВизволяли містомісто іі районрайон такожтакож 25 25 гвардійськагвардійська

СинельниківськоСинельниківсько--БудапештськаБудапештська стрілецькастрілецька

дивізіядивізія--командиркомандир генералгенерал--майормайор ГригорійГригорій

АрхиповичАрхипович КриволаповКриволапов



29 29 березняберезня 1944 1944 рокуроку

стрілецькийстрілецький полкполк 8989--її

стрілецькоїстрілецької дивізіїдивізії, , 

якимяким командувавкомандував

ОО. . ММ. . ПотьомкінПотьомкін, , 

вийшоввийшов нана рубіжрубіж

шосейноїшосейної дорогидороги

БалтаБалта--КотовськКотовськ..

31 31 березняберезня радянськірадянські

військавійська оволоділиоволоділи

КотовськомКотовськом. . 

ОО. . ММ. . ПотьомкінПотьомкін



БралиБрали участьучасть вв ційцій операціїоперації 89 89 стрілецькастрілецька

дивізіядивізія підпід керівництвомкерівництвом МихайлаМихайла

ПетровичаПетровича СерюгінаСерюгіна, , якеяке звільнялизвільняли нашенаше

містомісто відвід фашистівфашистів..



ЗаЗа розповідямирозповідями учасниківучасників боївбоїв, , згіднозгідно зз

історичноюісторичною довідкоюдовідкою попо звільненнюзвільненню містаміста іі

районурайону вказанівказані зз""єднанняєднання іі частиничастини веливели

жорстокіжорстокі боїбої зз німцяминімцями нана підступахпідступах додо нашогонашого

містаміста. . ВорогВорог,,відводячивідводячи своїсвої головніголовні силисили вв

західномузахідному тата південнопівденно--західномузахідному напрямкахнапрямках, , 

залишивзалишив післяпісля себесебе великівеликі силисили вв складіскладі 1111--її

танковоїтанкової дивізіїдивізії, 105 , 105 тата 282 282 піхотнихпіхотних дивізійдивізій іі

загонівзагонів СССС ««МертваМертва головаголова»», , якіякі намагалисянамагалися

стримуватистримувати наступинаступи нашихнаших частинчастин. . ЗЗ виходомвиходом

частинчастин 94 94 дивізіїдивізії нана північнупівнічну околицюоколицю лісулісу, , оо 10 10 

годинігодині ранкуранку 30 30 березняберезня почалипочали контрнаступконтрнаступ..



31 31 березняберезня 1944 1944 рокуроку іі вв цейцей деньдень мими --

котовчаникотовчани святкуємосвяткуємо нашенаше визволеннявизволення відвід

фашистськоїфашистської неволіневолі.. ВВ цейцей деньдень

визволиливизволили КуяльникКуяльник, , СоболевкуСоболевку, , ГиртопиГиртопи, , 

КосиКоси, , ЗатишшяЗатишшя, , ГоноратуГонорату тата ГлибочокГлибочок, , аа 1 1 

квітняквітня вдариливдарили нана сс..ЧорнаЧорна. . 





СолдатиСолдати 22--гого УкраїнськогоУкраїнського фронтуфронту
захопилизахопили німецькийнімецький танктанк
««ПантераПантера»». . 

2-й Український фронт, 

березень 1944 року



НаНа поляхполях боївбоїв ворогворог залишивзалишив 15 15 

спаленнихспаленних танківтанків, , близькоблизько 200 200 автомашинавтомашин, , 

сотнісотні загиблихзагиблих, , військовівійськові трофеїтрофеї: 50 : 50 

кулеметівкулеметів, , близькоблизько 1 000 1 000 гвинтівокгвинтівок, , кількакілька

цистернцистерн зз пальнимпальним, , додо 500 500 вагоніввагонів. . ПісляПісля

вигнаннявигнання зз містаміста фашистівфашистів більшебільше 4 4 тистис. . 

нашінаші землякіземлякі влилисявлилися вв рядиряди діючоїдіючої арміїармії, , 

вонивони боролисяборолися заза звільненнязвільнення ЗахідноїЗахідної

УкраїниУкраїни, , аа багатобагато хтохто зз нихних дійшлидійшли додо

БерлінуБерліну..



СередСеред нихних ОО..ГГ. . БотвіновБотвінов, , АА..ФФ. . 

КазмировичКазмирович, , ГГ..ГГ. . КапустяникКапустяник, , ОО..КК. . ПрейсПрейс, , 

ГГ..КК. . ПрейсПрейс, , ММ..КК. . МемейМемей, , ВВ..ФФ. . НіколайчукНіколайчук, , 

ВВ..ГГ НедайборщНедайборщ, , ІІ..ВВ. . СупрунСупрун, , ПП..ВВ. . 

СолдатенкоСолдатенко, , ІІ..СС. . ОсадчукОсадчук, , ВВ..КК. . МонькоМонько, , 

ФФ..ММ. . КарчинськийКарчинський, , ММ..ММ. . БаргийБаргий, , ВВ..ПП. . 

КрестянишинКрестянишин, , ВВ..ПП. . ДоброжанДоброжан, , ММ..ТТ. . 

ПлугаревПлугарев, , ДД..ФФ. . КозловКозлов, , ВВ..ІІ. . ЛевченкоЛевченко, , КК..ММ. . 

ТатаровТатаров тата сотнісотні іншихінших..





Бугаленко В., Чеботарський Є. – учні Іллічівського морського 

коледжу Одеського національного морського університету; 

Друзякіна О.В., Багрина Р.С. – викладачі Іллічівського морського 

коледжу Одеського національного морського університету 

 
Пошуково-дослідницька робота 

Пам'ять – наша зброя 

 

Вступ 

Вклонися, моя Україно,  

Тим людям величним ї скромним,  

Що в назвах фронтів титанічних  

Пронесли наймення твоє. 

 Ти словом достойним розкажеш  

Своїм поколінням, нащадкам, 

 Чому їм навічну пошану 

 Твій вдячний народ віддає. 

 

У цьому році Україна відзначає 69-у річницю вікопомної Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні (1941-1945 рр.) над німецькими загарбниками. Кожна річниця Перемоги - це завжди 

світлі почуття і незмовкаючі дзвони пам’яті, що б’ють у людських серцях; це долучення до 

подвигу, рівного якому не знає планета. У грізні роки війни на фронтах, у партизанських 

загонах і підпіллі зі зброєю в руках українці пліч-о-пліч з братніми народами колишнього 

СРСР захищали рідну землю від загарбників, самовідданою працею в тилу прискорювали 

перемогу над німецьким нацизмом, принісши    мир і свободу народам Європи і світу. 

Друга світова війна стала наймасштабнішим воєнним конфліктом у світовій цивілізації 
народів і країн, і найбільш трагічною за своїми наслідками сторінкою в історії людства. Її хід, 

результати та наслідки були і залишаються об'єктом наукових досліджень фахівців багатьох 

країн світу.  

І сьогодні,  події тих буремних літ для народів усіх пострадянських держав  не лише 

героїчне минуле, а й цінний патріотичний досвід, який необхідно берегти і вивчати. 

        Велика Вітчизняна війна охоплювала військову, політичну й ідеологічну сфери. Боронити 

рідну землю, свій отчий край від загарбників - святий обов'язок кожного громадянина, 

незалежно від політичних чи ідеологічних уподобань, тому що ніколи ще жоден народ не був 

щасливим під чужим гнітом.  

  Мета даної роботи полягає в тому, щоб допомогти молодому поколінню перейнятися 

подіями Великої Вітчизняної війни, відчути дух того часу, завдяки розповідям очевидців того 

страшного і водночас героїчного минулого.  

За часів Радянського Союзу історія не завжди  об’єктивно висвітлювалася, не розкривала 

правдиво трагічних її сторінок.  Ми  повинні зберегти  героїчні традиції попередніх поколінь 

для молоді. Покоління, які вступають у життя, повинні знати минуле у всій його складності та 

неоднозначності. Жодна із славних і трагічних сторінок нашої історії не повинна стертися з 
народної пам'яті. Очернення минулого, як і замовчування фактів, які на нинішньому відрізку 

часу уявляються "невигідними" з погляду політичної кон'юнктури, – злочин перед 

прийдешніми поколіннями. Від нас з вами залежить, яким уявлятимуть XX століття люди, котрі 
житимуть через 100 або 200 років. Головне – чесно і правдиво відтворити події та факти, а 

оцінки наші нащадки зроблять самі з висоти свого історичного досвіду. Історію потрібно 

бачити такою, якою вона була, а не переписувати її, як то кажуть "з нуля", що, на превеликий 

жаль, роблять нині деякі політики і навіть окремі вчені. Історію треба знати в усій повноті і 
складності, бо це наша історія, творцями якої були наші пращури і ми з вами. 

           В нашому училищі під керівництвом викладачів суспільних дисциплін проводиться 

дослідницька робота. Одним з напрямків якої є вивчення історії Великої Вітчизняної війни 



через долі своїх рідних, сусідів, земляків, адже немає такої родини, яку  б   не зачепили страшні 
події цієї війни.  

Автори  роботи  відвідують  краєзнавчий гурток вже третій рік  поспіль. За цей час  

спільними зусиллями  всіх гуртківців зібрано, записано на відео, надруковано достатній  

матеріал, який   дозволяє по-новому зрозуміти  історію ІІ світової війни. 

Курсанти нашого училища Алєксєєв Річард,   Панков Олександр, Єргієв Дмитро,  

майстер виробничого навчання Голованевський О.Н.  надали матеріали-спогади своїх нажаль 

вже померлих дідусів і батька  ветеранів  Великої Вітчизняної війни.  

 Курсанти Чепурний Євген, Куценко Іван, що мешкає в с. Молодіжне, тільки   в своєму 

селі знайшли інформацію про своїх односельців – учасників бойових дій – це Михальченко 

Л.П., Трофімова В.А., Наумова Д.І., Горшовського М.В., Вавриняк Т.М. та свідка подій періоду 

окупації Красуцьку Варвару Іванівну мешканку села Олександрівка, до складу якого в воєнні 
часи  входила територія сьогоднішнього  с. Молодіжне,    де вона зараз проживає. 

Недостатньо в наших підручниках історії  висвітлюється тема  вивезення до Німеччини 

населення з окупованих територій Радянського Союзу з метою використання їх  на примусових 

роботах. "У СРСР була затверджена ідеологічна конструкція: наявний єдиний народ-

переможець ("радянські люди, всі, як один, грудьми встали"), а в протилежність йому – 

нікчемний відсоток "зрадників". Про те, що три мільйони радянських громадян примусово 

працювали на економіку рейху, належало мовчати. До середини 1990-х років про так званих 

"остарбайтерів" в нашому суспільстві не знали майже нічого. Ні як вони опинилися в 

Німеччині, ні в яких умовах працювали там і жили, та і само слово "остарбайтери" не з'являлося 

у пресі." 

 У тому ж селі Молодіжному і нині мешкають Бондар М.К.  та Фрайзмен І.І., з якими  

зустрілися автори цієї  роботи. Та шкода, бо й сьогодні Фрайзмену І.І. важко згадувати  події  
тієї минувшини, ще живий страх, що є відголоском тоталітарного режиму.  

Дана робота насичена фактичними матеріалами з достовірних джерел-спогадів, 

фотоматеріалів, відеоматеріалів. Окремими розділами подано інформацію про події Другої 
світової війни під назвами: 

- "Память с сединою на висках…" ; 

- "Робоча сила зі знаком "OST" ";  

- "Війна очима земляків".  

 

"Память с сединою на висках…" 

 

22 червня 1941 рік грянула війна ", більшість з нас, - тоді молодих парубків, кому було 18 

і більше років, - добровільно пішли на фронт захищати свою Вітчизну".  З перших днів 

почалася жорстока, кровопролитна війна не на життя, а на смерть. 

Роки війни дісталися нашому народові нелегко. Одним із учасників Великої Вітчизняної 
війни був Єргієв  Іван Михайлович - дідусь випускника  нашого училища Єргієва Дмитра.   

 

Дорогие мои деды 

Достояние всей державы! 

На плечах ваших столько бед. 

Лагерей и расстрелов главы. 

Но несете и сто побед 

Вы в лучах золоченой славы. 

 

Єргієв  Іван Михайлович народився 8 липня 1922 року  Одеської області с.Благоєво  7-го 

району.  

Про те що відбувалось з ним протягом юнацьких і воєнних років свідчить щоденник 

самого  Івана Михайловича. 

"До моменту призову в армію  вчився в середній  спеціалізованій артилерійській школі. 
Набирали  до школи  після  8 і 9 класів. Школа знаходилася в м. Одесі по вулиці Чичеріна № 1,  

зараз Успенська, біля парку Шевченка.  



Після закінчення  спецартшколи  наш клас був розділений на дві частини: одна  частина 

була направлена в Київське військове училище, друга,  у складі якої був і я, - в Одеське 
артилерійське  училище імені  Фрунзе. Це було 19 червня 1941 року.  

Війна. З самого початку війни курсанти Одеського артилерійського училища  захищали 

підступи до Одеси, в їх числі і Іван Михайлович. Вдень ми займалися, а вночі виловлювали 

диверсійні групи. Ще до осені  1941 року з літаків була дана  коректива, що в районі 2-го 

Одеського  міського кладовища виявлені розвідники-шпигуни, ми їх виловлювали. Вже  восени 

1941 року румунський десант висадився у напрямі Біляївки,  де знаходилася водонапірна башта 
– життєво необхідний об'єкт для Одеси і нас курсантів  у складі двох ешелонів  направили на 

перехоплення десанта. Наші сусіди – піхотинці,  дуже добре були навчені рукопашному бою, 

вони були у складі 1-го ешелону. Вся "важка робота" лягла на їх плечі.  Коли наш 2-ий ешелон  

був на місці, то ходили ми по трупах румун, десь були поранені. Втрат наших хлопців не було, 

лише поранені. 5 лютого 1942 року прийшов наказ про надання військового звання - лейтенанта 

випускникам нашого училища. Увесь наш випуск в повній бойовій екипировці пішки  через 
Лузановку пройшов 120 км до м. Миколаєва. Там  частину курсантів посадили в ешелони і 
відправили на схід до м. Сухий Лог Свердловської області, у тому числі і мене, а другу частину 

- на Далекий Схід.  

Після розподілу я попав на Західний фронт в 1171- й винищувальний протитанковий  

полк під командуванням майора Черткова  Е., який був одеситом, пройшов всю війну, 

похований на Таїровському кладовищі в  м. Одесі ".  

"Підступний і сильний ворог приніс нашому народові незліченні страждання. Своїми 

очима я бачив зруйновані міста і заводи України,  попелища на місцях російських сіл, 

зруйновану, але горду Варшаву." 

 Вже в офіцерському званні у складі Західного фронту дід захищав Москву. Був 

командиром  взводоуправління, коректувальником артилерійського вогню. 

Звільняв Орел, Білорусію, а 22 липня 1944 форсував Західний Буг, потім Віслу на 

південь від Варшави (Магнушевський плацдарм, командував наступом наших військ генерал 

Чуйков В.І.). 
16 квітня 1945 року у складі  8-ої гвардійської армії І Білоруського фронту, до складу 

якої входила  перша армія Війська Польського, почався штурм  Берліну." З посмішкою на 
обличчі Іван Михайлович пригадав, як польські солдати говорили після тих подій: "Польське 

військо Берлін брало, а русское теж помогало,  хоча  замало."  

На Ельбі радянські війська зустрілися з союзниками – американськими і англійськими 

військами. Яка це була зустріч! Яка це була радість! 

  Після закінчення війни дідусь служив в Німеччині  цілих п'ять років у складі Групи 

радянських окупаційних військ   в Німеччині. 
З січня 1950 по серпень 1961 – служив в 120 стрілецькій дивізії м. Мінськ на посаді 

начальника штабу дивізії. 
 Всього він  прослужив в Радянській армії  25 років. 

Нині дідусь – полковник у відставці. Нагороджений орденами і медалями: 

Орден "Бойового Червоного Прапора", Орден "Вітчизняної війни ІІ ступеня", Орден 

"Червоної Зірки", Медаль "За бойові заслуги", Медаль "За звільнення Варшави", Медаль "За 

взяття Берліну" та іншими нагородами.   

Я пишаюся своїм дідом!!! 

Зі спогадів Концевича Віталія Фомича,які надав нам його онук учень нашого училиша 

Панков Олександр,  відомо , що "…військову дорогу почав з рівнинних просторів Литви, 

воював у складі III Білоруського фронту в Східній Прусії. А закінчив - на знаменитих сопках 

Маньчжурії, де воював проти мілітаристської Японії у складі I Далекосхідного фронту. Тому 

разом з такими відмінностями ратної доблесті, як медалі "За відвагу" і "За взяття Кенігсберга", 

його груди прикрашають медалі "За перемогу над Німеччиною в 1941-1945рр." і "За перемогу 

над Японією"." 

Концевич Віталій Фомич - старший сержант запасу. Служив в 1-ій батареї 846-го 

артилеристського полку: спочатку - гарматним номером, навідником; пізніше - командиром 

знаряддя. 



Після перемоги над Японією залишився на військовій службі (1945-1950) в селищі 
Пантелеймонівка на Далекому Сході.  

"Жахи війни вкарбувалися в мою пам'ять навіки, - неохоче згадував про цей час 
дідусь, - але по-справжньому оцінити мирне небо і ясне сонце може лише людина, що побувала 

в бою". 

Фронтами війни пройшов і Алексєєв Петро Миколайович .  

" Алексєєв Петро Миколайович, в 1940р. одночасно з роботою на підприємстві 
вчився льотній майстерності в місті Тайнінська Московської області. Аеродром хлопці 
відвідували  в неділю і ще двічі на тиждень після роботи.  В  авіацію відбирали по-

справжньому міцних і кмітливих парубків.    

... Він був призваний в армію і направлений на Північний фронт, в Заполяр'є, де на 

аеродромах біля міст Мурманська і Ваїньга базувалася бомбардувальна і винищувальна 
авіація. 

Складність польотів в ті роки була в тому, що в літаках було дуже холодно, не було 

радіозв'язку, та  й і погода за Полярним кругом рідко сприяла пілотам. 

До 1943р. дідусь виконував бойові завдання, пілотуючи або винищувач, або літак-

розвідник Р-5. На його рахунку 6 збитих літаків противника. У березні 1943р., коли його 

авіагрупа поверталася на аеродром, її атакували німецькі винищувачі. Шість 

бомбардувальників прикривали чотири винищувачі, а у німців було в атаці більше 

десятка машин. …Відчув  удари і побачив дірки на площинах свого винищувача і язики 

полум'я, що потягнулися від мотора. Лобове скло розлетілося вщент і крижане повітря 

обпалило обличчя. Літак втрачав висоту. Вихід один — стрибок із парашутом… 

Після  місяця по госпіталях медична комісія заборонила пілотові Алексєєву П.М. 

літати, і дідусь був направлений до м. Вязники на перепідготовку. Через 4 місяці він вже був 

командиром батареї гаубиць калібру 122мм. Його направили на Ш-й Український фронт, у 

складі якого він звільняв Польщу і штурмував Берлін. Були ще поранення і ратні подвиги. 

 Нагороджений орденом  Червоної Зірки,  двома  орденами Вітчизняної     війни  

ІІ- го ступеня, медалями  " За оборону Заполяр'я",   "За  відвагу,   "За  взяття  Берліна". 

Також нами був досліджений матеріал  про нашого земляка-одесита,  Голованівського 

Наума Михайловича, який  закінчив артилерійські курси при Одеському артилерійському 

училищі і став офіцером артилерійського полку.  

" З перших днів Великої Вітчизняної війни його як кадрового офіцера направляють в 

зону військових дій,  і вже в жовтні 1941 року зайняв гідне місце в рядах захисників 

оборони Москви. За участь в обороні Москви і за проявлену мужність і відвагу в боях за 

Москву він був нагороджений медаллю "За відвагу". 

Брав  участь в Сталінградській битві, а також в інших військових операціях… 

Закінчилася війна для нього в січні 1945 року, при звільненні Варшави. Оскільки беручи 

участь в її звільненні, він отримав важке поранення в живіт і у супроводі воєнлікаря був 

евакуйований у військовий госпіталь до м. Іваново.  Зустрів  День Перемоги він в госпіталі. 
Під час Великої Вітчизняної війни він отримав сім кульових і осколкових поранень і 

був нагороджений за період 1941-45 рр. наступними урядовими нагородами:Орденом 

Вітчизняної війни I ступеня;Орденом Червоної зірки;Орденом Слави III ступеня; медалями 

"За відвагу", "За перемогу над Німеччиною", "За оборону Москви", "За оборону 

Сталінграду", "За звільнення Варшави"." 

 

Війна  очима земляків 

Велика Вітчизняна війна радянського народу проти німецько-фашистських загарбників і 
їх союзників тривала 1418 днів. І щодня боротьби на фронті був матеріально забезпечений 

самовідданою працею робітників і селян, трудовою  інтелігенцією. 

Життя на окупованих територіях було вкрай важким. Фашисти почали зі встановлення 

жорсткого окупаційного режиму, який відрізнявся винятковою жорстокістю і звірствами по 

відношенню до населення: масовими репресіями, знищенням і приниженням радянських 

громадян, руйнуванням народного господарства і розграбуванням культурних цінностей. 

Жителям заборонялося без особливого дозволу окупантів відлучатися з місць їх мешкання. 



Радянські громадяни не мали ні політичних, ні економічних, ні юридичних прав. Жодних 

законів, що охороняють їх від окупантів і їх посібників, не існувало. Рейхміністр Східного 

міністерства Розенберг видав 23 серпня 1941 року наказ про винесення спеціальними судами 

вироків про страту осіб, що не підкоряються окупаційній владі. Для  радянських громадян у 

віці 18-45 років була введена трудова повинність (для євреїв 14-60 років). Робочий день, 

навіть на шкідливих виробництвах, тривав 14-16 годин на добу. Осіб, що відхилялися від 

роботи, відправляли в концтабори або на шибеницю. На окупованих територіях 

встановлювалися штрафи, тілесні покарання, натуральні і грошові податки, розміри яких 

встановлювалися довільно. До неплатників застосовувалися різні репресії аж до розстрілу.  

Ось про що розповіла жителька села Молодіжне Красуцька Варвара Іванівна. 

Красуцька Варвара Іванівна 1923 року народження народилася в с. Барабой 

Овідіопольського  району Одеської області. У 1929 їх сім'я була піддана "розкуркуленню" лише 

за те, що мали коня, сільськогосподарський інвентар і землю. Завдяки тому, що батько свого 

часу брав участь в придушенні Кронштадтського заколоту  моряків, їх відправили до  м. Одеси. 

Батько влаштувався на роботу. Здавалося, що все добре, але  хтось  в 1933 році доніс на батька і 
влада вимагала виселитися протягом 48 годин  в с. Олександрівка. Будинок наш був на березі 
лиману.  

На початку Великої Вітчизняної війни закінчила фельдшерсько-акушерську школу в 

Кіровоградській  області  смт  Ульянівка.  

Під час війни наше село було окуповане  румунами, які заставляли всіх жителів 

працювати на полях; грошей не платили, давали лише частину врожаю. Румуни встановили 

жорсткий порядок. Якщо в селі з'являвся хто-небудь сторонній, то необхідно було повідомляти 

в примарію. 

  Одного разу до нас прийшов хлопець на вигляд 13-14 років, який попросився  

переночувати. У нас в гостях був сусід, не називатиму його прізвища, і  все бачив і чув. Батько 

дозволив хлопцю залишитися, але сказав, що необхідно обов'язково вранці зареєструватися.  

Сусід пішов.  Хлопець повечеряв, але відмовився ночувати і тим більше реєструватися. Батько 

переконав, що хай переночує, а там буде видно.  Рано-вранці він пішов, а через незначний час 

ми побачили, що румуни вели  нашого нічного гостя біля нашого будинку і, як пізніше 

з’ясувалося , вимагали показати будинок, в якому він переночував. А доповів про нього в 

примарію наш сусід. Румуни кілька разів водили хлопця мимо нашого будинку в надії, що він 

вкаже на наш будинок, але він цього не зробив.  На жаль, хлопчину розстріляли. Говорили, що 

він був зв'язним у партизанів. 

Тато  добре знав німецьку мову (з 1914 по 1921 він був військовополоненим в 

Німеччинні, тому йому запропонували працювати в примарії  села.  Він  відмовився, і до 

приходу Червоної Армії працював в колишньому радгоспі.  
Хтось, доніс, після  перегляду  альбому, що у мене є листівка із зображенням Леніна.  

Мого батька за це викликали в примарію, де він зміг все улаштувати,  завдяки знанню німецької 
мови. 

Працювала я медсестрою, лікувала місцевих жителів, а румун лікували їх лікарі. 
У 1942 році ми були з батьком в м. Одесі і я запам'ятала страшну картину: "Від  другої 

станції до третьої станції Люстдорфської  дороги були склади, проходячи  в цьому районі в 

повітрі відчувався запах спалених людських тіл. Говорили, що там спалили велику кількість 

євреїв. Це і зараз не можна згадувати без здригання ". Варвара Іванівна заплакала. 
Перед наступом Червоної Армії замість румун прийшли німці, серед яких були і 

власовці. Вони відчували, що програють війну, тому безчинствували, насилували, грабували. 

Всі ми сиділи по будинках. 

10 квітня 1944 року була звільнена Одеса, 11 квітня - Олександрівка, а 15 – хутір 

Трофимівку  (Молодіжне). 
Батько, Іван Павлович Красуцький, воював і в роки Великої Вітчизняної війни, дійшов 

до Берліну. Брат, Микола Іванович Красуцький, загинув на фронті. Батько і син зустрілися на 

фронті, про що розповів син у листі додому. 



Велика Вітчизняна війна залишила незгладимий слід в долі кожного громадянина 
нашої країни. Героїчний подвиг радянського народу на фронті і в тилу в роки Великої 
Вітчизняної війни безсмертний.  

 

Робоча сила зі знаком "OST" 

Окупаційні власті проводили систематичні мобілізації, і в першу чергу для молоді  на 

примусові роботи до Німеччини. 

Шеф Головного управління імперської служби з безпеки (РСХА) Гейдріх в лютому 1942 р. 

дав таке визначення "остарбайтери": "Робоча сила, доставлена вже  або яка буде привезена до 

Німеччини з колишніх радянсько-російських областей, за винятком колишніх держав Литви, 

Латвії і Естонії, округа Белосток і дистрикта Львів". 

У різних циркулярах для працедавців це визначення не мінялося до кінця війни. З пам'ятки 

"Поводження з цивільними іноземними робітниками", виданою в Германії 7 жовтня 1942 року: 

"Не робити жодної різниці між українцями, кавказцями, грузинами, вірменами і так далі. Східні 
робітники носять знак – прямокутник з біло-блакитною окантовкою, на синьому фоні білим 

написано слово "Ост". 

На окуповану територію з рейху виїжджали вербовочні комісії. Вони спиралися в своїй 

роботі на окупаційну адміністрацію, поліцію і вермахт.  
 Складались  списки потенційних остарбайтерів, їм направляли повістки з вимогою 

з'явитися в обумовлене місце, за нез'явлення – розстріл. У людей віднімали документи, а 
існування без документів було несумісне з життям. 

Людей поміщали в збірні табори, де вони проходили медичний огляд, поліцейську перевірку 

і розділення на придатних і непридатних. Визнаних придатними доставляли на залізничні 
станції, поміщали в товарні вагони, маркіровані знаком "Ru" і відправляли під поліцейською 

охороною в рейх. В дорозі не годували. 

"Раціон для робочої худоби". 25 березня 1942 р. Головне командування вермахту під грифом 

"Таємно" направило генеральному уповноваженому по використанню робочої сили Заукелю 

власні пропозиції про зміну умов праці східних робітників після констатації того, що "російська 
робоча сила є коштовним трофеєм, який до теперішнього часу дав німецькій військовій 

промисловості похід на Росію…". 

Далі слідували "об'єктивні" зауваження: "З основних продуктів харчування російський 

остарбайтер в порівнянні з іншими важко працюючими іноземцями отримує на 800 грамів 

хліба, 350 грамів м'яса і 175 грамів жиру в тиждень менше". 

"До вересня 1944 р. в Німеччинні працювало близько 6000000 "іноземних робітників"; 

2174644 з них були вивезені з окупованих районів Радянського Союзу (1062507 чоловіків і 
1112137 жінок). За весь час війни (з 1939 по 1945 р.) до Німеччини було вивезено близько 

12000000 чоловік (по Нюрнберзьких документах)". Серед  них був і наш земляк Бондар Микола 
Купріянович уроженець с. Орлово Кировоградського району Одеської області мешканець 

с.Молодіжне. 
Бондар Микола Купріянович 23 травня 1923 року народження  родом  з  села Орлове  

Кіровоградського району  Одеської області.  
 В окуповане німцями село Орлове вечірньої пори до Миколи підійшли четверо чоловіків 

(певно партизан)  і попросили відвести до старости, він погодився. Старости вдома не було і 
партизани пішли, але це все бачив сусід, який і доповів у комендатуру. Німці  заарештували 

маму Миколи,  оскільки його не було вдома. Німецький поліцай, що прийшов, повідомив, що 

необхідно з'явитися в комендатуру,  лише після цього маму відпустять додому.  Він так і 
поступив.  

Мама приносила йому передачу, але через 5-6 днів таких як він хлопців і дівчат  
посадили в ешелон і відправили до Вінницької області  Гайворонського району смт Гайворон. 

Разом з іншими підлітками  вони носили воду працюючим військовополоненим. Німці били 

виснажених військовополонених як худобу, на все це було боляче дивитися. Микола хотів 

втекти, але один з німців побачив, побив і повернув. 

 Потім їх відправили до м. Мюнхен, де в кар'єрі військовополонених, змучених важкою 

працею,  били до смерті. Інколи відправляли окопи копати. 



Через деякий час відправили до м. Вайден, де його до себе на роботу  забрав німець-

господар. "Як тільки привезли, відразу зняли з шиї номер. До цього я близько трьох діб не їв, не 

пив. Потім заставляли виконувати різні роботи: прибирали з полів буряки, доїли корів, орали, 

чистили корівники від гною, а коли всі роботи були виконані, і то господар не залишав без 
роботи – заставляв чесати  свиней між вухами. Годували упроголодь: кава без цукру і додатково 

шматочок хліба, інколи молоко, але ніколи не наїдалися. Завжди було відчуття голоду. 

В пам'ять врізався один епізод, якось господареві привезли добриво в мішках, яке потім 

розсіювали по полю, зовнішнє -  справжнісеньке  добриво – попіл. Пізніше з'ясувалося, що це 

був попіл спалених в крематоріях концтабору людей. Усвідомлювати  все це було дуже боляче.  
У 1945 році  почали бомбардування американські літаки, серед них були і англійські. 

 2 квітня 1945  в місто вступили американці і господарів вигнали зі своєю сім'єю. Нас, 

відправлених до Німеччини, було багато і ми почали об'єднуватися, аби разом повертатися 

додому. Американці  вербували нас в свою армію, але ми відмовилися. Бажаючи повернутися 

додому, ми пішли на станцію, звідки відправлялися поїзди з устаткуванням (за рахунок 

репарацій) до СРСР. Сховавшись в цьому устаткуванні, ми потрапили на станцію Городок в 8 

км від Львова. Прикордонники помістили нас в якийсь табір (відкритий), де зібралося дуже 

багато людей, які  вернулися з Німеччини і серед нас були і військовополоненні. Дали команду: 

військовополонені – ліворуч, а всі інші – направо. Військовополонених відправили, і більше ми 

їх не бачили. У таборі нас було близько 13 тисяч, нас заставляли рубати, пиляти ліс." Обличчя 

Миколи Купріяновича  змінилося. "О, тільки-но починаємо пиляти, я раптом відчуваю, що  

чиясь рука у мене  на плечі, обертаюся – переді мною стоїть бандерівець з автоматом і 
говорить: "Ідіть звідси".  Ліс не давали нам пиляти, але відносилися до нас бандерівці добре. 
Опісля,  декілька днів по тому,  до нашого табору були підтягнуті танки і пройшла чутка, що 

найближчими днями готується операція по знищенню бандерівців, але мене до того часу вже не 

було, оскільки всіх нас відправили додому. 5 вересня 1945 року я прибув додому." 

 У 1975 році по туристичній путівці побував в Німеччиннні (18 днів), відвідав концтабір 

Бухенвальд, але задовольнити своє бажання побувати в місцях, де був в роки війни, не зміг, 
оскільки дане містечко не входило в маршрут туристичної поїздки. 

Згадувати про минуле дуже боляче, важко, але дуже хочеться вірити, що людство не 
допустить подібного.  

 

Висновки 

 

 Цілі, які ставила перед собою  фашистська Німеччина – план "блискавичної війни", 

викладені в плані Барбароса, були зірвані.  
 Свято Перемоги залишається таким же дорогим і пам'ятним, як і для того покоління, 

яке врятувало світ від фашизму. Ми пам'ятаємо біль і славу наших предків; не забудемо тих, 

хто виніс на своїх плечах всі тяготи великої народної війни. Ми пам'ятаємо про солдатів 

Великої Вітчизняної війни – і про мертвих, і про живих! Особливо про живих. Адже через 65 

років, що відокремлюють нас від Перемоги, їх залишилося дуже мало. Вони віддали рідній 

землі свої сили, свою синовню любов, свою кров. Кожен їх крок по військовій дорозі став 

кроком до безсмертя. 

  В результаті пошуково-дослідницької роботи ми мали можливість з перших вуст 

почути, зафіксувати на відео спогади свідків подій Великої Вітчизняної війни в рідному краю, 

спогади остарбайтера, якого насильно угнали до Німеччини. 

 Даний матеріал можна використовувати для проведення заходів позакласної роботи, на 
уроках історії та літератури. 

   

Мы вспоминаем о войне, 

Проверив временем все чувства: 

И горечь самых первых дней,  

и славу ратного искусства. 
Не зарастет на поле след 

К солдатским фронтовым могилам, 



Мы помним тех, которых нет, 

Мы о героях не забыли. 
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Алексєєв Петро  Миколайович 

(1921-1997) 

ветеран Великої  Вітчизняної війни 

                     1941-1945рр. 

 

НАГОРОДИ: 

орден  Червоної Зірки,  два  ордени 

Вітчизняної     війни  ІІ- го ступеня, медалі  « За 

оборону Заполяря»,   «За  відвагу,   «За  взяття  

Берліна Брав участь у бойових діях: 

Північний фронт , ІІІ Український фронт 

« Воевали наши деды и прославили в веках...» 

Так,  наші діди перемогли  в  Другій 

Світовій війні  і прославили таку могутню   

державу, як Радянський Союз. Період 1941-1945 

років був важким  випробуванням для  наших 

народів  в двадцятому столітті. Країна 

протистояла щонайпотужнішій військовій машині 
під назвою фашистська НІМЕЧЧИНА, НА яку 

працювала практично вся Європа. Але 

віроломному противникові протистояла сила 
характеру наших людей, беззавітна любов до 

Батьківщини, самовіддана праця, що граничить з 
самопожертвуванням. За  військові роки 

небаченими темпами зростав військовий потенціал і наукові досягнення СРСР, а ратна праця 

в тилу порівнювалася  з подвигами на передовій. 

Мій дідусь - Алексєєв Петро Миколайович, в 1940р. одночасно з роботою  на 

підприємстві вчився льотній майстерності в місті Тайнінська Московської області. Аеродром 

хлопці відвідували  в неділю і ще двічі на тиждень після роботи. В ті роки заняття спортом і 
його прикладними видами були справою честі для молоді. А в авіацію відбирали по-

справжньому міцних і кмітливих парубків.   Дідусь   закінчив   школу   з   відмінними   

оцінками   і   був хорошим різностороннім спортсменом: бокс, ковзани, лижі, плавання — ось 

ті види спорту, де мій дід навряд чи кому поступався з однолітків. Тому в аероклубі у нього 

все виходило як би само собою: відмінні оцінки з теоретичних предметів і, як наслідок, 

швидке освоєння мистецтва пілотування. 

Свій перший, без інструктора, політ на біплані «У-2 дідусь  запам'ятав до   найдрібніших   

подробиць,  бо саме, ті  прискіпливі «начлеты» - керівники польотної підготовки — поставили 

йому три оцінки «відмінно» - за зліт, пілотування і посадку. А далі пішло освоєння 

винищувача І-16 і поглиблене вивчення льотної справи.  

 

Але 22 червня 1941г. почалася Велика Вітчизняна війна. Фашисти, поневоливши 

європейські країни, напали на Радянський Союз. 
А 19 червня дідусь відзначив своє двадцятиріччя... Він був призваний в армію і 

направлений на Північний фронт, в Заполяр'є, де на аеродромах біля міст Мурманська і 
Ваїньга базувалася бомбардувальна і винищувальна авіація. 

Ось і перший бойовий виліт: дві ескадрильї винищувачів прикривають ескадрилью 

бомбардувальників. Завдання - знайти конвой ворожих кораблів, що рвуться до Мурманська і 
завдати ніщивного удару. 

Складність польотів в ті роки була в тому, що в літаках було дуже холодно, не було 

радіозв'язку, та  й і погода за Полярним кругом рідко сприяла пілотам. 

Але цей перший бій склався для дідуся дуже вдало: бойова група через 15-20 хвилин 

польоту натрапила на 5 німецьких есмінців, що прикривали два транспортні судна. Як 

надалі з'ясувалося  ці судна були танкерами. Наші бомбардувальники з другого заходу 



 

вразили танкери і пошкодили есмінця. Танкери мабуть були з бензином, оскільки після 

попадання бомб їх рознесло вибухами, а вода в радіусі ста метрів палала наче вогнище. 

Наша атака була такою раптовою, що міноносці не змогли організувати щільний 

загороджувальний вогонь, і, безпорядно відстрілюючись із зенітних автоматичних гармат, 
стали на повній ході вирушати в море, покинувши напризволяще накренившийся міноносець.  

Авіагрупа прилетіла на базу у повному складі. Новачків привітали з вдалим бойовим 

вильотом. 

До 1943р. дідусь виконував бойові завдання, пілотуючи або винищувач, або літак-

розвідник Р-5. На його рахунку 6 збитих літаків противника. Але, що гріха таїти, наші літаки 

за перші два роки війни за своїми тактико-технічними даними поступалися німецьким в 

швидкості, маневреності й озброєнні. У березні 1943р., коли його авіагрупа поверталася на 

аеродром, її атакували німецькі винищувачі. Вони з'явилися з-за сонця і стали атакувати наші 
бомбардувальники. Шість бомбардувальників прикривали чотири винищувачі, а у німців 

було в атаці більше десятка машин. Сили були нерівними; задимів і спалахнув 

бомбардувальник праворуч, дідусь відразу відчув удари і побачив дірки на площинах свого 

винищувача і язики полум'я, що потягнулися від мотора. Лобове скло розлетілося вщент і 
крижане повітря обпалило обличчя. Літак втрачав висоту. Вихід один — стрибок із парашутом, 

але внизу - Фінська затока. Часу на роздуми немає. Відстебнувши систему прив'язних 

ременів, дід перевалюється через борт і каменем летить донизу. Встигає помітити, що 

льотний комбінезон в крові. Пролунав «хлопок» парашута, групування і інстинктивний 

огляд обстановки. Ледве нижче видно парашутиста. Судячи по парашуту - свій... 

Цей день був все-таки щасливим. Наші торпедні катери, що йшли на базу, побачили 

повітряний бій і на всій швидкості направилися до парашутистів, що знижувалися. Ось так 

моряки-північноморці врятували тих, хто залишився в живих - штурмана нашого 

бомбардувальника і мого дідуся. Оскільки дід покинув літак, що горів, в останню мить, то 

вибуховою хвилею (винищувач вибухнув в повітрі) його сильно контузило. Та ще в тілі 
опинилися чотири уламки. Загалом, після місяця по госпіталях медична комісія заборонила 

пілотові Алексєєву П.М. літати, і дідусь був направлений до м. Вязники на перепідготовку. 

Через 4 місяці він вже був командиром батареї гаубиць калібру 122мм. Його направили на Ш-

й Український фронт, у складі якого він звільняв Польщу і штурмував Берлін. Були ще 
поранення і ратні подвиги. 

Дідусь, людина сміливий і рішучий, «без страху і докору» виконував свій військовий 

обов'язок і повернувся з війни переможцем. Але, дивна справа, ветерани з небажанням 

згадують ті страшні роки, протягом яких вони кували Перемогу. Вони бачили смерть, 

стикалися з несправедливістю начальства; нагороди, часом, не завжди знаходили героїв. 

Але головною їх життєвою домінантою була Перемога, звільнення рідної землі від ворога. 
Честь і Слава цьому поколінню сильних, хоробрих і відданих своїй Батьківщині 

людей, що дожили до Дня Перемоги! Вічна пам'ять і низький уклін тим, хто «не повернувся з 
бою». Ми повинні пам'ятати про них, про їх ратний подвиг. Ми перед ними у вічному боргу. 



 

Концевич Віталій Фомич  1926 - 2006 

 

Звання – старший сержант запасу 

НАГОРОДИ: 

орден Великої Вітчизняної війни 2 ступеня; медалі «За 

відвагу», «За взяття Кенігсберга», «За перемогу над 

Німеччиною»,  «За перемогу над Японією». 

Брав участь  у бойових діях: 

ІІІ Білоруського фронту в Східній  Прусії, 1-ій батареї 846-го 

артилеристського полку,  І Далекосхідного фронту 

 

Мій дідусь, Концевич Віталій Фоміч, народився 19 січня 

1926 року в м. Крижополі Вінницької області в сім'ї залізничника. 

Коли почалася війна, він закінчив сім класів. Перші роки 

війни німецькі війська та їх союзники нестримно наступали і 
займали нові території колишнього Радянського Союзу. 

Місцевість, де проживав дідусь, виявилася під румунською 

окупацією. У 1944 році ці місця були звільнені від окупантів, а 
дідусеві виповнилося 18 років і  він був призваний в лави 

Радянської Армії. Свою військову дорогу він почав з рівнинних 

просторів Литви, воював у складі III Білоруського фронту в 

Східній Прусії. А закінчив - на знаменитих сопках Маньчжурії, де 
воював проти мілітаристської Японії у складі I Далекосхідного 

фронту. Тому разом з  такими відмінностями ратної доблесті, як 

медалі «За відвагу» і «За взяття Кенігсберга», його груди 

прикрашають медалі «За перемогу над Німеччиною в 1941-

1945рр.» і «За перемогу над Японією». 

Концевич Віталій Фомич - старший сержант запасу. Служив в 1-ій батареї 846-го 

артилеристського полку: спочатку - гарматним номером, навідником; пізніше - командиром знаряддя. 

Після перемоги над Японією залишився на військовій службі (1945-1950) в селищі 
Пантелеймонівка на Далекому Сході. У ці роки він був санінструктором батареї. 

 Окрім чотирьох медалей, якими дідусь був нагороджений у воєнні часи за активну участь при 

виконанні завдань командування і проявлену при цьому мужність, пізніше, в післявоєнний час, його 

нагородили «Орденом Великої Вітчизняної війни 2 ступеня»  і ще 12-ма медалями. 

«Жахи війни вкарбувалися в мою пам'ять навіки, - неохоче згадував  про цей час дідусь, - але по-

справжньому оцінити мирне небо і ясне сонце може лише людина, що побувала в бою». 

Після демобілізації дідусь закінчив Київський гірський технікум (у 1955 році), і був направлений 

на будівництво шахт Львівсько-волинського вугільного басейну (м. Червоноград Львівської області), де 
пропрацював більше 30-ти років на одному підприємстві (шахта №3 «Великомостовська»): спочатку 

гірським майстром, потім начальником РВУ (ремонтно-відновлювальної ділянки). 

Всі післявоєнні роки дідусь вів активне листування з друзями-однополчанами, щорік їздив на 

зустрічі ветеранів війни, які проводилися в місцях бойової слави. Майже 20 років був учасником і 
солістом хору ветеранів «Пам'ять», який був створений в м. Червонограды в ознаменування 30-річчя 

Перемоги над фашистською Німеччиною в 1975 році. Тривалий час був головою Ради ветеранів шахти 

№3 «ВМ». 

         Мій дідусь був людиною неординарною, з широким колом інтересів і різносторонніми 

захопленнями. Займався фотографією, колекціонував монети. Але захопленням його життя стала 
філателія. Рідко хто з колекціонерів поштових марок міг би похвалитися такою колекцією. Впродовж 

багатьох років він очолював міське товариство філателістів, організовував виставки і сам виставляв свої 
тематичні колекції. 

       Людина з відкритою душею і добрим серцем, життєрадісний і безвідмовний, урівноважений і 
мудрий. Таких – одиниці. До нього тягнулися і любили. І, мабуть, у нього не було ворогів.  Вони  

залишилися на полях битв. 

 



БЕЗ МИНУЛОГО НЕ МОЖЕ БУТИ

МАЙБУТНЬОГО
Наш край в роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.

САВРАНСКИЙ РАЙОН

Викладач історії

ДНЗ ОЦПТО

Волошина Ольга

Іванівна



Савранский район одним з

перших в Одеській області

був визволений від

німецько-фашистских

загарбників

70 років тому - 27 березня

1944 року.



Період окупації району тривав з 7 липня

1941 р. по 27 березня 1944 року

Савранський район, як і інші райони, що знаходяться на території між

Південним Бугом і Дністром, „подарований” Гітлером своїй союзниці

Румунії. Була утворена румунська губернія, так звана Трансністрія.

Румуни вважали Трансністрію складовою частиною своєї держави, а її

жителів – майбутніми румунськими громадянами, і тому молодь не

була угнана ні в Германію, ні в інше місце. 

У Савранському районі діяли чотири жандармськи пости (Саврань, 

Бакша, Концеба, Полянецьке). Колгоспи нова влада перейменувала у

„земельні общини”, поля яких обробляли так званими гуртками , куди

входило один-два чоловіки й кілька жінок.

В селах з місцевих жителів було призначено поліцаїв. Встановлений

жорстокий режим: вночі не дозволялося світити в хатах, ходити по

вулицях.

Селяни чинили опір румунський владі, за що їх суворо карали.



В районі утворені підпільні

групи під керівництвом

лісничого Шелковникова О.О.

та вчителя Благодиря Є.А.

В серпні - вересні 1943  р. 

організовано загін

„Прибужець” ,    який згодом

вливається в загін

„Буревісник” під керівництвом

І.О.Кухаренка.

В лютому 1944 р. в районі

з’явились німці, військові

частини яких, під натиском

Радянської армії, відступали на

захід.



27 березня 1944 року радянські воїни 404-го окремого

кулеметного-гарматного батальону 54-го

укрепрайону, 2-го Українського фронту під

командуванням генерала Карначова М.Т., разом з

партизанами загону „Буревісник” повністю

звільнили Савранський район від окупантів.

Більшість партизанів пішли на фронт із частинами Радянської армії. 
Багато з них полягли на полі бою і поховані на території інших держав. 
За даними районної комісії „Книги Пам’яті України” встановлено, 

що кількість жертв Великої Вітчизняної війни по Савранському району
становить 3916 чол.:

в т.ч. 3557 військовослужбовців, призваних Савранським рай
військоматом, що полягли на полі бою в різних регіонах або пропали

безвісти,

- 111 воїнів інших регіонів, загиблих при звільненні району та похованих
на його території; - 125 партизан і підпільників; - 10 бійців народного

ополчення; - 11 будівельників оборонних споруд у прифронтовій смузі; 
- 102 мирних громадян, які загибли в окупаційний період та

післявоєнний час (підірвались на мінах).



Нащадки пам’ятають і шанують пам’ять загиблих в роки Великої

Вітчизняної війни. 

На території населених пунктів району споруджено 31 пам’ятник

односельчанам, партизанам та радянським воїнам, загиблим при звільненні

району.

Шестеро військовослужбовців – уродженців Савранського району: 

Березовський Ю.М., Бочкович К.В., Панасюк В.Х., Покотило І.Г., Мороз Т.П., 

Гербенський П.Я. удостоїли високого звання Героя Радянського Союзу.

Бочкович Кирило Васильович, Панасюк Володимир Харитонович, 

Покотило Іван Григорович стали Героями посмертно.

Посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу в 1955 р. учаснику

бойових дій, льотчику-випробувачу Гербенському Павлу Яковичу.



У « Короткому біографічному словнику - Героїв Радянського

Союзу», підготовленому головним управлінням кадрів

інституту військової історії та Центральним архівом

Міністерства оборони СРСР, виданому в 1987 - 1988 роках

читаємо про наших Героїв…



Гербенський Павло Якович народився в червні 1914 р. в с. 
Концеба Савранського району Одеської області в сім’ї селянина. 

Українець. 
У Велику Вітчизняну війну готував льотні кадри для фронту. В

липні-серпні 1943 р. знаходився на бойовому стажуванні в діючій армії. 
Здійснив 33 бойових вильоти.

З 1944 р. по завданням командування військової частини п/п

78782 здійснював польоти в Іран.

За роки війни служба в армії була відзначена різними нагородами: 

2 орденами Червоної Зірки, медаль «За оборону Кавказу», медаль «За
бойові заслуги», медаль «За перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 рр.»

З 1946 р. працював льотчиком – випробувачем 2 –го класу на
авіаційному заводі ім. Чкалова м. Новосибірська. В 1948 р. за великі

успіхи в праці Гербенський П.Я. був направлений на навчання в льотно-

дослідний інститут м. Москви. Після закінчення якого, Гербенському

присвоєно звання льотчика-випробувача 1 класу. В 1950 р. призначений
заступником льотно-випробувної станції по льотній частині.. 13 липня
1955 року погиб при виконанні службових обов’язків.

1 травня 1957 р. Гербенському Павлу Яковичу присвоєно звання
Героя Радянського Союзу.



БерезовськийЮхим Матвійович
Народився 8 лютого 1913 р в с. Саврань.

На фронтах Великої Вітчизняної війни з лютого 1942 

р. Командир батареї 692-го артилерійського полку 240 

стрілкової дівізії 38 армії Вороніжського фронту. Старший
лейтенант Березовський відзначився при форсируванні Дніпра

. 29.09.1943 р. в числі перших з полку подолав ріку в районі с. 
Лютеж (Вишгородський район Київська область), на правому
березі надав вогневу підтримку підрозділам в боях за

утримання і розширення плацдарму. В ході відбивання 11 

контратак наніс ворогу велику шкоду.

Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 10 

січня 1944 р.

Нагороджений орденом Леніна, Червоного Прапора, 

Олександра Невського, 2 орденами Вітчизняної війни 1ст., 
орденом Трудового Червоного Прапора, Червоної Зірки, 

медалями.



Бочкович Кирило Васильович, народився в 1918 р. с. 

Саврань.

Учасник Великої Вітчизняної війни з червня 1941 року. 
Заступник командира взводу протиповітряної оборони 314 

окремого батальйону морської піхоти, старшина 2 статті. 
Бочкович у складі десантного загону під керівництвом
старшого лейтенанта К.Ф. Ольшанського висадився у тил

противника в ніч на 26.03.1944 року в порт м. Миколаїв. 
Протягом двох діб вів кровопролитні бої, відбив до підходу

наших військ 18 запеклих атак противника.
Погиб 24.08.1944 р. при звільненні с. Жебріяни ( нині с. 

Приморське Кілійського району Одеської області).

Звання Героя Радянського Союзу присвоєно

20.04.1945 р. Нагороджений орденом Леніна, Червоного

Прапора, медалями..

В м. Миколаєві відкритий Народний музей бойової

слави моряків – десантників, встановлений пам’ятник , їх
ім’ям названий сквер та вулиця. В м. Котовську Одеської
області біля цукрового заводу встановлений бюст Героя, в с. 

Приморське його ім’ям названа вулиця.



Мороз Терентій Пилипович народився 10 

листопада 1924 р. в с. Полянецькому Савранського району. 

З початком Великої Вітчизняної війни учнів
ремісничого училища відправили в м. Йошкар-Олу
(Марійська республіка), де Мороз Т.П. закінчив навчання на

військовому заводі і став працював у цеху випробування
оптичних приладів, що виготовляли на заводі. .

В Радянській армії з жовтня 1942 р. З цього часу на
фронті. Командир гармати 258-го легкого артилерійського
полку ( 200-а легка артилерійська бригада, 4-а танкова армія, 

1-й Український фронт) сержант Мороз в боях 12 січня 1945 

р.,

діючи з передовими танковими підрозділами, із своєї
гармати знищив 2 міномети, 6 кулеметів, гармату та 2 

реактивні установки противника. 15 січня 1945 р. під час
визволення м. Конське ( Польща) знищив 2 танка, 2 

протитанкових гармати, та 6 БТРів.

Звання Героя Радянського Союзу присвоєно

10.04.1945 р.



У землі і в гарячім літі,

Клекоче битва, грізна і трудна.

І так багато є доріг на світі,

Але до перемоги - лиш одна

Лише одна веде туди дорога,

В задимлену сувору данину,

Хоча вона така важка і довга –

Через бої, через усю війну.

Нехай добром нам стеляться дороги

Нехай життя нам більше втіхи

дасть,

Та знаймо, що за радість Перемоги

Заплачено мільйонами нещасть!



 

Горб К.А. – викладач ДНЗ "Ісаєвський професійний аграрний 

ліцей" 
 

А в пам’яті лише спогади… 

 
Про події, які сталися  в селі Новопетрівка,  Миколаївського району, Одеської області, в роки  

Великої Вітчизняної війни. 

Все далі і далі відходить час, коли на нашій землі лютувала війна. Друга Світова війна – у світі та 
Велика Вітчизняна – на нашій землі. 
 Минуло декілька днів, коли жителі нашого району, в тому числі й моє рідне село – Новопетрівка, 
Миколаївського району, Одеської області, відзначили 70-у річницю визволення місцевості від німецько-

фашистських загарбників.  

 Хто про це розповів, в селі, з очевидців не залишилось  жодного. Відійшли в потойбічний світ, 
залишивши по собі лише спогади. 

  На території сучасного села тоді було два села: с. Новопетрівка та с. Благовіщенка, два 
колгоспи, але одна сільська рада. Вона була розташована в колишньому будинку багатія Бакши. Радіо в 

селі не було, телефонів теж. Повідомлення про початок війни привіз гінець з райцентру А-

Іваново,оголошено про мобілізацію. Першими з села,  хто пішов на фронт, були: Кирилов Степан 

Михайлович, Копієвський Євтух Власович (мій прадідусь), Пустовий Федір Дмитрович,  Олійник Іван 

Ксенофонтович та Онищенко Антон Антонович. 

 З цих найперших, повернувся до рідної домівки живим лише мій прадідусь. Так розповідала моя 

прабабуся і старожил Копієвська Ганна Григорівна. 

 За період війни з сільради було мобілізовано 360 чоловік, загинуло 272, а в село повернулись 

лише 97.  

 29 серпня 1941 року ворог вступив на територію нашого села. Про це розповідала колишня 

вчителька нашого села – Прокопенко Раїса Артемівна. Чому цей день був таким пам’ятним та 

особливим для неї? Тому що в цей день було розстріляно її батька, який працював головою колгоспу. 

Разом з ним було розстріляно  голову сільради  Гончаренка Романа  Яковича та секретаря сільради 

Іванченка Дмитра Андрійовича. 

 В цей день в селі відбулась ще одна трагедія, яка довгий час була невідома в селі Благовіщинка. 

Німці їхали від села Рівнополь. І от у хату Барбула Івана вскочив молодий солдат. Господар був на війні, 
а в хаті була лише дружина з малими дітьми. Солдат вигукнув,що за ним женуться, він хотів 

переховатись, але коли глянув,що в будинку 6 малих дітей, відмовився,хоча жінка хотіла його 

переховати. І вискочивши на подвір’я , його ж біля самого порогу розстріляли, і поїхали собі далі. 
Коли звечоріло, жінка у ряднині поховала солдата в кінці свого городу. 

А коли в 1955 р. відбувалися перепоховання всіх, хто загинув під час воєнних дій на території 
нашого села, ця жінка згадала про мужнього солдата, і його тіло було поховане у братській могилі. 
(Фото 1,2).  

Я вважаю, що вчинок невідомого солдата сміливий та героїчний, адже за рахунок власного життя він 

врятував 6 дітей і їх матір. 

Могла б загинути і Раїса Артемівна, якій в 1941 р. було 11 років. Коли вели її батька і ще двох 

односельчан на розстріл, вона скрадаючись, бігла слідом близько двох кілометрів від села. Вона не 

могла повірити, що її татка розстріляють. Вона бачила, як цих трьох змусили копати собі могилу, і як їх 

розстріляли. Вона мовчки спостерігала і плакала, її серце обливалося кров’ю та болем, але вдіяти вона 
нічого не могла, щоб не бути наступною. 

Після німців в село вступили румуни. Їх комендатура була в с. Христафорово – німецькій 

колонії, що за два кілометри від Новопетрівки. 

15 березня 1942 р. німці та колоністи з с. Христафорово, здійснили ще один злочин в нашому 

селі. З смт. Березівка ( а це 42 км від нашого села ), пригнали 150 жінок і 90 дітей та людей похилого 

віку єврейської національності з м. Одеси. Їх гнали пішки, хто не міг іти – добивали. Поселили в 

курятник. Старожили розповідали історію, що стала легендою: вночі євреї, виломавши дошку, 

протиснули в неї маленьку дівчинку, та наказали їй тікати. Дитина вночі, по глибокій балці, по камінцях, 

кущах, по незнайомій місцевості, падаючи, напівроздягнена, через два кілометри добігла до с. 

Кушнірово, в одному з дворів побачила піч і в ній заховалась. Вдень жителі цього села заховали її. Так 

цей епізод був би невідомим,якби ця дівчинка, ставши дорослою, проживаючи в Казахстані, ( як вона 
туди потрапила невідомо ) на вулиці не впізнала одного колоніста з Христафорово, який гнав цих 150 

євреїв, а потім ще й люто розстрілював їх. Не розгубившись, дівчинка повідомила про цю несподівану 



 

зустріч в відповідні органи, після чого він поніс заслужене покарання. В 2003 році на місці  розстрілу 

встановлено пам’ятник. 

Проходив час… 944 дні і ночі жили наші односельчани під гнітом ворога. І лише 30 березня 1944 

року, тобто 70 років тому ми стали вільними. Бою за село не було, підпільних дій також. 

В нашому селі не було великих битв, великих трагедій, але  все це, що відбулось в роки війни тут, я 

вважаю трагічними дії односельчан є героїчними. 

97 чоловік нагороджені орденами і медалями. Є серед них ті, хто визволяв наш краї, Україну, Європу, 

брали Берлін і навіть, воювали з японцями.  В історії нашого села записані імена наших односельчан, які 
відзначились і в праці і на війні. Ми спадкоємці цих мужніх, героїчних, відданих людей, кажемо їм 

"Слава", "Спасибі" і вічна їм пам'ять … 

Хотілося б, щоб наші нащадки не забували про їх героїчні вчинки, адже з цих маленьких героїчних і 
трудових вчинків складається історія  нашої батьківщини – України. І хай ніхто не зазіхає  на нашу 

землю, яка і так полита кров’ю. 

Ми хочемо миру! 

 
 



 

Калин Г.С. викладач   ДНЗ "Фрунзівський професійний ліцей" 
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Кацалап В. – учень ДНЗ "Білгород-Дністровський професійний 

будівельний ліцей" 

 

"Мой город Белгород-Днестровский в 1941-1944 годах." 
 

 



 

Аккерман –  в период фашистской оккупации 

 

В первые дни оккупации тысячи аккерманцев ушли на фронт сражаться с фашистами. 

Для борьбы с вражескими диверсантами, которых враг забрасывал в тыл, в городе и районе 

сформировали истребительные отряды. Но как известно, в первые месяцы войны обстановка на 

фронтах была очень трудной  и в ночь с 25 на 26 июня наши части оставили город. В Аккерман 

вошли фашисты. За три года оккупации они расстреляли, замучили около двух тысяч жителей 

Аккермана, многих угнали на принудительные работы в Румынию и Германию.  

В конце 1941 года в городе возникла подпольная патриотическая организация, которою 

возглавил молодой рабочий Ф. Чаирский. Подпольщики смонтировали радиоприёмник, 

принимали из Москвы сводки Совинформ бюро и распространяли среди населения. Они 

собирали оружие, взрывчатку, готовились к диверсионным операциям, но, к сожа-лению, 

фашистам удалось выследить подпольщиков, и все 23 патриота  в июне 1943года были 

арестованы. 20 из них приговорены к каторжным работам, а руководители группы Ф. Чаирский, 

Ф. Богуцкий, и Н. Жека – к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Патриотизм и 

мужество проявила  жительница аккерманского пригорода Турлаки  Т. Г. Студентова. Летом 

1944года она прятала в своем доме советских разведчиц- парашути-сток  Т.Т. Аксенову и Е. С. 

Зинченко, заброшенных  в Аккерман для сбора и передачи по радио Советскому командованию 

разведовательной информации. Данные, полученные от разведчиц  в штабе 3-го Украинского 

фронта помогли нашей авиации нанести бомбовые удары по важнейшим обьектам противника. 

Только в центре Аккермана накануне проведения Днестровской десантной операции советские 
летчики разбомбили штаб румынской пехотной дивизии, офицерское казино, штаб южно- 

днестровского укрепрайона, другие объекты врагов. 

10 апреля 1944года в результате стремительного наступления войск 3-Украинского 

фронта был освобожден  крупнейший Черноморский порт Одесса, а спустя два дня наши части 

вышли к восточному берегу Днестровского лимана, откуда хорошо просматривался Аккерман. 

Перед советскими воинами предстала огромная, шириной около 11 километров водная 

преграда.  
 

Днестровская десантная операция 

Стратегический замысел Верховного Главнокомандования на 1944 год заключался в том, 

чтобы проведением ряда крупных наступательных операций разгромить основные группировки 

врага, создать условия для окончательного и полного разгрома фашистской Германии и ее 

вооруженных сил. Все намеченные задачи были успешно выполнены, когда советские войска 

нанесли по врагу десять сокрушительных ударов. Первые три были нанесены в зимней 

кампании, остальные семь летом и осенью. Седьмой удар, Ясско-Кишиневская операция, был 

нанесен в августе 1944 года войсками 2-го, 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с 
Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией. Частью Ясско-Кишиневской 

наступательной операции в августе 1944 года явилось форсирование Днестровского лимана и 

освобождение Южной Бессарабии от оккупантов. В 1943-1945гг. десанты высаживались, как 

правило, в ходе наступления войск сухопутного фронта. "Главными требованиями при высадке 
десанта считались: тщательная подготовка и всестороннее обеспечение сил десанта, скрытность 

подготовки и развертывания сил, организация надежной обороны десанта на переходе и во 

время высадки, проведение дезориентирующих и демонстративных действий в целях 

отвлечения внимания противника на ложные направления и скрытия точного времени 

высадки".Все эти требования были выполнены в ходе подготовки и проведения Днестровской 

десантной операции. 

Днестровская десантная операция по освобождению г. Белгорода-Днестровского (до 9 

августа 1944 г. – г. Аккерман) от немецко-румынских оккупантов проходила в ночь с 21 на 22 

августа 1944 года. Для проведения операции на левом крыле 46 армии 3-го Украинского фронта 

была создана специальная группа войск под командованием генерал-лейтенанта Александра 
Николаевича Бахтина, а заместителем его был назначен командующий Краснознаменной 

Дунайской флотилией, опытный и мужественный моряк контр-адмирал Сергей Георгиевич 

Горшков.  



 

В качестве десанта советское командование сочло целесообразным использовать части 

морской пехоты, уже имевшие боевой опыт в подобных операциях. Но таких частей 

первоначально на этом участке фронта не было, поэтому срочно из района Симферополя в 

район Одессы были переброшены: 83 отдельная стрелковая Новороссийская дважды 

Краснознаменная ордена Суворова, бригада морской пехоты – командир гвардии полковник 

Смирнов Леонид Константинович. 255 отдельная стрелковая Таманская дважды 

Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада морской пехоты – командир гвардии 

полковник Власов Иван Афанасьевич. Кроме этих бригад морской пехоты в состав специальной 

группы вошли: 369 отдельный Керченский батальон морской пехоты Краснознаменной 

Дунайской флотилии - командир майор Григорьев Семен Тимофеевич. Части 1-го гвардейского 

Николаевского Краснознаменного укрепрайона, комендант – полковник Никитин Сергей 

Иванович. 5-я Днепропетровская Краснознаменная ордена Кутузова понтонно-мостовая 

бригада – командир Г ерой Советского Союза полковник Номинас  Борис Демидович, батальон 

и разведрота 51 инженерно-саперной бригады под командованием полковника Пузыревского 

Петра Михайловича. 3-й Галацкий гвардейский мотоциклетный полк, командир - подполковник 

Василий Алексеевич Белов, 252-й отдельный гвардейский моторизованный батальон особого 

назначения (плавающие амфибии) – командир подполковник Швец.  25-й Краснознаменный 

Нижнеднестровский  погранполк – командир подполковник Мартынов Сергей Архипович. 

Всего свыше 8 тыс. человек, около 22 орудий и минометов, 10 танков. 

Форсирование Днестровского лимана обеспечивали Краснознаменная Дунайская 

флотилия и Одесская группа ВВС Черноморского Флота. Народ подобрался опытный. 

Высаживались на Малую землю, в Новороссийский порт, на Таманский и Керченский 

полуострова. Но там десантники шли в бой на катерах, сторожевых кораблях, тендерах, 

мотоботах, а здесь фанерные лодки, весла, да   11 километров открытого водного пространства, 

которые предстоит пройти, может быть, под огнем орудий и пулеметов противника. Было ясно, 

что нужны специальные тренировки, необходимо время, чтобы научить десантные группы 

работе с лодками и тому, как незаметно и быстро пройти на веслах такое расстояние. Ведь 

форсировать водную преграду на фанерных десантных шлюпках представляло не только 

сложность, но и необычность для морской пехоты,   т.к. преобладающее большинство личного 

состава частей морской пехоты не умело ходить на шлюпках. 

Герой Советского Союза Ашик  М. В. вспоминает: "Складные десантные лодки, 

вмещавшие до десяти человек, не были знакомы морским пехотинцам: никто никогда не плавал 

на них. Никому из офицеров флотилии не приходилось управлять громадной гребной 

флотилией в несколько сот лодок, плывущих в сплошной темноте". Подготовку частей 

развернули на Хаджибеевском  лимане, который по своим природным условиям мало, чем 

отличался от Днестровского. Для десанта использовали складные двухсекционные десантные 

лодки. Устройство их не сложно: откидываются борта, присоединенные к днищу при помощи 

полоски прорезиненной ткани, устанавливаются крепления, съемные деревянные банки, 

уключины. Две "полу-лодки" свинчиваются воедино – получается просторная тупоносая лодка 
(по нормам на все это дело отпущено 4 минуты). Теоретически вес ее 420 кг, но когда фанера 

набухает, она заметно тяжелеет. 10 человек с трудом переносили это сооружение, и на воде 

нужно было не мало потрудиться, чтобы заставить медленно ползти глубоко оседавшую в воду, 

быстро набухавшую фанерную посудину. Лодку окрестили "самотопом" за удивительную 

способность в короткий срок наполняться водой. Часами десантники складывали всегда 
влажные, не успевшие просохнуть, отяжелевшие от сырости лодки. Бегом заносили их на руках 

в воду.  Мокрые по пояс занимали места в лодках, разбирали весла и, выбиваясь из сил, 

медленно бороздили стоячие воды лимана. Добравшись до противоположного берега, по 

команде бросались в воду, что есть мочи, кричали "Полундра!" и взбирались на крутые 

песчаные берега. Затем садились на лодки, отгребали от берега, разворачивались и снова 

штурмовали крутые глинистые обрывы. Учеба не прекращалась и ночью. Поднятые по тревоге 

десантники в густой августовской тьме спешили к лиману. Лодки трещали и лопались по швам, 

ломались весла, распорки, банки и рули. Соленая вода лимана, смешиваясь с потом, как 

кислота, разъедала гимнастерки и обувь. От грубой древесины весел на руках у моряков 

набухали кровавые мозоли. Нелегко давалась десантникам военная наука. В тяжелом воинском 



 

труде постигали они смысл суворовской поговорки: "Тяжело в ученье – легко в бою". Для 

изучения сил противника командование Дунайской флотилии создало специальную 

разведывательную группу под руководством инженер-капитана 2-го ранга М.И. Серова, 

которая ночью на шлюпках систематически переправлялась на берег, занятый противником, 

добывала сведения о силах, расположении дотов, минных полей, артиллерийских батарей, 

обследовала намеченные районы высадки. В ночь на 21 августа разведчики вновь высадились 

на  противоположном берегу севернее Аккермана. Серов доложил, что численность вражеских 

войск здесь значительно убавилась. Почти нет танков. Инженер-капитан 2 ранга с восхищением 

отозвался о молодом матросе Алексее Чхеидзе, который проник на позиции противника и 

раздобыл ценнейшие сведения о силах гитлеровцев и их огневой системе.  
Сам Алексей Чхеидзе в своей книге "Записки Дунайского разведчика" писал об этих 

событиях: "…накануне десанта меня послали еще раз уточнить район нашей высадки у Мологи. 

С наступлением темноты по обрывистому берегу я спустился к воде, автомат в лодке положил к 

ногам, а сам прихватил с собой длинную бамбуковую палку. Ялик быстро двигался по воде. 

Скоро наш берег скрылся из вида. Не один раз я переплывал лиман, поэтому чувствовал себя 

уверенно. Подойдя к берегу, укрылся в камышах и стал наблюдать. Установил, что через 
каждые десять минут фашисты выпускают обыкно-венные ракеты, а через час – большую, 

самую опасную. Эта ракета спу-скалась на парашюте и горела несколько минут, освещая 

довольно большое пространство. Накануне наши разведчики установили, что у Аккермана 
фашисты в воде выставили проволочные заграждения. Надо было проверить участок высадки у 

Мологи. Нет ли и тут подводных препятствий...".  В результате хорошо организованной 

разведки, проводимой непрерывно, были выяснены не только противодесантная оборона 

противника в районе высадки, но и подходы, глубины, навигационные опасности, ширина 
зарослей камыша. Лобовым ударом взять город было очень трудно. Он был сильно укреплен, 

особенно со стороны лимана. Вдоль берега тянулись в несколько рядов проволочные, 

заграждения, на пляжах – противотанковые минные поля, в воде – спирали из колючей 

проволоки. Обороняли город 9-я немецкая, 2-я, 15-я, 1 10-я пехотные румынские дивизии и ряд 

более мелких подразделений, имевшие в первой линии обороны 13 и во второй 8 батальеонов. 

Всего около 4-х тысяч человек, 100 орудий и минометов. На берегу были установлены 27 

артиллерийских батарей, каждый метр водной поверхности изучен и пристрелян.Поэтому 

советское командование решило в этой операции сделать ставку на внезапность: нанести удар 

компактной группой хорошо подготовленных десантников из частей морской пехоты, атаковать 

без артиллерийской и авиационной подготовки и в ночное время. Десантирование должно было 

идти следующим порядком: первый эшелон десанта, имея в голове штурмовые группы, 

усиленные саперами, совершал форсирование на весельных десантных лодках. Последующие 
эшелоны с противотанковой артиллерией и минометами следовали на переправочных средствах 

на буксирах у катеров и полуглиссеров. Артиллерия и транспорт переправлялись на паромах 

после захвата плацдарма.  Руководство действиями каждого из подразделений десанта 
возлагалось на опытных командиров, получивших боевую закалку еще на Азовском море. Одну 

из десантных групп – Северную - возглавил капитан 3-го ранга А. Н. Шальнов, другую – 

Южную – капитан-лейтенант Л.П.Потапов. В Северный отряд вошли 83 бригада морской 

пехоты с двумя ротами 369 отдельного батальона морской пехоты с приданными ей 

инженерными батальонами и саперной ротой. Они действовали в первом эшелоне десанта, 
имели боевое задание форсировать лиман и овладеть плацдармом в районе села Молога. 255-я 

бригада, высадившись в районе Сухие Чаиры, должна была развить успех 83-й бригады. В 

первом отряде насчитывалось 220 десантных лодок, 1 700 человек.В Южный отряд вошли 

части 1-го Укрепрайона (8-й и 9-й батальоны шли в первом эшелоне, 2-й и 1 1-й во втором) и 

две роты 369-го батальона морской пехоты. Во втором отряде – 150 десантных лодок, 1 200 

человек.      Генерал-лейтенант    А.Н. Бахтин перенес командный пункт в Овидиополь. Здесь же 

расположил выносной пункт управления контр-адмирал С.Г.Горшков. Для имитирования 

высадки десанта с моря и обстрела противника был выделен отряд корабельной поддержки (8 

бронекатеров) под командованием капитан-лейтенанта С.И. Барботько. Другой отряд (4 

бронекатера, 2 минометных катера, 2 катерных тральщика и 2 полуглиссера) под 

командованием Героя Советского Союза  В. И. Великого должен был прорваться с моря в 



 

Днестровский лиман, поддержать форсирующие его войска артиллерийским огнем и принять 

участие в переправе этих частей и соединений. Конкретную задачу получила и артиллерийская 

группа сектора береговой обороны Дунайской флотилии под командованием подполковника 

Яблонского. Ей предстояло подавить огневые точки в глубине обороны противника, 

поддержать действия десантных групп. Между батареями заранее были распределены цели, а 

корректировка огня обеспечивалась специальными постами, которые должны были 

высаживаться вместе со штурмовыми отрядами 1-го эшелона. В связи с успехом войск на 

направлении главного удара, командующий фронтом приказал в ночь на 22-е августа начать 

десантную операцию по форсированию Днестровского лимана. В 21:00 21-го августа войска 

генерала Бахтина начали грузиться на десантные суда. К 23:00 часам 21-го августа в районе 
Калаглея и к часу ночи 22-го августа в районе Роксолан погрузка десантных частей и 

подразделений была закончена. В 23:50 21 августа началось форсирование лимана из района 
Калаглея. Десантные суда двигались к берегу противника в район Молога. В 1:50 минут 

началось форсирование лимана из района Роксоланы. Плавучие средства взяли курс на Шабо. 

Форсирование Днестровского лимана из района Роксоланы на два часа позже объяснялось 

меньшим расстоянием до берега противника. Благодаря строгому соблюдению мер маскировки 

противнику не удалось обнаружить посадку десанта на плавучие средства. Оба отряда, 
форсируя лиман, ориентировались по створным огням, установленным на восточном побережье 
лимана. Кроме того, на головных десантных лодках находились лоцманы, которые 

обеспечивали точность перехода к местам высадки. Следует также сказать и о том, что в 

головных лодках находились манипуляторные группы. Эти группы должны были сразу же 

после захвата плацдармов установить на побережье в районе Молога и Шабо специальные огни 

для обеспечения точного подхода последующих судов. В каждом отряде находились 

корректировщики береговой артиллерии. В 0 часов 25 минут 22-го августа наша авиация 

нанесла бомбовый удар по пунктам высадки и по городу Аккерман. В результате этого удара 

противник прекратил освещение ракетами береговой черты, а прожекторы вместо освещения 

водного плеса начали производить поиски наших самолетов в воздухе. Серьезную помощь в 

осуществлении высадки десанта и действиям их на берегу оказали летчики 97- авиаполка. В эту 

ночь полк произвел 90 самолетовылетов и сбросил 14 тонн бомб, при этом взорвал 2 склада с 
боеприпасами, подавил 14 огневых точек, создал 31 очаг пожаров. Это было хорошим 

ориентиром для десантных судов. Ставка на внезапность оправдала себя. Дезориентированный 

противник ожидал высадку с моря, но никак ни с лимана.В 2:49 минут отряд кораблей 

поддержки начал обстрел берега в районе Бугаз с целью демонстрации высадки на косу, 

подавления огневых точек противника, а также облегчения прорыва через Царьградское гирло 

кораблей прорыва.В 4:36 минут отряд кораблей прорыва под командоваием капитан-лейтенанта 
В.И.Великого начал прорыв в лиман через  Царьградское гирло. Около 4-х часов вели эти 

корабли огневой бой с наземным противником. Артиллерия поддержки, расположенная на косе 
южнее Роксолан, также открыла огонь по дотам противника, прикрывавшим вход в гирло.В 4 

часа 22 августа оба отряда одновременно подошли к берегу. На переходе Северный десантный 

отряд был обнаружен лишь в 100-150 метрах от берега. Южный десантный отряд противник 

обнаружил в 300-400 метрах от берега, и высадка его происходила под сильным ружейно-

пулеметным и артиллерийским огнем. Противник стрелял прямой наводкой из пушек. Ему 

тотчас же ответила с восточного берега наша артиллерия. Бойцы штурмовых отрядов обеих 

десантных групп стремительным броском овладели ближайшими окопами противника. 

Манипуляторные группы установили огни,ориентируясь на которые начали подходить первые 

эшелоны с войсками. В Северном отряде первый бросок осуществили бойцы 369-го отдельного 

Керченского батальона морской пехоты, вслед за ними высадились на захваченный плацдарм 

части 83 бригады.В районе Шабо, в 200 метрах от берега, часть десантных лодок наскочили на 
пре-пятствия в воде, поставленные противником в виде спирали, но саперы первого броска 
перерезали спирали и очистили проход  для всех плавсредств второй группы. Первый бросок 

Южного отряда из состава 369-го отдельного Керченского батальона морской пехоты в 

количестве 1 10 человек под прикрытием дымовой завесы, преодолевая ожесточенное 
сопротивление противника, атаковал ближайшие огневые точки неприятеля с флангов и тыла, 
подавил их и захватил прибрежный плацдарм, на который начали высадку части 1-го 



 

гвардейского укрепрайона. В бою за высадку моряки действовали стремительно и смело. 

Командир одной из высадочных групп старший лейтенант К.И. Бутвин первым бросился в воду 

и увлек за собой десантников. Разведчик Алексей Лебедев уничтожил из автомата часть 

орудийного расчета вражеской батареи, а затем взял в плен 27 солдат.Противник усилил огонь. 

Тогда с восточного берега Днестровского лимана по огневым точкам врага открыла огонь 

артиллерия группы поддержки. В небе появились наши штурмовики. Взаимодействуя с 

десантом, они штурмовали передний край обороны противника и наносили удары по его 

артиллерийским позициям.В боях за высадку первый бросок 369-го отдельного Керченского 

батальона морской пехоты уничтожил до 20 огневых точек противника, захватил одну батарею 

и взял до 200 пленных. К 5:40 22 августа части северной группы десанта, преодолевая 

усилившееся сопротивление противника, захватили плацдарм и полностью овладели пунктами 

Молога, Чаиры Сухие и Чаиры Мокрые, уничтожив при этом 300 солдат и офицеров и взяв в 

плен до 250 человек. Части 1-го гвардейского укрепрайона закрепились на рубежах Шабо-

колония, Шабо-Тырг и вели тяжелые бои по прорыву обороны противника. Когда автоматчики 

штурмовой роты вели бои за овладение селом Шабо, на берегу лимана умирал тяжело раненый 

старший инструктор политотдела флотилии Кузьма Иванович Иванов. Осколок разорвавшейся 

вблизи мины рассек ему грудную клетку. Парень из псковского села в 1936 году, после 

окончания политического училища в Полтаве был направлен на Тихоокеанский флот. С первых 

дней Великой Отечественной войны Кузьма Иванов добивался отправки на фронт. И лишь в 

1942 году из Тихоокеанского был переведен на Черноморский флот. Сражался в морской 

пехоте на Малой земле у Новороссийска, участвовал в десантных операциях на северное 
побережье Азовского моря, в Керчь, Крым. Десант на Белгород-Днестровский стал для Кузьмы 

Ивановича последним. На захваченных плацдармах в течение первой половины дня 22 августа 

шли ожесточенные бои с контратакующим противником. Десантные части, умело используя 

местность, временно перешли к обороне. Отразив контратаки противника, наши части начали 

развивать наступление в обход Аккермана с севера и юга. Днем генерал-лейтенант Бахтин А.Н. 

радировал: "Части и соединения ведут бой в городе. Противник подтянул резервы и перешел в 

контратаку, прошу срочно нанести бомбовый удар по Шабо". Просьба была удовлетворена 

немедленно. Завязались схватки и у причалов. И тут в расположении противника взвился 

красный флаг. Это сержант Иван Шатров пробрался под стенами крепости и установил его на 
крыше школы. Шатров поплатился за это жизнью, но цель была достигнута: поднятый над 

городом красный флаг вызвал растерянность у противника и в тоже время прибавил энергии 

нашим войскам. К 19 часам 22 августа советские войска овладели городом. Румыны спешно 

покидали Аккерман. К исходу дня все западное побережье Днестроского лимана (40 км по 

фронту и 15 км в глубину) было освобождено войсками Красной Армии. Но и после этого 

наступающие войска не остановились: движение вперед к Дунаю продолжалось… Так это 

было… (из воспоминаний участников Днестровской десантной операции Михаил 

Владимирович Ашик - "…Тыловики необычайно щедро снабжали десантников всем 

необходимым. Каждому выдали новый стальной шлем, противогаз, многие получили 

маскировочные пятнистые накидки. Вещмешки ломились от припасов. Тут было и 

продовольствие "НЗ", и гранаты, и патроны, и дымовые шашки. Экипажу каждой лодки выдали 

ножницы для резки колючей проволоки, ракетницы с набором ракет и другое дополнительное 

снаряже-ние"."…Высаживались со складных десантных лодок. После войны их в наставлениях 

по военно-инженерному делу называли лодки ДЛ – 10 (де-сантная лодка на 10 человек). Из этих 

же лодок изготовлялись паромы. В на-шем 144 –м батальоне на таких паромах шли через лиман 

45 мм пушки, 82 мм минометы, ружья ПТР…""…Не дожидаясь, пока лодки коснутся грунта, 

понеслись команды: "Весла на борт! Гребцы в воду!", "Десанту, на берег!" Откуда-то слева 

проснувшийся румынский пулеметчик бестолково послал над лиманом веер красных 

трассирующих пуль. Это только подхлестнуло людей. Десантники уже вылетали на песок и 

сотни глоток взревели: "По-о-лундр-а-а!", "По-о-лундр-а-а!" ветеран 83 бригады морской 

пехоты, Г ерой Советского Союза Владимир Михайлович Сафонов - ветеран 255 бригады 

морской пехоты"… В лодке нас было 10 человек: четверо сидели на веслах, четверо 

вычерпывали воду из лодки. Перед отправкой мичман выдал нам по 6 ручных гранат, по 2 

диска на пулеметы, двухдневный сухой паек. Шли мы в первом эшелоне…" Николай 



 

Андреевич Иванов - командир взвода 2 отд. гв. пулеметно-артиллерийского батальона 
"…Гребцы плавно и равномерно взмахивали веслами. Десантники, не занятые греблей, 

напряженно всматривались в сторону западного берега. А на нашем берегу в Роксоланах 

светился зеленый огонек створного знака, выставленного гидрографической службой 

Дунайской военной флотилии для точного выхода десанта в назначенном пункте. Хорошим 

ориентиром для южной десантной группы стал горящий стог соломы, подожженный нашими 

самолетами западнее с. Шабо. Прошло несколько часов. Враг молчит. Значит идем пока 

незамеченными. Каждый десантник, конечно, ждал того момента, когда противник встретит нас 

огнем. Но когда застучал первый вражеский пулемет все вздрогнули огнем. Но когда застучал 

первый вражеский пулемет все вздрогнули…" Серенко Трофим Иванович - гв.капитан 

запаса"…В двухстах метрах от берега противник заметил десантные лодки и открыл по ним 

шквальный огонь. Гвардейцы-десантники быстрее покинули лодки и, ведя огонь по ходу, 

устремились к берегу противника. В стремительной рукопашной схватке противник был выбит 
из первой траншеи, устремились вперед… Слева и справа рвались снаряды, над головой 

свистели осколки и пули…"Так это было…(из воспоминаний участников Днестровской 

десантной операции)--А.В. Семенюк - пехотинец 305 батальона 83 бр.морской пехоты"…После 

того, как мы достигли берега, наши командиры, приведя нас в нужный строй, повели в атаку на 

село. Группа десантников, в которой я находился, бежала цепью по сельской улице, когда из-за 

горящего дома открыл огонь пулемет противника… В то время наша цепь частично укрылась за 

разными препятствиями. Огородом мы с Сорокалетовым обошли горящий дом и, таким 

образом, оказались за вражеским пулеметом, который все время вел огонь по нашим бойцам. 

Сорокалетов выхватил из сумки гранату Ф-1 и метнул ее в сторону пулемета. Я последовал его 

примеру и пулемет замолк. Потом мы продолжили движение вперед, бежали, стреляли по 

вспышкам выстрелов противника, кричали "Полундра!", бросали гранаты. На рассвете село 

было нами взято…" 

 

 

Подвиг на Днестре 
Подлинный героизм проявили при этом советские воины. Командир роты, старший 

лейтенант А. В. Зацепин первым достиг западного берега у села Мологи. Он увлек за собой 

бойцов и вместе с ними уничтожил гарнизоны двух вражеских дзотов, навязав врагу 

рукопашный бой. Противник  бежал, оставив много убитых и раненых. Рота захватила в плен 

80 гитлеровских солдат и офицеров. Так была обеспечена на этом участке высадка других 

подразделений. Он умер от ран 25 августа 1944года. За подвиг и мужество старшему 

лейтенанту присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Сын татарского народа 
Хафиз Зарипов с группой десантников первым высадился на берег, удерживаемый 

противником, в районе поселка Затока. Преследуя фашистов обнаружил вражеский дот.  
Который вел сильный огонь по бронекатерам Дунайской военной флотилии. Зарипов бросился 

к амбразуре и закрыл ее своим телом. Вражеский дот замолчал. 

На подступах к Белгороду –Днестровскому потребовалось проложить " коридоры" в 

минных полях. Это задание было поручено саперу А. М. Пор-тикову. Когда он обезвреживал 

последнюю мину застрочил вражеский пулемет. Пуля попала в мину. Отважный сержант 
похоронен в братской могиле в поселке Затока. В разгар боев за Белгород- Днестровский 

сержант Иван Шатров проник в центр города и на здании школы водрузил красный флаг. 
За особо выдающиеся подвиги при выполнении боевых заданий десяти воинам – 

участникам Днестровской десантой операции присвоено звание Героя Советского Союза. 

Сотни солдат и офицеров награждены орденами и медалями СССР. 

С ликованием встретили горожане 22августа 1944года своих освободителей. В тот день 

они узнали, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа Аккерман 

переименован в Белгород-Днестровский. Так называли его предки – словяне, так под этим 

названием на протяжении столетий   его знала вся Европа. 

Жители Белгород-Днестровского свято чтут память тех, кто отдал свою жизнь за свободу  

и независимость нашего края. 



 

Кербут В.В. – викладач ДНЗ "Ананьївський професійни аграрний 

ліцей" 
 

 

Н  Е  С  К  О  Р  Е  Н  І 
Ананьївське підпілля в роки 

Великої Вітчизняної  війни 
 

Як засвідчують архівні документи, підпілля було створене восени 1942 року під 

керівництвом Іллі Кузьминського. До його складу входило 17 чоловік. Підпільники мали 

радіоприймач, слухали і записували повідомлення радянського інформаційного бюро на 

листівки, які розповсюджували в найлюдяніших місцях – на базарній площі, в магазинах, на 

вулиці Мільйонній. Різними шляхами здобували зброю і відправляли в байтальські, балтські, 
жеребківські ліси. Через балтських партизан з допомогою зв’язківця Анатолія Рябчинського 

підтримували зв’язок з партизанським загоном «Буревісник», що діяв у савранських лісах. 

Надзвичайно складну місію виконували Ганна Дідок та Надія Вінницька. Їм було 

доручено входити в довір’я до поліцаїв, німецьких і румунських офіцерів і одержувати 

необхідну інформацію та доставляти її з поміж різних продуктів до діда Ганни  Дідок – 

Трохима в Байтали. Часто в мішках разом з картоплею доставлялися гранати, динаміт й інші 
види зброї. Ганна Дідок у цей час працювала офіціанткою в ресторані «Бухарест», 

розташованому в Жеребкове. 
Головним завданням підпільників було згуртувати навколо себе патріотів і, озброївшись, 

встановити тісний зв'язок з іншими підпільними групами і партизанськими загонами, щоб на 
підході Червоної Армії вдарити по загарбниках з тилу. Чимало вони зробили для того, щоб 

вселити у душі людей надію на перемогу. 

Та до кінця виконати своє завдання не встигли. У травні 1943 року румунські каральні 
органи напали на слід підпілля… 

Йдучи на зв'язок з балтськими партизанами, Микола Дроздов і Іван Виноградов на 

станції Балта несподівано натрапили на засідку фашистів. При обшуку у них знайшли пістолет і 
підроблені перепустки. Хлопці потрапили до ананьївської жандармерії. Невдовзі, 18 – 20 

травня, було заарештовано й інших підпільників. Почалися звірячі тортури і знущання. 

Головне, що цікавило ворога, - дізнатися, де захована зброя. За їхніми підрахунками, 

членами ананьївського підпілля в байтальських та жеребківських лісах було сховано майже 
дванадцять підвод зброї. Підпільників підвішували за ноги вниз головою і били гумовими 

палицями по п’ятках, під нігті заганяли голки. Потім, побитих і зранених, кидали в камери – 

одиночки, темні і вологі. Але ніщо не могло зламати підпільників, ніхто не вказав місце 

зберігання зброї. 
Тоді начальник жандармерії Тарасевич, який до війни працював завгоспом у місцевому 

дитбудинку, вдався до нелюдського вчинку. Він привіз з Байтал двох маленьких доньок Ганни 

Дідок (два та чотири роки), завів їх в камеру, де знаходилась їхня мати, витягнув пістолет і 
поставив у стіни.  

Тарасевич почав натискати на курок. Кулі лягали навкруг дитячих голівок, але нічого не 

добившись, розлючений кат виштовхнув дітей геть. 

Щоб хоч якось виграти час і дати своїм товаришам змогу перепочити, Ваня Виноградов 

вдався до хитрощів. На черговому допиті він дав згоду вказати місце зберігання зброї. 
Підпільник у супроводі двох поліцаїв і румунського унтер – офіцера вирушив у байтальський 

ліс. В лісі, Іван, скориставшись моментом, вихопив у румуна багнет і хотів нанести йому удар в 

спину, але удар пройшовся в плече. Офіцер вихопив пістолет і прострілив хлопцеві руки і ноги і 
ледь живого доставили в жандармерію. Навіть фашисти були приголомшені вчинком Івана 

Виноградова, і на деякий час дійсно припинили допити. 

В серпні 1943 року, так нічого і не добившись від підпільників, їх відправили в 

Тираспільську в’язницю, де у вересні над ними відбувся суд. Іллі Кузьмінському, Дем’яну 



 

Дробінкову, Шурі Сенченку, Івану Виноградову, Володимиру Єрмоленку та зв’язківцю з 
балтськими партизанами 16-річному Анатолію Рябчинському рішенням військово – польового 

суду було винесено смертний вирок. Іншим – вічна каторга та довгі роки тюремного 

ув’язнення. 

Збереглося фото, зроблене біля стіни Ананьївської жандармерії перед відправкою 

підпільників у Тираспільську в’язницю. На фото в першому ряду знаходяться найбільш 

«небезпечні»: Ілля Максимович Кузьмінський, член КПРС з 1918 року, керівник підпілля; 

далі Дем’ян Дробинков, який до початку війни працював охоронником на Ананьївському 

лікеро – спиртному заводі. Олександр Сенченко (Кутик) та Іван Виноградов ( 17 років) – 

вихованці дитячого будинку м. Ананьєва. Володимир Єрмоленко (16 років). Всі названі вище 

як особливо небезпечні, були закуті в кайдани єдиним ланцюгом: замок цього ланцюга висить 

на правій руці  Єрмоленка, а ліва рука перебита на допиті. 
У другому ряду цього фото (зліва направо) – Павло Кудашов та Борис Топор, яким 

вдалося втекти з Тираспільської в’язниці. Далі: Василь Буженко, Надія Вінницька, Ганна 
Дідок, Олександр Шевченко, Микола Дроздов. 

В листопаді 1943 року всіх, кому було винесено смертний вирок, розстріляли в 

Колкутовій Балці біля Тирасполя. 

В березні 1944 року німці, не довіряючи румунам, взяли в’язницю в свої руки. Почалося 

масове знищення всіх арештованих, незалежно від строків ув’язнення. Всього було знищено 

близько 5000 чоловік. Як розповідали очевидці, нищення людей тривали майже два тижні. Як 

згадують тираспільчани, земля в місці розстрілів стогнала і ворушилася кілька днів, бо засипали 

напівживих. 

В 70-80-ті роки в Ананьєві було чимало зроблено для увічнення пам’яті членів згаданого 

підпілля. Рішенням сесії міської ради від 19 лютого 1975 року на честь 30 – річчя Перемоги ряд 

вулиць і провулків перейменовано. Відтоді вони стали носити імена героїв – підпільників: 

Василя Буженка, Івана Виноградова, Володимира Єрмоленка. Пам'ять шістьох, розстріляних в 

Колкутовій Балці Тирасполя – Іллі Кузьмінського, Дем’яна Дробинкова, Олександра Сенченка, 
Івана Виноградова, Володимира Єрмоленка, Анатолія Рябчинського – увічнено на 

меморіальному комплексі в Тирасполі. 

  



 

  

Єрмоленко Володимир 

  



 

 

Хата на сьомій сотні Ананьєва, де збиралися підпільники  

  

Кузьмицький Ілля Микитович Дідок Ганна Миколаївна  

 



 

 

  

 

 

 

 



 

Кодимщина в роки Великої Вітчизняної війни (І941-1945рр.) 
 

Війна... Скільки лиха і сліз принесла вона в кожну сім'ю, скільки скалічила 
людських душ, скільки зруйновано, спалено, понівечено там, де ступала нога 
фашистських окупантів. Війна в пам'яті народу — це концтабори, загублені в застінках 
гестапо люди, розстріли, страти... 

Вони вели війну в тилу ворога. 

- Говорить Москва. Сьогодні 22 червня 1941 року, о четвертій годині ранку без 
оголошення війни... 

Одразу ж після цього повідомлення у Кодимі і селах району люди збиралися на мітинги, 

одностайно заявляли про свою готовність захищати Вітчизну. 

В перші ж дні війни на фронт пішло 760 кодимчан. Незважаючи на нальоти фашистської 
авіації на залізничних станціях Кодима, Слобідка, Абомеліково організовано проходила 
евакуація державного і колгоспного майна. 

Особлива увага приділялась охороні колій, вокзалу, під'їздів до них. Під охорону були 

взяті держустанови, телеграф, телефонна станція, охоронялися від пожеж поля, де дозрівав 

щедрий урожай. 

На автодорогах, залізниці були створені бойові пости з добровольців. Вони цілодобово 

чергували, забезпечували безперебійний рух залізничних потягів. На дахах висотних будинків, 

водонапірних башнях діяли пости нагляду. 

До середини липня евакуація військових складів, крім артилерійського, що раніше був 

евакуйований із Івано- Франківська у Кодиму, в основному була завершена. Артсклад 

заходився на Лисій Горі (за селом Лисогірка). Невивезені снаряди, боєприпаси терміново 

ліквідували, а ті, що не були знешкоджені, підпільники згодом використали для виготовлення 

вибухівки. 

Коли над Кодимою нависла загроза фашистської окупації 
були відкриті склади з зерном, продовольством, колгоспні комори, магазини. Все 

роздавали жителям, щоб не потрапило ворогові. Що можна було — вантажили у ешелони, на 

автотранспорт. Частину продовольства вивозили в ліс і ховали в сховищах та погребах. Цю 

роботу проводили ті, хто залишався в тилу для підпільної роботи. 

В середині липня 1941 р. Кодима опинилася під загрозою захоплення гітлерівськими і 
румунськими військами. Радянські частини під натиском переважаючих сил ворога змушені 
були відступити. Виконуючи наказ командування висадити в повітря залізничну станцію, 

молодший лейтенант П. П. Красовський прийняв нерівний повітряний бій з гітлерівцями і 
загинув смертю героя. 

У небі над Кодимою в ті дні воював з фашистами прославлений льотчик-винищувач О. 

М. Покришкін. Згодом у своій книзі „Небо війни" він згадує: 
„Летимо на Кодиму. Тут наша розвідка виявила велику колону ворожих військ. Наказ - 

нанести штурмовий удар. Збив ворожий літак..." 

Під артилерійським обстрілом, бомбардуванням ворожої авіації йшла відправка 

залізничних ешелонів на схід. Викликавши вогонь на себе в районі міжколгоспбуду, радянські 
воїни загинули, але не відступили ні на крок. 

Тільки в бою за стратегічний об'єкт ~ Сербівську водокачку загинуло 167 воїнів. 

22 липня в Кодиму вдерлися гітлерівські загарбники. І хоч окупанти встановили в 

селищі нечуваний режим терору, його жителі не скорилися. 

Значний вклад у боротьбу з окупантами внесли народні месники та партизани. 

Хто ці люди? 

В цих матеріалах використані дані з Одеського обласного а також Кишинівського, 

Рибницького архівів та свідчення очевидців. 

За даними Одеського архіву в Кодимському районі діяло 5 підпільних груп та один 

партизанський загін, але фактично на Кодимщині (за матеріалами краєзнавця О. Скокова було 

понад 20 таких груп і осередків, три партизанські загони (Кривенцова В. В., Громазюка І. О., 

Мурзіна Д. Б.) 



 

Ядром їх була сільська інтелігенція до якої приєднувалися колишні керівники колгоспів 

та сільрад, офіцери, сержанти і солдати кадрової служби (які втекли з полону). 

Підпільники встановлювали зв'язки з працівниками лісництв, залізниць, особами, що 

працювали в багатолюдних місцях - клубах, на базарах, у млинах, олійнях тощо. 

Вони збирали цінну інформацію, яка передавалась у штаби фронтів, здійснювали 

диверсії на залізниці, розповсюджували листівки. 

с. Лисогірка. Тут діяла підпільна група, яку згуртували вчителі Федір Палій та Адам 

Бєлінський. До неї увійшли Ганна Палій (Красовська), Марія Белінська (Плохотнюк), Іван 

Плохотнюк (дочка і син повішаного І.С. Плохотнюка), Ольга Плохотнюк (Морочківська), 
Констянтин Бушанський, Василь Коломієць. Пізніше до них приєдналися капітан Федір 

Олійник, Василь Сідлецький, Ганна Пашкевич, Ніна Цуркан, Семен Олійник. 

Іншу молодіжну підпільну групу організували офіцер В.Й.Грушецький та вчитель 

О.М.Пражина. До неї ввійшли: брат В.Й.Грушецького - Леонід, дружина О.М.Пражини - Надія 

Пражина (дочка Ф.Т. Палія), брати Василь та Микола Лукови, Станіслав Жебровський. 

Згодом ці дві групи об'єдналися в одну. 

смт. Кодима. В Кодимі боротьбу з окупантами очолив офіцер Василь Кривенцов та 

парторг Степан Удович. До підпільної групи ввійшли Федір Ковалічук, Олександр Гусєв, Євген 

Демченко, Микола Коберник, Борис Герасимчук та інші. Наприкінці 1942 р. кодимська 

підпільна група об’єдналася з лисогірською, утворилася ціла підпільна організація. її очолив 

В.В.Кривенцов. 

с. Котовці. Організаторську роль взяв на себе директор школи Д.І.Пташенчук. Це він 

був у списках генштабу, розміщав і надавав допомогу парашутно-десантним групам, що 

закидались у наш район. 

с. Грабове. Тут переховувся від фашистів вчитель Ф. Г. Палій, його дружина Ганна 

Іванівна. Це вони зв'язалися з керівником підпільної групи І. О. Громазюком. А дружина 
Громазюка Тетяна Іванівна (Репчевська), теж вчителька, допомагала чоловікові розмножувати 

листівки. Вчитель О. О. Гриневич повідомляв про рух військових ешелонів, зв'язувався з 
іншими підпільниками - С. О. Альошиним, залучив до групи бригадира К. К. Джміля. В групу 

входили вчитель Баштанківської школи Ф.К.Заєць, офіцер В.Є.Кирилішин. 

с. Будеї. В кінці 1941 р. в с. Будеях була створена підпільна група. Організував групу 

старший лейтенант прикордонних військ Курбала Василь Васильович, який опинився на 

окупованій території в результаті важкого поранення. До складу групи входили В. В. Курбала, 
А. Н. Джевацький, Г. М. Левицький, О. А. Курбала, Затьковська Е. Д., Яновський И. С., 

Плохотнюк І. І, Михальський М. А. 

Підпільники встановили зв'язок з радянськими розвідниками, що діяли під керівництвом 

Соболева і всіляко допомагали їм. 

В лютому 1944 р. підпільна, організація Курбали подала допомогу парашутно-десантній 

групі, яку очолював Мурзін Д. Б. 

В кінці лютого 1944 р. Мурзін і Курбала створили великий 

партизанський загін, який наніс окупантам великих втрат. Тільки 

23 лютого 1944 р. партизани знищили більше 200 окупантів. 

Даян Баянович Мурзін закінчив війну в Чехословаччині. 
В цій країні його ім'я овіяне легендами. Почесний громадянин 

багатьох чехословацьких міст, кавалер вищих бойових орденів 

цієї країни - небагато удостоєних такої шани. 

Фашисти по своєму високо „оцінили" військові заслуги 

Мурзіна: за його голову вони визначили премію в мільйон марок. 

Кадровий офіцер Радянської Армії Мурзін після визволення 

Кодимського району командував інтернаціональною 

партизанською бригадою імені Яна Жижки. Намісник Гітлера в 

Моравії генерал Франко інформував Берлін про бойові дії 
партизан. І тоді в Моравію був направлений нацистський 

"диверсант номер один", улюбленець Гітлера Отто Скорцені. 
Гітлерівці розробили детальний план знищення бригади, але про 



 

підготовлену Скорцені операцію стало відомо Мурзіну, і він завчасно дав загонам наказ 
передислокуватися до словацького кордону, де діяли більші партизанські сили. Через деякий 

час бригада повернулась на старе місце і взяла під свій контроль весь Валашський край. 

Партизанами був викрадений високопоставлений воєноначальник, який дав цінні відомості про 

розташування військ в районі озера Балатон. Одержані відомості були передані в штаби 1-го, 2-

го, 3-го і 4-го Українських фронтів. За проведення цієї операції майор Мурзін був 

нагороджений орденом "Вітчизняної війни І ступеня". 

Після війни Д. Б. Мурзін жив в Уфі і працював помічником прокурора Башкирської 
автономної республіки. 

с. Серби. У цьому селі роль об'єднувальної ланки відіграла вчителька Г. М. Федоренко, 

історик С. І. Голуб, голова колгоспу П. К. Швець, вчителька молодших класів Ф. М. Гречанюк 

(Пташенчук), С. П. Шелудько. Керував ними П. К. Швець. 

смт. Слобідка. В листопаді 1941 р. на залізничній станції Слобідка з ініціативи Б. М. 

Романова, С. Ф. Войнова і А. Н. Муляра була створена комсомольсько-молодіжна група 

„Чайка". Машиніст І. Н. Загорський та В. Ф. Войнов (брат С. Ф. Войнова) здійснили ряд 

диверсій, які призвели до затримки поїздів з вантажами. Стрілочник А.Г.Гутаров влаштував 

аварію маневрового паровоза. Станційна робітниця В. В. Чабан роздобула чисті бланки, які 
потім використовувались для оформлення документів, що давали право доступу до станційних 

об'єктів. 

Згодом Б. М. Романов і А. II. Муляр зібрали радіоприймач, з допомогою якого приймали 

повідомлення Радіо інформбюро про події на фронті. В березні 1942 р. група зросла до 20 

чоловік. Пізніше вона роз'єдналася на дві невеликі групи - „Чайка" і „Крила Рад". 

с. Олександрівна. Організатором підпілля тут став вчитель Ф.К.Швець. В групу входили 

вчитель Л.Т. Носач; студент О.Т.Степовий. 

с. Писарівна. Тут діяли окремі осередки, які знаходились в суворій конспірації, тому що 

в селі містилася жандармерія, правління комендатури і гестапо. Лише після війни стало відомо, 

що у підпіллі були директор ніколи Н. І. Коломієць, вчителька Є. І. Фрідман. Н. В. 

Цуркан - студентка Одеського педінституту. 

с. Баштанні в. В групу створену вчителям Ф. К. Зайцем увійшли його колеги Л. І. 
Рибницька (Сідлецька), Є. І. Гречанюк, а також офіцер В. О. Кирилішин. 

с. Федорівна. Осередок очолювали редактор районки В. Б.Рожко, завідуючрій клубом 

І.М.Коломієць, який зі своїм батьком тримав звязок з капітаном Олійником. Тут 

використовувалась явочна квартира Ф. Плохотнюк. 

с. Лабушне. Підпільну групу створили вчителі-брати Василь Григорович та Петро 

Григорович Урсулови. Сюди входила і дружина Василя, вчителька молодших класів Ольга 

Іванівна. 

с. Стримба. Підпільний осередок очолив Є.КСтепнянський. В групу ввійшли 

А.А.Бершадський, А.Н.Трегубчак, М.П.Токан, Ф.П.Токан, А.В.Бендас, І.М.Колісник, 

Ф.І.Менчуков. 

с. Пиріжна. Осередок пиріжнянських підпільників очолював Й.С. Пенчак. До групи 

входили Г.Ф.Петрик, М.Н. Бурдейний, К. С.Пантелішин. 

В лютому 1944р. в район "Чорного лісу" біля с. Пиріжної було закинуто парашутно-

десантну групу, якою командував капітан М.К.Романов. Підпільники Пиріжної об’єдналися з 
групою Романова. В результаті утворився партизанський загін. 

Крутянських патріотів згуртували М. Полубичний, Б. Станковський. У Петрівці - І. 
Бордюжа. 

Поєднувальною ланкою партизанського підпілля були лісничі і лісники,єгері і лісоруби, 

обхідники та просто робітники. Вони зустрічали і переховували парашутистів, підпільників, 

воїнів, що втекли з полону ~ лісник Будеївського лісництва О. Й.Морочківський, його донька 
Ольга, лісник О. К.Стенянський, його дружина Устина Данилівна з Стримби, сім"я лісника 
М.П.Євтодія з Семенівки, К.К.Джміль. 

Лісники-обхідники лужансько-пиріжнянського обходу Г.В. Савранчук, П.К.Семенюк, 

лісник-агроном Сироветников, обхідник В.А.Гуйван з с. Рибки, єгер М.І.Плохотшок з 



 

Лисогірки, лісоруб Ф.П. Плохотнюк, лісник Слобідського лісництва Бурдейний, - це люди, які 
зробили ВЕЛИКИЙ внесок у звільнення Кодимщини. 

Третьою опірною ланкою підпільників були залізничники, які повідомляли про рух 

потягів з живою силою та технікою ворога. Бригадири шляхів, обхідники, стрілочники, чергові 
стали вагомою силою у визвольному русі. Серед них батько капітана Ф.С.Олійника - обхідник-

стрілочник С.А.Олійник, бригадири шляхів М.М.Яремчук, В.Крисько, К.Куцак. 

15 грудня 1943 року замучені, розстріляні, а потім розіп’яті на шибеницях командир 

підпільної групи Василь Васильович Кривенцов, член групи, майстер по ремонту зброї 
Олександр Олександрович Гусєв. Також страчено заручників - дружину командира диверсійної 
групи Василя Григоровича Сідлецького - Ганну Іванівну Пашкевич, рідного брата вчителя 

Адама Мар’яновича Бєлінського - Яна Мар’яновича Бєлінського, а також тестя Адама 

Бєлінського — Івана Стратовича Плохотнюка з Лисогірки. 

На залізничній станції Слобідка у березні 1944 року був розстріляний керівник 

підпільної групи "Чайка" Сергій Войнов. Після виявлення списку керівників і членів підпільної 
групи заарештовані А.Н.Муляк, Б.М.Романов, В.Л.Сорочинський, Н. Прут, Мурга, А.Т. 

Грушельницький. Всі вони також розстріляні. 
Після арештів та катувань 5 березня 1943 року в м.Котовську розстріляно командира 

Грабівської підпільної групи Івана Омельяновича Громазюка та заступника командира Кузьму 

Калістратовича Джміля, членів групи Степана Олексійовича Альошина та Олексія 

Олексійовича Гриневича, вчительку Баштанківської школи Л.І.Рибницьку (Сідлецьку). 

Ці люди внесли великій вклад в справу визволення нашої Батьківщини, нашого краю. 

Діючи в тилу ворога, вони разом з воїнами Червоної Армії наближали День Перемоги. 

На жаль багато месників загинуло і багато тих, хто тоді вижив у цій борні, вже теж немає 
серед нас. Дуже прикро, що наведені вище дані неповні, не всі прізвища названі тому, що цей 

період ще недостатньо вивчено. Але імена тих, хто боровся з ворогом вічно житимуть в нашій 

пам'яті та пам'яті нащадків 

 

Василь Васильович Кривенцов 

(командир кодимських підпільників та партизан) 

До війни Василь Васильович закінчив Харківське військове училище і був офіцером 

Червоної Армії. Коли розпочалася війна він служив у Кодимському гарнізоні. 
Від шлюбу з Тетяною Янківською є син Василь (за професією - лікар). Тетяна працювала 

вчителькою в Кодимській школі №1, а її мати Зінаїда Іванівна працювала сестрою - 

господаркою у лікарні. 
Перед війною В.Кривенцов переніс складну операцію і за станом здоров’я не був 

відправлений на фронт, а залишений для організації підпільно-диверсійної роботи у нашому та 

сусідніх районах Вінницької області. 
Коли Кодима була окупована Василь Кривенцов влаштувався механіком в МТС. 

Відремонтувавши машину, він одержав від Луцика (колишній агроном, при німцях працював 

старостою примарії) документи, які свідчили, що він розшукує розкрадене обладнання заводів. 

На цій машині В.Кривенцов об'їздив всю навколишню територію і зв'язувався з людьми, 

яким можна довіряти. 

Незабаром у Кодимі утворилася підпільна група, до якої входили: В.В. Кривенцов 

(командир), С.О. Удович, Ф.П. Ковальчук, О.О. Гусєв, Є. Демченко, М.Коберник та інші. 
Мати Тетяни - Зінаїда Іванівна перейшла працювати в примарію (міську раду) 

друкаркою, де оформляла паспорти (по всьому району тоді йшла реєстрація паспортів) і після 

підписання Луциком віддавала їх Кривенцову для полонених червоноармійців. Ще вона 

друкувала листівки, які потім підпільники розповсюджували в людних місцях. 

В цей період майже в більшості сіл району вже були утворені підпільні групи. 

Наприкінці 1942 р. Кодимська підпільна група об'єдналася з двома лисогірськими 

підпільними групами Ф.С.Олійника та В.Й. Грушецького. Командиром об'єднаної групи був 

обраний В.В.Кривенцов. А у липні 1943 року відбулася нарада представників всіх підпільних 

груп нашого району та сусідніх районів Вінницької області, на якій було прийнято рішення 



 

об'єднатися. Командиром об'єднаної підпільної 
організації став В. Кривенцов, начальником штабу - Ф. 

Олійник, а комісаром В. Удович. 

Майже щоночі підпільники збиралися у 

визначеному місці для виконання бойових операцій. 

Проводились диверсії на залізниці, підпільники 

знищували підготовлені для ворожих військ запаси сіна 

та продовольства, розповсюджували звернення 

Радіонформбюро. 

Осінню 1943р. В.Кривенцов дав завдання 

Є.Демченку та М.Кобернику доставити вибухівку, 

детонатор і бікфордів шнур з Грабового в Кодиму. 

Повертаючись з бойового завдання вони потрапили в 

жандармську засідку... 

Боячись, що Коберник і Демченко не зможуть 

витримати катувань і видадуть інших підпільників, та в 

звязку з посиленням переслідування окупантів, було 

прийнято рішення перейти до партизанської боротьби. 

Базою загону В.Кривенцова стало с. Луги 

Вінницької області. Василь Кривенцов мав зв'язок зі 
штабом партизанського руху фронту, тому іноді в нічний час у ліси Кодимського та 

Чечельницького районів повітрям засилалися диверсійні групи. Крім того, з літаків скидали 

боєприпаси, обмундирування, медикаменти, а це все потім доставляли на бази партизанських 

загонів поблизу сіл Луги та Будеї. 
У грудні 1943 року румуни напали на слід підпільників. Були заарештовані О.Гусєв, 

І.С.Плохотнюк, Я.Бєлінський, Г.Пашкевич. Василь Кривенцов, йдучи з Лугів до сербівської 
водокачки, на якій був радіозв'язок зі штабом, провалився в воду. Він вирішив зайти додому в 

Кодиму переодягтися та обігрітися. Дуже простудився, тому вирішив залишитися ночувати. А 

наступного ранку хату оточили румунські солдати. Тікати було нікуди. Босого і роздягнутого 

його вивели на сніг і почали бити. 

А 15 грудня 1943 року В.В. Кривенцова, Г.У.Пашкевич, І.С.Плохотнюка, 

Я.П.Белінського було повішано на телефонних опорах залізничної станції. О.О. Гусєва 

окупанти розстріляли. 

Сьогодні ім'я В.В.Кривенцова носить вулиця у м. Кодимі. 
 

Олександр Олександрович Гусєв 

Його батьки переїхали з Росії в Кодиму після революції. В їх сім'ї виховувалось п'ятеро 

дітей, найменшим з яких був Сашко. Сім'я поселилась в будинку, який виходив на вул., Леніна, 

а присадибна ділянка - на Червоноармійську, що у подальшому відіграє важливу роль у 

підпільній роботі О. О. Гусєва. 

Наприкінці 30-х років Гусєв одружився з кодимчанкою Людмилою Сергіївною 

Верховською. У їх сім'ї було троє дітей. Олександр славився як майстер на всі руки. Він 

працював наладчиком, слюсарем-регулювальником швейних машин і токарних верстатів, міг 
відремонтувати ваговимірювальні прилади, годинникові механізми, досконало знав різні види 

зброї. Перед початком війни був відмінним стрільцем, неодноразово ставав чемпіоном району 

зі стрільби з пістолета, бойової і дрібнокаліберної гвинтівок. 

Коли Олександр одружився, батьки виділили йому ділянку на їх садибі під спорудження 

будинку з виходом на вулицю Червоноармійську. До початку війни добудувати будинок не 

встигли і підпільники використовували його як явку,  

Гусєву допомагала рідна сестра його дружини Дарія Сергіївна Балановська (Верховська). 
Вона тримала корову і приносила в багатодітну сім'ю молоко, тому була частим гостем у 

будинку Олександра. Виносила вона залишки молока до поїздів (іноді їй допомагала 13-літня 

Ольга Пантелеймончук). 



 

Це використали Гусєв і 
Кривенцов, зробили Дарію Сергіївну 

зв'язковою, просили її слідкувати за 

рухом поїздів, вантажів. Ці відомості 
Дарія Сергіївна і Ольга Пантелеймончук 

повідомляли Гусєву, а він передавав їх 

Кривенцову. У дім заходили з боку 

вулиці Леї^ща, а виходили на 

Червоноармійську. 

Дружина Гусєва працювала 

закрійницею і швеєю. Під виглядом 

клієнтів Кривенцов направляв до Гусєва 

своїх людей. Часто сюди за дорученням 

Кривенцова навідувалася Марія 

Володимирівна Шутурминська, яка 

приносила відомості про рух поїздів, 

повідомлення Радіоінформбюро. 

Мати Олександра Гусєва до війни 

працювала у готелі, а М. В. 

Шутурминська там була 

техпрацівницею. Коли в Кодиму 

увійшли окупанти, у готелі під виглядом 

відрядженого зупинявся заготівельник 

сільгоспродукції чи роз'їзний механік від МТС Василь Григорович Сідлецький, тому вони були 

знайомі з ним. 

Коли в 60-ті роки будинок матері Гусєва знесли, бо на його місці споруджувався 

двоповерховий, під підлогою знайшли зброю. Це є підтвердженням того, що О. О. Гусєв 

допомагав підпільникам у роки окупації. Після розстрілу залишилась дружина з трьома 
неповнолітніми дітьми. Сьогодні вони проживають за межами Кодими. 

На ознаменування 30-річчя Великої Перемоги іменем героя- патріота О. О. Гусєва 

названа площа, де встановлений пам'ятник воїнам-визволителям і партизанам, які загинули в 

роки Великої Вітчизняної війни. 

 

Підпільниця Ганна Пашкевич 

В лавах народних месників Одещини самовіддано воювали жінки. Багато з них віддали 

своє життя. Серед загиблих жінок була і Ганна Іванівна Пашкевич. У нашому місті її ім'я 

носить привокзальна площа. 

Народилася Ганна Іванівна у 1919 році в с. Лисогірка нашого району в простій 

селянській сім'ї. Працювала в колгоспі. За три роки до війни вийшла заміж за 

військовослужбовця Івана Несторовича Беруна. У цьому шлюбі народилася дочка Світлана. 

У перші дні війни смертю хоробрих загинув чоловік Ганни Пашкевич — Іван. Коли вона 

отримала цю страшну звістку, то вирішила мстити окупантам. 

За розповіддю вчительки з Лисогірки, Броніслави Йосипівни Палій, Ганна Пашкевич 

була не тільки красивою, а й по силі могла змагатися з будь-яким чоловіком. Не було їй рівних і 
коли виходили у поле з сапами, і коли починали збирання хлібів. 

Під стать Ганні був і Василь Григорович Сідлецький — здоровий, сильний, хоробрий. 

Він запропонував їй руку і серце. Було це у 1942 році. За доносами у примарію окупантам стало 

відомо, що Сідлецький зв'язаний з партизанами. Румуни і поліцаї почали його переслідувати. 

Ганна під виглядом заготівлі дров носила йому в ліс їжу, одяг і повідомляла про обстановку в 

селі. Коли підпалили примарію, хтось заявив, що це робота „розбійника Сідлецького" і його 

друзів. 

А вночі арештували всю сім'ю Ганни Пашкевич. До хати під'їхало двоє саней... Це були 

румуни та поліцаї. Забрали Ганну з двома дітьми (за тиждень до арешту в неї народилася друга 

дочка Тетяна), матір Єфимію, сестру Ольгу і брата Олександра.  



 

На санях їх відвезли до Кодими. Самого Василя Сідлецького вдома не було. Багато 

героїчних вчинків на рахунку партизана Василя Григоровича Сідлецького. А його другом і 
першою помічницею була дружина Ганна. Після допитів і тортур її направили у кімнату 

попереднього утримання, яка знаходилася в „голуб'ятні" — в саду біля міського стадіону, на 

території хімчастини. 

Василь Сідлецький, підпільники Лисогірської групи та партизани зробили декілька 
спроб звільнити всіх ув'язнених, але з прибуттям німецького карального загону, охорона дуже 

була посилена. Було встановлено комендантську годину. Всі спроби звільнити арештованих 

виявилися безуспішними. 

Сім'ю Ганни Пашкевич зачинили в неопалюваному приміщенні, і її мати почала просити, 

щоб відпустили чотирирічну Світлану та десятиденну Тетянку. Сама Ганна в цей час була на 
допиті. Пожалівши дітей, літній солдат-румун дозволив сусідці Марії Чабан з дітьми втекти. 

Через декілька днів додому повернулася мати Ганни і повідомила сусідам, що її дочку 

застрелили і підвісили на привокзальному пероні. 
Місцевий житель Ф.П. Волинський, очевидець цієї трагедії, розповів, що Ганну з 

„голуб'ятні" везли румуни. Коли один з них підійшов до неї і потягнув до шибениці, вона 
вдарила його ногою, а другого румуна схопила за горло і почала душити. Тоді офіцер СС, який 

стояв поруч, вихопив пістолет і впритул вистрілив у Ганну. Вона впала на землю мертвою. 

Неживою її підвісили на шибеницю, яка була прилаштована до труби водонапірної башти. Тоді 
ж були підвішені до шибениці на стовпах, що тяглися вздовж залізниці і всі розстріляні 
партизани. 

Патріоти за наказом примарії висіли близько двох тижнів, потім їх поскидали у сани і 
відвезли на старе кладовище. Лише після звільнення їх перезахоронили в саду військкомату, 

потім — на площі біля Будинку культури, а пізніше на площі Гусєва. 

Так загинула Ганна Пашкевич, жінка, яка мала ростити дітей, але стала на шлях 

боротьби з ворогом. Вона не скорилась і в останні хвилини свого життя. Такою і залишиться в 

пам'яті тих, хто її знав — мужньою, сильною, але водночас красивою, з довгою пухнастою 

косою на плечі. Жінка-легенда, дружина партизана. 

 

Страчений, але не скорений 

Серед страчених в ніч з 14 на 15 грудня 1943 року був 74 річний Іван Стратонович 

Плохотнюк — батько підпільника Івана Плохотнюка. 

Іван Стратонович Плохотнюк народився у 1869 р. в с. Лисогірка. Був батьком 

чотирнадцяти дітей. 

Природа наділила Івана Стратоновича міцним здоров'ям. Він був сильною людиною - 

учасником російсько-турецької, і російсько-японської війн, Першої Світової війни, та 

громадянської. У громадянську війну загинуло два його сини Іван і Стратон, а в перші дні 
Другої Світової війни загинув син Сава. Багато дітей померло у роки голодомору. За два роки 

до війни померла дружина Софія Йосипівна, на здоров'ї якої позначився голодомор 1933 р. 

Адже тоді в один день у них померло троє дітей. А через шість років безвісти пропали сини 

Олексій та Степан. Все це підірвало здоров'я Софії Йосипівни. 

Син Івана Стратоновича - Іван (до війни працював вчителем), який був одружений з 
донькою лісника Будеївського лісництва Ольгою Морочківською, мав зв'язок з її батьком. 

Олександр Йосипович пізніше розповідав, що Іван, приходячи в гості приносив цінну 

інформацію про рух поїздів, а його батько Іван Стратонович повідомляв про справи на складі, 
де він працював. 

Донька І. С. Плохотнюка Лукерія розповіла, що батько часто приходив додому 

втомленим. Він був занепокоєний тим, що до нього вночі не приходили „гості" з сином Іваном. 

А коли вони „чистили" склад - знову занепокоєння, щоб не спіймали румуни. 

Поряд з продуктовим складом знаходилися вівце та молочнотоварна ферма, свинарник. 

Вночі партизани приїжджали підводами і "отоварювались". Після кожної крадіжки сторожу 

влаштовували допит. Його били, але окупантам він казав, що нічого не бачив, не знає, не чув. 

Його заарештували, коли зі складу взяли кілька тушок свинини та яловичини і хтось повідомив, 

що в цьому винен сторож. Крім цього, стало відомо про підпільну роботу його зятя Адама 



 

Бєлінського та сина Івана. Але і на цей раз діда сильно побили, він нічого не розповів і його 

відпустили. 

А на початку грудня 1943 р. в Кодимі та інших селах почалися арешти, облави. Івана 

Стратоновича знову заарештували разом з Кривенцовим В. В., Гусєвим О. О. Бєлінським Я. М. 

та Пашкевич Г. І. 
У Кодиму прибув каральний загін. Заложницями були взяті і доньки І. С. Плохотнюка 

Феодосія, Лукерія та Марія. Та вони відмовлялися від усього і їх звільнили. 

Вони часто ходили до батька, носили їжу та чистий одяг. Батько був весь у крові, білизна 

прилипла до тіла і він не міг її зняти. Він відправляв їх додому, боячись щоб і їх не закрили, 

казав що живим звідси напевно не вийде, але нікого не видасть. Сину Івану передав, щоб той не 

приходив і попередив всіх підпільників. 

... Його привели до шибениці, яка була на площі біля вокзалу. Іван Стратонович сам собі 
накинув на шию зашморг, зняв шапку і сказав: „Люди, прощайте, пам'ятайте нас живими..." Він 

хотів ще щось сказати, але з-під його ніг вибили стільця і через хвилину перестало битися серце 
патріота. Про страту розповів Пилип Прокопович Волинський, який 15-річним юнаком 

спостерігав її. Хлопчина таємно підкрався до місця розправи і до подробиць розповів цю 

жахливу історію. 

Син Івана Стратоновича - Іван Іванович Плохотнюк (підпільне ім'я Павлуша) дивом 

уникнув страти і залишився живим. Він врятувався завдяки друзям-зв'язковим Жебровському 

С. П. та Плохотнюку Ф. П., які його попередили, що в селі ідуть арешти. Фашисти розшукували 

його, але безуспішно. 

Після звільнення Кодимщини Іван Іванович Плохотнюк працював учителем, директором 

школи у Будеях. В його сім'ї двоє дітей - син Едуард після закінчення Кишинівського 

політехнічного інституту працював у Німеччині, а донька Алла працює лікарем у м. Котовську, 

ій він сказав: 

- "Ліс мене врятував від шибениці, він мені дорогий, піду працювати лісником". І став 

таки лісником після закінчення лісової академії. Вийшовши на пенсію, 1.1. Плохотнюк не 

залишав лісове господарство ще десять років. 

А сьогодні ростуть внуки, правнуки та праправнуки підпільників-партизан - батька та 

сина Івана Стратоновича та Івана Івановича Плохотнюків, бійців невидимого фронту. 

 

Брати Белінські 
У сім'ї лисогірського селянина Мар'яна Бєлінського було двоє синів - Ян та Адам. 

Ян Мар'янович Бєлінський служив офіцером, виховував синів Валерія та Альбіна. За 

причини репресії його дядька, він був звільнений зі Збройних Сил і перед війною проживав 

поблизу Києва, працював на заводі. Коли ж почалася війна сім'я переїхала в Лисогірку, де на 

той час проживала мати. У дорозі захворіла на запалення легень дружина Яна Мар'яновича і 
незабаром померла. Ян, щоб вижити займався підсобним господарством. Коли Лисогірка була 
окупована, почали створюватися підпільні групи, в одну із них спочатку вступив брат Яна 

Адам, якого обрали комісаром, а потім керівником. Ян завжди допомагав брату Адаму. 

Минав 1943 р. У селі з'являлися листівки, відбувалися диверсії на залізниці. У примарії 
було викрадено список людей на відправку в концтабори, а будинок підпалено. Почалися 

облави і арешти. Адама попередили і той втік, з'являючись вдома тільки вночі. А незабаром у їх 

дім увірвались жандарми, допитували Яна, а потім заарештували як заручника. Мати з онуками 

переховувались у сусідів. Феодосія Пташенчук розповіла, що коли вона понесла йому їжу, то 

побачила його скривавленого, побитого. Ян сказав, що брата не видасть, хоч і не залишиться 

живим. Йому голками кололи п'яти, заганяли під нігті, руки затискали у дверях, але брата він не 
видав... 

А незабаром на залізничній станції Кодима очам Феодосії Пилипівни відкрилась 

жахлива картина. На шибеницях гойдались людські тіла. По довгому вовняному шарфу, на 

якому запеклася кров, вона впізнала Яна. А на пероні залізничної станції Кодими, на 
водозаправній трубі висіло тіло жінки в скривавленій сорочці з довгою косою. На грудях її 
виднілись плями замерзлого молока. Це була Ганна Пашкевич, жінка, що мала немовля, якому 



 

не виповнилося і двох тижнів. Пізніше виявилось, що в цей же день були страчені Василь 

Кривенцов, Олександр Гусєв та Іван Плохотнюк. 

Сиротами залишилися сини Яна - однорічний Альбін і трирічний Валерій. Після 

звільнення Лисогірки Валерія взяв на виховання Адам, а молодшого Альбіна виховала сім'я 

Станіслава та Марії Жебровських (родичів). 

Адам Мар'янович Бєлінський після закінчення середньої школи № 1 у Кодимі став 

курсантом військового училища, але через репресованих родичів його, як і брата відрахували з 
військового училища. Він вступив до Тираспольського педінституту. Мав здібності до 

математики, фізики, ретельно вивчав німецьку мову, що потім відіграло важливу роль у його 

підпільній роботі. З початком війни пішов на фронт. Потрапив в оточення, потім табір 

військовополонених звідки втік завдяки знанню німецької мови. 

Взимку 1942 р. він з'явився в селі, де зустрів своїх вчителів - подружжя Паліїв, І. 
Плохотнюка, його сестру Марію та інших, які познайомили його з В. Г. Сідлецьким. 

Коли в 1943 р. почались арешти, Ф. Т. Палій та А. Бєлінський змінили місце 
проживання. 

Підпільниця Н. В. Цуркан вийшла заміж у Писарівку, де поміняла паспорт на прізвище 
Воронюк, І.І. Плохотнюк переїхав в Будеї, де одружився з О. О. Мрочковською. 

О. М. Пражина переховувався в с. Грабовому у рідних дружини, В. Г. Сідлецький - у 

лісника Панчини, в с.Лабушне 13 річний син якого Андрій був зв'язковим. 

Дивом врятувалися брати Грушецькі. 
Підпільники регулярно підривали потяги з технікою, чергували на переїздах ночі 

напроліт. Одного разу на світанку, коли Адам зайшов до матері переодягтися і зігрітися, його 

схопила засада. А. Бєлінського разом з Демченком, Коперніком, Громазюком та Удовичем 

вивезли у рибницьку в'язницю. Потім їх відправили у тираспільську в'язницю. За рішенням 

суду А. Бєлінському (у нього знайшли зброю) винесли смертний вирок, а Є.Демченка засудили 

до 10 років позбавлення волі. 
У камері смертників Бєлінський познайомився з командиром парашутно-десантної групи 

Олександром Козловим, який дав Адаму паспорт на ім'я М. І. Шевчука - мешканця 

Могилівської області, заготівельника сільгосппродукції. 7 лютого 1944 р. Адаму вдалося 

втекти. Він знав пароль, одержав доручення від О. Козлова, подальша доля якого була невідома. 
Адам Бєлінський виконав завдання О.Козлова, дізнався про рух та дислокацію ворожих 

військ і розвіддані передав у штаб Українського фронту. 

Після війни в армію його вже не призвали за станом здоров'я і направили працювати в 

Лисогірську школу. Потім А. Бєлінський переїжджає на Вінниччину - де очолював школу - 

інтернат. Помер у 1976 р. 

 

Мужній підпільник – партизан Сідлецький Василь Григорович 

 

Серед бійців-патріотів був і безстрашний, партизан, наш земляк - Василь Григорович 

Сідлецький. 

Народився Василь Григорович Сідлецький у 1918р. в селі Городище Піщанського 

району на Вінниччині. У батька його, Григорія Захаровича, було шестеро дітей. Василь був 

старшим. Під час роботи в колгоспі, внаслідок травми, він втратив зір на правому оці. Тож коли 

почалась війна, його на фронт не призвали. З перших же днів війни він вирішив боротися з 
окупантами. 

Василь Григорович зв'язався з підпільниками Колимського району і оселився в с. 

Лисогірка. Там він одружився на Ганні Пашкевич. 

У книзі "Одеська область у Великій Вітчизняній війні 1941- 1945р.р." у розповіді про 

лисогірську підпільну групу допущено помилку. Краєзнавець О.О. Скоков з допомогою свідків 

встановив, що названий там Сідлецький В.С. фактично є Сідлецьким В.Г. 

На жаль, навіть пам'ять про нього не зазнала справедливості. Деякі підпільники через 20-

25 років після Перемоги були нагороджені медалями "За відвагу". Про інших же забули. В 

число забутих потрапив і В.Сідлецький. 



 

Коли розвіднику Сідлецькому стало відомо, що заарештована його дружина і вся їх сім'я, 

він на велосипеді прибув у с. Рибки маючи перепустку об'їздника - лісника. Житель його села 

Володимир Андрійович Гуйван був добре знайомий з ним. Сідлецький попросив його дістати 

трьох коней і збрую. Повернувся він через ніч, - згадує В.А.Гуйван, - і з сльозами на очах 

сказав: "Пізно. Мою Нюрочку повісили... Ми запізнилися..." Він почав плакати, а потім сказав: 

"Я їх, гадів, буду бити, поки б'ється моє серце..." 

На той час в Лисогірку неможливо було дістатися. Село оточили каральні загони і 
Василь Григорович дуже жалкував, що йому невідома доля дітей - Світланки та 

новонародженої Тетянки (Тетянка померла в грудні 1943р. після страти матері). 
Коли фашисти натрапили на слід кодимських та лисогірських підпільників, 

В.Г.Сідлецький разом з товарищами приєднався до партизанського загону "За Батьківщину", 

який діяв на Вінниччині. 
У всіх операціях, диверсіях на сербівському переїзді, поблизу Лисогірки, на 

гонорівському блокпосту, в операціях на ділянці залізниці Кодима - Рудниця, Рудниця - ст. 
Дохна відважний партизан Василь Сідлецький не лише брав участь, а був керівником 

оперативних груп. 

Як тільки звільнили Кодиму, сюди знову на коні прибув В.Г.Сідлецький, попросивши, 

щоб страчених підпільників похоронили зі всіма почестями. Таким чином, у травні 1944р. 

партизани-підпільники були перезахоронені. 
Після звільнення він близько чотирьох років працював головою Городищенської 

сільради. Тут Василь Григорович одружився і його друга дружина чимось нагадувала йому його 

Нюру (Ганну Пашкевич). Від цього шлюбу у них народилося двоє дітей: син Яків і донька 
Нюся. 

Перебування в вологих землянках дало про себе знати, він захворів на туберкульоз 
легенів і в 1954 році помер. Похоронили його на старому кладовищі села Городище. 

Так повелося, що підпільників ми називаємо бійцями невидимого фронту. Але дуже 

хотілося б щоб в наші дні про них не забували, і на їх прикладі молодь вчилася - як потрібно 

любити свою сім'ю, свою землю, свою Батьківщину. 

 

Василь Йосипович Грушецький - офіцер, партизан, підпільник 

 

Серед живих сьогодні підпільників - партизан у м. Кодимі залишилось всього двоє: 
майор у відставці Грушецький Василь Йосипович та старшина Пражина Олександр Миронович. 

Народився Василь Йосипович Грушецький 1 листопада 1919р. в с. Лисогірка 

Кодимського району. 

Війна застала лейтенанта Грушецького, коли 

він був кадровим офіцером Збройних Сил. Заступник 

командира артдивізіону прийняв бій з фашистами під 

Смоленськом. Обороняв Москву. У нерівному бою був 

поранений. 

Після лікування воював у складі бойових 

частин при захисті столиці. Військова частина, у якій 

був В.Й.Грушецький, приймаючи вогонь на себе 

сприяла виходу з оточення інших груп та поранених. 

Потім Василь Йосипович воював у партизанському 

загоні, що діяв під Оршею. В одній з жорстоких 

сутичок з ворогом його було важко поранено. 

Лікувався в місцевих жителів, але рана гноїлася і 
кровоточила. Тому участі в бойових діях не зміг брати. 

Білоруські підпільники допомогли йому дістати 

підроблені документи і як інваліда-залізничника 
відправили на батьківщину. Тільки в березні 1942 року 

Василь Йосипович дістався до рідної домівки. 

"Мстити, громити і бити ворога!", - ця думка ніколи не залишала його. 



 

Разом зі шкільним товаришем Олександром Пражиною, братом Леонідом Грушецьким, 

братами Василем та Миколою Луковим, Станіславом Жебровським, Надією Палій створив 

молодіжну підпільну групу. 

Підпільники на місцях боїв збирали зброю. Микола Луков змонтував радіоприймач і 
приймав радянські відомості з передової. Новини з Москви розповсюджувалися серед 

населення. Весь час група Грушецького тримала зв'язок з іншою підпільною групою Федора 
Палія, яка була утворена в кінці 1941р. В Лисогірці в цю групу входили брати Ян та Адам 

Белінські, Костянтин Бушанський, Василь Коломієць, Ганна Палій, Іван Плохотнюк. 

Потім ці дві групи з'єдналися в одну. Пізніше до них приєдналися Федір Олійник, 

Василь Сідлецький, Ганна Пашкевич, Ніна Цуркан, Семен Олійник. Для маскування діяльності 
всі члени організації влаштувались працювати на консервний завод, залізницю, майстерні. 

Влітку 1942 року лисогірська підпільна організація об'єдналася з кодимською. 

В багатьох бойових операціях брав участь підпільник Василь Йосипович Грушецький. 

Потім зі своїм братом воював у партизанському загоні Кривенцова. Після звільнення 

Кодимщини пішов з діючою армією. Закінчив війну у Празі. 
Нагороджений багатьма бойовими нагородами, в тому числі: орденом Вітчизняної війни 

І ступеня, орденом Червоної Зірки, орденом "Богдана Хмельницького", медалями "За відвагу", 

"За оборону Москви", "За взяття Варшави", "За взяття Праги" та "Партизан України". 

Після війни Василь Йосипович працював вчителем, завучем, а потім 27 років 

директором Лисогірської школи. Зараз він на заслуженому відпочинку. 

 

Олександр Миронович Пражина 
 

Народився Олександр Миронович Пражина в с. 

Лисогірці Кодимського району. Батьки працювали у 

колгоспі. Коли розпочалася війна, його за станом здоров'я не 

мобілізували в армію і тому Олександр Миронович 

залишився на окупованій території. Як тільки в селі була 
створена молодіжна підпільна група він став її активним 

учасником. 

Пражина О.М. приймав участь у всіх операціях, які 
проводили підпільники. З липня 1943р. по березень 1944р. 

Олександр Миронович був у партизанському загоні, що 

базувався коло с.Луги. Після звільнення нашого краю 

Червоною Армією він працював дільничним інспектором в 

Кодимі. 
За активну участь у підпільній діяльності та бойових 

діях в складі партизанського загону В.В.Кривенцова, 

Олександр Миронович Пражина нагороджений такими бойовими нагородами: орденом 

Вітчизняної війни II ступеня, орденом "За мужність", орденом "Партизан України" та медаллю 

"За відвагу". 

Після закінчення війни Олександр Миронович поступає вчитися в Одеський державний 

університет. Потім працює вчителем історії у с.Тимково та с.Шершенцях. Деякий час був 

завідуючим Райво, директором восьмирічної школи №2, середньої школи №2 - звідки і пішов 

на пенсію.  

 

ТРАГЕДІЯ КОДИМСЬКОГО "БАБИНОГО ЯРУ" 

Ми чимало знаємо про Бабин Яр у Києві та, на жаль, у нас є свій „Бабин Яр". 
До початку війни в Кодимі проживало понад 1000 чоловік єврейської національності. 

Коли німці увійшли в Кодиму, то спочатку не цікавилися євреями, ніколи не заходили у їхні 
будинки. Мова, лексикон їх був схожий з німецьким, тому євреї могли спілкуватися з німцями. 

Але через місяць надійшов наказ - всіх євреїв зібрати, нібито для виселення. Виконуючи 

наказ, окупаційна влада, яку представляли румуни та місцеві поліцаї, почала зганяти євреїв на 

базарну площу. Розділили їх на три групи. До першої увійшли активісти - комуністи, 



 

комсомольці, інтелігенція та юнаки від 16 років і старші; до другої-жінки з малолітніми дітьми 

та старі чоловіки і жінки; до третьої - чоловіки середнього і старшого віку (як потім з'ясувалося, 

вони стали заложниками). 

У групі карателів була "справжня німкеня" Емма, яка приїхала до Кодими у 1931 році, 
працювала в багатьох організаціях районного центру, тому знала багатьох активістів. Вийшла 

заміж за місцевого жителя, який працював чоботарем, але за місяць до початку війни він 

повісився. Емма вказувала, хто ким до війни був і кого в яку групу відправляти. 

Першу групу німці погнали у вибалок нижче торговиці, де все було підготовлено до 

розстрілу. У колоні було приблизно сто чоловік. З натовпу євреїв виступив Юзя Сліпий, який 

був студентом і приїхав на канікули. Він вигукнув :"Нехай живе Радянська влада! За нас 

відомстять." Карателі спочатку не зрозуміли, про що річ, але він вигукнув :"3а Батьківщину! За 

Сталіна! Смерть німецьким загарбникам!" У нього першого випустили автоматну чергу. Потім 

було відкрито вогонь з усіх кулеметів та автоматів. Особливо лютували п'яні поліцаї. Трагедія 

відбулася на заході сонця 27 серпня 1941 року. Це були перші жертви... Серед розстріляних 

були вчителі, інші представники інтелігенції, в основному - молодь. 

На другий день на головних вулицях Кодими з'явилися машини з гучномовцями. З 

рупора на російській мові чулося : "Вчора в Кодимі розстріляно небезпечну групу людей - 

ворогів німецької нації. Залишена група заложників. Якщо в райцентрі буде здійснено напад на 

представників місцевої влади, їх буде розстріляно." 

Другу групу євреїв - жінок з малолітніми дітьми - відпустили, але попередили, щоб всі 
розмістилися і жили по вулиці Пролетарській, нині вулиця Шолом Алейхема. 

А третю групу євреїв - заложників - загнали в колгоспну будову ( біля церкви ) і тримали 

там 10 днів. Надзвичайних пригод у ці дні не було, тому заложників відпустили. Кожний з 
євреїв дав підписку про те, що він житиме по вулиці Пролетарській. Ходити по місту і 
спілкуватися з місцевими жителями їм заборонялося. 

Люди жили в жахливих умовах : по 10-15 чоловік в одній хаті, спали в коридорах, на 
горищах, в погребах. Запаси продуктів харчування були вичерпані. Місцеві жителі, колишні 
сусіди, колеги по роботі таємно приносили їм одяг, взуття і продукти харчування. Воду брали з 
річки і після кип'ятіння використовували для приготування їжі. Питну воду таємно носили з 
криниці сусіди, товариші, знайомі. 

Багато євреїв втекло в Чечельник, Балту, Будеї, Саврань, Бершадь та інші міста. 
В середині листопада за наказом влади всіх євреїв загнали до старого готелю (біля 

дитсадка "Теремок", будинок по вул. Леніна, 12) і оголосили, що будуть відправляти в ті міста, 
де відкрито гетто. В Кодимі ж офіційного гетто не було. Потім їм оголосили, що відправлять 

пішки у Первомайськ, Вознесенськ, Балту. Групу супроводжували румунські солдати, п'яні 
місцеві поліцаї, які ставилися до цих людей, як до худоби - били прикладами, а хто 

знесилювався, був одразу ж розстріляний. Хто з євреїв утік, переховувався у місцевих жителів, 

хоча за пререховування євреїв оголошувався розстріл. 

Наступали холоди і поступово все стихло. Поширилися чутки, що з листопада 1941 року 

євреїв не чіпатимуть їм ніби дозволено повернутися додому. До січня 1942 року в Кодиму, 

таким чином, приїхало багато єврейських сімей. Були і з Одеського, Балтського, 

Чечельницького гетто. Багато з них почали працювати у побутових та швацьких майстернях. 

Але ті чутки були лише фашистською приманкою, бо трагедія відбулася незабаром у 

другій половині дня 12 січня 1942 року... Тоді в Кодиму пригнали велику групу євреїв-біженців 

з Бессарабії, Румунії, Західної України. Колону зупинили біля старого готелю і туди ж почали 

збирати місцевих жителів, нібито для відправки. Обходячи двори, ловили всіх. Місцевим 

поліцаям повідомилй, що за кожного спійманого єврея їм заплатять одну марку. 

Люди ховалися, боролися за виживання, а деякі творили неймовірне... 

Льова Фіх, який був свідком розстрілу у серпні свого сина Григорія, знав, як фашисти 

знущалися над беззахисними мирними євреями. І щоб його сім'я не потрапила до рук нелюдів, 

заготував шибениці. Коли почалася облава, він повісив свою дружину, дочку-красуню Розу, 

сестру Ріву, її дванадцятирічного сина, а потім накинув петлю на себе. 



 

Про цю історію розповів 12-річний хлопчик, який зірвався з шибениці. Він втік у ліс і 
після тривалих поневірянь дістався у с. Будеї, де його приютили у сім'ї Друбецьких. Потім він 

потрапив у Чечельницьке гетто 

 

 

 

 

 

Могила жертвам фашизму в роки Великої Вітчизняної 

 

Вже почало темніти, коли євреїв вишикували шеренгами. Було їх чоловік 300. Позаду 

пустили вівчарок, які гнали людей до вибалку, де було встановлено кулемет. Нелюди стріляли в 

беззахисних, а, оскільки вже стемніло, то старші за віком брати і сестри, батьки і рідні своїми 

тілами прикривали малих дітей. Завдяки надвечір'ю декому вдалося врятуватись. Дехто упав 

раніше кулеметної черги. Поранених або тих, хто не встиг упасти, або хотів піднятися, румуни 

добивали. 

Закривши грудьми свого трирічного сина, на частку секунди раніше кулеметної черги, 

впала без свідомості єврейка Р.Підвальна. Після того, як вбивці пішли, вона з сином, вилізши з-
під трупів, побігла вниз долиною. А вслід ще чулися голоси тих, хто теж вибирався з ями. Сніг 
був дуже глибокий. На шляху вони зустріли скирту соломи, в якій перебули до світанку. Потім 

вона разом з маленьким синочком дійшла до крайньої хати Івашкового, де їх приютили добрі 
люди. 

Сьогодні Семен Підвальний - професор, доктор технічних наук, врятований матір'ю-

великомученицею і добрими українськими людьми, живе у Воронежі. 
Не дай, Боже, щоб повторився жах 12 січня 1942 року. А ми завжди пам'ятатимемо тих, 

хто лежить за торговицею у яру забитим. 

 

Тих днів не змовкне слава 
За даними Центрального архіву Міністерства оборони СРСР Кодимський район був 

звільнений військовими частинами і підрозділами п'ятої і шостої гвардійських 

повітрянодесантних дивізій при взаємодії і безпосередній участі 7, 41, 62, 69, 78 і 80 

гвардійської стрілецької дивізії, танкістами 8-ої гвардійської танкової бригади, 20 

Звенигородського гвардійського танкового корпусу п'ятої армії 2 Українського фронту. 

Із оперативного зведення Радіоінформбюро за 23 березня 1944 року: 

... На південний захід і південь міста Гайворона наші війська з боями просувалися вперед 

і 22 березня 1944р. оволоділи районним центром Одеської області, містом і крупною 

залізничною станцією Кодима... 
З метою увіковічнення пам'яті загиблих воїнів і партизан в райцентрі і селах району 

побудовано 27 пам'ятників, 9 меморіальних комплексів, 8 обелісків слави... Це пам'ять 4638 

воїнам-землякам, які полягли смертю хоробрих і не повернулися у рідні краї. 
Це пам'ять 972 воїнам і партизанам, які загинули, були замучені чи розстріляні 

окупантами при звільненні Кодимщини, а також під час підпільної боротьби в роки окупації. 



 

У роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, у фінській кампанії, в боях за озеро 

Хасан, Халхінгол були мобілізовані чи 

пішли добровільно на фронт і в партизанське підпілля понад 10600 наших земляків. В 

діючих арміях і партизанських загонах загинуло 140 офіцерів, 467 старшин і сержантів, 3845 

солдатів і матросів. З 972 загиблих воїнів при захисті і звільнені Кодимщини - 687 чоловік 

залишились невідомими. 

На території Кодими є 3 пам'ятники полеглим воїнам. В центрі міста височить меморіал, 

споруджений кодимчанам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни. На цьому місці колись 

був парк. Незабаром розширилась площа і тут же одяглась в бетон. Над спорудженням 

меморіалу працював колектив міжколгоспбуду - бригада мулярів Федора Плохотнюка, теслярів 

Степана Кравця, ними керували виконроб М. П. Басько та головний інженер В. С. Свінціцький. 

Поспішали, щоб встигнути до визначної дати - 30-річчя Великої Перемоги. 

Будівництво меморіалу оголосили народною будовою. На спеціальний рахунок 

перераховували кошти підприємства і колгоспи району. 

Меморіал „оживав" на очах у височінь піднялися 2 пілони, що символізують початок і 
кінець війни. На пілонах - барельєфи солдата і партизана. Вздовж доріжки до вічного вогню - 

плити з прізвищами загиблих героїв в обрамлені ялинок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меморіал кодимчанам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни. Розташований на 

площі Перемоги в центрі міста. Побудований у 1975 р. 

 

А 9 травня 1975 року в урочистій обстановці відбулося відкриття меморіалу. У супроводі 
ескорту мотоциклістів під'їхала колона автомашин, на яких учасники автопробігу Одеса - 

Кодима доставили від пам'ятника Невідомому матросові Вічний вогонь.  

Новозбудована площа одержала назву Перемоги. 

При в'їзді в місто Кодиму з боку Балти на площі імені партизана Олександра Гусєва 

встановлено пам'ятник - воїнам визволителям і підпільникам - скульптура скорботного солдата 
з каскою і лавровим вінком в руках. Цей ансамбль відкритий теж в 1975 р. до 30-річчя 

Перемоги. 

На меморіальних плитах встановлених біля пам'ятника, висічені прізвища воїнів, які 
загинули при визволені нашого міста: росіян гвардії капітана артилериста Клєщова Миколи 

Миколайовича, гвардії старшого лейтенанта Надєїна Володимира Олександровича; українців 

гвардії старшого лейтенанта, кавалера трьох бойових орденів Жадана Василя Петровича, гвардії 
рядового Калена Сергія Петровича; білорусів братів гвардії рядових Олексія Федоровича та 
Кирила Федоровича Мацюків, гвардії рядового Василя Захаровича Моршева; азербайджанця 

гвардії сержанта X. X. Хаджієва; татарина гвардії старшого сержанта С. С. Худієва; мордвіна 

гвардії рядового П. Лєодинцева; молдован гвардії рядових П. М. Горобця і X. Ходикова; узбека 
гвардії, рядового А. Ірлятова; башкира гвардії сержанта А. Шивертинова. Всього в могилі 
захоронено 147 воїнів, прізвища 86 з них невідомі. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загиблі підпільники були поховані спочатку в парку біля Будинку Культури, а поховання 

бійців, які загинули при звільнені міста, було на місці, де нині приміщення редакції та друкарні. 
Останки їх перенесли в містечко, тут встановили обеліск, а площу назвали іменем О. Гусєва. 

Застиг в скорботі, тихий і русявий,  

А може, сивий від промчалих літ.  
Вінок тримає - пам'ять то і слава.  
Червона стрічка - втрат на бронзі слід.  

Підпільники лежать і партизани, 

І невідомі воїни лежать... 

Хоч площею несеться дух весняний  

Та сумом-щемом сповнена душа.  
За це усе, що серцю найдорожче,  
За Пам'ять, за сучасність,  

новий день Живе і житиме й надалі 
скромна площа,  

Якою свято визволення йде. 

П. Надутик 
На території колишнього цегельного 

заводу стоїть обеліск танкістам, які загинули, 

визволяючи місто від ворога. Тут вони знайшли 

свій останній притулок. 

Шануймо пам'ять про тих, хто відстояв нашу Батьківщину, забезпечив мирне 

життя. Не проходьте холоднокровно мимо тих убілених сивиною ветеранів, на лацканах 

костюмів яких закріплені ордени. їх носять ті, хто в складі бойових частин в холодних 

окопах, в дощ і сніг, в тріскучі морози і заметілі взимку, та під палючим сонцем влітку 
своїм подвигом, безстрашністю і героїзмом, відвагою і мужністю, проливаючи кров і не 

шкодуючи сил, кували довгождану Перемогу. На жаль їх залишається все менше і менше. 
Пам'ятаймо, ліс ми будемо берегти пам'ять, як будемо ставитися до священних 

місць — братських могил, пам'ятників, так і до нас будуть ставитися наші нащадки. 

Нехай вічними стануть прекрасні слова „Ніхто не забутий, ніщо не забуто!" 
 

 

Література: Борова Н. С. "Нариси з історії Кодими" - Одеса 2004 р. 



 

Костюк І.Д. – викладач ДНЗ "Іллічівський професійний  

судноремонтний ліцей" 
 

„Наш край 

в роки Великої Вітчизняної війни" 
 

ОБОРОНА ОДЕСИ (05 СЕРПНЯ – 16 ЖОВТНЯ 1941 РОКУ) 

 

Слайд Текст 

 

Вітчизняна війна розпочалася 22 червня 1941 року.          

 

 Німеччина вела воєнні дії у відповідності з планом блискавичної 
війни „ який передбачав розгром армії Радянського Союзу протягом 

декількох тижнів. На цьому слайді ми бачимо одну з карт плану 

"Барбаросса" 

 

Німецькі війська мали діяти у трьох напрямках. На півдні воєнні дії 
доручалися 4-тій  румунській армії та 11-тій німецькій . Для оборони 

півдня радянським командуванням було створено Південний фронт. 

Одеса вважалася прифронтовим містом, у якому проводилися 

підготовчі до евакуації підприємств та будівництва оборонних 

рубежів роботи. Перша німецька бомба впала на місто 22 липня (тобто 

через місяць після початку війни).     Велика 

 

Відхід у другій половині липня 1941 року радянських військ за 
Дністро , подальший відступ на початку серпня, прорив німецько-

фашистських військ на північ від Тирасполя створили безпосередню 

загрозу Одеській військово - морській базі з боку суші.  Вперше слова 

„Одесу не здавати і обороняти до останньої можливості" прозвучали у 

Директиві Ставки Верховного командування № 00729 від 05 серпня 

1941 року. Перед нами   карта оборони Одеси. 

 

Саме з 5 серпня  можна говорити про початок  оборони Одеси.  Задум 

полягав у тому, щоб шляхом утримання Одеси прикувати до неї як 

можна більше ворожих військ, що полегшило б становище військ  

Південного фронту .  

 3 серпня війська 4-ї румунської армії вийшли до узбережжя Чорного 

моря у районі Сичавки і цим завершили обхват міста з суші.. 18 

серпня ворог розвернув наступ по усьому фронту. 19 серпня був 

утворений Одеський оборонний район на чолі з контр-адміралом 

Г.В.Жуковим. Він  мав 4 дивізії (34,5 тис. чол..) проти 14 румунсько-

німецьких  дивізій і 2 бригади. Планом оборони передбачалося 

будівництво оборонних рубежів у формі концентричних на півкіл , що 

упиралися у берег моря: передового на відстані 20 – 35 км від міста, 
головного - 10 – 14 км та прикриття міста - 6-10 км 



 

Будівництво оборонних  рубежів передбачало мінування великих 

ділянок, спорудження протитанкових рвів глибиною до 2,5 – 3 м. 

шириною по верху - 6 - 7 м. протипіхотних дротяних загороджень від 

2 до 5 рядів у глибину оборони 

облаштування польових артилерійських батарей , риття окопів, ходів 

сполучення, будівництво дерев’яних, цегляних або залізобетонних 

вогневих точок .До усіх цих робіт залучалося цивільне населення: 

чоловіки та  жінки різного віку 

Оборонні роботи велися і у самому місті. . На вулицях будувалися 

барикади, які мали витримати потрапляння снарядом 155 мм. Усі 
великі будинки укріплялися   і облаштовувалися бійницями. Під ходи 

сполучення перероблялися зливнєві канави та каналізаційна мережа 

 

Але щоб добратися до барикад, ворожі танки мали 

 подолати перепони -  протитанкові їжаки із рейок,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 металеві надовби і болванки 

 
 

З метою організації більш цілеспрямованого опору ворогу  територія 

оборонних рубежів була поділена на сектори:  південний, західний та 
східний. Сухопутні  війська, куди увійшли також і  загони частин 

прикордонників, НКВС, матросів,  були об’єднані у Приморську 

армію. 



 

 

Своїх авіабаз Приморська  армія не мала, тому авіаприкриття 

здійснювали зенітні батареї , що розміщалися у місті (на фото зенітки 

на Соборній площі біля пам’ятника графу Воронцову), та літаки, що 

направлялися з авіабаз  Криму. Тільки невеличкий загін гідролітаків 

базувався на Хаджибеївському лимані.   

 

Для бойових дій польової артилерії не вистачало. Велику роль у 

артилерійських обстрілах  ворожих позицій відіграли берегові   411 та 

412 батареї, які захищали порт відповідно з південної та східної 
сторін. У ході бойових дій,  щоб запобігти потраплянню до рук 

румунів ,  412 батарея була підірвана.  

 

 411 батарея була побудована ще у 1936 році. Вона являла 

собою цілий комплекс. 

 

 
 

        Дальнобійні  гармати  були сховані на глибину від 10 до 23 

метрів, захищені двома поясами із сталі по 30 мм, бетонним панцирем 

завтовшки до 1 м.75 см.  180 міліметрові снаряди для цих  гармат били 

на відстань до 40 км. Своєрідне підземне містечко було оснащене 
електростанцією, радіотелефонною станцією, системою вентиляції, 
котельною, водогоном, артезіанкою, продуктовими складами  та 

боєприпасами   Ближче до берега моря знаходилися менші гармати, 

які маскували під селянські хати. Командний пункт розташовувався на 

березі моря. Між усіма частинами батареї було підземне сполучення.   

 

         Перший залп з дальнобійної гармати був зроблений 5 серпня 

1941 р.  Обстріляли німецький гарнізон у Білгород - Дністровській 

фортеці. Снаряди летіли з висотою траєкторії у 18 км і падали на 
ворога зверху, як із літаків. Німці відкрили загороджуючи вогонь, а 

бомби все падали. Це викликало страх та паніку серед ворогів і їхня 

наступальна операція була зірвана. 

 

 

 
 

Величезну артилерійську підтримку здійснювали дальнобійні гармати 

військових кораблів, що приходили з Севастополя з вантажами та 
людським поповненням для військових частин   і які знаходилися  на  
рейді Одеського порту. Спочатку артилерійські обстріли проводилися 

всліпу просто по площам, але це був неприцільний вогонь і він не 

дуже завдавав шкоди ворогам. Пізніше були створені сухопутні та 

корабельні коректувальні групи з 8-10 чоловік , що складалися з 
радистів, коректувальників та групи охорони. Вони пробиралися до 

місця бою і вже звідти повідомляли точні координати бойових цілей 

ворога, що робило обстріли результативними.  Через це самі кораблі 
стали об’єктом полювання ворожої авіації. Тому одночасно кораблям 

треба було маневрувати, ухиляючись від бомб, ставити зенітну завісу 

перед ворожими літаками і стріляти по сухопутним цілям. Нерідко 

кораблі ставали і об’єктом  обстрілу ворожих берегових батарей. І тоді 
вони мусили ховатися за димовими завісами, що ставили маленькі 
судна. 

 

 

 

       У всіх секторах оборони йшли кровопролитні  бої. Майже кожен 

населений пункт по декілька разів переходив з рук  у руки. Захисники 

відступали тільки тоді, коли були вичерпані  усі людські можливості.  



 

 

 
 

Достатньо сказати, що відстань у 35-15 км  до Одеси вороги долали 73 

дні.. На карті дуже добре видно напрямки, яким ворог надавав 

великого значення. 

       У Південному секторі можна відзначити уперті  бої за Біляївку, де 
знаходилася водонасосна станція „Дністро" і яка подавала воду по 

водогону до Одеси. 19 серпня  Біляївка  була захоплена і це стало 

величезною катастрофою і для сектора і для Одеси, в якій воду стали 

видавати по карткам по 6 літрів на добу на одну людину . 

      Захопивши після декількох спроб  Кагарлик румуни вбили "клин" 

в оборону радянських військ у районі Ленінталя у напрямку 

Петерсталя (Петродолина), Дальника (Великий Дальник) у бік Татарки 

(Прилиманське) з метою відрізати частини Північного сектора від 

Одеси і допомоги, яка надходила їм з міста. 
        Вихід ворога в район між  Гросс-Лібенталь (Великодолинське) та 
Кляйн-Лібенталь (Мала Долина), а також на західний берег Сухого 

лиману створював пряму загрозу морським перевозкам до Одеси і 
крім того збільшував загрозу обстрілу міста.   Велику роль у зриві 
планів ворога у цьому секторі відіграла 25-та Чапаївська дивізія під 

командуванням генерала Петрова. 

     У західному секторі з величезними втратами ворогу вдалося 

захопити станції  Карпово, Вигода та с. Вакаржани. Особливо 

відзначився у боях під Карпово лейтенант Бреус, який командував 

батальйоном. Саме він першим з тих , хто обороняв Одесу,  був 

представлений  до звання Героя Радянського Союзу.      

      Не дивлячись на опір захисників Одеси станом на 21 вересня 

ворогам вдалося наблизитися до головного рубежу . Але найбільш 

небезпечним склалося становище у Східному секторі.  Захопивши 

Чабанку, Дофіновку,    ворог вийшов на ближні підступи до міста  і 
розпочав артилерійський обстріл порту і підхідного фарватеру. Не 

допомагали і димові завіси.  Це було дуже небезпечно. Захопивши 

далі станцію Сортировочну та Пересип , ворог міг відрізати порт і 
допомогу , що йшла через нього Одесі.  Місто врятував   десант, який  

22 вересня висадився в районі с. Григорівка ( біля сучасного м. 

Южний). В ньому брали участь моряки з Севастополя, загін 

парашутистів диверсантів-розвідників, артилерійську підтримку 

здійснювали 5 кораблів. 

 

Операція розпочалася із деяким запізненням і ускладненням, бо 

румунська авіація потопила есмінець "Фрунзе" з командуючим , у 

якого знаходилися усі інструкції щодо операції. 

 
 

Це фото загибелі "Фрунзе" , зробленого з борту німецького 

літака . Через загибель есмінця загони висадочних на берег засобів не 

прибули у встановлені терміни. Матроси були змушені 
переправлялися на берег на корабельних шлюпках і баркасах. 



 

 

Невдовзі десант захопив позиції важких артилерійських 

батарей, що вели вогонь по порту і місту. Румунські війська були 

ошелешені стрімким натиском "чорних бушлатів" - матросів, впали в 

паніку і тікали, залишаючи зброю і техніку.  

 

Після цього продовжився наступ і десант з’єднався з  двома 
радянськими дивізіями, що наступали  з фронту на ділянці  Фонтанка 

– Гильдендорф.  В результаті дві румунські дивізії були розгромлені і 
ворог був відкинутий на 5 – 8 км. Лінія оборони була відновлена. У 

числі трофеїв захоплено 39 гармат, 15 мінометів , 127 кулеметів, більш 

тисячі гвинтівок і автоматів. 

 

А на румунських гарматах   піхотинці написали "Більше по 

Одесі стріляти не буде!"  і провезли їх по вулицях міста. 

 

 

 
 

"Мы шли в бушлатах с Черноморья 

Шли , как грозный вал. 

"Черной хмарой" после боя 

Нас фашист назвал… 

… как рванешь в атаке ворот 

Тельник бьет в глаза,  

Словно защищает город 

Моря полоса." 

Такий вірш присвятив захисникам Одеси відомий поет 
Константин Симонов  

 

Великий внесок в оборону міста зробили  і самі одесити. І 
допомогали їм одеська винахідливість та гумор . До війни в Одесі не 
було військових підприємств. Одесити налагодили випуск воєнної 
продукції на мирних підприємствах. Робітники заводу ім.. Січневого 

повстання обшивали звичайні гусеничні трактори корабельною 

сталлю, встановлювали  кулемети  і перетворювали їх у танки, які 
називалися "НИ" ("На испуг") , бо коли вони рухалися по брущатці , 
то грохіт було чутно далеко. Ворог не міг збагнути що то за нова 

військова техніка.   

 

Цьому танку навіть встановлено пам’ятник з написом "Танк 

"НИ" (на испуг). Январцы – фронту" 

 

Звичайні  тепловози теж обшивали металом і перетворювали їх 

у бронепоїзди, що  оснащалися кулеметами та гарматами. Велику роль 

бронепоїзди відігравали на тих ділянках фронту, які прилягали до 

залізниць 

 Для виготовлення гранат брали циліндри або консервні банки, 

набивали їх селітрою та дерев’яними опілками, обкручували дротом 

або мотоциклетними ресорами.   Артіль дитячих іграшок випускала 



 

міни: протипіхотні з консервних банок, протитанкові – з коробок від 

кінострічок. Стволи для мінометів робили з труб нафтопереробного 

заводу. На заводах випускали вогнемети та наповнювали пляшки 

запальною сумішшю. У місті був навіть спеціальний трамвайний 

маршрут "Одеса – фронт", на якому на фронт перевозили необхідне.    
 Дорогою ціною – ціною життя тисяч людей давалося 

утримання Одеси. З Севастополя на кораблях підвозилося поповнення, 

боєприпаси, продовольство, але цього постійно не вистачало. 

Поповнення часто  не мало воєнної  підготовки через брак часу на це. 

Тому командування придавало велике значення професіоналам, 

особливо снайперам і кулеметникам. Найбільш відомими серед них є 
дві жінки   

 
 

Онілова Ніна  Андріївна  (1921-1942 рр.) –     командир 

кулеметного розрахунку, старший сержант. Народилася у 

Фрунзенському районі Одеської області. Рано залишилася без батьків, 

виховувалася у дитячому будинку. Закінчила середню школу. 

Працювала швачкою на Одеській трикотажній фабриці. У Червоній 

армії з серпня 1941 року. З того часу на фронті у 54 стрілковому полку 

25 Чапаївської дивізії . Її кулеметний розрахунок знищив багато 

ворогів під час оборони Одеси. Бійці за мужність називали її Анкою - 

кулеметницею. Бойовий шлях продовжила беручи участь в обороні 
Севастополя. Була важко поранена. Померла у ніч на 8 березня 1942 

року у госпіталі. Їй було усього 21 рік. Похована у Севастополі. 
Посмертно Ніні Оніловій присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

Вона нагороджена орденом Леніна та Червоного прапора . 

      Павлюченко  Людмила Миколаївна  (1916 -1974 рр.) – снайпер. 

Народилася у   м. Біла Церква. Закінчила середню школу. Вчилася на  

історичному факультеті Київського університету. Велику Вітчизняну 

війну зустріла в Одесі на переддипломній  практиці. Записалася  

добровольцем на фронт. Брала участь в обороні Одеси і Севастополя.  

Станом на липень 1942 року вона знищила 309 німецьких солдатів та 

офіцерів, у тому числі 36 снайперів. Війну закінчила у званні майора. 
Герой Радянського Союзу. Двічі нагороджена орденом  Леніна. 

 
 

      Справжній подвиг здійснювали медичні працівники. У міських 

лікарнях були відкриті госпіталі. Особливо велике навантаження 

лягало на хірургів. Одеські вчені-медики запропонували новий спосіб 

проведення операцій – поточний: найбільш важку частину операції 
виконували найбільш досвідчені хірурги. Потім вони переходили до 

наступного пораненого, а операції завершували рядові лікарі. А на 
передовій поранених виносили і надавали першу медичну допомогу 

фронтові медсестри. 

 
 

Власенко Марія Іванівна (1922 - 2013 р.) У суворі роки війни , 

як багато хто з лікарів і медичних сестер, була призвана до лав 

Червоної Армії . Брала участь в обороні Одеси. Знаходилася на 

передовій, винесла з поля бою багатьох поранених.  А потім 

продовжила бойовий шлях у Севастополі. У бою під Балаклавою була 
важко поранена у живіт та ногу. У розташованому у катакомбах 

госпіталі і була  полонена німцями разом з іншими пораненими.  

Потім – роки важкої  рабської роботи на німців на підприємствах і у 

господарствах. Пізніше була направлена у концентраційний табір 

Равенсбрюк, у якому рахувалася під номером 17248. Після війни 

повернулася до любимої Одеси. Довгий час  мешкала у нашому місті 
Іллічівськ. У свої немалі роки завжди була повна енергії та бажання 



 

бути корисною. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  У результаті контрудару ворог    був змушений в кінці вересня 

перейти до оборони на усьому фронті під Одесою.   Однак ситуація , 

що склалася на південному крилі радянсько-німецького фронту  була 
такою, що подальше утримання міста ставало все менш доцільним.  

30 вересня  Ставка Верховного Головнокомандування  прийняла 

рішення про ліквідацію Одеського оборонного району і  , яка була 
проведена    1-16 жовтня 1941р. 

Евакуація забезпечувалася силою та скритністю, які мали 

створити  уяву підготовки та проведення нових контрнаступів. На 

окремих ділянках ворог дійсно був відкинутий на 4 км. Тому 

збільшення інтенсивності руху радянських морських  транспортів з 
Одеси і до Одеси  сприймалося супротивником як підвіз підкріплення 

та вантажів.  

Вночі  з 15 на 16 жовтня треба було евакуювати останній 

ешелон - усю Приморську армію, яка нараховувала 35 тис. бійців та 
офіцерів. Це була непомірно важка задача, але вона була вирішена. 

Починаючи  з 19.00 головні сили армії почали посадку людей  та 
завантаження  зброї у порту на кораблі.. Відхід основних сил на 
передовій лінії забезпечували ар’єргардні  батальйони. Берегові 
батареї вели постійний обстріл ворога, отримавши наказ стріляти до 

останнього снаряда , а після цього підірвати батареї. Ар’єргардні  
батальйони покинули позиції о 24-тій годині.  Швидким маршем вони 

просувалися до Одеси. Через затори , які утворилися автомашинами, 

часто бігом.  Батареї припинили обстріл о 2-гій годині ночі. З моря 

відхід і посадку на транспорти забезпечувала артилерія двох крейсерів 

та чотирьох міноносців. Саме вони в останню мить  забрали  

ар’єргардні  батальйони та ескортували транспорти з останнім 

ешелоном до Севастополя. 

          Ворог тільки  на світанку виявили відсутність частин 

Приморської армії на передовій лінії фронту та в самому місті. 

 

З  01 по 16 жовтня на транспортах та бойових кораблях  були 

перевезені 86 тис. військових, 15 тис. цивільних , 19 танків та 

бронемашин, 462 гармати, 1158 автомашин, 3625 коней, 25 тисяч тонн 

різних вантажів 

 
 

Протягом 73 днів захисники Одеси стримували 18 дивізій 

ворога. Ворог втратив більш як 160 тис. солдатів та офіцерів, біля 200 

літаків і біля 100 танків. Завдяки обороні Одеси  на півдні 
утримувалися значні сили противника, які він міг би використати на 

інших ділянках радянсько-німецького фронту.  Не менш важливим 

було і те, що протягом 73 днів ворог не міг користуватися Одеським 

портом  для переплавки  на ці ділянки фронту  воєнних вантажів та 

військових частин  

 
 

      На   останньому  рубежі  оборони Одеси у післявоєнний час біля 

Великого Дальника,  сіл Дачне,  Нерубайське, Августинівка,  Курган 

слави близ  дороги. , біля сіл  Олександрівка,  Григорівка,  Нова 
Довінівка ,  Прилиманське встановлені пам’ятники у пам'ять про події 
оборони Одеси, які утворили Пояс слави. 



 

 

        Один з них нам дуже знайомий. "Ми тут стояли на смерть, щоб 

захистити життя" - написано на ньому.  

 
 

Батьківщина високо оцінила подвиг своїх захисників:  

• 14 воїнам, що захищали Одесу, привласнено звання Героя 

Радянського Союзу,  

• 57 чоловік нагороджено орденом Леніна,  

• 379 – орденом Червоного Прапора,  

• 659 – орденом Червоної Зірки,   

• 21 – орденом "Знак Пошани",  

• 500 – медаллю "За відвагу",  

•  551 – медаллю "За бойові заслуги".  

• Усіх без винятку захисників Одеси нагороджено медаллю "За 

оборону Одеси", яку спеціально встановлено Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 22 грудня 1942 року на знак 

всенародного визнання їх вкладу в олтар перемоги. 

• Багато вулиць міста названо ім’ям героїв оборони. 

• Про них складено пісні, створено кінофільми, написано книгиХ 

• У міському парку культури імені Т.Г.Шевченка споруджено 

монумент "Невідомому матросові", на якому палає вічний 

вогонь слави. 

907 днів окупації Одеси 
Слайд Текст до слайда 

 
 

  "907 днів окупації Одеси (16 жовтня 1941 р. – 10 квітня 1944 р.) 

 
 

  "907 днів румунського "раю" 

 
 

16 жовтня 1941 року за наказом командування Одесу залишили 

частини Червоної Армії, які евакуювалися до Севастополя. 



 

 

У цей день о 16.30 почувся стук   кованих солдатських чобіт по 

брущатці  мостових та скрип румунських воєнних коруц (повозок). 

Румунські загарбники увійшли до Одеси. Не захопили з боями, а саме 

увійшли. 

 

Маршал Чаушеску, голова румунської держави, був у захваті. 
Повсюди проходили урочистості.  Тепер це його місто. Він назве його 

"Антонеску" - на свою честь. Місто "Антонеску"! І разом з містом це 

ім’я  буде жити вічно!  

 

Тому він негайно видає спеціальний декрет про призначення цього 

міста столицею нової своєї землі – Трансністрії,    адміністративної 
одиниці, утвореної  19 серпня 1941 на території, окупованій 

румунськими військами. До неї входили Одеська область, південні 
райони Вінницької та західні райони Миколаївської областей.  

Центром Трансністрії спочатку був Тирасполь, потім — Одеса. 

 

Одеситів зібрали на площу ,   

 

 де з балкону їх вітав сам губернатор професор Алексяну 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Одеса була найбільшою здобиччю Румунії за всю її історію. 

Антонеску довго підбирав кандидатуру на пост мера Одеси. 

Необхідно було знайти румуна, який вільно говорив би російською 

мовою плюс відмінно знав місто та мав досвід адміністративного 

управління. Такою людиною став Герман Пинтя – колишній поручик 

царської армії, учасник першої світової війни. Перед Пинтєю та 16 

чиновниками , яких він привіз,  стояла непроста задача  - у короткий 

термін налагодити життя у місті. У своєму зверненні до одеситів він 

палко закликав їх надати підтримку та   невідкладне і повне  сприяння 

новій владі. Словами  "Твердо вірячи, що наш заклик буде Вами 

почутий і правильно зрозумілий, ми разом з Вами приступаємо до 

важкої відбудовчої праці" він закінчив своє звернення..                             

     Розпочався румунський "рай"   Протягом одного тижня майже усім 

вулицям повернули дореволюційні назви, але були винятки. Так, 

вулиця Катерининська перетворилася на вулицю Адольфа Гітлера, 
вулиця Преображенська – є вулицю короля Міхая. Крім того з’явилися 

вулиця Маршала Антонеску, проспект Муссоліні. 
     Як не дивно, але румунам вдалося досить швидко налагодити 

життя  в Одесі. Вони не могли допустити, щоби столиця Трансністрії 
була у занепаді.  Зіграло роль грамотне керівництво. Румуни 

переписали інженерів, лікарів, техніків й інших спеціалістів та 



 

залучили їх за гроші до налагодження функціонування міста.  
Найбільш важкими   були перші місяці окупації. Скоротився підвіз 
продовольства. Навіть на базарах його було мало .  Щоб запобігти  

голоду, муніципалітет відкрив громадські їдальні для усіх з більш-

менш офіційним становищем або місцем роботи, розраховувався 

продовольством замість зарплати, ввів нормований розподіл продуктів 

у своїх магазинах. Сама румунсько-німецька влада не була 

зацікавлена у голоді. Голодні люди погано працюють.       

 

 

 
 

Потім було включено зелене світло приватному підприємництву. 

Приватні магазини, ресторани, кафе, перукарні, ремонтні фірми, 

механічні, шевські  майстерні, хлібопекарні , кондитерські стали 

відкриватися сотнями, що давало робочі місця , заробітню плату 

робітникам і прибутки хазяям. Підтвердженням цього є наступні 
цифри: 

• 560 ресторанів, кафе, їдалень та  закусочних;  

• 414 продовольчих магазинів;  

• 58 булочних и кондитерських;  

• 87 пекарен;  

• 84 універсальных, комисійних та галантерейних магазинів;  

• 4 миловарен; 16 будівельних  магазинів;  

• 385 майстерень,  з них 11 паливних, 15 шкіряних, 37 

годинникових, 8 авторемонтних, 27 слюсарно-механічних та 
ковальских , 29 столярных, 26 швацьких, 218 шевських і  14 

музичних;  

• 1251 перукарень;  

• 21 заїжджий  двір.  

Базари працювали з 6.00 до 19.00.Особливо вражав своїм багатством 

"Привоз", де була дана повна свобода   комерції.    В магазинах були 

ковбаси усіх сортів, сало завтовшки у дві долоні, на кожному кроці 
були так звані "бадеги", де продавалась свинна відбивна розміром з 
тарілку з "прилагательною" пляшкою вина.    

Станом на липень – серпень 1942 р. рівень життя в Одесі за багатьма 
(а може за всіма) пунктами перевищив довоєнний. 

 

З перших днів новою владою була введена валюта . Нею стала 
німецька марка, яка використовувалася на усіх окупованих землях.  

Марками платили і заробітню плату 

 

 

 
 

. На цьому слайді показані ставки заробітної плати і для порівняння 

ціни: 

• бухгалтер                                  250-400 нім.марок 

• табельник                                 120-180 

• продавець магазину                100-150 

• охоронник                                100-160 

• електрик                                   120-200 

• чорноробочий                         120-200 

• торговий інспектор                 175-250 

• старший інспектор                   250-350 

• начальник відділу праці           400-600 

ціни:  

1 кг цукру  - 3 н.м., ненормована ціна – 20                                                    



 

1 кг масла -  6 н.м., ненормована ціна – 30    

За гроші із своєї зарплати робітник міг викупити у заводських лавках 

пайок, який складався з 500 г хліба на робітника і 300 на утриманця, 

олії – 250 г на їдока у місяць, пшона 500 г. і 500 г м’яса  тощо. 

 

 

 
 

 З перших же днів на центральних вулицях   йшла активна відбудова 
зруйнованих будинків, асфальтувалися мостові і тротуари. А  вже 

влітку 1942 року щоденно на вулиці міста виходило по 60 трамвайних 

вагонів. Почалася цілодобова подача води у квартири, у міській 

телефонній мережі було зареєстровано 3123 абоненти. Була 
організована робота лікарень та санаторіїв. Влітку 1942 р. у місті 
народилося 289 малюків (157 хлопчиків та 132 дівчаток). Любимим 

місцем відпочинку були пляжі, які були укомплектовані 
медпрацівниками, повним штатом рятувальників і рятувальними 

шлюпками. 

З перших же днів закипіло в Одесі і культурне життя. Румуни вважали 

, що вони прийшли назавжди , що їх столиця культурне місто з 
культурними традиціями, які треба зберегти.  

 

 

 
 

  У грудні 1941 року розпочав театральний сезон оперний театр. Крім 

нього вистави йшли ще у десяти нових міні-театрах, у яких служили 

артисти, які з різних причин в свій час втікли з країни. Прем’єри були 

практично щонеділі. Білети до театрів були недорогими, 5-10 гривен 

на сучасні гроші коштували місця на "галерці". 

У місті працювали  кінотеатри, в яких крутили німецьке кіно. У всіх 

районах міста встановлювалися на вулицях гучномовці, через які 
транслювалися різні програми, частіше всього релігійного змісту. 

Відкривалися церкви. 

Музеї під час окупації не працювали, оскільки їх експозиції мали 

комуністичну ідеологічну спрямованість. Але часто відкривалися 

виставки живопису. Проводилися шахові турніри. 

 

Працювали практично усі школи і вищі навчальні заклади, у тому 

числі Одеський університет 

 

 Починає працювати міська бібліотека. На Дерибасівській відкрився 

книжковий магазин 

 

 

 

 

 

 

друкувалися газети та журнали для дорослих    



 

 

 та дітей 

 

Відкривалися  нові парки. .У міському саду по вівторкам, четвергам, 

суботам та неділям безкоштовні концерти давав воєнний духовий 

оркестр. До Одеси приїздили на екскурсії. 

 

На перший погляд в Одесі йшло життя і  начебто і не було війни. Але  

"рай" був тільки зовні. У місті існувало звичайнісіньке  пекло. 

 

Військовополонених з ар’єргардних загонів, які з різних причин не 

встигли евакуюватися,  розстрілювали навіть у балках 

 

На Привокзальній площі та Куликовому полі на фонарних стовпах або 

шибеницях по декілька днів качалися повішені люди. 

 

 
 

Перші розстріли мирних жителів розпочалися безпосередньо після 

захоплення міста. З 17 жовтня у район артилерійських складів на 

Люстдорфській дорозі у районі сучасної площі  Толбухіна почали 

прибувати партії одеситів, а також військовополонених, що потрапили 

у полон уже після зайняття міста румунами через те, що не змогли 

своєчасно евакуюватися з частинами Червоної Армії. Як скотину 

загнали людей  у приміщення, двері закрили знадвору на замки, 

облили стіни та дах бензином і підпалили. Так було спалено декілька 
тисяч чоловіків, жінок, дітей, стариків. Ще довго диміло згарище , від 

якого розповсюджувався запах згорілого людського м’яса. Взагалі за 

перший тиждень перебування румунів в Одесі місто втратило 10%  

своїх жителів   . 

 
 

Особливо лютували загарбники, коли 22 жовтня на вулиці 
Маразлієвській  була підірвана румунська комендатура. Загинуло 67 

солдатів і офіцерів, серед них один генерал – комендант міста  Іон 

Глогожану. Відповідальність за вибух була покладена на комуністів та 

євреїв. У відповідь на вибух комендатури  вороги провели акцію  по 

знищенню заручників від 5 до 10 тисяч. По всій вулиці Маразлієвській  

окупанти вривалися у квартири одеситів і усіх знайдених жителів 

вішали або розстрілювали прямо біля парканів або стін будинків. На 



 

вулицях як на цьому фото можна було побачити вбитих людей, з під 

яких струмочками зтікала кров.   

 

 

 

 
 

Регулярно проводилися облави на вулицях, базарах, у пригородах. 

Захоплених заручників тримали у відділках сигуранці (поліції) і 
розстрілювали, якщо гинув хтось з окупантів.  Це робилося згідно з 
об’явою , зробленою 25 жовтня 1941 року і в якій  говорилося: 

       " Военное Командование гор. Одессы доводит до сведения 

населения Одессы и ея окрестностей, что после террористического 

акта, совершённого против Военного Командования 22 октября, в день 

23 октября 1941 года были расстреляны: за каждого офицера 

штатского чиновника германца или румына по 200 большевиков, а за 

каждого солдата германца или румына по 100 большевиков. 

Взяты заложники, которые, в случае повторения подобных актов, 

будут расстреляны совместно с их семьями. 

Командующий войсками 

Гор. Одессы генерал Генерару 

Начальник военной полиции 

Гор. Одессы подполковник М. Никулеску" 

 

 

 
 

Життя  одеситів регламентувалося великою кількістю наказів та 

розпоряджень. Особливо це стосувалося евреїв та циган і все було 

направлено на їх знищення. Холокост ("всеспалення", "принесення у 

жертву") – це масове знищення євреїв. Самударіпен ((циганською – 

"вбивство всіх") – знищення циган. Цигани були другим після євреїв 

народом за кількістю жертв.    

Згідно з німецьким  планом "Ост"  необхідно було знищити як 

найбільше слов’ян. А тих , хто залишиться,  перетворити на рабів.  

Губернаторство Трансністрія проводило свій власний план з ліквідації 
людей , особливо євреїв , яких в Одесі було дуже багато, та циган . 

 

Для людей цих національностей  на території Трансністрії створювали  

гетто та концтабори, куди згоняли узників навіть з Буковини та 

Бессарабії. Ми бачимо карту найбільших гетто на території України, 

серед яких і відомий Бабин  Яр у Києві.   

 

Гетто були і на території самого міста Одеси. Виселені в них люди  

знаходилися там в умовах неймовірної скупченості, житла не 

вистачало. Люди знаходилися під відкритим небом навіть узимку, що 

приводило до великої смертності. Люди голодували. В гетто їх 

збирали  для того, щоб уже з нього бути депортованими у концтабори. 

 

 

 
 

Фінал існування євреїв в Одесі розпочався 7 листопада 1941 року, 

коли був виданий такий наказ: У ньому було записано:  Приказываю: 

 Ст. 1 Все мужчины еврейского происхожения в возрасте от 18 

до 50 лет обязаны в течение 48 часов с момента опубликования 

настоящего приказа явиться в городскую тюрьму (Большефонтанская 

дорога), имея при себе самое необходимое для существования. Их 

семьи обязаны доставлять им пищу в тюрьму.  Неподчинившиеся 

этому приказу и обнаруженные после истечения указанного 48—

часового срока будут расстреляны на месте. 
 Ст. 2 Все жители г. Одессы и его предместий обязаны 

сообщить в соответствующие полицейские части о каждом еврее 



 

вышеуказанной категории, который не выполнил этого приказа. 

Укрывающие, а также лица, которые знают о том и не сообщат, 
караются смертной казнью. 

Начальник военной полиции 

Гор. Одессы подполковник М. Никулеску 

 

Стара міська в’язни ця.  Складена із темно-червоної цегли у вигляді 
хреста з круглою 40-метровою баштою у центрі, вона відрізнялася 

якоюсь містичною красою. У липні 1895 року на 5-му Міжнародному 

тюремному конгресі у Парижі одеська в’язниця була визнана самою 

гарною із усіх подібних закладів Російської  імперії. Не випадково, 

адже арка головних воріт була побудована за проектом великого 

архітектора Олександра Бернардацци. 

 
 

"В’язниця переповнена. У всіх камерах, коридорах, по усім закуткам 

люди : на нарах, під нарами, на сходах, на голій цементній підлозі 
круглої башти, по якій розтікається зловонна жижа. Людей мучає 
спрага. Води в кранах немає . Вона добувається в пустих криницях, на 
дні яких рідка грязь. В ній змочують ганчірки  і віджимають у 

коробки, кружки, або просто висмоктують. 

Без їжі. Без води. Люди знаходяться в чеканні неминучої смерті. 
Багато хто не витримує, втрачає розсудок, закінчує життя 

самогубством" - так описують очевидці становище людей в цьому 

гетто.   

 

Жертвам холокосту та  самударіпену в Одесі встановлено пам’ятники. 

"Ніколи не забудемо. Ніколи не простимо" - написано на них. 

 

Таким чином з першого ж дня нової влади було зрозуміло, що 

місцевому населенню ніхто не дозволить бути хазяїном на своїй землі. 
Тому неминучим було розгортання  підпільного та партизанського 

рухів в Одесі  в період  її окупації німецько-румунськими військами  

 

 

 
 

Ще до появи окупантів у місті за участю органів держбезпеки було 

створено патріотичне підпілля, сформовано розвідувально - диверсійні 
загони й групи. 

Серед них особливе місце займав загін капітана держбезпеки 

Володимира Молодцова - співпрацівника зовнішньої розвідки, який у 

підпіллі був відомий як Бадаєв Павло Володимирович. 

 Молодцов Володимир Олександрович народився 5 червня 1911 року  

на Рязанщині. Змолоду працював у Підмосков’ї на вугільних 

підприємствах. Був чорноробом, слюсарем, вибійником. На початку 

30-х років став позаштатним кореспондентом газети "Комсомольская 

правда". Після закінчення у 1934 році Московського інженерно-

економічного інституту, його рекомендували на службу в органи 

державної безпеки. Здобувши освіту в спеціальній школі, він у 1941 р.  

перейшов до розвідувального підрозділу .     

У липні того ж року Молодцова направили до Одеси організовувати 

розвідувально-диверсійний загін. 



 

 

 

На відміну від північних регіонів країни, де підпільники й 

партизани могли ховатися в лісах, навколо Одеси лежав голий степ. 

Однак на околицях міста було багато шахт і каменярень, де добували 

черепашник для потреб будівництва. Знамениті одеські катакомби й 

стали основною базою одеських партизанів та підпільників.  Загін 

Молодцова розмістився на глибині 25-30 метрів.  

 

 

Тут були обладнані приміщення для штабу  

 

склади продовольства приблизно на півроку  

 

арсенали: 7 кулеметів, 60 гвинтівок, 200 гранат, до тони толу 

 

 

 
 

Коли 16 жовтня  ворожі війська увійшли до міста, бадаївці 
розпочали розвідувальні та диверсійні дії. Загін поділявся на підземну 

та наземну групи. Приблизно дві третини бійців перебували в 

катакомбах, решта діяла в Одесі та передмістях.  Вони підривали 

ешелони з матеріальними та людськими ресурсами, які направлялися 

на фронт, передавали до Москви розвіддані про рух  та дислокацію 

ворожих сил. Окрім бойових дій підпільники розповсюджували 

антифашистські листівки та зведення Інформбюро Радянського 

Союзу. З жовтня 1941 по червень 1942 року бадаєвці та інші загони 

відволікали на себе близько 16 тисяч ворожих солдат, серед них були 

жандарми і вояки СС. 

 

 
 

          Командиром наземної  розвідувальної групи  був Яків 

Гордієнко.  Він  народився у сім’ї моряка. До початку війни закінчив 9 

класів. Був комсомольцем. З серпня 1941 року - розвідник  у 

партизанському загоні Молодцова – Бадаєва  . Працюючи 

чистильником взуття на вокзалі, торгуючи на барахолці, він збирав 

розвіддані і  передавав їх у загін .Вони  використовувалися при 

організації бойових операцій або передавалися до центру. Каральні 
органи, розшукуючи підпільників активно використовували свою 

агентуру. Їм вдалося натрапити на людей, які мали зв’язок з підпіллям. 

Розпочались провали і в бадаєвців. Один із зрадників вивів окупантів 

на їхню конспіративну квартиру. Дев’ятого лютого 1942 року  туди 

прийшли командир загону та його зв’язковий Яша Гордієнко. За 

квартирою вже спостерігала контррозвідка ворога. Молодцова-

Бадаєва й Гордієнка схопили, а невдовзі стратили. 

        Яків Гордієнко нагороджений посмертно орденом Леніна,  

медалями "Партизану Вітчизняної війни" І ступеня   та "За оборону 



 

Одеси".      

 

Обидва герої поховані на Алеї Слави біля пам’ятника Невідомому 

матросові. 

 

 

Німецько – румунське "пекло"                                    

закінчилося звільненням Одеси 10 квітня 1944 року у результаті 
Одеської наступальної операції 
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  "Визволення Одеси  та нашого краю від фашистських 

загарбників"   

Малиновський 

Р.Я.

04.04.1944 р.

28.03.1944 р.

7 квітня  - Біляївка,

Григоріївка , Чабанка,  Стара та  

Нова Дофіновка

 
 

  Визволення Одеси та нашого краю відбулося в ході Одеської 
наступальної операції, яка проводилася з 26 березня до 14 квітня 

1944 року. Її метою був розгром приморського угрупування 

противника між ріками Південний Буг та Дністер, визволення 

північно-західного узбережжя Чорного моря, включаючи місто-

порт Одесу, та вихід на лінію державного кордону Радянського 

Союзу з Румунією. Операцію здійснював третій Український 

фронт, командувачем якого був Малиновський Родіон Якович. 

Родіон Якович народився в Одесі, брав участь у Першій світовій 

війні, пройшов шлях від рядового солдата до маршала 
Радянського Союзу. У квітні 1944 року він визволяв своє рідне 
місто. Одеська наступальна операція розпочалася 26 березня 

1944 року форсуванням Південного Бугу. Наступ проводився 

широким фронтом. 28 березня вже був визволений Миколаїв. 

Війська просувалися на захід. Серед бойових завдань були 

завдання захопити вузлову залізничну  станцію  Роздільна, що 

зірвало б евакуацію румунських військ до  м. Тираспіль, а  також 

розірвало б сили противника. Створювалися умови для  оточення 

і знищення  ворога  у "котлі" в районі Одеси.  Після жорстких 

боїв 4 квітня 1944 року Роздільна була захоплена радянськими 

частинами.  Частина військ    зразу була направлена до Біляївки, 

де знаходиться водонапірна станція, яка подає воду до Одеси. 

Якби ворог  підірвав станцію,   Одеса   залишилася б без води як 

це було у 1941 році. Але радянські воїни не допустили цього і 7 

квітня  Білявка   були звільнена. На схід  від Одеси    протягом 

цього ж дня були звільнені Григоріївка , Чабанка,  Стара та  



 

Нова Дофіновка Бої продовжувалися і в районі  Маяків та 
особливо жорстокі біля  Овідіополя , бо тут знаходилася 

переправа через Дністровський лиман і тільки  у цьому районі 
залишався єдиний шлях,    яким ворог міг вирватися з "котла"   

ПЛІЄВ І.О.  
 

     Говорячи про бої за Роздільну , Біляївку, Маяки, треба окремо 

сказати про дії першої кінно-механізованої групи військ під 

командування генерал-лейтенанта Іси Олександровича Плієва. 

До групи входили кавалерія та механізовані танкові частини. Як 

правило в атаку попереду йшли   танки, прокладаючи шлях 

піхоті і подавляючи вогневі точки ворога.  У складі кінно-

механізованої групи замість піхоти у наступ йшла кавалерія і 
іноді попереду танків . Зрозуміло, що такі групи були більш 

мобільні , дійові , дуже несподівані та незвичні для ворога,  

викликали страх, коли ворог бачив мовчазну лавину  вершників, 

які злилися з конем, блиск клинків , якими джигітували козаки,  

та гучні войовничі вигуки у момент початку бою. Про групу 

Плієва ходили легенди. 

        Після Біляївки група   круто повернула на південь. Гасло  

"Попереду  Одеса!" творив чудеса..    
 

 

9  квітня –Троїцьке, Яськи, 

Василівка, Вигода, Мирне, Петродолина,  
Осипівка , Марьянівка, Ленінталь, Красний 

переселенець  ,  Холодна балка, Фонтанка,

Шевченко ,  Крижанівка,   залізнична станція     

Сортировочна

7 квітня  - Біляївка,
Григоріївка , Чабанка,  Стара та  

Нова Дофіновка

4 квітня 10 квітня – Надлиманське, 

Новоградківка, Доброолександрівка, 
Татарка (Прилиманське), Сухий 

лиман,                     Великий Дальник, 

Застава, порт,  Пересип

 
 

  У результаті бойових дій 9 квітня були визволені.  Х  

Троїцьке, Ясски,, Василівка, Вигода, Фрейденталь(Мирне),  
Петрсталь (Петродолина), Юзефсталь (Іосипівка), 
Марієнталь(Марьянівка), Ленінталь, Красний переселенець  

Холодна балка, Фонтанка, Шевченко ,  Крижанівка , а також 

зайняли залізничну станцію Сортировочна  . На вечір 9 квітня 

війська ворога в районі Одеси опинилися в умовах майже 

повного оточення. Лише в районі Овидиополя залишався шлях 

відходу з наступною переправою через Дністровський лиман. У 

цьому напрямі вороже угрупування військ і почало відступати.  

В ніч на 10 квітня група Пліева прорвалась до Татарки І 
Великого  Дальника.  

     10 квітня у результаті одночасного наступу із заходу та 

півночі  були звільнені Францфельд (Надлиманське),  Нейбург 
(Новоградівка), Олександрогільф (Доброалександрівка), 
Татарка (Прилиманське), Сухий лиман, Великий Дальник , 

Застава. Даючи команду до одночасного штурму Одеси по всім 

напрямкам  командувач фронту Малиновський , щоб 

якнайменше зашкодити місту і зберегти будівлі, дав команду  

"Артилеристам  по місту не стріляти, льотчикам місто  не 

бомбардувати".   На світанку 10 квітня Плієв особисто  повів в 

атаку на Одесу своїх козаків. Вихрем у місто рванулися, 

виблискуючи  клинками, козаки, за якими з ревом мчалися танки 

та мотопіхота. Вранці  10 квітня  частини 8-й гвардійськой армії 
генерал-лейтенанта Чуйкова В.А. підійшли до  Дерибасівської и 

вишли до порту , забитому судами завантаженими до відказу 

награбованим румунами майном, що тікали з Одеси. Але це 

румунам не вдалося. У ці ж ранкові часи 248-ма дивізія 

полковника Галая М.З., подавивши  оборону ворога,  штурмом 

взяла Пересип .  

 Невдовзі  галаївці уже були біля приміщення оперного театру 



 

 

  

Сапери дивізії ретельно перевірили кожен куточок у  театрі  і 
знешкодили міни заповільненої дії.  Після цього полковник  

Галай  разом з командирами полків Прянишниковим та 

Філатовим піднялися на балкон театру и водрузили червоний 

прапор на честь визволення Одеси. Оперний театр відіграв роль 

німецького рейхстагу, на якому у травні 1945  року був піднятий 

прапор Перемоги.  . 

 

Тисячі горожан 

 

зустрічали   своїх визволителей.  

 

 

 10 квітня  - трошки містична дата для Одеси. 10 квітня 1854 

року під час Кримської війни  англо-французька ескадра 

бомбардувала місто. Але захопити Одесу їм не вдалося. Гармата 

, піднята  із спаленого і затопленого  англійського фрегата 
"Тигр", встановлена на Приморському бульварі і є пам’ятником  

мужності захисників Одеси в Кримській війні. Багато хто з 
визволителей фотографувався біля неї.   

 
 

 

Біля Кремлівської стіни у Москві встановлені знаки з назвами  

міст – героїв, серед яких і Одеса. Вперше її так назвали вже 1 

травня 1945 року. Х Указом від 1965 року Одесі присвоєне 

звання місто-герой  та вона нагороджена Золотою зіркою та 
Орденом Леніна.  

 



 

9  квітня –Троїцьке , Яськи, 

Василівка, Вигода, Мирне, Петродолина,  

Осипівка , Марьянівка, Ленінталь, Красний 

переселенець  ,  Холодна балка, Фонтанка,

Шевченко ,  Крижанівка,   залізнична станція    

Сортировочна

7 квітня  - Біляївка,

Григоріївка , Чабанка,  Стара та  

Нова Дофіновка

4 квітня
10 квітня – Надлиманське, 

Новоградківка, Доброолександрівка, 
Татарка (Прилиманське), Сухий 

лиман,                     Великий Дальник, 

Застава, Пересип

12 квітня -
Чорноморка , Бурлача 
Балка, Олександрівка, 

Іллічівка (Бугово),    
Калаглія

13 квітня - Санжійка, 

Грибівка,  Дальник,  Барабой  ,

Овідіополь  

14 квітня –
Роксоляни, 

Кароліно-Бугаз

11 квітня -
Середній та Великий 

Фонтани,   
Великодолинське, 

Мала Долина

 
 

   Протягом 11 квітня від загарбників були звільнені  такі райони 

Одеси як Середній та Великий Фонтани, а також села  

Гросслібенталь (Великодолинське), Кляйнлібенталь (Мала 
Долина)    
   Протягом 12 квітня - Люстдорф (Чорноморка), Бурлача 
Балка, Олександрівка, Іллічівка (Бугово),    а також Калаглія.  

     Протягом  13 квітня південно-західніше  ОДЕСИ наші війська 
в результаті впертих боїв оволоділи  населеними  пунктами  

Санжійка, Грибівка, Дальник, Барабой та станцією Барабой, 

районним центром Одеської області Овідіополь та станцією 

Овідіополь,.  А 14 квітня із визволенням Роксолян та 
Кароліно-Бугазу завершилася Одеська визвольна операція.   

14 КВІТНЯ 1944 РОКУ  –

ДЕНЬ ЗАКІНЧЕННЯ ОДЕСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
ТА   ВИЗВОЛЕННЯ НАШОГО КРАЮ  ВІД ЗАГАРБНИКІВ

ПОПЕРЕДУ  ЩЕ  БУДУТЬ
КРИМСЬКА  

ЛЬВІВСЬКО – САНДОМИРСЬКА
ЯССЬКО – КИШИНІВСЬКА

КАРПАТСЬКО – УЖГОРОДСЬКА ОПЕРАЦІЯ, 

ЯКОЮ 28 ЖОВТНЯ  ЗАВЕРШИЛОСЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ.

ПОПЕРЕДУ  - ВИЗВОЛЕННЯ  ВІД ФАШИЗМУ
ЄВРОПИ ТА СВІТУ

14 КВІТНЯ - ЦЕ  1028 ДЕНЬ З 1418  ДНІВ ВІЙНИ.

ДО ПЕРЕМОГИ ЗАЛИШАЛОСЯ ЩЕ ДОВГИХ  390 ДНІВ 

 
 

14 КВІТНЯ 1944 РОКУ  –ДЕНЬ ЗАКІНЧЕННЯ ОДЕСЬКОЇ 
НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА   ВИЗВОЛЕННЯ 

НАШОГО КРАЮ  ВІД ЗАГАРБНИКІВ Х 

ПОПЕРЕДУ  ЩЕ  БУДУТЬ  

КРИМСЬКА 

ЛЬВІВСЬКО – САНДОМИРСЬКА 

ЯССЬКО – КИШИНІВСЬКА 

КАРПАТСЬКО – УЖГОРОДСЬКА ОПЕРАЦІЯ, 

ЯКОЮ 28 ЖОВТНЯ  ЗАВЕРШИЛОСЯ  

ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ. Х 

ПОПЕРЕДУ  - ВИЗВОЛЕННЯ  ВІД ФАШИЗМУ 

ЄВРОПИ ТА СВІТУ Х 

14 КВІТНЯ -  ЦЕ  1028 ДЕНЬ З 1418  ДНІВ ВІЙНИ. 

 ДО ПЕРЕМОГИ ЗАЛИШАЛОСЯ ЩЕ ДОВГИХ  390 ДНІВ 

 

 

 

 
 

     Перемога була завойована дорогою ціною – ціною більш ніж 

20 мільйонами життів. У центрі Берліну , столиці Німеччини, у 

Трептов - парку встановлено пам’ятник Радянському воїну – 

переможцю, який тримає на руці  німецьку дівчинку, а ногою 

наступив на фашистський знак.  

 

 

  

 

     Повсюди, де йшли бої залишилися могили загиблих . Нажаль 

не всі могили загиблих відомі і не на усіх могилах написані 
імена похованих солдатів. Тому було прийнято рішення ставити 

пам’ятники невідомому солдатові. У Москві запалено вічний 

вогонь і біля нього написано "Ім’я  твоє невідоме, подвиг твій 

безсмертний"   



 

 

     Пам’ятник невідомому матросу встановлено у м. Одесі   

 

    У нашому місті теж поставлено обеліск. Але він стоїть на 

братській могилі, у якій поховано 27 воїнів, що загинули 

звільняючи наш край  

 

 Їх імена написані на дошці. Але і серед них є записи 

"невідомий". І через декілька десятиліть після звільнення нашого 

краю продовжується пошук і встановлення імен героїв.   

 

Закликом від загиблих звучать слова , написані на обеліску 

"Люди!  Помните, какой ценою завоёвано счастье" 

  

 

Найбільш поширеними є обеліски, на меморіальних дошках яких 

написані імена загиблих земляків, що поховані далеко від  

рідного краю. Один з таких обелісків встановлено у селищі 
Олександрівка 

  

Читаючи прізвища , звертаєш увагу на те як багато однакових . А 

це означає, що в селищі живе  багато сімей,  які не дочекалися з 
війни чоловіків, батьків, синів.  У пізніші післявоєнні роки до 

обеліска було перепоховано  декілька солдатів, яких в роки війни 

жителі села поховали на місці їх загибелі: біля церкви, на межах 

городів. Одну таку історію записала учениця нашої школи 

Пономарьова Влада.  Все далі в історію відходять події 
Великої Вітчизняної війни, але…  



 

Ніхто не повинен 

бути   забутим!

Ніщо не повинно 

бути забутим !

 

 

Ніхто не повинен бути   забутим! 

Ніщо не повинно бути забутим ! 
 

 

Велика Вітчизняна війна. 

Скільки болю та втрат принесла вона людям. Ми, молодь, будемо завжди пам’ятати усіх, 

хто загинув на війні і дякувати їм за Перемогу. 

У мене дві бабусі, що пережили цей час . Я їх розповіді про війну завжди слухаю з 
жахом. Одну з них зараз хочу переказати.  

Це було в Олександрівці після визволення села від ворогів і  де тоді мешкала моя бабуся 

Пономарьова Валентина Степанівна,. Будинок батьків моєї бабусі знаходився на вулиці, яка 
зараз називається Карла Маркса. Це була крайня вулиця. На той час не було залізничної станції, 
нашого міста Іллічівськ,  Бугово було маленьким селом, а на місці Молодіжного -  хуторок з 
декількох хат. До самої Санжійки простиралося поле. Саме на цьому полі у німців були окопи і 
проходила лінія оборони. У бабусиній хаті, оскільки вона була крайньою, просторою і високою 

знаходився штаб фронту Червоної Армії. На даху  розташували пункт спостереження. Моя 

прабабуся, яка жила недалеко, готувала їжу для наших солдатів, допомагала хворим і 
пораненим. Один солдат хворів малярією. Його звали Михайло Ширенгеєв. Спочатку він лежав 

в хаті, грівся біля плити, а потім вийшов на подвір’я до свого автобензовозу, який стояв біля 

хати.  У цю мить розірвався снаряд і осколок вбиває бійця. Його поховали на межі городу і 
саду.  Скільки пройшло після цього часу, днів  бабуся не пам’ятає. Але одного разу до хати 

зайшов інший солдат і спитав чи не чули про  Ширенгеєва Михайла і чи не знають де він.  

Солдату показали могилу. Виявилося, що Михайла розшукував його брат, який теж воював 

неподалеку. Ось так сумно зустрілися два брати. 

Вже після війни тіло загиблого переховали до братської могили, що знаходиться в 

Олександрівці. 
Ось така доля була у наших бабусь та дідусів. 

Бажаю, щоб ніколи не було війни. І завжди був мир на землі. 
 

Учениця 5-Б класу ЗОШ №2 м.Іллічівськ Влада  Пономарьова . 2012 рік 
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Кульчитська О.В. – викладач ДНЗ "Ананьївський професійний 

аграрний ліцей" 
 

Ананьїв в роки Великої Вітчизняної війни 
 

Документальний нарис. 

Ананьїв - невелике містечко на півночі Одеської  області має цікаву та насичену історію, 

яка сягає  сивої давнини, але, мабуть, самою насиченою та яскравою сторінкою є період 

Великої Вітчизняної війни. 

     Червневий недільний ранок випускники зустрічали на Одеській горі. Всі були щасливі та 

сповнені яскравих сподівань. Яскраве літнє сонце піднімалось з-за гори, осяваючи  яскравими 

променями і гору, і місто, і щасливих випускників, які через декілька днів, одягнувши військову 

шинель, підуть важкими дорогами  війни,  які ще, навіть, не здогадувались, через які  нелюдські 
випробування  їм прийдеться пройти. Хтось з них загине в бою в перший же день, а хтось дійде 
до Берліна. 

     В перші ж дні війни було мобілізовано 10 тисяч  чоловік. Багато з них  одразу прийшли 

до військомату  з єдиним  проханням: "Відправте  мене на фронт". 

   Також в перші дні війни в місті було сформовано винищувальний батальйон, 

командиром  якого став  досвідчений військовий, комуніст  М. Діордіца.   
                        М. Деордіца – командир Ананьївського винищувального батальону.    

Бійцями  батальону  поряд з  колишніми  військовими  стали  зовсім юні хлопці 
та дівчата, серед яких були комсомольці Н.Котова та Є. Панченко.   

                      Бійці  батальону допомагали  відправляти в евакуацію цінні  архіви 

та документи, допомагали у військовому  госпіталі, що  розташувався   в  школі, 
несли чергування на вулицях міста та ловили ворожих диверсантів. Е. Панченко 

пригадує, як одного дня батальйон отримав важливе завдання: зловити 

диверсанта, якого було скинуто з літака біля міста. Вже обійшли майже всі поля  

та ліски, а диверсанта не знайшли, як крізь землю провалився. Аж раптом  

помітили  чоловіка, що доїть корову, підійшли ближче, привітались, чоловік як 

чоловік - нічого  підозрілого. Вже рушили йти далі , як раптом один боєць помітив, що у  

селянина  відклеїлись  вуса – так  завдяки  уважності хлопця був спійманий диверсант. 
     Ворог все ближче підходив до міста, все частіше ворожі літаки пролітали над містом, а 

одного дня  масованою атакою ворожих літаків було скинуто авіабомби на військовий госпіталь 

та промислові  підприємства. 2 серпня 1941 року німецька танкова група прорвалась до міста 
Первомайська  і, щоб не потрапити в оточення, радянські війська,  які  мужньо  захищали місто, 

відступили на південний схід. А 7 серпня у місто увійшли німецькі війська, які зразу ж почали 

наводити свої порядки: 

- Найменший  супротив  владі – розстріл, 

- Приховування зброї – розстріл, 

- Переховування поранених червоноармійців  - розстріл. 

Але багато місцевих жителів, незважаючи на небезпеку, яка їм загрожувала, 

переховували поранених червоноармійців, деякі з них поплатились за це своїм життям. Такі 
як Григор’єв і  Гурвич були розстріляні. 

Перше, що зробили окупанти: зігнали більшість єврейського населення в тимчасове 
гетто, що розміщувалось на Кривій вулиці, (нині вул. Шевченка). Місцеві жителі, як могли, 

допомагали нещасним людям: передавали їжу, медикаменти. А через тиждень місто  

наповнили  крики, сльози, вмовляння відпустити маленьких діток.  Через деякий час містом 

потяглась колона нещасних людей, приречених на смерть, їх  охороняли  автоматники. 

Ананьївці, почувши цю страшну новину, побігли на центральну вулицю якою повільно 

йшли  їх друзі, колеги по роботі, сусіди. Жінки плакали, чоловіки кричали якісь 

заспокійливі слова, розуміючи, що в даний час  їх ніхто не чує. Колона йшла  повільно - 

старі та хворі йшли, опираючись на рідних. А деяких немічних, які не могли, навіть,  йти -  



 

везли   візочками. Йшли похмуро жінки, тримаючи  за ручки  своїх діток, які нічого не 

розуміли і тільки перелякано дивились на німців з автоматами та на людей, що плакали.  

Діти не розуміли ще, що йдуть востаннє вулицями рідного міста, що востаннє  бачать 

знайомих та друзів, які проводжають їх сумними  поглядами. Деякі матері, здогадуючись, 

що їх очікує, виштовхували при нагоді  своїх діток в натовп  і місцяни  їх прикривали, 

ризикуючи  життям. Багато з них врятували  маленьких  єврейських діток, даючи їм шанс на 

спасіння, на життя. 

Євреїв привели до великого протитанкового рову, наказали залишити речі і, погнавши  

на край рову, де по черзі розстрілювали. До пізньої ночі лунали постріли: в рів падали   ще живі 
поранені та мертві, старі та молоді, маленькі діти – всі  вони ананьївці, всі євреї, які зустріли  

смерть від фашистської кулі. Деякі поранені вночі вилазили з під мертвих, вибиралися з рову і 
бігли    подалі від цього пекла. Хто в Ананьїв, хто в сусіднє село  Новогеоргіївку, де знаходили 

порятунок. І тут доречно розповісти про жінку з Новогеоргіївки, яка як і всі жінки провела 

чоловіка на фронт і сама  ростила маленьку донечку. І, коли вночі під вікном почула стогін, то 

не вагаючись вибігла надвір, бо цілий день чула за селом постріли і знала, кого там без жалю 

розстрілюють. Побачивши маленьку зранену дівчинку, яка так схожа на її донечку, швиденько 

занесла в хату, обробила рани, переодягла та накормила. Вилікувала  Беллу - чорняву 

розумницю та щебетуху. Дівчатка зразу ж подружилися. Жінка вела усамітнене життя, нікого 

не пускала в хату, аби, не дай Бог, хтось не побачив Беллу та не виказав її. Але все-таки 

знайшлась  якась недобра людина, яка побачивши Белочку, донесла поліцаям. І треба ж було  

статись нещастю - прихворіла дівчинка. А  біля  хати, майструючи ляльку із соломи,  бавилась 

Галинка. І тут на подвір’я вбігли фашисти і схопили дівчинку: « Юде, юде», - гелготали.  Жінка 
кинулась до дитини, її вдарили прикладом по голові, втрачаючи  свідомість, вона почула  

автоматну чергу. 

Після війни жінка одна виховувала Белочку, любила як рідну дитину. А дівчина, закінчивши 

школу поїхала навчатись в Одесу та потім і залишилась працювати, але раз чи два на місяць 

спішила в рідне село до матусі.  
Ананьївський  Бабин яр  в чомусь змінив життя ананьївців, бо місто  втратило  часточку  

своєї  самобутністі, а багато ананьївців  посивіло тоді, коли під дулами автоматників загортали  

рів, в якому ще ворушились живі люди і просили їх  врятувати. Ще декілька днів, кажуть 

старожили, ворушилась земля на могилі.   
Закінчилась війна, повертались воїни додому, з надією, що їх рідні живі, але, дізнавшись 

гірку правду, деякі  їхали назавжди з міста, що нагадувало їм про трагедію, а дехто створював 

тут нову сім’ю і жив та працював у рідному місті, відновлюючи його економіку. 

Зараз євреїв у місті майже не має. Тільки згадкою про них є цілі   єврейські  квартали на 
великій, старовинної забудови вулиці, яка колись мала назву "Єврейська" та  могили на 

єврейському кладовищі  під Одеською горою, а також пам’ятник на  6 – му кілометрі дороги  

Ананьїв – Жеребкові,  де були знищені біля чотирьох тисяч мирних мешканців міста єврейської 
національності. 

 Румуни створили свою область на окупованих українських землях, що мала  назву  

Трансністрія, і зразу ж завели свої  жорсткі порядки, але були люди, які не скорились 

жорстокому ворогу. Це молоді хлопці та дівчата - комсомольці. В  основному це були вихованці 
дитячого будинку та учні шкіл, які в 1943 році під керівництві досвіченого  комуніста  І.М. 

Кузьмінського та його друга і помічника Демяна Дробинкова створили підпільну  

комсомольську організацію до складу якої увійшли: вихованці дитячого будинку  І.Виноградов, 

О. Сенченко, Н.Віницька, а також В.Буженко, М. Дроздов, Б. Топор,  Анна Дідок та інші. 
Підпільники розвішували по місту листівки з закликом  шкодити фашистам,  також  

повідомленнями  Совінформбюро  про перемогу під  Сталінградом, про швидкий наступ  

Червоної Армії, які вселяли ананьївцям  віру в перемогу, збирали зброю, а  також передавали  

партизанам цінну інформацію, що в період наступу  нашої армії  була вкрай  необхідна. Ці 
важливі дані підпільникам повідомляла Анна Дідок, яка чудово володіла німецькою і за 
завданням працювала  офіціанткою в німецькому ресторані « Бухарест», що розміщувався  на 
вокзалі станції  Жеребкові, де німецькі офіцери заходили поїсти і часто, випивши чарку - другу  



 

в розмовах між собою, навіть, не підозрюючи, що мила офіціантка Вільхен – наречена 
німецького офіцера  запам’ятовує кожну важливу  інформацію, яку потім через зв’язкових та 
савранських  партизан  отримають на Великій землі, що в умовах  наступу Червоної Армії  були 

вкрай  важливими. 

Але головним завданням підпільників було згуртувати навколо себе патріотів, встановити  

тісний зв’язок з партизанами, щоб при підході  Червоної Армії вдарити ворога з тилу. Потрібні 
кошти для налагодження роботи організації  передавав Афанасій  Павлович Негруца,  який за  

завданням  працював секретарем в  примарії. Також  певні кошти  Афанасій  Павлович  через  
довірену  особу передавав одеським підпільникам, що базувались в катакомбах. Про це 
розповіла в своїй книжці «Слышите, я русская» підпільниця  та розвідниця Красильникові - 

Ященко. До речі, теж вихованка  Ананьївського  дитбудинку. 

  Одного разу, йдучи на зв'язок з  балтськими партизанами,  М. Дроздов та І.Виноградов на 

станції Балта несподівано  натрапили на засідку фашистів, які їх затримали і при обшуку  

знайшли пістолет та підроблені  перепустки. Хлопців  затримали, а згодом   відправили до 

Ананьївської жандармерії. А невдовзі ( 18-20 травня)  було заарештовано  всіх  членів  підпілля. 

Почались допити, тортури, знущання. Підпільників  підвішували за ноги вниз  головою і били 

гумовими палицями  по п’ятах, під нігті  заганяли голки, а потім, після кожного допиту кидали 

у темний вологий підвал, але ніщо не могло зламати підпільників  і жоден з них не вказав  на 

тайники, де була закопана зброя. 

Жорстоко катували Анну Дідок, але вона,  побита та знесилена, не назвала жодного  

прізвища. І тоді начальник жандармерії Тарасевич вдався до нелюдського  вчинку, щоб зіграти 

на найболючішому – материнській любові, він привіз  з села Байтали   донечок  Ганни -  двох та 

чотирьох років, поставив їх біля стіни і, витягнувши пістолет, звернувся до Ганни:" То скажеш, 

де зброя, бо зараз  застрелю  твоїх щенят". "Стріляй! Стріляй, гад!", -  крізь зціплені зуби 

мовила  підпільниця, - « Прийдуть наші, помстяться тобі за все!». Тарасевич, натиснувши на 
курок, почав стріляти над голівками діток. Кулі лягали смертельним візерунком навкруг  
голівок дітей. Менша зі  страхом закрила ручками обличчя, а старша дивилась на поліцая з 
такою  ненавистю, що той  аж затремтів  від люті. Нічого не добившись, Тарасевич  виштовхнув 

дітей геть. І знову катування і знову допити, але молода жінка мужньо переносила їх, як і інші 
підпільники, мовчала, іноді  втрачаючи  свідомість. І тоді Ваня Виноградов     вирішив  дати 

друзям  хоч крапельку відпочити від знущань і вдався до хитрощів. На черговому  допиті дав 

згоду показати,    де у Байтальському лісі захована  зброя. Поліцаї поїхали з Ванею, ноги якого 

були закуті у кайдани. Приїхавши в ліс, він довго водив поліцаїв по лісу,  роблячи вид, що забув 

точне місце, де схована зброя. Нарешті поліцаї почали копати на тому місці, де вказав 

підпільник, в надії найти зброю і, раптом  у одного з поліцаїв лопата наткнулась на щось залізне  
і, коли  унтер - офіцер нагнувся до ями, то Ваня швиденько витягну у нього  багнет  і хотів 

ударити в спину, але той різко повернувся і удар прийшовся у плече. Розлючений фашист 
прострелив Вані руки і ноги  і його, ледве  живого, привезли в Ананьїв. Навіть фашисти були 

приголомшені вчинком Івана   і на деякий час припинили  допити.  

В серпні 1943 року, так нічого не добившись від підпільників, їх відправили у Тираспільську  

в’язницю, де у вересні їх судили. За організацію  підпілля, зберігання зброї, розповсюдження 

листівок  І. Кузьмінському, Д.Дробинкову,  І.Виноградову,  В.Єрмоленку та А. Рябчинському  

було  винесено смертний вирок, а іншим вічна каторга і довгі роки тюремного ув’язнення.   

  У листопаді підпільників розстріляли в  Колтуковій  балці біля Тирасполя, а в березні 1944 

року, коли стрімко наступала Червона Армія, були розстріляні і інші ананьївські  підпільники. 

 На стінах камери хлопці залишили надписи: В. Буженко- «Прощайте, папа ,мама и брат 
Колечка. Ваш сын  Вася Буженко. Ананьев» та В.Виноградов – «Виноградов Ваня  расстрелян.  

17.10. г. Ананьєв. Получить  Белоус  Клаве». 

 Пройшли роки, але героїв пам’ятають,  їх подвиг увічнений у назвах вулиць ім. Єрмоленка,  
В.Буженка, В.Виноградова. В центрі міста установлено  пам’ятник  героям – підпільникам.  



 

 
 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6. 03. 1973 року за хоробрість і відвагу, виявлені 
в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників в період Великої Вітчизняної війни 1941-

1945 р.р. медаллю « За відвагу» нагороджено посмертно члена ананьївського  підпілля  

В.Єрмоленка 
22 березня 1944 року 5  гвардійська армія під командуванням генерала  Жадова  орсувала 

річку Південний Буг  і почала звільнення північно-східних районів  Одещини. Командувач 

фронтом Михайло Конев наказав 23 березня перейти в наступ на рубіж  Точилове - Любашівка, 
а далі – Ананьїв -  Тираспіль. 27 березня були звільнені Байтали,  а 31 визволителі після 

важкого  бою   ввійшли в Ананьїв. Визволителів  радо зустрічали ананьївчани. В звільнені міста 
брали участь люди різних національностей: українці, росіяни, білоруси, грузини та 

представники інших національностей. 

  В братській могилі, що в центрі міста  поховані  воїни герої, які загинули при звільнені  
Ананьєва. І кожного року в день звільнення міста від німецько - фашистських  загарбників  

вдячні жителі міста вшановують пам'ять загиблих  воїнів-визволителів.  



 

Моряк І. – учень ДНЗ "Котовський професійний ліцей" 
 

«Котовськ в Великій Вітчизняній Війні» 

  

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939р, коли війська нацистської Німеччини 

раптово вторглися в Польщу. Поступово війна втягнула в свою орбіту 61державу, в яких 

проживало 80% населення земної кулі. Вона тривала 6 років і забрала близько 60 млн. життів. 

22червня 1941 фашистська Німеччина та її союзники обрушили на Радянський Союз удар 

величезної сили - 190 дивізій (5,5 млн. чоловік), понад 3 тис. танків, близько 5тис. літаків. З 

метою військово-економічного забезпечення походу проти СРСР використовувалися ресурси 

майже всіх європейських держав. 

Радянський Союз не був готовий до відсічі фашистської навали. Створивши на напрямку 

ударів переважна перевагу, агресор прорвав оборону радянських військ, захопив стратегічну 

ініціативу й панування в повітрі. Прикордонні битви і початковий період війни (до середини 

липня) у цілому призвели до поразки СРСР. Втрачено убитими і пораненими 850 тис. чоловік, 

9,5 тис. гармат, св. 6 тис. танків, близько3,5 тис. літаків; в полон потрапило близько 1 млн. 

чоловік. Ворог окупував значну частину країни, просунувся вглиб до 300-600 км, втративши 

при цьому 100 тис. чоловік убитими, майже 40% танків і 950 літаків. 

Літо й осінь 1941 були найбільш критичними для Радянського Союзу. Основними 

військовими подіями літньо-осінньої кампанії 1941 були Смоленська битва, оборона Ленінграда 

і початок його блокади (900 днів і ночей), військова катастрофа радянських військ на 

Україні(Захоплення 650 тис. полонених в районі Києва), оборона Одеси, початок оборони 

Севастополя, втрата Донбасу (в Донбасі довелося затопити більшість шахт,основні 
підприємства величезного Дніпропетровського гідроелектрокомплекса, так само як і всі 54 

домни України були підірвані), оборонний період Московської битви.  

Наші відступили на 850-1200 км, однак ворог був зупинений на основних напрямках під 

Ленінградом, Москвою і Ростовом. Мільйони людей загинули на фронтах, опинилися в окупації 
або в гітлерівських таборах. Але Червона Армія вважких боях вимотали сили ворога. 

Промислові підприємства евакуювалися на схід. У тилу противника розгорталася партизанська 
війна. 

Зимова кампанія 1941-42 почалася контрнаступом радянських військ на західному 

стратегічному напрямку. В ході її здійснені контрнаступ під Москвою, Любанськом, Ржевсько-

Вяземська, Барвінківський-Лозівська і десантна Керченсько-Феодосійська операції. Радянські 
війська зняли загрозу Москві і Північному Кавказу, полегшили становище Ленінграда, 

повністю або частково звільнили територію 10 областей, а також понад 60 міст. 
Стратегія"Бліцкригу" звалилася. 

2.Окупація м. Котовська 
Трагічними та в той же час героїчними сторінками в історію Котовська і району вписані 

роки Великої Вітчизняної війни. Перед війною Котовський район, в 1940 році, став першим в 

області за хлібоздачею та продажу державі продукції тваринництва, а також був відзначений 

перехідним Червоним прапором обкому та облвиконкому. Завжди попереду були залізничники. 

З працівників депо кожний другий був ударником, а серед колійників - кожен третій. Перед 

війною в школах міста та району навчалося 7400 учнів і працювало 550 вчителів. 

22 червня 1941 року для нашого народу почалася Велика Вітчизняна війна. Дізнавшись про 

віроломний напад на СРСР фашистської Німеччини котовчани почали готуватися до оборони 

міста. Навколо Котовська почалося будівництво оборонних споруд. В день та вночі тут 

працювали жінки,старі,підлітки. Цілодобово велася евакуація цінного державного майна. 

Місто з перших днів війни дало державі 15000 котовчан призовного віку, крім 

залізничників,які мали «броню». На підступах до Котовська зав"язалися жорстокі бої, але ворог 
був сильніший і вже 6 серпня 1941 року фашисти увірвалися в місто. В небі над Котовськом 

загинув льотчик Григорій Шиян, вісімнадцятирічний молодший лейтенант. На першому 



 

міському кладовищі (вул. Виноградна) є його могила,а також Героя Радянського Союзу 

молодшого лейтенант Гайворонського,який загинув обороняючи Котовськ. 

Трагічно почалася окупація в Котовську. Фашисти викинули зі склепу тіло Г.І. Котовського, 

але вночі залізничник Скорупський перепоховав тіло легендарного комбрига (за цей подвиг 
його нагородили орденом Бойового Червоного Прапора). 

Окупанти розправлялися з сім"ями комуністів, комсомольців, працівників місцевої влади,за 

найдрібнішу провину розстрілювали.  

За період окупації,як свідчать документи книги "Одесса в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг», а також в книзі В. Полтавчука "Котовск" (Одесса, "Маяк", 1987 г.), було 

розстріляно майже 5000 котовчан, жителів інших північних районів області, зокрема євреїв, 

зігнаних до Бородавського яру. Смертю каралися за ухилення від відправлення до Німеччини 

на роботи, прослуховування радянських радіопередач, переховування євреїв і червоноармійців. 

За переховування партизанів, порапених червоноармійців були розстріляні О.К. Барученко, А.Г. 

Васалас, Д.І. Донцул, Г.А. Знамировський, К.І. Новикова, Г.А. Оргєєв, І.С. Піткус, П.С. 

Погорілов, А. Падловський, Ю.Я. Ярошко, Н.К. Яровська (В.А. Загоруйко "Історія міст і сіл 

УРСР. Одеська область" Київ, 1969, с.576). 

Уже восени 1941 року в місті почали створюватись організації опору фашистам. Серед них 

були і комсомольські організації «Чайка»та»Крила Рад». Діяли вони нелегально,випускали 

листівки, готували і проводили диверсії на залізниці, інших важливих об"єктах, нищили живу 

ворожу силу і техніку. У числі підпільників І.Н. Собко, Г. Данилов (Коваленко), Г. 

Тарнавський, М. Федчук, Н. Ткаченко, В. Звєрков, М. Лебідь, А. Паращук. М. Шаповалова, 

інші. Наприклад, В. Чоботарьова і А. Паращук розробили і здійснили операцію по визволенню 

наших військовополоненних, яких утримували в концентраційному таборі у північній частині 
Котовська. З полону втекло більше десятка червоноармійців, яких направили до партизан у 

Ободівські ліси. 

Заарештували І.Н. Собка, а потім розстріляли обабіч шляху на с. Глибочок, бо знайшли в 

нього радіоприймач. Він допомагав професійним радянським розвідникам О.Д. Федоровій та 

Ф.І. Ільницькому. 

У березні 1944 року в яру біля с. Глибочок були розстріляні сотні котовчан, серед них і 23 

комсомольці,які були членами підпільних організацій «Чайка» та «Крила Рад». 

Їх могила знаходиться поблизу могили генерала Тарасова, заступника командира 53 армії, 
яка звільняла наше місто. 

3.Визволення м.Котовська 
Та ось настала весна 1944 року. 29 березня наші війська визволили місто Балту. Тут полягло 

багато воїнів 25 гвардійської стрілецької дивізії. Потім наші війська вдарили на ст. Балта (с. 

Бєліно) і пішли через Пашковку на Гидерим, потім вийшли на північну околицю Котовська. 94 

гвардійська стрілецька дивізія з Балтського району, через с. Сінна, теж вийшла на північну 

околицю міста нашого рідного міста. 
У звільненні Котовська та району брали участь війська 53 армії (командуючий Манагаров 

Іван Мефодійович), до складу якої входив 26 гвардійський стрілецький корпус - командир 

генерал-майор Фірсов Павло Андрійович. До складу корпусу входила 94 гвардійська 
Звенигородсько-Берлінська стрілецька дивізія- командир гвардії полковник Шостацький 

Григорій Миколайович, полки підполковника Андрія Ігнатьєва, майора Борисова і 
підполковника Аглицького. 

Визволяли місто і район також 25 гвардійська Синельниківсько-Будапештська стрілецька 
дивізія-командир генерал-майор Григорій Архипович Криволапов, 78 гвардійський стрілецький 

полк під командуванням гвардії майора Олексія Миколайовича Потьомкіна. 
Брали участь в цій операції 89 стрілецька дивізія під керівництвом Михайла Петровича 

Серюгіна, а також десантники Звенигородсько-Бухарестської дивізії та 43 танковий полк-

командир Іван Опанасович Горлов. 31 винищувально-противотанкова бригада Бориса 

Григоровича Борисова разом з 310 гвардійським мінометним полком звільняли наше місто від 

фашистів. 



 

За розповідями учасників боїв, згідно з історичною довідкою по звільненню міста і району 

вказані з"єднання і частини вели жорстокі бої з німцями на підступах до нашого міста. 
Ворог,відводячи свої головні сили в західному та південно-західному напрямках, залишив після 

себе великі сили  

в складі 11-ї танкової дивізії, 105 та 282 піхотних дивізій і загонів СС «Мертва голова», які 
намагалися стримувати наступи наших частин. З виходом частин 94 дивізії на північну 

околицю лісу, о 10 годині ранку 30 березня почали контрнаступ. Ворог вперто оборонявся але 
наші воїни ввірвалися на вулиці Котовська. Це сталося 31 березня 1944 року і в цей день ми - 

котовчани святкуємо наше визволення від фашистської неволі. В цей день визволили Куяльник, 

Соболевку, Гиртопи, Коси, Затишшя, Гонорату та Глибочок, а 1 квітня вдарили на с.Чорна. На 

полях боїв ворог залишив 15 спаленних танків, близько 200 автомашин, сотні загиблих, 

військові трофеї: 50 кулеметів, близько 1 000 гвинтівок, кілька цистерн з пальним, до 500 

вагонів. Після вигнання з міста фашистів більше 4 тис. Наших земляків влилися в ряди діючої 
армії, вони боролися за звільнення Західної України, а багато хто з них дійшли до Берліну. 

Серед них О.Г. Ботвінов, А.Ф. Казмирович, Г.Г. Капустяник, О.К. Прейс, Г.К. Прейс, М.К. 

Мемей, В.Ф. Ніколайчук, В.Г Недайборщ, І.В. Супрун, П.В. Солдатенко, І.С. Осадчук, В.К. 

Монько, Ф.М. Карчинський, М.М. Баргий, В.П. Крестянишин, В.П. Доброжан, М.Т. Плугарев, 

Д.Ф. Козлов, В.І. Левченко, К.М. Татаров та сотні інших,  

1350 наших земляків котовчан не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної. За мужність 

та героїзм проявленні в боях з ворогом, більше двох тисяч котовчан нагородженні орденами та 
медалями. Наша земля дала країні 4 героїв Радянського Союзу: М.В. Октябрська, К.В. 

Бочкович, І.І. Кобилецький та С.Т. Борщов. 

Матеріали взяті з книги В. Полтавчука «Котовск» та книги А. Ковальського «Батьківщина 
наша мала — Котовськ», стаття «У битві за Котовськ» з газети «Ленінський прапор» А. 

Потемкіна, командира 78 гвардійського стрілецького полку. 

   Воєнні дії Другої світової війни відбувалися на території України 40 місяців – з 22 червня 

1941 року до кінця жовтня 1944 року. За сучасними підрахунками, загальні людські втрати 

України у 1941 – 1945 роках складають близько 9 млн. чол. 2,3 млн. українців були вивезені для 

примусової праці до Німеччини. Цілком чи частково на території Республіки було зруйновано 

понад 700 міст і 28 тис. сіл, без даху над головою залишилися близько 10 млн. чоловік. Також 

повністю чи частково було знищено понад 16 тис. промислових підприємств. Підраховано, що 

загальні втрати економіки України у війні сягнули 40 %. 

Висновки 

У 1941–1944 рр. на українській землі були зосереджені головні сили вермахту – від 57,1 до 

76,7% загальної кількості дивізій. 607 з них було розгромлено саме на території України. 

У ході визволення України – протягом січня 1943 – жовтня 1944 рр. на території України 

радянськими військами проведено 15 наступальних операцій, із них 11 стратегічних і 4 

фронтові, найважливішими з яких стали: Воронезько-Харківська (13 січня - 3 березня 1943 р.), 

Донбаська (13 серпня - 22 вересня 1943 р.), Чернігівсько-Полтавська (26 серпня - 30 вересня 

1943 р.), Корсунь-Шевченківська (24 грудня 1943 – 17 лютого 1944 р.), Львівсько-

Сандомирська (13 липня — 29 серпня 1944 р.). 

Свого апогею битва за Україну досягла в період з осені 1943 до осені 1944 років. Саме на її 
території у цей період було зосереджено приблизно половину діючої Червоної армії. 

Завершила визволення України Карпатська операція, що розпочалася 9 вересня 1944 року 

наступом 1-ї Гвардійської армії. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород, а 28 жовтня 

радянські війська вийшли на сучасний кордон України. 

Загалом в боях на території України загинули мільйони радянських воїнів. 
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аграрне училище"  
 

ВИЗВОЛЕННЯ м.ТАТАРБУНАР ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ 

ЗАГАРБНИКІВ 1941-1944 р.р. 
 

                                                                  ВСТУП 

                                       Велика Вітчизняна війна (1941-1945 гг.) 
 

На світанку 22 Червня 1941 гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз. 
Виступили На боці Німеччини Румунія, Угорщина, і Італія Фінляндія. Угруповання військ 

агресора нараховувала 5,5 млн. чоловік, 190 дивізій, 5 тис. літаків близько 4 тис. танків і 
самохідних артилерійських установок (САУ), 47 тис. гармат і мінометів. Відповідно до 

розробленого в 1940 р. планом «Барбаросса» Німеччина планувала в найкоротший термін (за 6-

10 тижнів) вийти телефоном гарячої лінії Архангельськ - Волга - Астрахань. Це була установка 
на бліцкриг-блискавичну війну. Так почалася Велика Вітчизняна війна.  

Основні періоди Великої вітчизняної війни. Перший період (22 червень 1941-18 

листопад 1942) від початку війни до початку наступу радянських військ під Сталінградом. Це 

був найважчий період для СРСР. Створивши багаторазове перевагу в людях та військової 
техніки на головних напрямках наступу, німецька армія досягла значних успіхів. На кінець 

листопада 1941 р. радянські війська, відступивши під ударами переважаючих сил противника 
до Ленінграда, Москви, Ростова-на-Дону, залишили ворогові величезну територію, втратили 

вбитими, зниклими без вісті і полоненими близько 5 млн. чоловік, більшу частину танків і 
літаків . Основні зусилля фашистських військ німецько-восени 1941 р. були спрямовані на 

захоплення Москви. Битва за Москву тривала з 30 вересня 1941 р. до 20 квітня 1942 5-6 грудня 

1941 Червона Армія перейшла в наступ, Фронт оборони противника було прорвано. Фашистські 
війська були відкинуті від Москви на 100-250 км. План захвата Москви провалився, 

блискавична війна на сході не відбулася. Перемога під Москвою мала велике міжнародне 
значення. Японія і Туреччина утрималися від вступу у війну проти СРСР. Збільшений 

авторитет СРСР на світовій арені сприяв створенню антигітлерівської коаліції. Однак влітку 

1942 р. через помилки радянського керівництва (насамперед Сталіна) Червона Армія потерпіла 
ряд великих поразок на Північно-Заході, під Харковом та в Криму. Німецько-фашистські 
війська вийшли до Волги - Сталінграда та Кавказу. Запекла оборона радянських військ на цих 

напрямах, а також переведення економіки країни на військові рейки, створення злагодженого 

військового господарства, розгортання партизанського руху в тилу ворога підготували 

необхідні умови для переходу радянських військ у наступ. 

Другий період (19 листопада 1942 р. - кінець 1943 р.) - корінний перелом у війні. 
Вимотавши і знекровили противника в оборонних боях, 19 листопада 1942 р. радянські війська 
перейшли в контрнаступ, оточивши під Сталінградом 22 фашистські дивізії чисельністю понад 

300 тис. чоловік. 2 лютого 1943 це угруповання було ліквідовано. У цей же час ворожі війська 
були вигнані з Північного Кавказу. До літа 1943 р. радянсько-германський фронт 
стабілізувався. Використовуючи вигідну для них конфігурацію фронту, фашистські війська 5 

липня 1943 перейшли в наступ під Курськом з метою повернути стратегічну ініціативу і 
оточити радянську угруповання військ на Курській дузі. В ході запеклих боїв наступ 

супротивника було зупинено. 23 Серпня 1943 радянські війська звільнили Орел, Бєлгород, 

Харків, вийшли на Дніпро, 6 листопада 1943 р. був звільнений Київ. За час літньо - осіннього 

наступу була розгромлена половина дивізій супротивника, звільнені значні території 
Радянського Союзу. Розпочався розпад фашистського блоку, в 1943 р. вийшла війни Італія. 

 1943 р. був роком корінного перелому не тільки в ході бойових дій на фронтах, але і в 

роботі радянського тилу. Завдяки самовідданій праці тилу на кінець 1943 р. була одержана 
економічна перемога над Німеччиною. Військова промисловість у 1943 р. дала фронтові 29,9 

тис. літаків, 24,1 тис. танків, 130,3 тис. гармат усіх видів. Це був більше, ніж зробила їх 



 

Німеччина в 1943 р. Радянський Союз в 1943 р. перевершував Німеччину з виробництва 

основних видів бойової техніки, зброї. 
Третій період (кінець 1943 - 8 травня 1945 р.) - завершальний період Великої Вітчизняної 

війни. У 1944 р. радянська економіка досягла найвищого підйому за все військовий час. 
Успішно розвивались промисловість, транспорт, сільське господарство. Особливо швидко 

зростало військове виробництво. Випуск танків і САУ в 1944 р. в порівнянні з 1943 р. 

збільшився з 24 до 29 тис., а бойових літаків - з 30 до 33 тис. одиниць. З початку війни до 1945 

р. було введено в дію близько 6 тис. підприємств. 1944 ознаменувався перемогами радянських 

Збройних Сил. Вся територія СРСР була повністю звільнено від фашистських окупантів. 

Радянський Союз прийшов на допомогу народам Європи - Радянська Армія звільнила Польщу, 

Румунію, Болгарію, Угорщину, Чехословаччину, Югославію, з боями пробилася до Норвегії. 
Румунія та Болгарія оголосили війну Німеччині. Фінляндія вийшла з війни. Успішні 
наступальні дії Радянської Армії підштовхнули союзників 6 червня 1944 відкрити другий фронт 
у Європі - англо-американські війська під командуванням генерала Д. Ейзенхауера (1890-1969) 

на висадилися півночі Франції, у Нормандії. Але радянсько-німецький фронт як і раніше, 
залишався головним і найбільш активним фронтом Другої світової війни. У ході зимового 

наступу 1945 Радянська Армія відкинула ворога більш ніж на 500 км. Майже повністю були 

звільнені Польща, Угорщина та Австрія, східна частина Чехословаччині. Радянська Армія 

вийшла до Одеру (60 км від Берліну). 25 квітня 1945 відбулася історична зустріч радянських 

військ з американськими і англійськими військами на Ельбі, в районі Торгау. 

Бої в Берліні носили виключно запеклий і впертий характер. 30 квітня було видно прапор 

Перемоги над рейхстагом. 8 травня відбулося підписання акта про беззастережну капітуляцію 

фашистської Німеччини. 9 травня - став Днем Перемоги. З 17 липня по 2 серпня 1945 Третя 

відбулася конференція глав урядів СРСР, США і Великобританії в передмісті Берліну - 

Потсдамі, яка прийняла важливі рішення з післявоєнного устрою світу в Європі, німецької 
проблеми та інших питань. 24 червня 1945 в Москві на Червоній площі відбувся Парад 

Перемоги. 

Перемога СРСР над гітлерівською Німеччиною було не тільки політичною і військовою, 

але й економічною. Про це свідчить той факт, що в період із липня 1941 по серпень 1945 р. в 

нашій країні було вироблено значно більше бойової техніки і зброї ніж у Німеччині. Ця 

економічна перемога у війні стала можливою завдяки тому, що Радянському Союзу вдалося 

створити більш досконалу економічну організацію і домогтися більш ефективного 

використання всіх її ресурсів. 

Велика Вітчизняна війна була важливою складовою Другої світової війни. Радянський 

народ і його Збройні Сили винесли на своїх плечах основне тягар цієї війни й добилися 

історичної перемоги над гітлерівською Німеччиною та її союзниками. Свій значний внесок у 

перемогу над силами фашизму і мілітаризму внесли учасники антигітлерівської коаліції. 
Головний урок Другої світової війни полягає в тому, що попередження війни потребує єдності 
дій миролюбних сил. У період підготовки Другої світової війни її можна було запобігти. Багато 

країн і суспільні організації намагалися це зробити, але єдності дій так і   не було досягнуто. 

 

                                      Татарбунари та район у Великій Вітчизняній війні 
Цього року відзначатиметься   трагічна дата - 70 - річчя початку Великої Вітчизняної 

війни радянського народу проти фашистської Німеччини. З'ясуванням причин цієї війни , її 
цілей з переділу Європи та Світу займаються історики , але сам факт розширення Німеччини на 
південь і схід, а Радянського Союзу - на захід і північ без всяких військових дій , вже багато про 

що говорить . одне відомо достовірно : не було в країні такий сім'ї , якої б не торкнулася війна. 

Починаючи з 1940 року , Радянський Союз почав посилено готуватися до війні. 26 червня 1940 

був прийнятий Указ Президії Верховної Ради Союзу РСР « Про перехід на восьмигодинний 

робочий день , семиденний робочий тиждень і про заборону самовільного відходу робітників з 
підприємств і установ ». Враховуючи , що з початком  війни доросле населення піде на фронт , 

2 жовтня 1940 прийнятий Указ Президії Верховної Ради «Про створення Державних трудових 

резервів ». створення цієї системи зіграло велику роль в ліквідації браку кваліфікованих 



 

робітників у основних галузях народного господарства в період підготовки та  протягом війни. І 
все-таки війна почалася раптово для Радянської країни. 

Вже з перших днів війни в нашому районі створюється  батальйон в кількості 244 

чоловік і на допомогу  йому - 16 груп для співпраці в боротьбі з диверсантами і 
контрреволюційними  вилазками вороже класових елементів . 

Яка кількість військовозобов'язаних було мобілізовано з району на початку війни, 

достовірно невідомо , зате відомо ,  що основна їх маса в початковий період війни і до 1944 

роки не воювала. 

Ще в пішому поході  вони потрапили під жорстоке бомбардування при підході до 

Дністра для переправи на лівий берег , і частина з них розбіглася по домівках. Інші були 

заарештовані між Дністром і Бугом. А так як румуни вважали Бессарабію частиною своєї країни 

, але в той же час не довіряли бессарабцям зброю , всіх полонених відправили за своїми 

населеними  пунктами , а вже тут вони були інтерновані і використовувалися  на трудовому 

фронті. 
На Бессарабії діяв Директорат румунізації , колонізаціі і інвентаризації , а в Арцизі - 

Адміністрація сільськогосподарського  добра півдня Бессарабії. Там і працювали наші земляки , 

забезпечуючи продуктуми румунську армію , на землях німецьких колоністів , які в 1940 році 
виїхали до Німеччини. 

Страшним був 1941 для населення. З перших днів окупації , 22 червня в районі була 

створена розстрілювальна комісія в кількості 20 чоловік. Розташовувалася вона в селі 
Дмитрівка . Основні розстріли проводилися тут , але також розстрілювали і в інших селах. 

У серпні 1941 року в Татарбунарах були розстріляні в'язні пересувного єврейского 

табору в кількості 451 людини за наказом начальника табору румунського майора Вету та 
німецького лейтенанта СС Фрейліха . 
 В іншому життя йшло своєю чергою. Селяни працювали на своїх полях , віддаючи у 

вигляді податку частина врожаю  і приплоду , працювали початкові  і семирічні школи , 

гімназія.  

Настав серпень 1944 року. Оточені німецькі та румунські дивізії рвалися до моря і 
Дунаю. Розгорілися бої в районі Татарбунар . За неточними даними в цих боях загинуло 

близько 50 радянських солдат. Основна їх маса захоронена в братській могилі в центрі міста . 
   З інформації Татарбунарского райкому партії Ізмаїльскому обкому партії від 20 

вересня 1944 : « Татарбунарский район очищений від німецько-румунських окупантів 24 

серпня. Керівники району та партактив прибули в район вранці 25 серпня . 

   З 25 по 28 серпня по всіх селах проведені мітинги . До 29 серпня оформлені сільські 
ради, призначені керівники сільрад. Всього комуністів в районі 34 людини ( всі прибувші ), з 
них 27 членів партії та 7 кандидатів. На 15 вересня в районі комсомольців , які прибули із 
східних областей , 12 чоловік , місцевих , які  зберігали комсомольські квитки , 5 і 11 , які їх не 
отримали в 1941 році. 

   У вересні проведена мобілізація громадян з 1910 по 1926 рік народження, які 
відправлені в РККА. Громадяни з 1893 по 1910 рік народження приписані по військомату . 

Взяті також на облік громадяни , що народилися в 1927 році як підлягають чергового призову . 

Призов  продовжується ». 

   У загальній складності по району (у сьогоднішніх кордонах ) було призвано 5818 

чоловік. 2970 з них загинули або пропали безвісти на фронтах Великої Вітчизняної війни, 

звільняючи країни Європи від фашистського ярма. 
   Так , в Австрії покоїться прах 64 загиблих , в Болгарії - 4 , в Угорщині - 461 , у 

Німеччині - 118 , в Польщі -473 , в Румунії - 8 , в Чехословаччині - 146 , в Югославії- 332 , в 

республіках СРСР- 252 загиблих. Пропали безвісти - 1066 чоловік. 

   В нашому місті , звільненому Радянською Армією , стоїть пам'ятник Радянському 

воїну . Тепер з кожним днем їх стає все менше , а в деяких країнах немає вже зовсім . 

   Винні в цьому не загинувші , не живі , які повернулися з фронтів додому. Винні в 

цьому недалекоглядні політики СРСР , які ніяк не могли зрозуміти , що визволителі звільняють 



 

і дають свободу дій народу , а не диктують йому, який повинен бути політичний лад , яке 
суспільство вони  повинні будувати і т.п. 

   Народи Східної Європи відчували себе майже 50 років окупованими. І при найменшій 

можливості відмовилися від таких визволителів. Прикро , що винні стали загиблі солдати. До 

глибини душі образливо , адже жоден солдат не може бути окупантом . Окупантами бувають 

тільки держава та її уряд. 

   Коли 9 травня ми будемо покладати квіти до Меморіалу загиблим воїнам при 

визволенні Татарбунар , давайте згадаємо всіх полеглих наших земляків у чужих землях , і 
нехай ці квіти будуть і їм. 

   Коли в селах спорудили пам'ятники загиблим односельчанам , основна маса 

повернулися з війни були живими і назви памятників були зрозумілі. Зараз , коли з кожним 

роком учасників бойових дій у Великой Вітчизняній війні стає все менше потрібно згадувати і 
померлих після війни.    Загиблі воїни і пропавші безвісти занесені до Книги Пам'яті України. 

Додому  повернулося менше , ніж загинуло . Але вони повернулися (хто пораненим , хто 

інвалідом) і включилися в роботу по відновленню господарства . На їх долю випали примусова 

колективізація , голод 1946-1947 років , щорічні позики державі , вибивані за допомогою активу 

і органів. Але вони вистояли. Створили міцні колгоспи. Ростили своїх синів , дочок і онуківк. І , 
слідуючи життєвому круговороту , йшли в світ інший , забуті і державою, і місцевою владою. 

   Виходячи з цього , і було прийнято рішення створити районную Книгу Пам'яті. Цю 

ідею підтримали в 2009 році голова райради Кожухаренко Наталя Григорівна , голова 

райгосадміністрації Мусихин Олександр Миколайович. Велику допомогу в зборі даних надали 

сільські ради і деякі голови сільських організацій ветеранів . 5 травня відбулася презентація 

Книги Пам'яті, перерізана стрічка , і тепер зі змістом цієї книги може ознайомитися будь-хто. 

Нарівні з жителями району в Книгу Пам'яті внесені прізвища 260 учасників Великої 
Вітчизняної війни , які  були направлені в наш район для роботи. 

   Ми можемо пишатися своїми земляками. Тільки головним солдатським орденом - 

орденом Слави - нагороджено понад 70 осіб. Кожен другий - орденами Червоної зірки , 

Вітчизняної війни , медалями «За відвагу» , «За бойові заслуги » і кожен - медаллю «За 

Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні. 
   Житель с. Струмок Колесніченко Михайло Федотович - Герой Радянського Союзу,  

прославлений голова колгоспу імені Татарбунарського повстання Тур Василь Захарович  - 

Герой Соціалістичної Праці. Орденом Леніна в мирний час нагороджений  житель села Дивізія , 

голова колгоспу « Україна » Волков Семен Тимофійович . Все життя було пов'язане з сільським 

господарством у жителя с. Глибоке , механізатора Горуна Миколи Михайловича , жителя с. 

Борисівка , бригадира тракторної бригади Головатого Івана Васильовича , жителів с. Нерушай , 

механізатора Hовохатько Івана Федоровича і замісника голови колгоспу Барбана Омеляна 
Кузьмича . Виховували дітей директор Татарбунарської середньої школи Ващенко Михайло 

Петрович, вчителі Деревянко Іван Євгенович , Чонка Ілля Олександрович , медицині віддали 

свої трудові роки Кравченко Євген Якович і Кравець Катерина Олексіївна. В установах  

культури працювали Федотов Валентин Олексійович , Алексєєнко Федір Олексійович , в сфері 
споживчої кооперації - Крайник Володимир  Семенович , який у свій час  очолював клуб 

ветеранів та активно працював з молодим поколінням , та інші . 
   Пройде ще деякий пропроміжок часу і пам'ятати про війну будуть тільки діти війни, 

народжені до 2 вересня 1945 року. Їм вже 66 років. Поки живі учасники і діти війни, потрібно 

запрошувати їх до себе, нехай вони розкажуть про ті грізні роки. 

 

   Вчитуйтесь , міркуйте і нікого не забувайте . 
Сільські ради                 Мобілізовано    Загинули        В т. ч. ропало безвісти        Повернулось 

Баз'арьянська                          32                       17                                            2                             15 

Баштанівська                           159                     52                                           15                            107  

Безіменська                             153                    47                                            15                            66  

Білолоська                                379                   243                                          88                            136  

Борисівська                              208                    96                                           31                            112 



 

Вишневська                             240                   163                                           61                            77  

Глибоківська                            154                   57                                             18                            97 

 Дівізійська                                560                  229                                           56                            331 

Дмитрівська                             18                      13                                            6                               5 

Жовтоярська                            369                   228                                          63                            141  

Кочкуватська                           119                    66                                            23                             53  

Лиманська                               491                    259                                          90                             232 

Нерушайська                           310                    149                                          52                            161 

Приморська                             305                   186                                           93                            119 

Рибальська                               190                   113                                           37                             77  

Струмокська                             447                   252                                          75                             195 

Трапівська                                 288                   161                                          58                             127  

Тузлівська                                  340                  190                                           81                            150 

Татарбунари                            1096                 449                                          202                            647  

Всього                                       5818                 2970                                       1066                         2848  

 

                                

                                                     ЯК ЖЕ ЦЕ ВСЕ БУЛО?  

      Розповідь ветерана. 
«Не зайве в наші повні суперечностей дні нагадати, що в роки Великої Вітчизняної 

війни, коли в кожній грандіозній чи малій битві вирішувалася наша доля, коли кожен чесний та 
вірний син або дочка Батьківщини, нерідко ціною свого життя відстоювали свою землю, - ми 

дали клятву ніколи не забувати про тих, хто чесно воював, і про полеглих, і про живих. Та 
повідати про все це новим поколінням, щоб пам'ять жила вічно. 

Мені здається, що чим далі від нас відсуваються ці дні, ти більше необхідно писати про 

них, тому що ледь не щороку йдуть із життя ветерани і скоро просто нікому буде розповісти 

про ті суворі часи. 

Все далі відходять від нас 1418 днів і ночей найжорстокішої і кровопролитної із воєн в 

історії людства, але в пам’яті вдячних нащадків назавжди залишаться мужність і героїзм людей, 

що не пошкодували своїх сил, здоров’я і життів в ім’я свободи і незалежності улюбленої 
Батьківщини. 

Такою ціною дісталася перемога при звільненні вашого чудового міста Татарбунари» 

 

                                                                                                                 Н. Коваленко 

Член ради ветеранів війни 101 мін. артполку,  

колишній розвідник 1-го дивізіону цього ж полку, 

 учасник визволення м.  Татарбунар 

В кінці травня 1944 року нашу артдивізію з Дністра (село Приріті) перекинули на 

Карело-фінський фронт, а на початку серпня повернули знову на 3 Український фронт, але вже 

на Кицьканський плацдарм біля села Толмаз.  
20 серпня, неділя. В той ранок над Дністровським та Кіцканським плацдармами була 

тиша, але рівно о 8.00 годині ранку за московським часом її розірвала блискавка більше  3500 

гармат і мінометів різних калібрів. Залпи стволів і реактивної артилерії злилися в одне ціле. 

Вони доповнювалися зростаючим гулом бомбардувальників та винищувачів які йшли хвиля за 

хвилею.  

   Небо над Талмазом  поволочило димом, земля від розривів снарядів та бомб ставала 
дибки, 303-я піхотна дивізія німців, яка оборонялася та 21-а піхотна дивізія несла великі втрати 

в людях і техніці. 
   Перший день наступу війська фронту закінчили прорив головної полоси оборони 

ворога в глибину 10-12 км. та до 40 км. по фронту. Це дозволило командуючому фронту з ранку 

21 серпня ввести в бій рухаючи війська… 4-й Гвардійський Сталінградський механізований 

корпус і 5 –ю Гвардійську окрему мотострілецьку бригаду. Для розвитку прориву та рейдів по 



 

тилам ворога.  З задачою відрізати шляхи відступу групи військ в районі Татарбунар та 

винищити на шляху штаби та тили військ ворога.  

                                                                     

    101-й мінометний артполк підтримав 5-ю гвардійську бригаду, який ходив на прорив в складі 
цієї бригади. 

   21 серпня 1944 року мінометний артполк вийшов в прорив. Велика кількість міно 

піхоти, сотні танків і САУ, гармат при підтримці штурмової авіації, все знищуючи на своєму 

шляху, з великою силою йшли на Березино. 

   Як тільки прийшла в рух наша колона я, проминув залізничну станцію і село Березино, 

стала підніматися вгору, налетіли німецькі літаки (більше 10-ти) та почали скидати бомби. 

Водій нашого полку – Шаров І. М.,  Пернатий І. П., Пастушенко М. Г., Величко Н., Комаров А. 

С., Мезенцев Н. та інші швидко розвели свої машини, і саме цим спасли себе та машини. Тільки 

був поранений в плече солдат 1-ї бригади Бондаренко Г. Н. 

   Зенітчики 1353 зенітного полку відкрили вогонь та збили 1 літак. 

  В Тарутине 4-й гвардійський Сталінградський механізований корпус під 

командуванням генерал-лейтенанта В. І. Жданова пішов вправо – «закрити» кільце Яссько-

Кишинівської групи супротивника. Наш 101-й мінометний полк здав зайнятий район частям 45-

ї армії, 22 серпня 04.00 ранку почав рух за маршрутом Тарутине – Теплиця- Павлівка з задачою 

вийти в район Татарбунар де потрібно було зайняти бойові позиції. 
   В склад 2-го дивізіону 101-го мінометного артполку входили: 4 батарея «комбат ст. 

лейтенант Барінов І. М», 5-а батарея «Суворов», 6-а батарея «Фролов».  

   1 дивізіон слідкував за авангардом. Командиром дивізіону був майор Язов Г. С., нач. 

Штабу-капітан Хазацький В. В склад 1-го дивізіону входили : 1-а батарея «комбат капітан 

Бондарев І. Н.», 2-а батарея «Сельский С. П.», 3-я батарея «Коратаєв». 

   Під час маршу авангард в 4 км. Східніше Павловки зустрівся з групою ворога (до двух 

батальйонів) та відразу вступили до бою. Мінометним вогнем 2-го дивізіону та двома танками 

Т-34 другого батальону майора Палкіна П. В. було знищено до 50-ти солдат та взято в полон 

командир 34 артполку 8-ої горно стрілецької дивізії.  
   Перший дивізіон, маючи задачу не вступати в бій, продовжував рух до кінцевої мети – 

Татарбунарам, де зайняв бойові позиції на західній частині села разом з першим батальйоном 5-

ої бригади (майор Клушин Н. Д.). В батальоні були мотоцикли з крупнокаліберними 

кулеметами та танки Т-34. 

   Перша батарея була близько біля села в кінці городів верхньої вулиці Татарбунар, 

друга батарея – за першою ( в сторону Павлівки), третя – за другою ( в кукурудзяному полі). 
Потім четверта, п’ята, шоста батареї з другим батальйоном майора Палкіна П. В. – по 

кукурудзяним поля і винограднику до самої Павлівки. 

   Завдання по оточенню супротивника було виконано. В кільці були 3-я королівська 
армія румин та 9-а піхотна дивізія німців чисельністю більше 30 тисяч чоловік. 

   Операція була не із легких. Старший лейтенант Моісеєв І. Р., - начальник розвідки, 

молодший лейтенант Позін Д. Є. разом з взводом розвідки 1-ої батареї (Шеховцев Н., Лущай А., 

Коваленко Н.), зайшли до Татарбунар. Ворожих військ не знайшли, кругом було тихо і 
спокійно. Порозмовляли з жителями Татарбунар, пройшли село, піднялися на гору до 

лісосмуги, звідки стало видно велику кількість руминських військ в напрямку села Білолісся.                    

Старший групи розвідників коротко нагадав: «Інтервал 15 метрів. Збір біля розриву лісосмуги»  

   Першим пішов старший лейтенант Моісєєв, замикаючим – Позін. Горизонт набухав 

вишневим соком. Не важко було здогадатися, що німці там щось палили. 

   В темноті потрібно було більше слухати чим бачити. І тут близько коло нас щось 

заляскотіло, ми почули обривки румунської мови. Моісєєв ривком пригнув мою голову до 

землі, видохнув мені на вухо: «Ніяк румуни окопалися зі своєю батареєю». 

   «Язиком тут навряд чи можна було поживитися, прийшлося відповзти назад, взяти 

трішечки лівіше. Невдача була і попереду: тільки обійшли румун з зброєю, наткнулися на 
мінометну батарею. А час йшов, вже за північ. Вирішили триматися дороги та й тільки. 

Можливо, якого-небудь «звіра» все ж візьмемо.   А поки що ні живої душі, ні машини.   



 

   Раптом вдалині з мороку видався маленький пучок світла . Ми насторожилились , 

прислухалися. До слуху долетів шум двигунів . « Мотоцикл ! -  Визначив Лущай . - Їй богу , 

мотоцикл ! » • - добавив більш  впевнено після паузи. Ми пройшли трохи вздовж лісосмуги , 

потім по-пластунськи - ближче до узбіччя дороги. Мотоцикл все ближче. Вже  визначили , що 

їхало двоє. Кращого шансу не підповернеться. Не повертатися ж з порожніми руками. - Микола 

, дій , - наказав командир . Все відбулося , - дуже  швидко. Мотоцикл повело вправо,  промінь 

підфарника  лизнув верхівки лісосмуги , мотор чхнув і заглух .. Швидше відчули , ніж побачили  

як кинулися вбік дві тіні. Це Лущай і  Шеховцев витягли з  коляски офіцера , який - монотонно 

бурмотів по румунськи «Не може бути ...».  В розташування дивізії  ми повернулися глибокої 
ночі з донесенням  про  рух військ противника в сторону Сарати та Білолісся.  Танків у ворога 

не було. 

   23 серпня, приблизно біля половини першої ночі, перший бій в Татарбунарах прийняла 

перша батарея капітана Бондарева І. Н.  Відсічу атак супротивника керував командир 1-го 

дивізіону майор Язов Г. С. та командир 1-го батальону 5-ої гвардійської ОМБР майор Клушин 

Н. Д. Румун підпустили до наших вогневих позицій на відстань 50 метрів і тоді був відкритий 

шквал вогню з мінометів, кулеметів, автоматів, карабінів, в хід йшли ручні гранати. Місце бою 

освітлювали ракетами. Відсіч ворожого війська, яке явно було більше нашого, була сильною: 

румуни мали на меті будь за яку ціну прорвати оборону для виводу військ з оточення. Але їх 

атаки зривалися одна за одною, знешкоджувалася жива сила та техніка ворога.  Знищено багато 

солдат і офіцерів ворога , 20 автомашин , 95 повозок з різними вантажами , 130 коней і 4 батареї 
, взято в полон біль як 3000 солдат і офіцерів , 480 возів , дві нові автомашини « Шкода » (ці 
автомобілі ,  до речі , до кінця війни служили в артпостачанні нашого полку ) . Супротивнику не 

вдалося прорватися на захід в районі Татарбунар . Розрізненні німецько -румунскі частини 

очманіло металися на полях і дорогах. 

   О  4 годині ранку 24 серпня  ворог , намацавши пролом в обороні 2 -го 

мотострілецького батальону майора Палкіна П. В. і 4 -й артбатареї  101 -го мінометного 

артполку , якої командував  ст. лейтенант Барінов І. М. , вночі  силами більше двох полків – 

піхоти  і кавалерії прорвав фронт оборони на глибину до 3 км . З нагородного листа Баранова 

Івана Михайловича : « 24 серпня 1944 під керівництвом  Барінова його батарея протягом 21 

години з усіх видів зброї відбила 9 атак силою  до полку піхоти супротивника кожна з якої 
будь-що прагнула  прорвати кольце оточення. Під час бою  захопив батарею 105 мм гармату з 
ворогом . 

    Коли спостережний пункт разом з командиром взводу керівництва  сімома  
розвідниками та зв’язком  був оточений ворогом  силою до полку піхоти і кавалерії , тов. 

Барінов організував  кругову оборону . Старший лейтенант Барінов з командиром взводу 

управління  молодшим лейтенантом Бубутейшвілі , сімома  розвідниками і зв’язковими не 

відступали, не віддали ворогу ні клаптика своєї землі. Після бою було нараховано більш як 400 

вбитих солдатів і офіцерів ворога». Барінову І. М. було присвоєно звання Героя  Радянського 

Союзу . Але це сталося пізніше , а тоді , після трагічного бою 4 - я батарея залишилася без 
командира . Румуни пішли в наступ . Загинули Іпатов М. В. , Лук'яненко В. Н. , Вараксин Н. Є., 

Сабіров 3 ... Командир вогневого взводу 4 -й батареї Ігор Руденко важко поранений. Тоді 
старшина батареї Нехороших В. Д. наказав : «Відбій ! По машинам!» і зумів вивести із зони 

прориву румунських військ чотири автомашини « Форд- 6 » з мінометними розрахунками. Одна 

машина залишилася на місці без водія ... 

   Пролом був закритий  вогнем 3 і 5 -й батарей 101 мін. артполку і 1201 танкового полку 

, введеного з резерву командиром 5 -й гв. ОМБР полковником Завяловим Н. І. Штаб 101 -го 

мінометного артполку прийняв термінові заходи по відновновленню  4 -й батареї. Комбатом 

був призначений ст. л -т Тараканов , командиром вогневого взводу - ст. л -т Лоскутов С. М. 101 

-й мінометний артполк другу добу зтримував натиск 2 -й , 10 -й і 15- ї піхотних дивізій Третьої  
Королівської румунской армії і 9 -й піхотної дивізії німців під Татарбунари і Павлівкою  

спільно з 1 і 2 - м батальйонами 5 -й гв. ОМБР.  Велику допомогу полк отримав від 1201 

танкового полку. В битві  під Татарбунарами і Павлівкою бійці й командири  101 -го полку 

проявили величезну стійкість , завзятість , закріплюючи при цьому впевненість у своїх силах. 



 

Оточена в районі Татарбунар третя  Королівська армія румунів , на яку німецьким генеральним 

штабом була покладено захист Дунаю від гирла до Браїла , 24 серпня 1944 склала зброю . 

Німецька піхотна дивізія спробувала вирватися по Кундукській косі , щоб пробитися до 

німецьких частин в районі Кілії та Ізмаїла , але була зустрінута морським десантом і 
Дунайськюї річковою військовою флотилією . 

   Коли війська йшли з Татарбунар на Ізмаїл , в Татарбунари зайшли  частини 46 -ї армії . 
Ніяких вуличних боїв в Татарбунарах не було. 

     Жителі міста повинні знати командирів , які  проявили мужність і відвагу , зробили 

все , щоб врятувати село від руйнування , а населення - від розстрілу і вивозу  на захід. Це 

командир 101 полку гвардії  підполковник Скічко А.  П. , начальник штабу Трофіменко І. Ф.,  

командир першого дивізіону майор Язов Г. С. , комбат першої батареї капітан Бондарев І. Н. , 

комбат другої батареї Сельський С. П., командир першого та другого батальйонів 5-ї 
гвардійської дивізії майор Клушнин Н. Д. та майор Палкін П. В., який першим  разом з 
Баріновим вступив до бою з німецькими та румунськими загарбниками, та танкісти 1201 

танкового полку.  Сотні подвигів вдосконалення звершували піхотинці майора Клушина Н. Д. і 
Палкіна П. В. , танкісти 1201 танкового полку , артилеристи 101 мін, артполку . Тісно 

взаємодіючи, вони ламали опір ворога , порівно ділили рани , смерть і славу Перемоги. 

Згадуючи той нерівний бій під Татарбунарами , в глибокому тилу ворога , особливо хочу 

відзначити  мінометників - людей сильної волі , сміливості та відваги в бойовій , дуже складній 

ситуації . Це Пастушенко П. К.. Дерев'янко Г. М. , Сідаш Г. П. , Лахно П. А. , Чеботар М. С. , 

Венгер С. І. , Матвєєв І. В. , Мастний Ф. Г. , Зозуля А. П. , Мігель Д. Д. , Шевченко Н. , Зверєв 

А. В. , Нікітін П. Н. , Смирнов Н. П. , Грабарчук А. В. і багато інших. Під час бою вони завжди  

тверезо оцінювали ситуацію , прагнули туди , де вирішувався результат бою , проявляли залізну 

волю і чітко виконували бойовий наказ командирів. 

Сто перший мінометний полк підійшов до Білолісся, звідси, з холмів, відкривалась 

широка даль Буджакського степу. В Татарбунарах горіло полум’я. Старший лейтенант Іван 

Михайлович Барінов стояв й вдивлявся в далечінь. Батарея Барінова отримала бойове завдання: 

знешкодити вогневі точки ворога при обороні Татарбунарського плацдарму.  Оборона 

розпочалася відразу ж за річкою Когильник. А на лівому березі, біля лісочка, накопичилося 

багато фашистських автоматників. Тут же стояли танки, які прикривали та  самохідні машини. 

   І ось з наступом ночі розпочався артилерійський поєдинок. Бій тривав протязі ночі. 
Було загублене не одне життя з обох боків. В батареї Барінова до ранку в живих залишилося 

вісім відважних артилеристів. Контратаки фашистської мотопіхоти продовжувалися одна за 

одною. 

   До ранку 24 серпня 1944 року головні сили радянських військ ще тільки 

переправлялися через Дністровський лиман. Із штабу полку на батарею Барінова по 

телефонному кабелю весь час передавалося прохання командира: тримайтеся, братці, скоро 

допоможемо! І батарея, стікаючи кров’ю, трималася до останнього подиху. 

   Бій наростав з новою силою. Через кукурудзяні поля до батареї підходили та 
підповзали все нові й нові автоматчики. Прицільним артвогнем стріляла самохідна машина. З 

лісу долітали міни. Вони розривали на шматки вже сухі стебла кукурудзи. 

   Із штабу полку на допомогу батареї Барінова був посланий старший лейтенант Олексій 

Князєв з групою бійців. Підходячи до Білолісся, вони зустріли шквал вогню фашистських 

військ. Князєв зрозумів що батарея Барінова вже була оточена й прийняв зі своєю групою 

нерівний бій. В цьому короткому, жорстокому бою він та його бойові друзі загинули за нашу 

Вітчизну. 

   А на батареї тривала бойове життя. Ще билося ceрце командира , ще міцно тримали   

руки приклади автоматів. Веселун грузин  Олександр Поташвнлі ще кидав у бік німців міцні  
слівця. Рядовий Стариков ще підносив до брустверів , де стояли два кулемети, боєприпаси. 

   В коротких перепочинках поранені батарейці  збиралися біля свого  командира . І тоді 
Іван Барінов розповідав  їм про своє невелике життя, про улюблений Сибір , де він народився , 

навчався де залишилася його дорога  мати Феодосія Семенівна і рідний батько, де залишилися  

його перші учні , яких він навчав в останньому передвоєнному році. 



 

   Молодий вчитель  із  Здвинської  школи згадував і ту , яка подарувала йому свій  

перший гарячий поцілунок . Вона теж в  1940 закінчила  Новосибірське педучилище . Вони 

разом їхали в далекий  Здвинськ , щоб доносити  дітлахам світло науки ... 

 ... І знову розпалювався бій. Короткі прицільні черги кулеметів і автоматів косили 

ворогів. Колони машин, самохідних знарядь , танків вже йшли по дорозі з Татарбунар на Ізмаїл 

. Саме  тут , в Ізмаїлі , фашисти хотіли дати вирішальний бій за  Дунай , за Бессарабію . Але ці 
плани явно зривалися , Іще годину - другу , і вже на  біля Білолісся  з'явилися нові , свіжі сили 

Радянської Армії , 
   Пота ! Бий їх , гадів ! - Падаючи па бессарабську землю , крикнув своєму другові 

Поташвілі командир батареї Барінов. - Саша , викликай вогонь на нас , на себе і на  мене ... 
   - Ваня , Ванюша ........ - Командир взводу управління молодший лейтенант Бубутешвілі 

підняв русяву голову Барінова , подивився в його ясно-сірі великі очі , міцно стиснув свої 
широкі скули. - Ех ! Друже!' Ще б годинку ! – І в цей  саме час назавжди закрилися очі 
командира батареї ... 

    Учасник боїв  за Ізмаїл П. Сідаш згадує: 
   « Батарею старшого лейтенанта Барінова оточили з усіх боків фашисти. Наш батальйон 

пробивався до відважної вісімки , з боку села Білолісся . У цей час на батальйонному 

командному пункті пролунав дзвінок. Якимось дивом уціліла телефонна лінія зв'язку . Один  зі  
штабних зв'язківців почув у трубці знайомий голос молодшого лейтенанта Бубудошвілі . Він 

тривожним голосом доповідав : наші всі загинули ... тільки що вбитий комбат . Він наказав 

викликати вогонь на нас . Тут багато фріців . Всі батареї - вогонь по висоті ! » 

Через хвилину - другу потужний шквал вогню   накрив кукурудзяне поле , на якому було 

до батальйону фашистських автоматників. 

   Снаряди i міни падали на висоту , на батарею , яку так хоробро , до  останнього подиху 

, до останньої краплі крові відстоювали Барнов і і його семеро відважних  друзів. Останнім 

загинув в  цьому нерівному' бою молодший лейтенант Бубудошвілі. 
   ... Коли радянські воїни прийшли до . місця бою , вони виявили на пагорбах і в 

кукурудзяному полі , на брустверах н в бліндажах більше чотирьохсот фашистських трупів. Тут 
же лежала і наша славна  вісімка . Їх поховали прямо тут , на місці героїчного поєдинку , на 

пагорбі , що височіє за селом Білолісся. 

   У 1947 році трудящі районного центру Татарбунари перенесли прах героїв і з усіма 

цивільними та  воїнськими почестями поховали в центрі свого селища . На встановленому 

обеліску виписані імена загиблих  героїв. 

 

   

ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ САЛТИКОВ 

   В ході Яссько-Кишинівської стратегічної наступальної операції з 20 по 26 серпня 1944 

року 5-а гвардійська окрема моторизована стрілецька бригада під командуванням гвардії 
підполковника М. І. 3ав'ялова відвоювала села Тарутине і Татарбунари на території Одеської 
області, глибоко прорвалася в тил противника. У цій операції солдати під командуванням 

підполковника М. І. 3авьялова спалили 10 танків, підбили 45 гармат, понад 100 автомашин, 

знищили до 3000 і взяли в полон 300 солдатів і офіцерів противника. Саме в цій бригаді воював 

проти німецьких окупантів і капітан Салтиков Віктор Михайлович, який загинув захищаючи 

наш край від ворога. 

   Віктор Михайлович Салтиков народився в лютому 1918 року в селі Виноградово 

Воскресенського району Московської області. Батько працював бухгалтером, мати – 

домогосподарка. В сім ї було ще два брати та сестра. Закінчив 7 класів сільської школи, вступив 

на роботу в земельний відділ райвиконкому. В 1938 році був призваний до лав Червоної Армії. 
В 1040 році був учасником боїв з білофінами. Велика Вітчизняна війна застала його біля самого 

кордону в Білостоці. Довелося відступати з військами майже до Сталінграду. На початку 

оборони Сталінграду був тяжко поранений та довгий час знаходився в санчастині в 

Цюрюпинську. З лютого 1942 року, стає політруком, воює в 43-й мотострілковій бригаді 
Південно-Західного фронту, а у вересні бригада включається в склад 32 мотострілкового полку. 



 

За участь в обороні Сталінграду та проявлену мужність В. Салтиков нагороджується медаллю 

«За оборону Сталінграду».   

    З осені 1943 року в званні старшого лейтенанта бере участь у визволенні півдня Росії 
та України. Особливо важкі бої йшли за Донбас, якому німці придавали важливе стратегічне 
значення. Довгі бої йшли за Краматорськ та інші великі міста шахтарського краю.  8 вересня 

1943 року згідно наказу Верховного Головнокомандуючого 5-а окрема мотострілкова бригада, в 

якій воював В. М. Салтиков, стала називатися «Краматорською», а капітан Салтиков був 

нагороджений орденом Червоної Зірки. 

   Далі воєнні дії наблизилися до Дніпра. Дії передового загону під командуванням 

капітана Салтикова В. М. зривали ворожі плани.  Попереду Дніпро. Першим форсував його 3-й 

батальйон в лютому 1944 року. Першою на ту сторону переплила рота старшого лейтенанта 
Пакуліна, разом з якою був заступник комбата капітан Салтиков, який передавав по зв’язку з 
іншого берега Дніпра цілі противника. За першою ротою на другий берег Дніпра переправилися 

командир батареї Надєжкін і замполіт капітан Завізіон. Закріпитися на другому березі Дніпра 

було важко і тільки 8 лютого 1944 року комбриг Завялов доложив командуючому 3-ї 
гвардійської армії, що бригада форсувала Дніпр. 5-та окрема гвардійська Краматорська 
мотострілкова бригада була удостоєна нагороди – орден бойового Червоного Прапору. Такої ж 

нагороди був удостоєний і капітан Салтиков В. М. 

   В лютому 1944 року бригада була переведена в склад 3-го Українського фронту та 

круто повернула на південь. В квітні 1944 року бригада взяла станцію Роздільна, яка пов 

язувала Одесу з Молдавією. В квітні була визволена Одеса. Попереду Яссько-Кишинівська 
операція. В цей час капітан Салтиков отримує відпустку та від’їздить додому, де вперше і 
востаннє бачить свою чотирьохрічну дочку Людмилу, так схожу на свого батька. 
Повершувшись в частину, приймає активну участь в розгромі ворожих військ в районі 
Татарбунар. В одному із боїв отримує смертельне поранення. Його з почестями хоронять в 

центрі нашого міста. 
   Але що ми знаємо про цю людину? Яким він був? Про що думав, як мріяв жити в  

майбутньому? Листи з фронту, адресовані його жінці, частково дають відповіді на ці питання, 

розкривають душу бійця, глибоку та ніжну любов до своїх рідних.   

1943 рік, 12-13 січня 

   Здрастуйте, дорогі мої Зіна і Людочка! 
Дорога Зіна , поки живий і здоровий. Вибач , що довго не писав . Виконуючи піднесену 

задачу Батьківщини, пройшов як визволитель зі своїми військами багато десятків сіл. Все 

пройшло благополучно , так що відчуваю себе зараз добре. 
   Сьогодні , моя люба , отримав від тебе три листи від 21.12.1942 року , за що вдячний . 

Рідненька , ти мене все лаєш , що не пишу , ну і де писати і що писати , адже про це часто 

забуваєш і руки мерзнуть , ось і чекаєш , коли буде хоч маленька можливість , так що не 

турбуйся про мене. Ви пишіть самі частіше! Папка сьогодні вніс на будівництво літака 
«бойовий товариш » і за вас. Так що буде літати літак , знайте , що там і наш внесок є. 
Рідненька , ти обіцяла мені вислати цигарок. Давай , рідна , я в боях відзначився і заслуговую . 

   До побачення , привіт мамі , хресній мамі , татові і всім знайомим . З гарячим привітом 

, багато  разів цілую вас . 

   Вітаю доньку з наступаючою  річницею народження !  

   До побачення , чекаю , цілую тебе . 
                                                         Ваш папка Віктор . 

 

1943 , 28 березня 

   Здрастуй, дорога моя дружина Зінаїда Олексіївна і донька Людочка!  Шлю свій  

бойовий командирський гвардійський привіт і 1000 найкращих побажань у ваше  громадян ське 
життя.  

   Дорогий Зінок і донька Людочка , я живий-здоровий, почуваю себе добре, б'ю 

німецьких гадів, які прийшли до нашої  Батьківщини в якості тимчасових окупантів.  

   Руденький Зинусик, дуже багато скучаю по вас, не уявляю, що моїй дочечці 3 рочки, 



 

що їй пішов четвертий рік. Невже ми розраховували на таку розлуку? Це у нас забрав німець. 

   Зінуша, щось я не отримав посилку з цигарками новорічну,мабуть, повернули назад. 

   Зінка, ти напиши мені більше про знайомих, де вони, як себе почувають, працюють по 

старому, на тих же місцях? Зіна, хочу знати про Мишка, брата, як він поживає,як живе батько 

матеріально? Зінуша, в квітні-травні будуть видавати нові грошові атестати, на яку суму, досить 

тобі цього чи вислати більше. Якщо ти, дорогий Зінок, не будеш заперечувати, то я думаю 

допомогти батькові в цьому питанні. Я син їх рідний, вони ростили мене 20 років, щось думали, 

отже я їм з тобою зобов’язаний. Зіна, невже не болить серце матері, коли довго немає 
відомостей? Як почувають себе постарілі батько та мати? Вірно в пісні  співається: «Жена 
найдет себе другого, но мать сыночка никогда» . Зінуля, ти бережеш нашу радість – дочку, так і 
вони бережуть сина. 

   Зінуша, напиши, чим займаєшся вечорами, як їх проводиш, що читаєш, де буваєш? 

Рідненький руденький, ти мені напиши про моїх товаришів, де вони воюють? 

   Зіна, твої дві карточки отримав, в зимовому пальто ти все фотографуєшся печальна, 

невдоволена. Ти ж у мене весела, а то приїду, за вушко посмикаю. Зінок, скоро будемо з тобою 

ходити до парку по бережку з травичкою. Ти пам’ятаєш Звенигород, ти пам’ятаєш суху бузину 

та тополі біля твого вікна? Памятаєш, ми їздили кататися на «байраш»? 

   Зінуша, хочеться бути разом з дочкою, вона у нас велика, піти погуляти весною в ліс, 
ех; як за всім цим скучив. 5 років – це багато… Але я почуттями і здоров’ям молодію, тільки 

сам став мужнім, суворіше та грубіше. 
   Зіна, посилаю тобі довідку, якщо вона потрібна батькові, то дай. 

   Ну, до побачення, рідна, привіт всім – папі, мамі та всім-всім. 

      Міцно й гаряче цілую вас. Залишаюся ваш папка. 

                                                                          Папка Віктор. 

 

   Так, це був один із мільйонів військових людей, які мужньо захищали свою 

Батьківщину, рідну домівку, свою кохану з дочкою, своїх стареньких батька та матір, їх 

майбутнє… 

   В день Перемоги ми йдемо привітати наших ветеранів, яких з кожним роком стає все 

менше і менше. Бачачи обличчя цих людей, слухаючи їх оповідання, ми розуміємо, як багато 

зла натворила війна. Ми, молоде покоління, зобов'язані знати історію війни, її героїв, шанувати 

їх пам'ять, тому що вони жертвували своїм життям заради нашого світлого майбутнього. 

І живуть у пам’яті народу 

 Його вірні дочки і сини, 

 Ті, що не вернулися з походів 

 Грізної, великої війни. 

 Їх життя, їх помисли високі, 
 Котрим не судилось розцвісти, 

 Закликають мир ясний і спокій, 

 Як зіницю ока, берегти. 

   В Татарбунарському районі відсутні централізовані військові кладовища, але 
налічується 59 братських та поодиноких могил воїнів загиблих у період Великої Вітчизняної 
війни та 3 меморіальні комплекси, що увічнюють пам’ять про Перемогу (в м.Татарбунари, 

с.Приморське, с.Білолісся), в тому числі одна братська могила включена до меморіального 

комплексу м.Татарбунари. За підтримки виконкомів міської та сільських рад, а також за 
особистої участі окремих громадян району дані об’єкти упорядковані та постійно 

підтримуються в належному стані. 
 

                                            ВИСНОВОК 

  Ось вже сімдесят років, як скінчилася велика війна. Тоді стояла квітуча весна. На 

вулицях обіймалися незнайомі люди, біля радіоприймачів вистроювалися черги: послухати 

радісні новини. Тієї весни наш народ почав з ентузіазмом відбудовувати руїну в країні: ворога 

прогнали, потрібно навести лад в домі.  



 

 Ми знаємо, що війни насправді ведуться за чиїсь політичні інтереси або через економічні 
зазіхання. Але Вітчизняна війна є Великою, тому що великим був народний подвиг. Люди 

воювали насправді не за Сталіна, не за політичні цінності, а за свій дім, вишневий садок біля 

нього. І за свою родину. Закономірно, що перемогли ті, хто воював за людські цінності. А ті, 
хто прийшов загарбати, потерпіли поразку. 

 Зараз всі ми користуємося плодами боротьби наших прадідів за нашу свободу від 

рабства. А також – плодами їхньої праці, адже воєнне та повоєнне покоління відновили 

промисловість, відбудували міста та села, де тепер живемо ми. Велич народного подвигу в 

тому, що його творили не для себе. Люди зберігали рідну землю для майбутніх поколінь, для 

нас. Ми живемо набагато забезпеченіше від них, хоч набагато більше бідкаємося на своє життя.  

 Чому війна може навчити людину? Перш за все, цінувати мир та об’єднуватись заради 

нього. Цінувати можливість бути поруч з близькими, а не чекати їх роками з фронту. Вільно 

кохати, а не отримувати «похоронки» на наречених. Спокійно йти по вулиці, а не бігти мерщій 

в бомбосховище. Купувати в магазині свіжі булочки, а не пекти хліб з лободи.  

 Ветерани можуть розказати нам, яка страшна війна, наскільки кращий мир. Але їх стає 
все менше… Так давайте самі пам’ятати про це, щоб великі та малі війни залишилися в історії! 
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Помни, как гремели орудий раскаты,

Как в огне умирали солдаты

В сорок первом,

Сорок пятом –

Шли солдаты за правду на бой.













Сердце словно опалило –

Седина в висках.

Прошлое рекой уплыло,

Но душа в слезах.

В бой за Родину солдаты

Шли за шагом шаг.

Верили в Победу свято –

Не сломил их враг.













 

 

Штефанов Д.Г., учень ДНЗ "Кілійський професійний ліцей" 

(керівник викладач Николенко В.Д.)  
 

«Мой город во время оккупации в Великой Отечественной Войне» 
 

Вступление 

Накануне семидесятилетия освобождения Одессы, а также нашего края, в том числе 

Килии, мы исследовали вопрос оккупации Килии в годы Великой Отечественной Войне 

На территорию нашего края в первой половине XX века претендовала Румыния, которая 

в 1918 г. захватила территорию Бессарабии, установила жестокий оккупационный режим. В 

связи с подписанием пакта Молотова - Риббентропа и тайного протокола к нему, 23 августа 

1939 г, сталинское руководство имело цель освободить от Румынии украинские земли 

Бессарабии и Северной Буковины, что и было осуществлено в июне 1940 г.  

 В своей роботе мы попытались осветить события, которые произошли в 1940-1944 г. в 

нашем крае, в том числе Килийщине. В качестве источников мы использовали работы 

килийского краеведа Райнова Бориса Александровича, материалы Килийского краеведческого 

музея, воспоминания защитников и освободителей Килии, также использовались архивные 

документы.  Использовались работы Синенко В. И., Бачинского А. Д. и других авторов. 

Использовались сборники документов: Советский придунайский край.(1940-1945), "пакт 

Молотова – Риббентропа и его последствия для Бессарабии". 

1) До конца 30-х годов румыны, заручившись поддержкой западных держав и будучи 

связанными с ними военными договорами, могли не опасаться военного конфликта с СССР, но 

с началом Второй мировой войны эти иллюзии были утрачены. Видя, как цинично 

пожертвовали западные союзники Польшей, Бухарест резко изменил свою 

внешнеполитическую ориентацию, став вассалом Германии, экономическое влияние которой в 

регионе неуклонно возрастало. Берлин получил в 1940 г. в свое распоряжение самый ценный 

румынский промышленный актив, обещая королевству взамен военную защиту. В качестве 

платы за нефть немцы передали Румынии трофейное польское оружие. 

29 марта 1940 г. на сессии Верховного совета В.Молотов сделал заявление: "У нас нет 

пакта о ненападении с Румынией. Это объясняется наличием нерешенного спорного вопроса о 

Бессарабии, захват которой Румынией Советский Союз никогда не признавал, хотя и никогда не 

ставил вопрос о возвращении Бессарабии военным путем". Слова Молотова вызвали легкую 

панику в Бухаресте. Правительство Румынии обратилось за поддержкой к Германии, однако 

Гитлер, более озабоченный войной с англо-французами, не стал осложнять отношения с 

Кремлем, уклончиво заявив румынам, что залогом их безопасности служит выполнение 

экономических обязательств перед  рейхом. 1 июня на германо-румынской встрече в Берлине 

Германия заявляет о нейтралитете в случае нападения СССР на Румынию. Однако фактически в 

этот момент немцы усиленно вооружали румын. Они понимали, что их действия носят ярко 

выраженный антисоветский окрас, но Германия очень боялась потерять свой единственный 

источник нефти.  9 июня, когда стал очевидным разгром войск союзников во Франции, нарком 

обороны Ворошилов приказал начать подготовку к военной операции по возвращению 

Бессарабии. 

23 июня 1940 г нарком иностранных дел ССР В.М. Молотов заявил германскому послу в 

Москве фон Шуленбургу, что притязания Советского Союза на Бессарабию требуют 

немедленного удовлетворения.28 июня ген -штаб румынских вооружённых сил издал приказ об 

эвакуации военнослужащих, техники, имущества. 

До конца июня Бессарабия и Северная Буковина были присоединены к СССР. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Килия первой приняла 

наступательный удар немцев и румын. В ходе ожесточенных боев килийские моряки и красноармейцы 

отбили наступление. Единственный участок на советско-германском и советско-румынском фронте, 

где советским войскам удалось не только остановить врага, но и перейти в наступление в первые дни 



 

войны, в то время как по всему фронту советские войска отступали. Килийские моряки и 

красноармейцы остановили врага и, переправившись через Дунай, вели бои на сопредельной 

территории врага, долго удерживая плацдарм. Эта операция называлась - "Килия-Веке". 

 

 
 

25 — 26 июня моряки-дунайцы вместе с пограничниками и бойцами 51-ой Перекопской 

дивизии, высадили десант в районе Старой Килии (Румыния) и удерживали занятую 

территорию до приказа об отходе. 

В годы Великой Отечественной войны флотилией командовали контр-адмирал Николай 

Осипович Абрамов (июль 1940 года — сентябрь 1941 года), контр-адмирал Александр 

Сергеевич Фролов (сентябрь-ноябрь 1941 года); вице-адмирал Сергей Георгиевич Горшков 

(апрель-декабрь 1944 года); контр-адмирал Георгий Никитич Холостяков (с декабря 1944 года 

до конца войны). 

Дунайская военная флотилия (командующий контр-адмирал Н. О. Абрамов) 

насчитывала дивизион мониторов (5 мониторов), дивизион бронекатеров (22 катера), отряд 

катеров-тральщиков (7 катеров), отряд полуглиссеров (6 единиц), 1 минный заградитель, 

вспомогательные суда (1 штабной корабль, 1 плавмастерская, 1 госпитальное судно, 2 колёсных 

буксира, 12 различных катеров и шхун). Также в составе флотилии были отдельная стрелковая 

рота, 17-я пулеметная рота, 46-й отдельный зенитный артдивизион, Дунайский сектор 

береговой обороны в составе шести батарей разного калибра, 96-я истребительная 

авиаэскадрилья (14 истребителей). 

Оборону занимал 79-й пограничный отряд (в составе которого находился дивизион 

морской пограничной охраны НКВД — 4 катера "морской охотник", 25 малых речных катеров, 

который в первый день войны перешёл в оперативное подчинение флотилии) и 51-я 

Перекопская стрелковая дивизия (командир генерал-майор П. Г. Цирульников), так же 25-ая 

Чапаевская дивизия. 

Первый Дунайский десант 24 — 25 июня 1941 года — тактический десант, высаженный 

советской Дунайской военной флотилией на румынском берегу Дуная в начале Великой 

Отечественной войны.  Целью десанта был захват вражеских укрепленных позиций в районе г. 

КИЛИЯ – ВЕКЕ. Отряд высадки десанта состоял из 4 бронекатеров, с ним тесно 

взаимодействовал отряд артиллерийской поддержки — мониторы "Ударный" и "Мартынов". В 

состав десанта выделены сводная рота пограничников, по одной пулеметной и стрелковой роте, 



 

в состав артиллерийских сил поддержки десанта — три батареи. Сосредоточение сил десанта 

производилось из Килии. 

 

 
 

Утром 24 июня после артиллерийской подготовки в назначенной точке десант был 

высажен. В стремительном бою румынские войска на этом участке были разгромлены, взяты в 

плен 70 солдат и офицеров. Для развития успеха на захваченный плацдарм сразу был высажен 

один стрелковый батальон 51-й дивизии.  

Советское командование немедленно решило развить достигнутый успех и приступило к 

подготовке высадки второго десанта. Отряд высадки — 4 бронекатера, 10 пограничных катеров. 

Командир высадки — командир Килийской группы кораблей капитан-лейтенант И. К. 

Кубышкин. Для артподдержки были выделены значительные силы артиллерии. Силы десанта 

— три батальона 23-го стрелкового полка. 

Бой по захвату Килия-Веке начался поздно вечером 25 июня. Ввиду малого количества 

кораблей десант высаживался поэшелонно, по 1 батальону в каждом эшелоне. Ночная атака 

оказалась внезапной для врага. Румыны заметили подход советских катеров слишком поздно. 

Несмотря на открытый артиллерийский огонь (повреждены два катера), десант сумел 

высадиться на румынский берег. Гарнизон организованного сопротивления оказать не смог, 

возникла паника. В ночном бою город был занят. К 10 часам утра 26 июня десант полностью 

овладел укреплённым районом и занял плацдарм глубиною до 3 километров и по фронту до 4 

километров. Были разгромлены усиленный артиллерией пехотный батальон и погранзастава, 

противник потерял более 200 солдат и офицеров убитыми, около 500 (по другим данным 720) 

человек сдались в плен, захвачены 8 орудий, 30 пулемётов, свыше тысячи винтовок. В этом бою 

десант потерял 5 человек убитыми 7 ранеными. 

В течение суток 26 июня на румынском берегу катерами флотилии были высажены 

небольшие подразделения 51-й дивизии, занявшие важные в военном смысле поселки и 

острова, что позволило объединить оба плацдарма в один. В результате оба берега Килийского 

гирла от Килии в сторону моря до с. Переправы (Румыния), протяженность около 40 

километров, находились в руках советских войск. Поскольку общая обстановка на советско-

германском фронте сложилась в пользу противника, рассчитывать на прибытие подкреплений и 



 

развитие наступления вглубь румынской территории было нельзя. Командир дивизии П. Г. 

Цирульников отдал приказ прочно удерживать занятый плацдарм и закрепиться на достигнутых 

рубежах. Для укрепления обороны в Килия-Веке было переправлено ещё несколько 

подразделений из Килийского гарнизона. 

За умелое руководство боевыми действиями, проявленное в боях мужество и отвагу, 

командующий Советской Военной Дунайской флотилии контр – адмирал Н.О. Абрамов, 

военный комиссар флотилии бригадный комиссар В. К. Беленков, командир высадки десанта 

капитан – лейтенант И. К. Кубышкин и ещё ряд героев боёв на Дунае были награждены 

орденом Боевого Красного Знамени – наградой, редкой в 41 – 42 годах. 

Крайне неблагоприятная обстановка на других участках фронта заставила советское 

командование вывести войска с территории Румынии, а затем оставить Килию 19 июля 1941 

года. 

2) Килию оккупировали воинские подразделения буржуазно-помещичьей Румынии — 

союзника фашистской Германии. Вместе с ними в Килию прибыли чиновники и агенты 

сигуранцы. За ними потянулись крупные и мелкие предприниматели, коммерсанты. Город был 

объявлен областным центром фашистской Румынии. Начались массовые аресты и 

преследования мирных жителей. Килийская уездная полиция оправдывала репрессии против 

русского и украинского населения следующим образом: "Мы находимся в такой местности, где 

все население состоит из национальных меньшинств. Население национальных меньшинств 

составляет 11 129 человек (русские, липоване, украинцы) — все неблагонадежные" {Советский 

Придунайский край, с. 192.}. За время оккупации было расстреляно 300 человек 

{Хронологический справочник о временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками 

Измаильской области и освобождении ее Красной Армией, с. 30.}, сотни человек согнаны в 

концлагеря. Через Килийский порт захватчики вывозили из оккупированных районов нижнего 

Дуная транспортные средства, сельскохозяйственную технику и инвентарь, зерно, скот и другие 

ценности разграбленных ими колхозов и МТС, крестьянских хозяйств, школ, библиотек. 

Советские люди не смирились с оккупационным режимом. Уже осенью 1941 года в 

наводненном фашистами городе стали появляться листовки. Их распространяли Л. 

П. Орловский — участник Татарбунарского восстания 1924 года, Л. П. Владыченко, П. 

Ф. Гайтман, В. А. Гроссу, П. А. Шевченко и другие патриоты. Они записывали и размножали 

сводки Совинформбюро, вывешивали на улицах красные флаги. В 1942 году полиции удалось 

напасть на след подпольщиков и арестовать их. Кишиневский военный трибунал приговорил их 

к тюремному заключению. 

 Вплоть до освобождения их частями Красной Армии борцы томились в фашистских 

тюрьмах и концлагерях {Одесский облпартархив, ф. 11, оп. 45, д. 149, л. 1—7}. Но и после 

разгрома подполья борьба продолжалась. В одном из обзоров кишиневского инспектората 

полиции о настроениях рабочих указывалось, что последние активно отстаивают свои интересы 

путем коллективных протестов, массовых уходов с работы и т. д. Здесь же в качестве примера 

говорилось о выступлении в августе 1942 года грузчиков Килийского порта {Молдавская ССР в 

Великой Отечественной войне Советского Союза. 1941—1945. Сборник документов и 

материалов, т. 2. Кишинев, 1976, с. 582, 583}. 

3) Первыми от  дискриминационной политики диктатуры И. Антонеску пострадали 

евреи и цыгане. С сентября 1940 года грабежи, изоляция, а позже — и массовое уничтожение, 

прежде всего еврейского населения, стали неотъемлемой составляющей государственной 

политики. В этом контексте весьма убедительно звучит часть п.14 Решения Народного 

трибунала Румынии от 17 мая 1946 г. относительно осуждения И. Антонеску и членов его 

правительства: "Ограбление еврейского населения, организованное правительством 

Антонеску на протяжении фашистско-гитлеровского периода, было названо "румынизацией". 

Она реализовывалась согласно плану, определенному рядом законов расистского характера, 

цель которого — эксплуатация евреев до полного их обнищания. В Бессарабии было создано 49 

лагерей и гетто. Крупнейшими из них были лагерь в Вертюжанах — 23 000 человек, лагерь в 

Секуренах — 20 000 человек и лагерь в Единцах — 13 000 человек. Вместе с евреями в эти 

лагеря ссылались цыгане, всего 36 000 человек. Из всех этих цыган только 6 100 были из 



 

Бессарабии, остальные — из присоединённых областей Украины и Румынии. Близ Тирасполя по 

приказу румынских властей было сосредоточено 300 000 цыган не только из Молдавии, но и из 

Украины и Румынии. Там они подвергались массовой экзекуции. 

В Кишинёве было образовано гетто, примыкавшее к Вистерниченам. Его границы 

проходили по улицам Харлампиевской, Кожухарской, Вознесенской и Павловской. В гетто 

могло одновременно находиться до 11 000 человек. Румынские солдаты часть из них 

расстреляли в Вистерниченах, в Гидигиче, на Оргеевском шоссе. Также массовые расстрелы 

еврейского населения проводились по всей Молдавии. В Косоуцком лесу были убиты 6 000 

человек, в концентрационном лагере у Вертюжен погибли 7 560 евреев, в Дубоссарах румыны 

расстреляли 12 000 человек. 

После образования Транснистрии румынское правительство приняло решение 

депортировать всех бессарабских евреев за Днестр. 7 сентября начальникам лагерей была 

разослана инструкция о том, как проводить депортации. Согласно ей, евреев необходимо было 

собирать в конвои под контролем румынских солдат и пешим ходом отправить в 

Заднестровье по заранее намеченным маршрутам. Через каждые 10 километров было вырыто 

по яме приблизительно на 100 человек каждая. Те люди, которые не могли идти, подлежали 

расстрелу. Тела погибших нужно было сбрасывать в эти ямы. 

 

 
 

9 декабря второй этап по ликвидации бессарабских евреев был завершен. Всего в 

Транснистрию попало 200 000 человек из Бессарабии и Буковины. После боев за Одессу в 

Транснистрию отправились еще и одесские евреи, а из-за Южного Буга в концентрационные 

лагеря Транснистрии попали и другие украинские евреи. Местные лагеря не были рассчитаны 



 

на такое количество людей, поэтому конвои постоянно совершали переходы от одного лагеря 

к другому. Те евреи, которые попадали в лагеря, подлежали уничтожению. В лагерях часто не 

было построек, пригодных для жизни и пропитания. Так как была зима 1941—1942 годов, 

многие гибли от холода. Хуже всего ситуация сложилась в жудеце Голта. Там находились 

такие концентрационные лагеря, как Богдановка и Доманевка. 

Не жалели "румынские братья" и молдаван Бессарабии, Транснистрии и Буковин. 

 

4) Освобождение Одессы. 

Около двух месяцев советские войска вели непрерывные 

бои, пробиваясь к Одессе. В едином порыве действовали 

пехотинцы, артиллеристы, кавалеристы, танкисты, летчики и 

моряки Черноморского флота. В ночь на 10 апреля после 

короткой артиллерийской подготовки дивизии 5-й Ударной, 6-

й, 8-й Армий и Конно-механизированной группы начали 

штурм города. К утру Одесса была освобождена. Воины-

гвардейцы 248-й дивизии полковника Галая водрузили Красное 

знамя Победы на фронтоне Оперного театра. Ликующие 

жители обнимали солдат-освободителей. В тот же день в честь 

освобождения Одессы Москва от имени Родины салютовала 24 

залпами из 324 артиллерийских орудий. Подвиг Одессы в 1941 

году, ее освобождение весной 1944-го, ее возрождение из руин 

высоко оценены в Указе Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 мая 1965 года: "За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные 

трудящимися города Одессы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиков ознаменование 20-

летия Победы советского народа в Великой Отечественной". 

Освобождение Килии. 

 

24 августа 1944 года в устье Дуная 

возвратилась Дунайская военная 

флотилия, а в ночь с 24 на 25 августа с ее 

кораблей высадился десант в Килие. При 

освобождении города взято в плен около 

2 тыс. солдат и офицеров противника, а 

также захвачено 11 орудий, 40 

минометов, 1400 винтовок и автоматов, 

пять радиостанций и др. {Боевой путь 

советского Военно-Морского Флота. М., 

1974, с. 385; Локтионов И. И. Дунайская 

флотилия в Великой Отечественной 

войне, с. 110}. В сентябре 1949 года в Килие установили памятник советским воинам-

освободителям города, погибшим в боях против немецко-фашистских захватчиков. Свыше 1,2 

тыс. жителей Килии сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 543 из них 

удостоены правительственных наград, 651 человек погиб в боях с ненавистным врагом. 9 мая 

1974 года у памятника, установленного в их честь, зажжен Вечный огонь. 

Итог. 

Оккупация Одещины и Килии в частности в годы Великой Отечественной войны 

оставила тяжелые последствия для социально - экономического развития края. В памяти 

живущих на многонациональной бессарабской земле -  украинцев, русских, молдаван, болгар, 

евреев и других, еще живы ужасы румынской оккупации времен Антонеску. Поражение 

Германии в Великой Отечественной войне привело к краху союзника Гитлера, рухнули его 

надежды удержать Румынию с ее нефтью, хлебом, важным стратегическим положением.  

 

 



 

 
 

Подразделения 4-го Украинского фронта, моряки Дунайской военной флотилии, 

Черноморского флота, пограничники, морские пехотинцы и другие воинские части смели 

захватчиков с украинской земли, освободили Одессу, Килию, всю Бессарабию. Только один 384 

– й Отдельный батальон морской пехоты, отличившийся в боях за Николаев и получивший 

звание "Николаевский", после освобождения города Одесса, в списке Героев Советского Союза 

значилось уже 68 человек! Этот батальон героев начал освобождение и Придунайского края.   

Тяжело досталась победа нашему народу. Только из нашего небольшого городка 700 

человек погибли, а в районе – около 2 тысяч.  

Вечная слава и память героям! 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
«ОДЕССКОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

УЧИЛИЩЕ ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПИТАНИЯ»

Творческая работа, посвящённая 70-летию
освобождения Украины от фашистских

захватчиков, на тему: 

«Мой населённый пункт в 1941-1944 гг.»



ОдессаОдесса-- твойтвой

подвигподвиг великвелик!!





Одесса! О сколько героев явила

Ты миру в жестоких боях

Страницу истории ты озарила

И стала бессмертной в веках.

(В.Курган)



ОБОРОНАОБОРОНА ОДЕССЫОДЕССЫ

Одесса… Её военная
судьба начиналась
вместе с судьбой
Киева – немецкие
войска прорвались к
этим городам почти в
одно и тоже время. 
Город вышел
навстречу врагу, 
опоясанный, как
пулемётной лентой, 
двухсотпятидесятики
лометровым поясом
оборонительного
рубежа.







ПодпольнаяПодпольная организацияорганизация вв ОдессеОдессе

ОдесскиеОдесские катакомбыкатакомбы —
сеть подземных ходов и
лабиринтов под
Одессой. 



Во время
Великой
Отечественной
войны
катакомбы
служили
укрытием для
советских

партизан — в частности, отряда В. А. Молодцова. 















Одесская освободительная
операция

•• ОдесскаяОдесская операцияоперация 1944 1944 годагода — военная
операция войск 3-го Украинского фронта
под командованием генерала армии Р. Я. 
Малиновского (при содействии сил
Черноморского флота под
командованием адмирала Ф. С. 
Октябрьского), проходившая в марте-
апреле 1944 года в рамках Днепровско-
Карпатской стратегической
наступательной операции (24 декабря
1943 — 17 апреля 1944).





Части Красной армии проходят по улицам
освобождённой Одессы 10 апреля 1944



ХолокостХолокост вв ОдессеОдессе —
истребление
еврейского и
цыганского населения
Одессы и близлежащих
городков
Приднестровья осенью
1941 и зимой 1942 года
румынскими войсками
под контролем, 
руководством и по
инициативе нацистской
Германии.





Аллея «Праведников мира»



Никто не забыт, 
ни что не
забыто!













Никто не забыт, 
ни что не
забыто!


