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МИ – ПОВЕРНУЛИСЯ

Кіровоград. Тебе ми покидали

в той, повний крові сорок перший рік,

і, у страшному гуркоті навали, 

в твоїй груді стирчав німецький штик...

Вони прийшли, бандити у шоломах,

й тобі на горло катова нога 

у бурях стала, чорна, і знайома 

ще з вісімнадцятого... І жага 

страшної помсти в серці запалала, 

і ти із грудей висмикнув багнет 

руками нашими... І світло дня настало, 

і ніч пройшла, як довгий дикий бред. 

Ми повернулись так, як обіцяли 

тобі в громах, у охканні гармат, 

знов над тобою сонце засіяло, 

ти знову наш, ти наш Кіровоград! 

          Володимир Сосюра, 1944 р.
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В історії нашої країни є дати, які по вели-

чині і значимості своїй не підвладні часові. 

Серед них — День Перемоги. Це свято об’єд-

нує усіх нас: тих, на чиєму дитинстві війна 

залишила болючі шрами, і тих, хто сьогодні 

тільки ходить до школи. Це особливе свято, 

адже в кожній родині зі сторінок сімейних 

альбомів на нас дивляться рідні, які віддали 

своє життя за свободу Вітчизни.

Наші діти, онуки, усі наступні покоління — 

це нащадки Великої Перемоги. Заради них 

ми зобов’язані зберегти пам’ять про Подвиг 

нашого народу. 

Відомий солдат Великої війни 1941-1945 

років писав: «Війна є війна. Згадуючи про 

неї сьогодні, я готовий просити пробачення 

у тих німецьких матерів, сини яких, з моєї 

солдатської вини, не встигли зрозуміти, що 

таке життя. Я готовий пробачити тих німець-

ких солдат, кулі яких зробили мене інвалідом 

на все життя. Але поки живу, я ні за яких 

обставин не пробачу злочини Гітлера і Ста-

ліна, які послали на смерть мільйони людей. 

Не буває справедливих війн, всі війни зло-

чинні».

Незворотний перебіг часу в історії люд-

ства, події тих жахливих воєнних років нади-

хнули нас, напередодні 70-ї річниці визволен-

ня Кіровограда від фашистських окупантів, 

створити книгу-альбом — як урок для наща-

дків — у якому факти в спогадах очевидців, 

фотодокументи і розвідки сучасних істориків 

розповідають, а не судять події, важливість 

яких доведена часом.

Тож наш обов’язок — бути гідними воєн-

ного покоління, усіма справами утверджува-

ти мир і злагоду на рідній землі.

Від видавництва
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22 червня 1941 року було неділею, а 

отже, вихідним днем для більшості жите-

лів Кіровограда, які планували відпочи-

ти після напруженого трудового тижня. 

У Кіровограді якраз перебували на гаст-

ролях артисти Житомирського держав-

ного театру оперети, тож багато містян 

планували побувати на одній з його ви-

став. Але з чорних розтрубів радіотарі-

лок, які висіли у багатьох місцях міста 

КІРОВОГРАД — 

ТРАГІЧНЕ ЛІТО 1941-го 

 Із спогадів М.С. Плахотіної (1908-

1998 рр.), яка у 1941 році працювала 

лікарем однієї з кіровоградських полі-

клінік: «Життя складалося так щасливо, 

росли мої дорогі діти, відвідували нас 

знайомі. Ми були молодими і жили май-

бутнім, а майбутнє виявилося грізним і 

жорстоким. Вибухнула війна і настали 

дні тривог, нестерпних дум, розгубле-

ності. В перші дні ніяк не вірилося, що 

війна прийде до нашого міста. Але вже 

через два дні [24 червня] над Кіровогра-

дом пролетів їх перший літак із зловіс-

ними чорними хрестами…» 

22 червня 1941 року на території 

Української РСР було введено військо-

вий стан, а наступного дня розпочалася 

мобілізація в Червону Армію. На призов-

ні пункти у масовому порядку з’являлись 

і громадяни, які поки що не підлягали 

призову, особливо вихована за Радян-

ської влади молодь. Одними з перших 

подали заяви учасники громадянської 

війни — працівник залізничної станції 

А. Ладога та робітник заводу «Червона 

Зірка» М. Баланчук. Марія Мироненко 

заяву про добровільний вступ до лав 

Червоної Армії обґрунтувала так: «Мені 

23 роки, я дружина командира, бажаю 

не відставати від своїх трьох братів і чо-

ловіка, які зараз громлять ворога — бан-

дита Гітлера. Прошу послати мене на 

фронт». 

Багато кіровоградців пішли на фронт 

по мобілізації прямо з робочих місць, 

не встигнувши попрощатися з рідними, 

пішли навіки…

Оголошення про 

початок війни пролунало: «...без пред’явлення будь-

яких претензій до Радянського Союзу, 

без оголошення війни, німецькі війська 

напали на нашу країну, атакували наші 

кордони у багатьох місцях і піддали бом-

бардуванню зі своїх літаків наші міста 

— Житомир, Київ, Севастополь, Каунас 

та деякі інші, убито і поранено понад 

двісті чоловік...» 

Василь Даценко
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На виконання директив ЦК ВКП(б) і 

Ради Народних Комісарів СРСР, якими 

визначалися завдання в умовах війсь-

кового часу, виконком Кіровоградської 

обласної ради ухвалив постанову щодо 

посилення охорони підприємств, залі-

зниць, мостів, шляхів, дозрілих хлібів, 

налагодження пожежної охорони. Забо-

ронялося переміщення населення без 

спеціальних перепусток. Ця обставина 

перешкодила своєчасно евакуюватися 

тим категоріям населення, які були при-

речені на фізичне знищення гітлерівця-

ми.

Перехід від мирних буднів до об-

становки воєнного часу здійснився в 

країні раптово, але ніякої паніки це не 

викликало. З перших днів війни кірово-

градські промислові підприємства, зо-

крема, заводи «Червона зірка», «Чер-

воний профінтерн» та інші були пере-

ведені на виготовлення боєприпасів, 

ремонт військової техніки для потреб 

фронту. 

Указом Президії Верховної Ради 

СРСР від 26 червня збільшувалася 

тривалість робочого дня і відмінялися 

чергові відпустки на увесь період вій-

ни. Це певною мірою вирішувало про-

Таку газету читали 

кіровоградці у другій 

половині 23 червня 

1941 року

Волченко Яків Автономович мешкав у Кіровограді у провулку Коза-

чому, 9,  працював на оліємаслозаводі, прямо з цеху пішов на війну 

23 червня 1941 року,  потрапив у полон під Харковом у травні 1942 року,  

помер у таборі військовополонених 10 березня 1944 року. Він так і не 

дізнався, що у листопаді 1941 року в окупованому Кіровограді народив-

ся його син Євген.

Бублик Василь Трохимович, 1919 року 

народження, жив у Кіровограді у провулку 

Степовому, 64 на Великій Балці, пішов на 

війну і загинув у полоні 4 вересня 1942 року, 

розстріляний за спробу втечі з табору війсь-

ковополонених у Норвегії.
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блему стабільного випуску необхідної 

продукції. 

 Як і по всій Україні, в області фор-

мувалися загони народного ополчення. 

В Кіровограді до складу ополчення за-

писалося 1600 чоловік та жінок, біль-

шість з яких працювали на заводі «Чер-

вона Зірка».

Відповідно до постанови Раднарко-

му СРСР від 24 червня 1941 року «Про 

заходи боротьби з парашутними десан-

тами і диверсантами противника у при-

фронтовій смузі» було створено вини-

да про те, що вони вирішили щомісячно 

відраховувати одноденний заробіток на 

зміцнення армії.

Залізничники під нальотами ворожої 

авіації доставляли на фронт війська і 

боєприпаси, вивозили до східних райо-

нів СРСР машини, обладнання, майно. 

На залізничній станції діяла санітар-

на дружина та медпункти, які обслу-

говували військові ешелони, санітарні 

поїзди. Для допомоги евакуйованим, 

які проїжджали залізницею через мі-

сто, були організовані ларки, буфети, 

Керівництво Кіровоградської області напередодні окупації

щувальний батальйон, яким на світанку 

9 липня було затримано екіпаж збитого 

німецького бомбардувальника Не-11, 

який здійснював нічний розвідувальний 

політ з метою встановлення дислокації 

радянських нічних аеродромів. В остан-

ніх числах липня очолювані співробітни-

ками обласного управління НКВС бійці 

винищувального батальйону знищили 

фашистський десант, який висадився на 

ст. Лелеківка, щоб паралізувати роботу 

стратегічної залізничної магістралі.

1 серпня 1941 року всесоюзна газета 

«Правда» опублікувала лист робітників 

Центральної ощадної каси м. Кіровогра-

забезпечено їх харчування. Було під-

готовано житло, у якому могли б роз-

міститися 500-600 евакуйованих сімей. 

Під госпіталі для лікування поранених 

переобладнали приміщення шкіл, учи-

лищ, технікумів та педінституту. Перед 

пораненими виступали артисти Кіро-

воградської філармонії та державного 

театру Житомирської оперети, дитячі 

колективи. 

З наближенням ворога здійснювала-

ся евакуація промислового устаткуван-

ня багатьох підприємств, у першу чергу 

заводу «Червона Зірка». До Кіровограда 

з західних регіонів країни прибували бі-

Горєнков Ф.С.

cекретар Кіровоградсько-

го обкому КП(б) України

Іщенко В.П. 

голова Кіровоградського 

облвиконкому

Шугуров С.С.

прокурор Кіровоградської 

області

Небораков Г.П. 

начальник управління 

НКВС-НКДБ по Кірово-

градській області  
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женці, вважаючи місто глибоким тилом. 

Тільки 26 вересня 1941 року у складі 

Ради з евакуації при Раднаркомі СРСР 

було створено Управління з евакуації 

населення. Жодне з його розпоряджень 

не стосувалося евакуації єврейського 

населення, яке було потенційною жер-

твою гітлерівських загарбників. Траге-

дія для кіровоградських євреїв сталася 

30 вересня 1941 року, коли немічні ста-

рики, молоді жінки та діти були розстрі-

ляні гітлерівцями за Кіровоградом. 

Створювалися та активно діяли в 

умовах нальотів ворожої авіації загони 

МППО (місцевої протиповітряної оборо-

За трудові подвиги під час Великої Вітчизняної 

війни кіровоградський залізничник Тютюшкін С.Ф. 

удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці

Постанова Кіровоградської обласної ради 

від 25 червня 1941 року

Один із загонів МППО

Біженці із західних районів



1941
1945

10ВЕЛИКА ВІЙНА 1941-1945. КІРОВОГРАДСЬКИЙ ВИМІР

Населення на робо-

тах зі створення про-

титанкових укріплень

Постанова виконкому Обласної ради депутатів трудящих і бюро 

Кіровоградського обласного комітету КП(б)У від 11 липня 1941 р.
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ни), що складалися в основному з жінок, 

які не підлягали мобілізації.

Директивою наркома держбезпеки 

СРСР В. Меркулова від 23 червня 1941 

року місцевим органам НКВС та НКДБ 

наказувалося «розглянути справи на 

всіх заарештованих органами НКДБ і 

скласти списки на тих, котрих ви вва-

жаєте за доцільне розстріляти». На під-

ставі цього наказу у середині липня та 

напередодні вступу німців до міста у кі-

ровоградській в’язниці за рішенням суду 

та прокуратури були розстріляні біля 

20 віруючих громади адвентистів сьо-

мого дня за їх релігійні переконання та 

287 в’язнів, які знаходилися під слідст-

вом за звинуваченнями у контрреволю-

ційних злочинах. Звільнили 521 ув’яз-

неного, засудженого за дрібні злочини, 

багато з яких стали прислужниками ні-

мецьких окупантів. У віддалені райони 

СРСР були вивезені 1 869 ув’язнених. 

По дорозі багато з них загинули від хво-

роб та виснаження, решта відбували 

терміни покарання за неіснуючі злочини 

перед державою, реабілітовані в 90-х 

роках минулого століття.

Прорив гітлерівцями радянської обо-

рони у районі Умані наприкінці липня 

та загроза окупації області викликали 

негайну потребу будівництва навколо 

міста укріплень на танконебезпечних 

напрямах. Зусиллями населення, в ос-

новному жінок та дітей, людей похилого 

віку, були викопані десятки кілометрів 

протитанкових ровів, один з яких про-

стягнувся від нинішньої обласної лікарні 

аж до села Соколівського. 

Прорахунки радянського військово-

го командування призвели до того, що 

Кіровоград виявився незахищеним і 

4 серпня 1941 року танки та мотопіхота 

німецької 14-ї танкової дивізії наблизи-

лися до міста.

Призначена для оборони Кіровогра-

да 223-а стрілецька дивізія (командир 

генерал-майор технічних військ Ф.Г. Фі-

ліппов), перекинута з Харківського 

військового округу в район Новомир-

города, внаслідок постійних ворожих 

Населення будує 

протитанкові 

укріплення

У фотооб’єктиві німецького льотчика — м. Кіровоград
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бомбардувань та першого бойового зі-

ткнення з німецькими танками просто 

розбіглася. Для розслідування факту 

панічного її відступу в Кіровоград були 

командировані член Військової ради 

Південного фронту С.Б. Задіонченко та 

заступник начальника штабу фронту ге-

нерал-майор М.Х. Харитонов з групою 

командирів штабу фронту з надзвичай-

ними повноваженнями щодо наведення 

порядку в тоді ще тиловому місті. 

Член комісії Задіонченка-Харитоно-

ва підполковник Грельов так занотував 

до робочого зошита про обстановку 

в Кіровограді на початку серпня 1941 

року: «Місто горить, немає нікого, гра-

бежі, п’янки, місто порожнє. 79-й прико-

рдонний загін (Грачов): 200 чол. + 500 

чол. втікачів, танків 6 + 2 бронемашини, 

2 гармати, гвинтівки + 4 кулемети. На 

аеродромі нікого немає. Запалили скла-

ди на аеродромі». Дійсно, дислокова-

ні в Кіровограді льотні частини кинули 

місто напризволяще, залишивши без 

авіаційної підтримки його захисників. 

У складеному на підставі інформації ге-

нерал-майора М.Х. Харитонова бойово-

му донесенні штабу Південного фронту 

№ 0031 повідомлялося, що «протягом 

4 серпня авіація противника неоднора-

зово піддавала нальотам Кіровоград. 

Місто горить». Про протидію радянської 

авіації німецьким нальотам у донесенні 

немає жодного слова. В іменному спи-

ску безповоротних втрат 35-го району 

авіаційного базування (військова части-

на 4915, яка базувалася в Канатовому), 

вказано, що 3 серпня 1941 року, тобто 

за добу до підходу до Кіровограда німе-

цьких танків, особовий склад частини 

(більше 100 бійців) покинув аеродром: 

«Командири взводів молодший лейте-

нант Перепелиця Р.К., старший сер-

жант Петренко А.В., молодший сержант 

Радченко Д.Т., будучи нач. караулу при 

бомбардуванні м. Кіровограда, залиши-

ли караул і відвели людей у невідомому 

напрямку». 

Записи підполковника Грельова про обстановку у Кіровограді

Філіппов Ф.Г.

генерал-майор

Задіонченко С.Б. 

член Військової ради 

Південного фронту

Харитонов М.Х.  

заступник начальни-

ка штабу Південного 

фронту, генерал-

майор
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Саме через бездіяльність і злочинну 

недбалість комісією Задіонченка-Хари-

тонова був зміщений з посади началь-

ник кіровоградського гарнізону полко-

вник Бичков, на його місце призначили 

командира 79-го Ізмаїльського прикор-

донного загону підполковника Грачова 

Саву Гнатовича. Загін перебував у Кі-

ровограді і виконував бойові завдання з 

охорони тилу з 18 липня 1941 року. Бій-

ці загону називали Грачова «батею», а 

себе грачовцями. Бойовим соратником 

Сави Гнатовича  був його давній друг, 

комісар загону батальйонний комісар 

І. Прібилов. Вони уміли сповнити бійців 

гарячою відданістю Батьківщині і впев-

неністю у перемозі над ворогом.

Прийнявши на себе командування 

зібраними у Кіровограді залишками 

розрізнених частин — всього близько 

1 000 чол., С.Г. Грачов вирішив дати 

бій ворогу, щоб виграти час і дозволи-

ти вивезти з міста обладнання, архіви, 

людей. У районі нинішньої обласної лі-

карні перед виритим населенням міста 

протитанковим ровом прикордонники 

зустріли влучним вогнем гітлерівський 

передовий дозор з декількох легких 

танків, броньовиків і мотоциклістів, зму-

сивши їх відійти. Але налетіли виклика-

ні по радіо пікіруючі бомбардувальники 

Ю-87, проти яких у захисників міста за-

собів, крім звичайної стрілецької зброї, 

не було. Головні сили німецької 14-ї тан-

кової дивізії повели бій, обтікаючи міс-

то з двох боків — із заходу і південного 

сходу. Грачовці всього на добу затри-

мали ворога, але все-таки це був бій, 

про що зазначив історик 14-ї танкової 

дивізії вермахту: «При слабкому опорі 

ворога дивізія з успіхом пройшла через 

Звенигородку, Шполу (31 липня), Ново-

миргород (1 серпня), а 4 серпня йшов 

бій за Кіровоград, який також був взя-

тий 5 серпня». Серед захисників Кірово-

града була і 21-річна медсестра Аксьон-

кіна (Цуканова) Тамара. Залишивши на 

руках у батьків малолітнього синочка, 

вона добровільно стала бійцем-медсес-

трою 79-го прикордонного загону, прой-

шла з ним бойовий шлях від Кіровогра-

да до Харківської області, де загинула в 

оточенні 28 травня 1942 року. Наказом 

по військах Південно-Західного фронту 

від 5 листопада 1941 року нагороджена 

орденом Червоного Прапора. Її іменем 

названа одна з вулиць Кіровограда. Че-

кає свого увічнення і подвиг воїнів-при-

кордонників з 79-го Ізмаїльського при-

кордонного загону та його командира 

підполковника С.Г. Грачова.

 

На ранок 5 серпня 1941 року Кіро-

воград було захоплено німцями, про-

те тільки 14 серпня 1941 року Радін-

формбюро, тобто аж через 10 діб після 

самого факту, повідомило, що «на пів-

денному напрямі наші війська залишили 

міста Кіровоград і Первомайськ». При 

відступі у Кіровограді було підірвано 

основний корпус заводу «Червона Зір-

ка» та склад аптекоуправління, де збе-

рігалася значна кількість медикаментів. 

Як не дивно, але не було підірвано жо-

дного з мостів через р. Інгул, зокрема, 

німцям цілим дістався залізничний 

міст, який має стратегічне значення 

і який було заміновано. Напевно, ра-

дянське командування не думало, що 

залишає Кіровоград на довгих 2 роки 

і 5 місяців. У спогадах очевидців зазна-

чалося, що під час німецьких бомбарду-

вань міста були зруйновані приміщення 

типографії та трамвайне депо.

Ар’єргард 14-ї німецької танкової дивізії 

перед Кіровоградом

Грачов С.Г.

командир 79-го Ізма-

їльського прикордон-

ного загону

Аксьонкіна (Цукано-

ва) Т.П. медсестра

Лісун О.М. учасник 

оборони Кіровограда 

4-5 серпня 1941 року
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ЗОНЫ СМЕРТИ

Через день попал в длинную колон-

ну заключенных, которых перегоняли из 

Кременчуга в Кировоград, через Днепр 

по жидкому временному мосту, наспех 

наведенному немцами. Потом шли по-

лями под лучами солнца, хотя был уже 

конец октября.

Это был кошмарный этап. Нас гна-

ли быстрым шагом. По обе стороны 

колонны ехали танкетки, скакали вер-

ховые. Немцы-конвоиры зверствовали. 

Отстающих пристреливали.

Ночью спали на голой земле. Пита-

лись только тем, что из жалости давало 

население, — походных кухонь немцы 

с собой не брали.

Помнится, за всю дорогу мне где-

то перепал початок вареной кукурузы: 

он был еще теплый и очень вкусный 

даже без соли. Воды не было. Мучила 

жажда.

Немцы торопились, покрикивали и 

все гнали, гнали... Я шагал босиком, и 

мне было чуть легче, другие натерли в 

пути кровавые мозоли и в конце концов 

тоже поснимали обувь и несли ее в ру-

ках.

Нас было около пяти тысяч человек.

...И вот мы у Кировограда. Людей, 

даже не обыскивая, загоняли в зоны, 

обнесенные колючей проволокой. Таких 

зон, как мне показалось, были десятки. 

В них томилось, как я узнал позже, бо-

лее пятидесяти тысяч советских граж-

дан, ставших невольниками.

В зоне, куда я попал, большинство 

составляли военнопленные. Проволока 

шла в три ряда и прочно окольцовывала 

наш участок. Участки плотно прижаты 

один к другому, и так на несколько ки-

лометров.

Михаил Михалков

По коридорам между зонами ходи-

ли немцы с овчарками. У ворот каждой 

зоны — несколько автоматчиков. День 

и ночь люди находились на голой земле 

под открытым небом...

Проснувшись утром, я увидел, что 

немцы вызывают и уводят из зоны «ев-

реев и комиссаров». Днем нас сгруппи-

ровали по сотням и вывели «на обед». 

Мы миновали множество зон и очути-

лись на большом армейском полигоне, 

оцепленном колючей проволокой. Бо-

лее тридцати котлов, из которых валил 

пар, стояли в ряд. Колонны по четыре 

человека в шеренге подходили к котлам 

и получали баланду: немытые кишки и 

всякая требуха до кипячения не дово-

дились — делалось это специально для 

того, чтобы после такого «обеда» люди 

страдали поносами и дизентерией. 

(Я видел этих несчастных, корчившихся 

в предсмертных муках от диких болей 

в желудке.) Каждый получал один чер-

пак баланды. Кто подставлял котелок, 

кто — миску, кто — тарелку. Я подста-

вил кепку. (От тюремной одежды я ус-

пел избавиться еще на воле, рубашку 

сбросил сразу после побега па днепро-

петровском вокзале, а брюки мне выне-

сла из хаты какая-то добрая старушка, 

и там же в селе мальчуган дал мне ста-

рую кепку.) На четверых давали один 

круг жмыха, но разделить его на части 

было просто невозможно, так крепко он 

был спрессован.

Отойдя на некоторое расстояние от 

котлов, я быстро покончил с баландой и 

ждал свою порцию жмыха. Вдруг слышу 

крики, шум, немецкую брань... Смот-

рю, около одного из котлов — свалка, 

видимо, поссорились из-за жмыха или 

баланды. Автоматчики шарахнули по 

этой куче несколькими длинными оче-

Михайло 

Володимирович 

Михалков 

(1922-2006)

СПОГАДИ
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редями. Люди бросились врассыпную. 

Убитые остались лежать на земле...

К вечеру я снова попал в свою зону. 

А через два дня нас перевели в кирово-

градскую тюрьму. Я пристроился в од-

ной из камер на втором этаже по сосед-

ству с двумя стариками-украинцами. От 

них я многое узнал. В тот период немцы 

заигрывали с украинцами и частенько 

из лагеря отпускали их домой: оккупан-

там нужна была рабочая сила, чтобы 

убирать созревший урожай. Местным 

жителям выдавались документы — аус-

вайсы, но, чтобы получить такой доку-

мент, надо было пройти особый «экза-

мен». Заключенного вводили в один 

из специально оборудованных бара-

ков. Посредине стоял стол, накрытый 

черным сукном. На стене висел портрет 

Гитлера. За этим длинным столом сиде-

ли старосты, назначенные фашистами. 

Старосты были из местных жителей-

украинцев и хорошо знали свой район. 

В стороне, за небольшим столом сиде-

ли холеные немецкие офицеры и пере-

водчик. Входил заключенный, называл 

свое место жительства. Старосты начи-

нали утомительный опрос: «А из какого 

села? Есть ли рядом речка? На какой 

стороне улицы ты жил? В каком доме? 

Скажи фамилию председателя колхоза, 

где ты до войны работал? Была ли тог-

да рядом с селом МТС, и если была, то 

сколько в ней было тракторов и каких 

марок?..»

Если заключенный не врал и его 

ответы удовлетворяли старосту, его 

отпускали на волю, выдавали аусвайс. 

Допрос немцы и старосты вели очень 

строгий, перекрестный, докапывались 

до истины, им было важно не выпустить 

из лагеря ни одного русского.

По совету моих соседей-стариков я 

заучил правдоподобную «легенду» и на 

завтрашнем таком «экзамене» пытался 

выдать себя за украинца из Уманской 

области. Но я провалился, меня разоб-

лачили, поняв, что я русский, и вместо 

аусвайса мне назначили порку и пере-

вели в другой барак.

Мордатый полицай, командовав-

ший экзекуцией, стоял возле барачного 

окна. Пороли сразу двоих: меня и еще 

одного заключенного. Со спущенными 

штанами мы лежали на деревянных 

скамейках. Один полицай сидел у меня 

на ногах, другой хотел сесть на голову, 

но я сказал: «Не тронь голову» — на что 

он с ухмылкой бросил:

— Орать будешь!

— Не буду! — ответил я.

— Побачимо! — ухмыльнулся другой 

полицай.

Прикусив губу, со стиснутыми зу-

бами, обливаясь потом, я лежал на 

скамейке, обхватив ее двумя руками. 

Били меня тонкими кусками резины, 

отрезанными от автомобильной шины. 

Били по очереди два полицая-украин-

ца, стоявшие по бокам скамейки. После 

каждого удара палачи смачивали рези-

новые плети в ведре с водой.

Михайло Володими-

рович з братами 

Олександром (зліва) 

і Сергієм (у центрі)

Сергій Володими-

рович Михалков з 

синами — Андрієм 

Кончаловським та 

Микитою Михалко-

вим
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Мордатый, разжиревший полицай, 

с фашистской повязкой на рукаве, от-

давал команды — по своему личному 

усмотрению. Когда очередь дошла 

до меня, он пробасил: «Всыпь-ка ему 

тридцать горячих! Хлопец жилистый 

— выдюжит!» (Мог ли я тогда знать, 

что этого толстомордого ублюдка поли-

цая я сам лично расстреляю в феврале 

1943 года в одном из сел под Харько-

вом?)

А пока меня били. Сначала было 

ужасно больно — мокрые плети обжи-

гали тело. Потом боль притупилась. 

«Крещение» я выдержал, но идти сам 

не мог: дрожали и подкашивались ноги, 

бил озноб, кружилась голова, мутилось 

сознание...

И вот я снова в тюрьме, снова на 

своем обжитом месте, на втором ярусе 

деревянных нар. Камера невелика и на-

бита людьми до отказа. Со мной рядом, 

почти друг на друге, лежат человек два-

дцать. Грязь. Зловоние. Духота. У мно-

гих дизентерия. Параши в камере нет.

— Что, сынок? — обращается ко мне 

все тот же старик. — Тяжко?

Я молчу. Лежу на животе — на спине 

лежать не могу.

— Изверги! — говорит он. — До чего 

ж довели людей!

Мне жарко. Тело горит. На бок не по-

вернуться, ноют суставы.

Лежу на локтях, подперев голову ру-

ками, горючие слезы текут по щекам.

— Сынок, а сынок!

Кое-как прихожу в себя. Все та же 

тюремная камера. Задыхаюсь от жут-

кой вони. Ощущаю и сильную боль — к 

окровавленному телу прилипла рубаш-

ка. Бородатый старик тормошит меня 

за плечо:

— На, поешь! — и сует мне в руку 

кусочек жмыха.

— Воды бы...

— Воды нет.

— Мочу скоро пить будем, — говорит 

скуластый мужчина, свесивший ноги с 

противоположных нар. Он докуривает 

немецкую сигарету. — Кому?

Окурок переходит из рук в руки. От 

жмыха во рту сладковатый привкус, 

вызывающий тошноту. Хочется есть, 

но еще больше — пить. Сколько в таких 

условиях может выдержать человек, 

доведенный до кондиции?

На тюремном дворе раздается вы-

стрел, но никто не обращает на него ни-

какого внимания.

В камеру входит пленный боец с за-

бинтованной головой.

— Кто там стрелял? — спрашивает 

сосед-матрос.

— Наш один застрелился, — отвеча-

ет боец. — С тремя шпалами. Полком, 

говорят, командовал. Встал около ямы 

и сам себе пустил пулю в лоб... Так с пи-

столетом в яму и упал.

— И сейчас там лежит? — спраши-

вает усатый мужик с длинным лицом.

— А где же ему быть, там и лежит. 

С орденом Красного Знамени на груди.

— А немцы?

— Подошли к яме. «Капут», — гово-

рят. И ушли.

— И пистолет не достали? — не уни-

мается матрос.

— Да разве его оттуда достанешь. 

Там метров восемь глубины. — Матрос 

стремительно вышел из камеры.

ШАРАП

Медленно пробираюсь к выходу в 

коридор. Пол скользкий от нечистот. 

Люди сидят неподвижно, кто-то едва 

жив, а кто-то уже мертв.

— Опять штабелями сегодня в ров 

свозить будут, — говорит лысый одно-

рукий пехотинец.

— Вот так и свезут всех, — бросает 

кто-то из сидящих на ступеньке лест-

ницы.

Выхожу на воздух. Моросит дождь 

со снегом. Вокруг сплошное людское 

море. И сквозь это людское месиво 

пробираются два немца. У каждого в 

руках длинная палка. Они отнимают 

вещи, обыскивают полураздетых, полу-

Михайло Михалков.

Травень 1941 р.

Західний кордон
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живых узников. Уходят с награбленным 

и возвращаются вновь.

Приглядевшись и прислушавшись 

к тому, что делается на территории 

тюремного двора, я поздним вечером 

отзываю в сторону усача и матроса:

— Говорят, те двое немцев — ба-

рахольщики с палками — за тридцать 

тысяч советских денег выпускают чело-

века на волю.

Мои слова не оставляют их равно-

душными.

Наверху, на чердаке тюрьмы, уголо-

вники играют в карты. Решаем устроить 

у них «шарап»: одного толкнем на горя-

щий фитиль и — берем «банк»!

Втроем лезем на чердак. В полутьме 

сидят люди. Три группы. Подбираемся к 

одной из них. Играют в «очко». На «ба-

нке» куча денег. Один из неиграющих 

держит зажженный фитиль.

— Стук! — кричит банкомет.

— Тише, ты, сука! Гитлера разбу-

дишь! — шипит уголовник с корявым 

рубцом через правую щеку. — Иду по 

«банку»!

Мы незаметно подкрадываемся. 

Матрос сильно толкает одного из на-

блюдающих на «осветителя». Втроем 

идем на «шарап». Я хватаю несколько 

пачек сторублевок и быстро ретируюсь. 

В темноте — свалка, матерщина, крики, 

стоны. Кого-то поранили бритвой или 

ножом.

Уже внизу подсчитываем «трофеи». 

У меня семнадцать тысяч. У матроса 

пять тысяч. Усач пустой.

— Не повезло! — говорит он. — Не 

успел! Пойду еще. — И он снова лезет 

на чердак.

Лежу на нарах, не сплю. Вши копо-

шатся на теле роями. Моментами ме-

рещатся кошмары. Прижимаю деньги к 

голой груди. В камере темно. Тихо. Ду-

шно. И вдруг чувствую, что кто-то меня 

обыскивает.

— Что надо?

— Дай хлеба, — слышу чей-то умо-

ляющий голос.

— Откуда у меня хлеб?

Крістіан Мюллер

Масова загибель та масове знищення — 

стаціонарний табір для військовополонених 

№ 305 в Україні 1941-1944 років. — Гановер-

ський університет, 2012 р.

5.2 Умови проживання в таборах навколо Кіровограда.
5.2.1 Ситуація в Кіровоградському таборі

У головному таборі Кіровограда в листопаді 1941 року було близько 15 000 ув’яз-

нених. Більша частина ув’язнених були розміщені під відкритим небом, вони спали під 

дощем та в мороз на сирій землі. Медичної допомоги взагалі не надавалось. «Неслу-

хняним» в’язням призначалися різноманітні покарання, вони були замкнені в окремих 

клітках, їх били гумовими батогами або просто розстрілювали. Харчування було насті-

льки поганим, що ув’язнені помирали рано чи пізно від недоїдання. Інколи трапляло-

ся, що взагалі нічого було їсти та пити. Арештовані жили лише з того, що жителі міста 

кидали їм через паркан, вони втамовували спрагу, п’ючи воду з канави або калюжі.

Недоїдання і катастрофічні умови життя призвели до масових інфекційних захво-

рювань, які ув’язнені не могли пережити. Взимку 1941/42 років смертність в таборі 

досягала 300 людей у день, це вiдповiдно — 2 %. Щоденно з табору вивозилось від 

трьох до чотирьох перевантажених гужових підвод померлих на кладовище фортеці 

міста Кіровоград. Деякі очевидці бачили як ще живих людей клали на трупи та ховали 

разом з мертвими на кладовищі.

У госпіталі табору для військовополонених смертність була дещо нижчою. Біль-

шість в’язнів мали хвороби шлунково-кишкового тракту. Повністю знесилені або хво-

рі на дизентерію люди лежали у військовому госпіталі. У середньому кiлькiсть хворих 

складала близько 1 300 осіб, хоча максимально лікарня була розрахована на 450 осіб. 

Хворі лежали голими на підлозі, що була вкрита соломою. При цьому, в приміщеннях 

було дуже холодно. Там не було жодних ліків, а їжа була дуже поганою. Ув’язнені 

отримували неочищену картоплю, яка була змішана з соняшниковою олією, коржі 

тощо.

Російські медсестри повідомляли, що реальна допомога для хворих була майже 

неможливою. Щодня помирало від 40 до 50 в’язнів від виснаження і голоду. Крім 

того, багато ув’язнених піддавалися тортурам, побиттю або розстрілу. Російський лі-

кар Чвалинський не раз бачив, як німецькі солдати розстрілювали на кладовищі ци-

вільних осіб. Очевидець Крижановський працював двірником у таборі. Він повідомив, 

що в грудні 1941 року за наказом командира табору підполковника Хілтропа було 

вирито яму чотири метри завширшки, чотири метри завдовжки та один метр завгли-

бшки. Тоді яма була заповнена сечею, і близько 120 ув’язнених змусили стрибнути в 

яму в нижній білизні і босоніж та протягом деякого часу вистояти в ній. Згодом в’язнів 

зігнали в неопалюване приміщення, де вони повинні були витримати чотири дні. Бага-

то з них загинули, а хто вижив — був застрелений.

Крім того, у в’язницях міста Кіровограда разом із радянськими військовополо-

неними було замкнено багато мирних жителів. У листопаді 1941 року близько 5 000 

бранців знаходились у в’язниці. Камери були переповненими, неймовірно брудними, 

дуже вологими та холодними. Ув’язнених не випускали навіть в туалет. Щоденно да-

вали не більше 200 г хліба, помиї і суп з овочевих відходів.
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— Ты же на работу ходил.

— Никуда я не ходил.

И забываюсь тяжелым сном.

— Сынок, а сынок! — снова слышу 

над самым ухом.

Прихожу в себя. Ничего не пойму. 

Где я? Слышу голос старика:

— Заболел ты. Горячка у тебя. Вто-

рой день бредишь.

Все плывет перед глазами. «Вот и 

смерть пришла...»

И мерещится смерть с косой, кост-

лявая, в белом балахоне, что-то мне 

шепчет и улыбается... Голова чугунная. 

Жарко, нечем дышать.

— А ну, скинь рубашку, — говорит 

старик. — Э, браток, так у тебя тиф. Все 

тело в сыпи. Здесь врач был из военно-

пленных, он тебе таблетки в рот совал... 

Найти бы его...

Я сползаю с нар, пытаюсь выйти на 

воздух.

— Погоди! — Старик сует мне в руку 

грязный узелок. — Деньги твои, — шеп-

чет он, — сберег, а то пропали бы.

Я с трудом вспоминаю, откуда у 

меня эти деньги... Шатаясь иду по ко-

ридору. И вдруг роняю узелок, и день-

ги рассыпаются. Какой-то плешивый 

заключенный в обмотках мгновенно 

присел на пол и сгреб бумажки раньше, 

чем я успел опомниться.

и пошел к тюремному «базару». Заклю-

ченные, попавшие в рабочие бригады, 

приносят в зону продукты, продают их 

втридорога.

Пробираюсь среди сидящих на зем-

ле. Слышу крик, оборачиваюсь — мат-

рос. Он подходит ко мне:

— На твои деньги! — И он возвра-

щает мне пачку денег, отнятую у пле-

шивого. — Я его, гада, поймал и за 

яблочко. — Он делает выразительный 

жест рукой.

— Задушил?

— Придавил. Может, и задушил, 

— брезгливо говорит матрос. — По-

длюга! Мразь болотная! — И он смачно 

сплевывает себе под ноги.

К нам приближается мужчина с бо-

родкой и пенсне (очень похож на Антона 

Павловича Чехова), это бывший воен-

врач 1-го ранга. Я лично его не знаю, 

а он меня узнает, протягивает порошки:

— Вот лекарство. Примите-ка, голуб-

чик, и оставьте на вечер.

— Что это?

— Хина.

— От малярии, что ли?

— Глотайте. Не бойтесь, не отравлю.

Я глотаю порошок.

— Если бы не эти порошки, — гово-

рит врач, — вас давно бы свезли в ров, 

молодой человек... А вам, полагаю, сле-

дует еще пожить... — Он уходит. Матрос 

тоже куда-то исчез.

Все плывет у меня перед глазами, 

едва держусь на ногах, но покупаю за 

сто рублей луковицу, за двести — пять 

картофелин, за пятьсот беру напрокат 

котелок, за триста — две щепотки ма-

хорки. Отдаю двести рублей за щепотку 

сухого листа (листья с деревьев здесь 

тоже курят), сто рублей за полкотелка 

воды, немного дров и два сухаря приоб-

ретаю за триста рублей. Пришлось ку-

пить и спички. Подошел к яме с нечисто-

тами, в ней несколько трупов. Мертвый 

с тремя шпалами по-прежнему тоже ле-

жит здесь. Пистолета уже не видно.

Выбираю место — здесь найти сво-

бодный клочок еще можно. Сажусь, 

— Отдай! — кричу. — Не твои!

— И не твои! — зло огрызается он и 

бьет меня по лицу кулаком.

Я падаю, поднимаюсь. Из носа хле-

щет кровь. Вытираю рукавом, выхожу 

на двор. Пощупал карман, в нем еще 

пачка. «Тысячи три будет», — подумал я 

Ексгумація тіл роз-

стріляних гітлерівця-

ми під Кіровоградом. 

1944 р.
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хочу развести костер. Владелец коте-

лка присаживается рядом, помогает. 

Сотни жадных, голодных глаз впива-

ются в меня. Я отдаю кому-то щепотку 

листьев. Делюсь сухарем с владельцем 

котелка, и он за это возвращает мне 

деньги. Свертываю козью ножку. Люди 

нагибаются надо мной, чтобы хоть 

подышать махорочным дымом. Сырые 

дрова тлеют и дымят. Подкупаю еще 

дров. Но вода так и не закипела. При-

шлось съесть сырую картошку и запить 

ее некипяченой водой.

«Обед» окончен. Надо искать нем-

цев-барахольщиков. Они тут как тут. По-

дхожу. Кое-как, жестами и отдельными 

немецкими словами, объясняю, что мне 

надо.

Наконец один из них понимает 

меня.

— А-а, — тянет он, улыбаясь. — Хо-

чешь Freiheit?.. Wo ist das Geld?1 

— Вот!

Немец пересчитывает, говорит:

— Мальо, мальо!

Я пожимаю плечами:

— Больше нет.

— А, es genug! — машет он рукой. 

— Komm!2 

И они вдвоем повели меня в неизве-

стном направлении.

Под их конвоем оказываюсь за пре-

делами тюрьмы. Ноги не слушаются. 

В голове шум, мутит.

— Krank? Болен?

— Да.

— Некорошо, некорошо, — сочувст-

венно произносит худой немец, спрята-

вший в карман мои деньги, и добавля-

ет: — Бу-дэш ла-за-рэт!

И вот конец пути. Передо мной 

открывается дверь барака, до отказа 

набитого людьми. Женщины, старики, 

дети стоят прижавшись вплотную друг 

к другу. Меня тычком впихивают в этот 

ад, и дверь с внешней стороны защел-

кивается на задвижку.

— Что это? Кто здесь?

— Евреи из Кировограда, — доноси-

тся сдавленный старческий голос.

В те кровавые дни 1941 года немцы 

в Кировограде и его окрестностях соби-

рали и расстреливали еврейское насе-

ление.

Так я очутился в лагерном «лазаре-

те». Ничего не скажешь, немцы-барахо-

льщики хорошо «пристроили» меня...

Наутро следующего дня к сараю под-

катила французская грузовая машина 

с брезентовым верхом и отброшенным 

бортом. Ворота сарая распахнулись.

— Лос! — гаркнул фашист.

Я попадаю в первую машину, вместе 

с детьми, женщинами и стариками. Нас 

привозят ко рву. Выгружаемся. И вот 

я стою около рва, длинного, широкого, 

сплошь заваленного трупами. Машины 

все прибывают. Справа и слева — тан-

кетки с жерлами спаренных пулеметов. 

Рядом с ними — рота карателей, у ка-

ждого убийцы фашистская свастика на 

1  свободы? 

 Где деньги? (нем.)
2  достаточно! 

 Идем! (нем.)
3  Огонь! (нем.)

Рів смерті під Кірово-

градом. Фото 1944 р.рукаве — это молодчики из зондерко-

манд, гестаповцы, сотрудники службы 

безопасности...

Каратели не курят, стоят молча с 

автоматами наперевес. Расстояние от 

одной танкетки до другой — метров 

сто. Мы — в середине. Машины все 

прибывают. Обреченных уже человек 

восемьсот.

Как только прозвучала команда: 

«Feuer!»3 — мои ноги подкосились, и я в 
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полуобморочном состоянии упал почти 

на самый край обрыва. Крики, стоны, 

ругань, молитвы, душераздирающие 

вопли, стрельба из крупнокалиберных 

пулеметов, автоматные очереди — все 

слилось в один истошный смертельный 

вопль... На меня упало несколько тру-

пов. После первой «свинцовой обрабо-

тки» началась вторая. Сначала по груде 

простреленных тел двинулась рота ка-

рателей: они добивали живых. Потом с 

противоположной стороны двинулась 

новая волна убийц... И наступила ти-

шина. Только изредка доносились при-

глушенные стоны и отдельные писто-

летные выстрелы.

Меня спасло чудо. При первой «свин-

цовой обработке» вся толща тел не 

была пробита, а при второй — не было 

разгона пулям, в первой же жертве они 

застревали. Это и спасло мне жизнь. 

Меня даже не ранило.

ственному, что здесь было живым, кро-

ме меня. Но сил не хватало, и я потерял 

сознание...

Очнулся глубокой ночью. Сначала 

не мог понять: где я, что со мной. По-

том ожила память, и первой мыслью 

было — поскорее выбраться наверх, 

наружу. Я не мог шевельнуть ни од-

ним суставом. Но неистребимая жаж-

да жизни все же заставила меня ка-

рабкаться навстречу спасительному 

воздуху...

Земля, моя живая, влажная, теплая 

мать-земля, была наконец под ладо-

нями! С какой надеждой хватался я за 

цепкие корни кустарника, протиски-

ваясь между мертвыми телами. И вот 

первый целебный глоток кислорода... 

В голове зашумело, загудело, кровь за-

стучала в висках...

Я сел на краю обрыва, ноги были 

чужие, будто ватные. Передо мной зиял 

кировоградский ров смерти, прикрытый 

пеленой ночного тумана. Кружится 

снег...

Еле пришел в себя, отдышался. Луна 

озарила страшное зрелище... Вдали я 

заметил тень человека, видимо такого 

же «счастливца», как и я...

Быстро перебираюсь на противопо-

ложную сторону рва, хочу бежать, но не 

могу, падаю и ползу неведомо куда, как 

затравленный зверь, спасающийся от 

преследования...

Сергей Михалков.

О МЛАДШЕМ БРАТЕ

И после лагеря брату моему не ра-

зрешили вернуться в Москву. Он стал 

жить в Рязани, снимал комнату. Я на-

вещал его, помогал... Потом, уже после 

смерти Сталина, Военная коллегия Вер-

ховного суда СССР пересмотрит дела 

осужденных и «за отсутствием состава 

преступления» снимет с Михаила все 

обвинения. Более того, он будет награ-

жден орденом Славы.

Німецька агітка. 

1941 р.

Зазвучали команды, и каратели ста-

ли растаскивать трупы и бросать в ров. 

Очередь дошла до меня. Замираю, не 

дышу. Тащат за ноги, лицом по траве... 

Лечу вниз... Меня заваливают трупами, 

дышать все тяжелее, груз все прибав-

ляется, сплющиваются ребра, легкие...

Шевелиться было крайне трудно, 

руки то упирались в чьи-то головы, то 

ощущали чью-то еще теплую липкую 

кровь.

Я был жив, один среди тысяч 

мертвых. И когда я понял это, то напряг 

последние силы, подпер руками грудь и 

попытался пролезть между мертвыми 

телами к краю обрыва — к земле, един-
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13 июня 1968 года ему придет такое 

письмо от Елизаветы Голуб со станции 

Долинская:
«...Ушли Вы тогда провожать немца. 

Родные легли спать, я с опаской жду Ва-
шего возвращения, читаю книгу... Вы вер-
нулись и встали у меня за спиной. Боже! 
Что делать? Немец ведь, от него всего 
можно ожидать. Ночь. Все спят. «Почему 
вы считаете, что в Германии текстиль-
ная промышленность хуже развита, чем 
в Советском Союзе?» — вдруг произнес-
ли Вы по-русски, и я вспомнила какие-то 
слова насчет текстильной промышлен-
ности, когда ругалась с отчимом. Мысли 
несутся вихрем. Он все знает... Все пони-
мает... Станет известно, что я сбежала 
из вагона, когда меня увозили в Германию, 
что ровно год живу в Долинской без уче-
та на бирже труда. Станет известно, 
что вторично вырвалась из немецких ког-
тей, обманув врачей на медкомиссии... 
Смотрю в книгу, а буквы сливаются, бо-
юсь поднять голову. Но, собрав всю волю, 
ответила вопросом на вопрос: «Кто вы? 
Откуда вы знаете русский язык? Где учи-
ли его?» — «Угадайте».

И в этом русском слове, произнесенном 
Вами, мне вдруг почудилось что-то весе-
лое, задорное, детское... Какая это удиви-
тельная была ночь! Мы разговорились. До-
лго беседовали. Вы вспоминали школьные 
годы, братьев, маму. Помнится, говорили, 
что в детстве жили в Пятигорске. Болел 
отец. Вам приходилось носить ему из ап-
теки кислородные подушки. Говорили о 
немецком языке. «Язык врага надо знать 
— это наше оружие!» Когда я уходила 
спать, то оставила на столе безобидную 
записку, надеясь, что заметите ее утром. 
Но утром Вас в доме уже не было, а я с че-
рдака в щель все смотрела: «Может, уже 
уехали...» Днем, видимо разыскивая меня, 
Вы по лестнице забрались на чердак и усе-
лись рядом.

«Прочли мою записку?» — «Да». — «Так 
кто же вы? Знаю, что москвич, а дальше?» 
— «Я скоро должен ехать. Соберите всех к 
столу. Я должен вам кое-что рассказать». 
Это звучало как приказ. И мы спустились 
вниз. «Славка! — сказала я братишке, что 
прятался на чердаке. — Ты слышал, что он 
сказал? Что будем делать?» — «Надо всех 
созвать».

Мы вытащили из ямы Якова Фомича 
(он потом погиб под Яссами). Вся семья 
собралась за столом, и Вы сидели рядом со 
всеми. Вы говорили, что немцы повсюду от-

ступают, советовали, как нам быть, в на-
шей тесной хате Вы провозгласили тосты 
за освобождение, за победу, за счастливое 
возвращение наших войск... В это время с 
улицы донесся сигнал машины.

«Это за мной, — сказали Вы. — Верьте 
в нашу победу!» — были Ваши последние 
слова. Опомнившись, я посмотрела в окно. 
Вы на ходу цеплялись за грузовую машину. 
Рыжий немец, смеясь, втаскивал Вас за 
руки в кузов. Машина повернула за угол и 
увезла Вас навсегда...

Теперь я буду знать, что Николай Со-
колов — это тот самый «немец», которого 
мало знала, но которому поверила...

Посылаю Вам свою фотокарточку, 
так как у меня другой нет, посылаю ста-
рую. На этом фото только семь лет отде-
ляют меня от встречи с Вами.

Оставайтесь живы, здоровы. Желаю 
Вам больших успехов в труде и личной жи-
зни.

  С уважением
  Елизавета Голуб».

Девушкой юной была Елизавета. А моему брату Михаилу 

еще не исполнилось и двадцати... И он столько уже знал про 

войну. И столько еще ему предстояло узнать и про войну и про 

жизнь...

После камеры Лефортовской тюрьмы и лагеря Михаил 

вышел не униженным, потухшим, угрюмым... Он быстро нашел 

себе дело, много работал, писал стихи... И юношеская его об-

щительность осталась с ним, и многие, многие годы никто из 

тех, кто знал его послевоенного и видел его улыбчивые глаза, не 

мог и предположить, что ему довелось вытерпеть, выдержать. 

И сохранить благорасположение к людям... И «оставить на па-

мять потомкам» собственный расстрел — на память и, думаю, в 

назидание, чтобы знали — биться за жизнь стоит до последнего. 

И никогда, ни при каких обстоятельствах, не терять надежды.

Із книги «Сергей Михалков, Михаил Михалков. 

Два брата — две судьбы». — М., 2006.

Ліза Голуб та її діти 

Сергій 

Володимирович 

Михалков
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Іван Петренко

КІРОВОГРАД У РОКИ 

НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Якщо за день до вступу гітлерівців 

до Кіровограда в нерівному бою проти 

них загинули десятки його захисників, 

то наступного дня, 5 серпня 1941 року, 

деяка частина громадян — мешканців 

міста, святково зодягнені, вийшли на 

околицю назустріч німецьким військам, 

несучи їм хліб та інші страви. Все при-

несене розстелили на килимі і чекали, 

коли зі степу з’являться гітлерівці. До-

командуванню у формі т. зв. «коменда-

тур». Вони й здійснювали регулювання 

всього життя поневоленого народу, за-

провадивши суворі обмеження та тяжкі 

покарання за їх порушення. 

Зокрема в Кіровограді з серпня 

1941 року все керівництво належало 

т. зв. «польовій комендатурі № 679». 

Її деякий час очолював «польовий ко-

мендант» полковник Подевіц, маючи, 

окрім високого військового звання, арис-

тократичний титул графа. Не дивлячись 

на таке шляхетне походження свого 

керівника, спецслужби польової комен-

датури відразу розпочали виявлення та 

страту керівників та членів винищуваль-

них загонів, наспіх створених у перші ти-

жні війни, розкриття їхніх баз продоволь-

ства та зброї, взялися за знищення 

громадян єврейської національності. 

Найвиразніше сутність нацистського 

керівництва — польової комендатури 

м. Кіровограда, роз’яснила її т. зв. 

«Службова об’ява», поширена краєм 

у листопаді 1941 року: «У спільній бо-

ротьбі проти комунізму всі зобов’язані 

взяти участь. Хто ухиляється — буде 

знищуватися…»

Згодом війська відправилися на схід, 

а з ними і польові коменданти Кірово-

града та інших міст і районних центрів 

області. Змінилася і форма влади — від 

військових вона 15 грудня 1941 року пе-

рейшла до цивільних комісарів. 

Наприкінці 1941 року гітлерівці здійс-

нили адміністративну реформу, якою 

Серпень 1941 — січень 1944 р.

чекалися. Апофеозом зустрічі гітлерів-

ців у Кіровограді була встановлена на 

їх честь арка (на перехресті нинішніх 

вул. Шевченка і Чорновола), уквітчана 

гірляндою з квітів. Зустрічати загарбни-

ків квітами — явище рідкісне в світовій 

історії. 

Деякий час, з моменту вступу во-

рожого війська до Кіровограда і до 

15 грудня 1941 року, вся повнота влади 

належала гітлерівському військовому 

Вороже військо в 

Кіровограді. 1941 р.
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підпорядкували більшу частину сучасної 

Кіровоградщини Генеральному округу в 

Миколаєві, що у свою чергу входив до 

Рейхскомісаріату «Україна» з центром 

у м. Рівне. Всі райони області гітлерів-

ці згрупували переважно по 4 і назвали 

ці території гебітами, яких створили на 

Кіровоградщині сім. Центром гебіту оку-

панти проголосили також Кіровоград. 

У кожному гебіті поставили своїх гебітс-

комісарів, які стали виразниками наци-

стської окупаційної політики на підкоре-

них територіях. Завдання такої політики 

— тримати в покорі місцевих мешканців 

та максимально експлуатувати природ-

ні й людські ресурси окупованих тери-

торій. Справитися з цими завданнями 

нацисти вирішили за допомогою не 

тільки війська та репресивних органів, а 

й залучивши т. зв. «допоміжну владу», 

створену з місцевого населення. За 

формування такої влади в обласному 

центрі військовий комендант Подевіц 

взявся ще 11 серпня 1941 року, тобто 

на шостий день свого перебування в за-

хопленому місті. Саме цього дня з’яви-

вся його наказ № 1, спрямований на 

створення «тимчасового керівництва» 

для «відновлення роботи підприємств і 

установ міста і побутових умов прожи-

вання населення м. Кіровограда».

Наказом від 11 серпня 1941 року го-

ловою тимчасового керівництва Кірово-

градом військовий комендант призначив 

С.Г. Юрка. Комендант наказав негайно 

відновити роботу всіх підприємств міста 

та припинити, скориставшись місцевою 

охороною, будь-які грабунки. Всі робо-

ти, наказував комендант, здійснювати 

тільки за його згодою.

Військовополонені 

рухаються вулицею 

Великою Перспектив-

ною в Кіровограді. 

Осінь 1941 р. 

Попередження на 

трьох мовах — німе-

цькій, румунській та 

українській, пошире-

не в області влітку та 

восени 1941 р.
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Третього вересня 1941 року новим 

головою міста комендант Подевіц при-

значив ветеринарного лікаря Іллю Пет-

ренка. На цій посаді той пробув менше 

двох тижнів. З 17 вересня 1941 року і 

впродовж тривалого часу на посаді мі-

ського голови Кіровограда перебував 

Медведков. Потім його змінив колишній 

царський офіцер Зякін. Після арешту 

останнього, здійсненого гітлерівцями 

восени 1942 року, міським головою 

призначили Шейфеле. Увесь час змі-

нювалася назва цієї влади: спочатку 

це звучало як «тимчасове керівництво» 

містом Кіровоградом (наприкінці літа 

1941 р.), згодом Кіровоградська міська 

управа (до початку 1943 р.), а з 1943 

— допоміжна управа м. Кіровограда. 

Така трансформація назв влади, ство-

реної з місцевого населення, її сутті не 

міняла — вона завжди сприймалася 

окупантами як другорядна, підручна. 

Повноваження цієї влади, української 

не за суттю, а лише географічно, ко-

ротко й чітко визначив 11 жовтня 1941 

року військовий комендант Кіровограда 

у своєму листі до міської управи: «Ко-

жна самостійна дія забороняється. При-

значення робить тільки комендант. Хто 

порушить це правило — буде зміщений. 

Службовці міської управи не службовці 

населення, а тільки німецького коман-

дування». 

Структура Кіровоградської міської 

управи на середину 1942 року повністю 

сформувалася і складалася з 13 відді-

лів та окремих служб, які в свою чергу 

ділилися на підвідділи та сектори. Так, 

до відділу охорони здоров’я входили се-

ктори: соціального забезпечення (з Бу-

динком інвалідів), лікувальних установ, 

дитячих установ та шпиталева каса. 

Відділу освіти підпорядковувалися: шко-

ли м. Кіровограда, театри (драматичний 

ім. Тобілевича, Будинок Просвіти, театр 

«Вар’єте», ляльковий), краєзнавчий му-

зей, центральна міська бібліотека, два 

На центральній площі 

м. Кіровограда. 

1942 р.

Військо окупантів на 

залізничній станції 

Кіровограда
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кінотеатри. При міській управі також ді-

яли окремі служби, такі як: служба по-

рядку, слідча частина, редакція газети, 

транспортна біржа, Держбанк, Біржа 

праці, земельна управа тощо. 

Одним із перших заходів окупаційної 

влади був перепис жителів міста. Кіро-

воградців за роки нацистської окупації 

переписували принаймні тричі: 23 серп-

ня 1941 року, 28 травня та 15 вересня 

1942:

Тож у перші місяці нацистської оку-

пації в Кіровограді проживали 68 143 

жителі — представники 32 національ-

ностей. З часом населення обласного 

центру тільки скорочувалося. Найбіль-

ше це стосувалося представників таких 

національностей, як українці та євреї. 

За більш ніж півроку панування наци-

стів — з серпня 1941 по травень 1942 

року — українців у Кіровограді помен-

шало майже на 4 800 чол., а євреїв — на 

3 970 осіб (або на 99%). 

Ледве не цілий місяць — з моменту 

окупації гітлерівцями Кіровограда і до 

вересня 1941 року, населення спожи-

вало переважно те, чим встигло раніше 

запастися. Безумовно, що в багатьох 

запасів продуктів харчування на дов-

гий час не вистачило, тож такі голоду-

вали. Ситуацію ускладнювало й те, що 

гітлерівські війська зайняли і впродовж 

усього серпня 1941 року перебували на 

подвір’ях та безпосередньо в 4-х пекар-

нях Кіровограда: хлібопекарських ар-

тілях «Перемога» та «Хлібопродукти», 

хлібопекарні на вул. Пашутинській, в 

хлібопекарні кондитерської фабрики по 

вул. Островського. Тож випічка хліба 

для населення не здійснювалася. Орга-

нізувати регулярні поставки харчів для 

Національність на 17.02.1926 р. на 23.08.1941 р. на 28.05.1942 р. на 15.09.1942 р.

українці

росіяни

німці

молдовани

поляки

євреї

білоруси 

та ін.

29605

16588

329

127

704

18368

124

62406

4047

431

509

337

4016

221

57581

3951

450

412

349

46

260

не заповнено

Перші накази окупа-

ційної влади. 1941 р. 

Постанова Кірово-

градської міської 

управи про обов’яз-

кову паспортизацію 

сільського населення 

Кіровоградського 

району, надрукована 

в газеті «Український 

голос» у листопаді 

1941 р.
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майже 70 тис. жителів міста спромогли-

ся тільки на початку вересня, коли німе-

цькі військові частини залишили пекар-

ні, тож відразу в них розпочали випічку 

хліба для цивільних. А Кіровоградська 

міська управа подбала про його розпо-

діл серед населення по картках. 

грам на утриманця, щоденно 100 грам 

пшона та по 50 грам м’яса. 

Багато місцевих мешканців, щоб 

поліпшити свої матеріальні статки та 

щоденний раціон, вирішили покласти-

ся на власну винахідливість і підпри-

ємливість. Новостворена українська 

влада це заохочувала. Зокрема в Кіро-

воградській міській управі запрацював 

відділ з відновлення мережі магазинів, 

налагодження торгівлі продуктовими 

та промисловими товарами. Персона-

льно цією справою піклувалися завіду-

вачі торгівельного відділу Кіровоград-

ської міської управи (кожен у свій час) 

К.Г. Манько та О.Ю. Фурсиков. Торгівля, 

як державна, так і приватна, розпочала 

поволі відроджуватися. 

Загалом у Кіровограді на середи-

ну 1942 року працювали: 8 приватних 

магазинів «різного краму», 4 крамниці 

гончарних виробів, 4 залізо-скоб’яних 

магазинів; 2 заїжджих двори; білльярд-

на; фотосалон; 2 комісійні магазини. 

Крім того, власні магазини мали деякі 

майстерні та заводи міста, як от крам-

ниця заводу «Хімтруд» (фарби, оліфа, 

замазка, чорнила). Обліку не піддаєть-

ся приватна торгівля з яток, сезонних 

ларків тощо.

Крім приватних, в Кіровограді дія-

ли т. зв. «державні» крамниці. В дер-

жавній торгівельній мережі міста на 

середину 1943 року діяли 19 продук-

тово-хлібних магазинів, 10 комісійних, 

3 залізо-скоб’яних. Відділ постачання 

Кіровоградської міської управи органі-

зував роботу також магазинів «Меблі» 

та «Культтовари» та одну спеціалізова-

ну «м’ясну» крамницю. Також упродовж 

усього періоду окупації діяли 3 проду-

ктові крамниці та сезонні ларки Кіро-

воградської облспоживспілки. Окре-

мо для німецьких підданих створили 

спеціалізовані продуктові крамниці, де 

фольксдойче — справжні та новообер-

нені, отримували пайки за завищеними 

нормами. Загалом у Кіровограді в 1943 

році діяли як мінімум 46 «державних» 

крамниць та чотири бази міськторгу. 

Румунські військо-

ві біля розбитого 

пам’ятника Кірову. 

Фото 1942 р.

Їх наповнення постійно змінювалося. 

Так, 1 грудня 1941 року жителям Кірово-

града проголосили, що на хлібні картки 

гарантовано видаватиметься: працю-

ючим 350 грам хліба щодня, а на кож-

ного утриманця працюючого, інвалідам, 

пенсіонерам та безробітним, зареєстро-

ваним на Біржі праці та їх утриманцям 

— по 100 грам. Крім хліба пообіцяли 

щомісячно видавати на продуктові кар-

тки 300 грам олії на працюючого та 100 

Мирне, на перший 

погляд, життя. 

Кіровоград, 1942 р.
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З осені 1941 року поступово налаго-

дилося громадське харчування в подобі 

ресторанів, буфетів, закусочних та ро-

бітничих їдалень при заводах і фабри-

ках. Частина цих закладів знаходилася 

в приватній власності. У державній пе-

ребували великі ресторани та буфети 

при них, що обслуговували переважно 

офіцерів та солдат німецької армії, де-

яких службовців, різноманітних комер-

сантів, численних «командировочних» 

тощо.

Загалом у Кіровограді в першій 

половині 1942 року налічувалося 9 

буфетів-закусочних. Велику популяр-

ність здобули буфети в міському театрі 

ім. Тобілевича та в театрі «Вар’єте». 

В Кіровограді з’явилися їдальні. 

Їх міський комісар наказав створити до 

15 травня 1942 року на кожному підпри-

ємстві й установі, «які працюють для 

німецьких інтересів» — «для піднесення 

та підтримки робочої сили місцевого на-

селення».

З осені 1941 року в Кіровограді за-

працювали два великі ресторани та бу-

Ціни на хліб, рибу та 

молочні продукти, 

запроваджені в Кіро-

вограді з 8 вересня 

1941 р.

Прейскурант цін 

у ресторані №1 

м. Кіровограда. 

Грудень 1941 — 

січень 1942 рр.

Газета, що в роки 

нацистської окупа-

ції  друкувалася в 

Кіровограді. Видання 

тричі міняло свою 

назву: спочатку 

«Український голос», 

потім «Українські 

вісті» та «Кіровоград-

ські вісті»
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фети при них. З кінця січня 1942 року в 

обласному центрі запрацював ще один 

великий заклад громадського харчу-

вання — ресторан кафе-закусочна №3. 

Характерно, що в ресторані №3 м. Кі-

ровограда (на середину 1942 року) пор-

ція борщу коштувала відвідувачу 1 крб. 

80 коп., тарілка супу — 1 крб. 50 коп., 

м’ясні страви — 2 крб. 25 коп., пиріжки 

— по 65 коп. Така відносна дешевиз-

на цін у міських ресторанах спричине-

на тим, що їх відвідували переважно 

представники «арійської раси». Вхід до 

ресторанів для більшості жителів міста 

заборонили — як представникам «ниж-

чої» раси. 

Згодом окремо для цивільних жите-

лів міста відкрили т. зв. «загальнодос-

тупну їдальню». В ній могли отримати 

обіди всі жителі міста та приїжджі, зви-

чайно, якщо на це вони мали кошти.

Упродовж тривалого часу — кінець 

літа та осінь 1941 року — все ніяк не 

могли розпочати роботу міські базари. 

Адже майже всі вони, за винятком «ста-

рого», та й то частково, були зайняті 

військовими німецької армії та їхньою 

технікою. 

Холодна зима 1942 року вплинула 

на діяльність єдиного в Кіровограді ве-

ликого базару. Він зберіг своє пряме 

призначення — гітлерівці таки звільнили 

його від військової техніки. В дні потеп-

лінь із сіл привозили тільки биту та живу 

птицю в невеликих кількостях, а також 

цукрові буряки, курячі яйця та молоко. 

Однак з 25 лютого 1942 року єдиний 

базар міста взагалі призупинив роботу 

— міський комісар заборонив продаж 

на ньому сільськогосподарської проду-

Руїни корпусів заводу 

«Червона зірка» 

в м. Кіровограді. 

1941-1943 рр.

На центральній 

площі Кіровограда 

окупанти — німець 

та італієць. 1942 р.

Колона жінок і чоло-

віків під охороною 

гітлерівських вояків 

прямує в невідомому 

напрямі.  На звороті 

фото напис: «Євреї 

повинні працювати. 

Кірово»
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кції, а хто порушував наказ — проголо-

шувався «спекулянтом».

29 березня 1942 року в Кіровограді, 

на площі колишнього іподрому по Ро-

венській дорозі, відкрився «вільний кін-

ний базар», який збирався двічі на мі-

сяць. Крім коней, там продавалися кози, 

домашня птиця, молодняк ВРХ тощо.

 Попит на худобу, як один із засобів 

тогочасного виживання, стрімко зрос-

тав. Нею обзаводилися, всупереч зна-

чним обмеженням та заборонам з боку 

гітлерівців, жителі Кіровограда — вла-

сники приватних домоволодінь. В гос-

подарствах кіровоградців доглядалися 

також свині та кози. Список власників 

худоби довгий — у ньому понад 2 100 

кіровоградців. 

З початком бойових дій, особливо 

коли влітку 1941 року Кіровоград пе-

ретворився на прифронтове місто, де-

які його жителі вирушили в евакуацію 

углиб країни. Вже в умовах нацистської 

окупації міська управа намагалася облі-

кувати покинуте евакуйованими хатнє 

начиння. Таких протоколів з переліком 

залишеного майна склали понад 2,6 

тисяч. Тобто, масового виходу на Схід 

з міста не було. 

Звільнені евакуйованими квартири й 

будинки майже моментально заселяли-

ся тими, хто залишився в окупованому 

місті та хто вкрай потребував власного 

житла або намагався його поліпшити. 

Упродовж осені керівники домоупра-

влінь склали на нових жильців списки, 

подали їх до Кіровоградської міської 

управи, яка без довгих зволікань за-

реєструвала сім’ї за новими адресами. 

А в переддень Нового 1942 року, впро-

довж 11, 12, 13 та 17 грудня, багато «но-

воселів» отримали від міської управи 

ордери, таким чином узаконивши своє 

перебування в нових квартирах. 

Загалом на 1 січня 1942 року житло-

вий фонд Кіровограда складався з 961 

домоволодіння з 9 800 квартирами.

За власні будинки їх власники пла-

тили податки, а за проживання в дер-

жавних квартирах — квартплату. 

До листопада 1942 року до фінвід-

ділу Кіровоградської міської управи на-

дійшло 1 млн. 310 тис. крб. квартирної 

плати. 

Майже увесь період окупації біль-

шість жителів центральних вулиць 

міста Кіровограда користувалися елек-

троосвітленням та мали централізоване 

водопостачання, хоча ці послуги не зав-

жди регулярно надавалися через часті 

перебої в роботі Кіровоградської елект-

ростанції та міського водогону. Загалом 

воду отримували 1 966 абонентів при-

ватного сектору, 329 установ, підпри-

ємств та військових частин, усього — 

2 295 споживачів. Жителі Кіровограда, 

в будинках і квартирах яких централізо-

ваного водопостачання не було, корис-

тувалися т. зв. водорозбірними будка-

ми. Їх у місті встановили 37. За цю воду 

теж збиралася плата. З метою економії 

електроенергії запроваджувалися су-

ворі заходи. Так, для населення міста 

встановлювалися обмеження кількості 

електролампочок для освітлення житла 

та їх потужності — 1 лампочка потужні-

стю не більше 60 ват, згодом — 50 ват. 

Всі електронагрівальні прилади, як от 

«Новий Вождь». 

Кіровоград, площа. 

1942 р.

Інструктор 

Кіровоградського 

обкому КП(б)У 

М.М. Шамардін, 

залишений для нала-

годження підпільної 

роботи в області, 

розстріляний гітлерів-

цями восени 1941 р. 

в лісовому масиві 

Георгіїв гай поблизу 

містечка Олександ-

рівка
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електроплитки, електрокаміни, елек-

тропраски тощо, підлягали обов’язковій 

реєстрації до 20 листопада 1941 року 

в абонементному відділі електростанції, 

а потім їх використання взагалі заборо-

нили.

З вересня 1941 року розпочалася 

кампанія перейменувань вулиць облас-

ного центру. Окупаційна влада забо-

ронила давати нові імена селам і міс-

там області — з військових міркувань, 

а от щодо перейменувань вулиць до 

певного часу демонструвала виразну 

солідарність з мешканцями, зокрема 

Кіровограда, та ще й віддала ініціативу 

в цьому процесі українській владі. 

21 жовтня 1941 року офіційно вирі-

шили дати нові назви таким вулицям мі-

ста: вул. Карла Маркса перейменували 

на Велику; вул. Кірова — на Михайлів-

ську; площу Кірова — на Велику Пло-

ща; вул. Леніна — на Дворцову тощо. 

Загалом перейменуванню підлягали пе-

рші 50 вулиць обласного центру. 

З осені 1941 року в Кіровограді зни-

кли назви вулиць Леніна, Сталіна, Круп-

ської, Бебеля, Енгельса, Маркса, Моло-

това, Ворошилова, Дзержинського та ін.

Швидко вирішили долю всіх пам’ят-

ників більшовицьким вождям: Леніну, 

Сталіну, їх соратникам. Більшовицьких 

вождів скидали з постаментів, потім 

глумилися над ними та, зрештою, роз-

бивали. Пам’ятник Кірову в Кіровогра-

ді скинули долілиць, де він деякий час 

пролежав. 

Місто загалом не надто постражда-

ло як від нальотів ворожої авіації, так і 

від бойових дій. Однак руйнування все-

таки були. Зруйноване вирішили відбу-

дувати. Це стосувалося відомих у місті 

будинків на вулиці Дворцовій — довоєн-

ного управління НКВС, особняка колиш-

нього власника Поліновського, будівлі 

штабу 43-го полку, корпусу будівель-

ного технікуму, гуртожитку медшколи 

тощо. 

У серпні 1941 року окупанти нака-

зали здійснити ремонти лютеранської 

кірхи, Спасо-Преображенської церкви, 

міської лазні та ресторану по вул. Двор-

цовій. І з цим швидко впоралися. Вже 

19 серпня в Спасо-Преображенській 

церкві м. Кіровограда розпочалися бо-

гослужіння.

Війна суттєво відкоригувала стан 

промисловості в Кіровограді. Відступа-

ючи, сапери Червоної Армії підірвали 

головні корпуси заводу з випуску сіва-

лок, перетворивши їх на руїни. Значних 

втрат зазнали й інші підприємства. За 

підрахунками Кіровоградської міської 

управи, руйнування промисловості ся-

гало 40%.

Розруха. Кіровоград. 

1941 р.

Попередження про 

смертну кару за 

пошкодження ліній 

зв’язку, надруковане 

в газеті «Український 

голос» (листопад  

1941 р.)
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На кінець грудня 1941 року в Кірово-

граді відновили роботу 21 промислове 

підприємство. Всі вони підпорядковува-

лися т. зв. промисловому відділу місь-

кої управи. Поряд з ними запрацювали 

27 дрібних майстерень, де працювали 

370 робітників. 

На літо 1942 року в одну зміну пра-

цювали деякі вцілілі цехи колишнього 

заводу «Червона зірка». До роботи ста-

ли 528 робітників та інженерів. Уявлення 

про тогочасні підприємства м. Кірово-

града дають списки кількості робітників 

та службовців, складені у вересні 1942 

року на кожному заводі та фабриці міс-

та і подані до відділу праці міської упра-

ви. Ось деякі з них:

Назва підприємства
Кількість 

працюючих

мотороремонтний завод
хімзавод №2
шкіряний завод
обозний завод
ливарно-механічний завод №2
деревообробна фабрика №2
ґудзикова фабрика
меблева фабрика 
машинобудівний завод №3
цегельний завод
завод фарб 
та ін.

179
27
29
54
103
28
58
57
180
98
4

На площі в центрі  

м. Кіровограда. 

1942 р. Окупанти 

ще відчувають себе 

господарями міста

Прохання «німецької 

пошти» м. Кірово-

града, адресоване 

міській управі,  про 

надання кіоску для 

торгівлі в ньому газе-

тами й журналами. 

Грудень 1942 р.

Центральна площа 

міста Кіровограда. 

1942 р.
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Загалом на початок 1943 року тіль-

ки в Кіровограді діяли 40 промислових 

підприємств, фабрик та майстерень. 

Вони хоч і давали засоби до існування 

тисячам жителів міста, але тяжкі умо-

ви праці, відсутність відпусток, постій-

но зростаюча тривалість робочого дня 

свідчили про величезну експлуатацію 

кіровоградців. 

Перелік промислових підприємств 

та кількість працюючих на них перекон-

ливо свідчать: промисловість періоду 

гітлерівської окупації на Кіровоградщині 

суттєво деградувала, порівняно з дово-

єнним часом, повністю пристосувалася 

до потреб ворожого війська і працювала 

головним чином для окупантів. 

Увесь період нацистської окупації 

в Кіровограді проживали діти-сироти, 

престарілі, тяжко хворі, які піклуватися 

про себе вже не могли, а для нацистів 

вони перетворилися на людський ба-

ласт. Для підтримки таких категорій 

громадян у місті на початку 1942 року 

створили Український Комітет Допомо-

ги. Підтримка цього Комітету малозабе-

зпечених, дітей-сиріт, хворих, інвалідів, 

престарілих виявилася надзвичайно 

суттєвою. Так, з «Відомості витрат» ді-

знаємося, що за період з 21 травня по 

20 червня 1942 року Комітет Допомоги 

м. Кіровограда виділив кошти: 

Кому надали допомогу/ 

м. Кіровоград
Кошти /крб.

дитячий будинок сиріт №1

дитячий будинок сиріт №2

дитячий садок №1

дитячий садок №2

дитячі ясла

 та ін.

8500

16500

12000

5500

6000

Комітет Допомоги регулярно нада-

вав матеріальну і грошову допомогу 

матерям з малолітніми дітьми, зокрема 

т. зв. «червоноармійкам», а також лю-

дям похилого віку. Майже всі кошти, 

якими розпоряджався Комітет, надхо-

дили як пожертви від жителів міста, ор-

ганізацій, установ та підприємств.

Для кращого контролю за порядком 

у Кіровограді місто поділили на 6 полі-

цейських дільниць із загальним штатом 

поліцейських до 300 осіб. Такі дільниці 

нагадували за структурою і функціями 

районні відділи міліції. 

Справи т. зв. «побутових» злочинців 

чи дрібних правопорушників вирішував 

у Кіровограді Український мировий суд. 

Він розпочав роботу 30 червня 1942 

року. Одних затриманих після з’ясуван-

Затоплені талою 

водою вулиці  Кіро-

вограда. 1942 р. 

Наданням медичної 

допомоги потерпілим 

від повені опікувався 

Комітет Допомоги

Замітка в газеті 

«Кіровоградські вісті» 

(лютий 1943 р.) про 

доброчинну діяльність 

жителя  м. Кірово-

града Кролівецького, 

який для Комітету 

Допомоги пожертву-

вав 320 карб. 

Оголошення в газеті 

«Кіровоградські 

вісті» (січень 1943 

р.) про пошкоджен-

ня в м. Кіровограді 

телефонних кабелів 

та арешт трьох зару-

чників 
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ня обставин відпускали, попередньо на-

клавши штраф, інших за вироком суду 

відправляли до «української» тюрми, 

що знаходилася по вул. Гоголя, або від-

давали до тюрми «СД» (вул. Польова), 

якщо справа мала «політичне» забарв-

лення. 

Для багатьох в’язнів тюрми «СД» 

життєвий шлях за вироком «німецького 

суду» Кіровограда обривався від безпе-

рестанних масових розстрілів та тортур, 

що їх окупанти методично здійснювали 

на подвір’ї в’язниці. 

Нацисти вчинили й інший страхіт-

ливий злочин. Так, якщо в серпні 1941 

року громадян єврейської національнос-

ті в Кіровограді налічувалося 4 016 осіб, 

то на травень 1942 року їх залишилося 

в місті тільки 46. Решту гітлерівці стра-

тили на околиці міста. Їх могилою став 

протитанковий рів. Серед цих безневин-

них жертв — діти, жінки, пристарілі. 

«Фабрикою знищення» радянських 

громадян став табір для військовополо-

нених — колишніх бійців Червоної Армії, 

— т. зв. шталаг № 305, що знаходився 

майже в центрі міста — на місці базу-

вання радянського 43-го стрілецького 

полку. 

Будівля по вул. 

Польовій в Кірово-

граді, до війни — пед-

технікум,  перетворе-

на на тюрму «СД»

Шталаг № 305. 

Кіровоград. 

Вдалині корпуси 

заводу «Червона 

зірка»

За дротом. 1941 р.

Окупаційний 

документ. 1941 р.
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Від голоду та хвороб, особливо дизен-

терії та туберкульозу, в таборі щодня 

помирали десятки полонених. Тож за-

гальна кількість жертв серед колишніх 

червоноармійців сягає десятків тисяч. 

В роки окупації в місті відновили ро-

боту лікувальні заклади, де працювали 

загалом 501 медичний працівник — лі-

карі, медсестри, санітари, фельдшери, 

акушерки тощо: 

Крім них з’явилися приватні лікарі та 

акушерки.

У вересні 1942 року запрацювала 

станція швидкої медичної допомоги 

центральної медамбулаторії м. Кірово-

града. Хворі могли купити ліки загалом 

у п’яти аптеках міста, окуляри та інші 

медичні препарати або допоміжні засо-

би пересування — в магазині «Оптика і 

хірургія». Однак упродовж усього пері-

оду окупації деякі ліки та перев’язува-

льні матеріали залишалися у великому 

дефіциті.

Платні послуги в лікарнях запро-

ваджувалися з 1 листопада 1941 року. 

За хворих робітників кошти платилися 

з відрахувань від їхньої зарплати, що 

надходили до «шпиталевих кас». Вагіт-

ні працюючі жінки отримували відпустки 

та грошову допомогу за 4 тижні до по-

логів та впродовж 4-х тижнів після них. 

Зі «шпиталевої каси» могли надати до-

помогу навіть на похорони. 

В переддень нового, 1942 року, Кі-

ровоградська міська управа ухвалила 

постанову, якою надавала право від-

ділу охорони здоров’я надавати амбу-

латорну медичну допомогу та стаціо-

нарне лікування в лікарських закладах 

міста «більш нужденним хворим — 

інвалідам, пенсіонерам, безробітним і 

їх родинам» за рахунок коштів «шпита-

левої каси». 

Назва лікувального закладу
Його 

підпорядкування

Кількість працюючих, станом 

на 10 жовтня 1942 року

Лікарня Св. Ганни

дитяча консультація

електролікарня

бюро профілактики

амбулаторія (на Балашівці)

амбулаторія (на Биковій)

центральна амбулаторія

швидка допомога

залізнична амбулаторія

аптеки: №№1, 2, 4, 5

санстанція

інфекційна лікарня

веншкірдиспансер

госпрозрахунок

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

на бюджеті 

міської управи

-//-

-//-

50

4

12

22

3

10

38

7

7

12, 11, 3, 3

34

55

21

Залізничний вокзал 

м. Кіровограда. 

1942-1943 рр. 

Кіровоград. 

1942-1943 рр.



1941
1945

35 ВЕЛИКА ВІЙНА 1941-1945. КІРОВОГРАДСЬКИЙ ВИМІР

Хворі, які в період окупації працюва-

ли, отримували грошові компенсації за 

своє перебування в лікарнях. 

Майже відразу після початку окупа-

ції Кіровограда відновив свою роботу 

т. зв. «Санобоз» — підприємство з при-

бирання та вивезення сухого, твердого 

сміття та нечистот.

Вивіз бруду відбувався непланомір-

но. Причина — хронічна нестача паль-

ного для автомобілів та кормів для ко-

ней, відсутність гуми для транспорту.

На прибирання вулиць від сміття та 

снігу масово залучалися також війсь-

ковополонені та громадяни єврейської 

національності. Прибудинкові двори 

розчищали десятки двірників, які пра-

цювали в будинкових конторах. Весною 

1942 року деякі вулиці від танення снігу 

перетворилися на непрохідні. 

Упродовж усього періоду окупації в 

Кіровограді на повному госпрозрахунку 

працювала міська лазня. Вона віднови-

ла свою роботу 21 серпня 1941 року. По-

ряд з банями в місті працювали пральні. 

Кіровоградська міська управа забезпе-

чила роботу як мінімум трьох пралень. 

Обслуговували вони винятково окупа-

ційні війська та чиновників окупаційної 

влади, лікарні, госпіталі, готелі.

Загальний контроль за санітарно-

епідеміологічним станом у місті, на 

виробництві, в лікувальних та освітніх 

закладах, у системі торгівлі харчовими 

Біля понівеченого 

пам’ятника Кірову. 

Повержений більшо-

вицький функціонер, 

втілений у бронзу, 

слугував зручним міс-

цем для фотографу-

вання. Літо 1942 р.

Інформування жи-

телів м. Кіровограда 

про початок діяльно-

сті в місті 8 приватних 

акушерок. Газета 

«Кіровоградські віс-

ті», червень 1943 р.
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продуктами забезпечувала санстанція. 

Місто загалом уникло поширення та-

ких небезпечних інфекційних хвороб, як 

тиф, малярія, кір тощо. 

 Поза увагою міської управи не зали-

шилася така проблема, як озеленення 

Кіровограда. Всю вільну площу садиб, 

не зайнятих городами, наказувалося 

засадити плодовими деревами. Кате-

горично заборонялося знищувати будь-

які дерева, де б вони не росли — в са-

дах, на вулицях, у скверах, на садибах. 

Також наказувалося не псувати дерев: 

лазити по них, прив’язувати до них ко-

ней, обламувати гілки тощо. 

В роки нацистської окупації розпоча-

ло роботу Церковне єпархіальне управ-

ління при єпископі Єлисаветградському 

та Миколаївському. 

Навчання в деяких школах м. Кіро-

вограда — №№ 1, 2, 15, 17, 27, 32 та 33 

розпочалися тільки 25 листопада 1941 

року. Однак навчання в школах № 2, 15 

та 27 відразу й припинилися. Учні, які 

проживали в центральній частині міста, 

навчання позбавлялися. Головна при-

чина в тому, що шкільні будівлі зайняли 

вояки гітлерівської армії, інші цивільні 

установи окупантів. Зокрема в школі 

№ 6 міста Кіровограда розташувалася 

військова комендатура, згодом у ній 

влаштували склади макулатури. Школу 

№ 4 обласного центру нацисти перетво-

рили на лазарет для радянських війсь-

ковополонених. 1 квітня нарешті розпо-

чалися заняття в школах №№ 16, 21, 27 

та 33 міста Кіровограда. 

Кіровоградська міська управа зму-

шена запровадити навчання в школах 

№№ 17, 2, 3, 27, 15, 1, 12, 21 у дві змі-

ни. «Більше шкіл відкриватися не буде», 

— повідомив гебітскомісар міста через 

газету «Українські вісті» 28 жовтня 1942 

року.

Влітку 1942 року розпочався прийом 

заяв від 13-16-річних юнаків з освітою 

не нижче 6 класів до Кіровоградського 

ремісничого училища. Училище готува-

ло майстрів ливарної справи, ковалів, 

токарів, слюсарів, теслярів, електроме-

ханіків. Термін навчання був розрахова-

ний на 3 роки.

В роки окупації в Кіровограді плі-

дно запрацював відроджений украї-

нський драматичний театр. Першим 

днем його роботи в період окупації є 23 

серпня 1941 року. До кінця січня 1942 

року вистави театру ім. І. Тобілевича 

подивилися понад 44 тис. глядачів. До 

серпня 1942 року театр здійснив поста-

новку 275 вистав. У Кіровограді взимку 

Діти (безпритульні?)  

в Кіровограді. 

1942-1943 рр.

Водозабірна башта. 

Район Новомикола-

ївка, м. Кіровоград. 

1942-1943 рр.

Окупанти 

в Кіровограді
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Остарбайтери 

з України. 

Вгорі — кіровоградка 

О.В. Єфремова. 

1944 р. Німеччина

Мешканці Кіровогра-

да на центральній 

площі міста. Вдалині 

куполи Успенського 

кафедрального собо-

ру. 1942 р.
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Німецький госпіталь 

на Миколаївці. 

Кіровоград 1942 р.

Рекламне оголо-

шення в газеті «Кі-

ровоградські вісті» 

(січень 1943 р.) про 

демонстрування фі-

льму «Батьківщина» 

в кінотеатрі «Вікто-

рія» м. Кіровограда

Частина експозиції 

Кіровоградського 

краєзнавчого 

музею, присвячена 

козаччині. 1942 р.

Оголошення в газеті «Кіровоградські вісті» 

(червень 1943 р.) про заплановані вистави 

Кіровоградського міського театру

На центральній вулиці м. Кіровограда. 1942 р.

Мешканці околиці Кіровограда.1942 р.
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1942 року діяли загалом три театри — 

драматичний, в Будинку Просвіти та ес-

традний («Вар’єте»), а також два кіноте-

атри. Театр «Вар’єте» спеціалізувався 

на організації різноманітних концертів з 

використанням надбань світової естра-

ди, а також акробатичних та циркових 

номерів, утримував хор, оркестр та тан-

цювальну трупу — загалом 64 всіх пра-

цюючих. 

Періодично в Кіровограді відбували-

ся академічні концерти за участю учнів 

та вчителів музичної школи. Перший та-

кий концерт вихованці музичної школи 

підготували й здійснили в грудні 1941 

року. Концертні репертуари затверджу-

валися в гебітскомісаріаті. 

Надзвичайно урочисто день наро-

дження Т.Г. Шевченка відзначила гро-

мадськість Кіровограда в березневі дні 

1942 року. Того дня в приміщенні дра-

матичного театру ім. Тобілевича відбув-

ся піднесений багатолюдний святковий 

вечір.

В роки окупації відновив свою ро-

боту обласний краєзнавчий музей. 

З початку року і до середини травня 

1942 року музей відвідали 2 650 осіб. 

Вмістом експозицій цікавилися насам-

На вулицях 

Кіровограда. 

1941 р. 

Вул. Дворцова. 

1942 р. 

Центральна вулиця 

м. Кіровограда. 

На тротуарі  розпо-

рядження  надавати 

перевагу військовому 

транспорту та дотри-

муватися правосто-

роннього руху. 

1942 р.
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перед солдати окупаційного війська 

— їх до музею прийшло 1 375 осіб. 

Також до музею регулярно навідувалися 

учні кіровоградських шкіл — за півроку 

900 школярів відвідали цей культурний 

заклад.

Діяльність центральної міської біблі-

отеки м.Кіровограда з фондом у понад 

50 тис. книг в роки окупації відбувалася 

в надзвичайно складних умовах. 5 лис-

топада 1941 року колективу бібліотеки 

надійшло розпорядження від місько-

го голови Медведкова про вилучення 

«паперової макулатури», до якої зара-

хували всю комуністичну літературу, 

довоєнні журнали та газети — їх нака-

зали відправити на переробку до Ко-

мишуватської паперової фабрики. Таку 

ревізію співробітники міської бібліотеки 

зробили не тільки у своїх фондах, але 

і в книгозбірні педагогічного інституту.

В липні 1943 року міська бібліотека 

перебралася до іншого приміщення по 

провулку Поліцейському, № 10, де на 

той час перебував обласний архів. 

Життя в період нацистської окупації 

до дрібниць регламентувалося окупан-

тами. Всі матеріальні ресурси — землю, 

воду, ліси, транспорт, заводи і фабрики 

тощо, гітлерівці проголосили своєю влас-

Центр Кіровограда. Літо 1942 р. 

Кіровоград. 

1942-1943 рр. 

Оголошення в газеті «Кіровоградські вісті» 

(квітень 1943 р.) про відкриття міської бібліоте-

ки в Кіровограді та про розпорядок її роботи
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ністю. Головним обов’язком підкорених, 

починаючи з 14-річного віку, вважалася 

праця на окупантів. На велике лихо для 

молоді міста перетворилися кампанії з 

вербування на роботи до Німеччини та 

країн — її союзниць. Однак тисячі юна-

ків і дівчат Кіровограда відправилися 

до Рейху на тяжку фізичну працю не за 

власним бажанням, а в результаті облав 

та примусу. Дехто з молодих людей та 

дорослих, сповнених великої ненависті 

до ворогів, зголосилися боротися проти 

них шляхом диверсій та терористичних 

актів. Відсутність належної конспірації 

призвела до масових арештів підпільни-

ків та їх страт. Дехто з них, не страчених 

нацистами, вже в повоєнний час стали 

жертвами більшовицьких репресій. 

Тож жителів Кіровограда, багато з 

яких покладали великі надії на «визво-

лителів» від сталінського гніту, а саме 

так зазвичай називали гітлерівське 

військо влітку та на початку осені 1941 

року, вже незабаром чекало велике 

розчарування та зневіра, а згодом і не-

нависть до окупантів. Стратегічні пора-

зки гітлерівців на фронтах призвели до 

того, що 8 січня 1944 року, в результаті 

жорстоких боїв, радянська армія звіль-

нила м. Кіровоград від нацистів.

Центр Кіровограда. 

1942 р.

Кіровоград весною 

1942 р.

Вулиця м. Кірово-

града весною 1942 

(1943?) р.
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Невдоволення населення жорсто-

ким окупаційним режимом, нещадний 

терор, масові  вбивства мирного насе-

лення, геноцид єврейського населення, 

вивезення молоді до Німеччини на при-

мусові роботи, пограбування економіки 

спричинили опір кіровоградців гітлерів-

ським окупантам. Надія нацистського 

керівництва на те, що легко вдасться 

унеможливити опір радянських людей, 

використавши злочини сталінського ре-

жиму у передвоєнні роки: насильницьку 

колективізацію, голодомор, масові реп-

ресії, зневагу до основних прав людини, 

не виправдалася. 

В умовах загрози окупації області 

18 липня 1941 року Кіровоградський об-

ком КП(б)У та управління НКДБ-НКВС 

отримали  директиви центральних орга-

нів про формування антигітлерівського 

підпілля і створення партизанських за-

гонів та диверсійних груп. 

Для керівництва підпільною роботою 

було створено підпільний обком КП(б)У, 

який очолили секретар обкому КП(б)У з 

кадрової роботи М. Скирда і завідуючий 

сільськогосподарським відділом обкому 

КП(б)У П. Василина. Діяльність розві-

дувально-диверсійних структур органів 

НКДБ-НКВС та армійської розвідки в 

окупованому Кіровограді поки що за-

лишається «білою плямою», хоч на ра-

хунок їх діяльності у Кіровограді можна 

записати знищення авіаційних складів 

у Федорівці, убивство співробітника ні-

мецької служби безпеки СД, порушення 

телефонного зв’язку між Лелеківським 

роз’їздом і Кіровоградом,  знищення  

п’яти літаків і складу з боєприпасами 

на Кіровоградському військовому аеро-

дромі.

Та створене на швидку руку комуні-

стичне підпілля стало легкою здобиччю 

фахівців з гітлерівських спецслужб — у 

Кіровограді у 1941-1943 рр. дислоку-

валося декілька контррозвідувальних 

підрозділів, так званих абверкоманд та 

груп, і миколаївська філія гітлерівської 

служби безпеки СД. Вже восени 1941 

року багато керівників підпілля внаслі-

док зради були схоплені гітлерівцями 

і загинули, серед них П.К. Василина, 

І.І. Нечаєв, Е.А. Скабард, М.М. Шамар-

дін, М.І. Мошнягул, багато інших.

У звіті про роботу німецької таємної 

польової поліції (ГФП) від 18 листопада 

1941 року зазначалося, що «диверсій-

ні групи, що з’явилися під Знам’янкою, 

було розгромлено завдяки енергійним 

діям 213-ї охоронної дивізії. Диверсії на 

залізниці в цьому районі повністю при-

пинилися. Ліси під Черкасами ретельно 

прочесані й очищені від блукаючих ро-

сійських солдатів і бандитів. Таким чи-

Член підпільного 

обкому Компартії 

України, депутат Вер-

ховної Ради України 

Василина П.К. – за-

катований у тюрмі СД 

у м.Черкасах у грудні 

1941 року. Його ім’я 

носить одна з вулиць 

м. Кіровограда

Лахман П.І.

ПРО 

РАДЯНСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ 

В ОКУПОВАНОМУ 

КІРОВОГРАДІ

Василь Даценко



1941
1945

43 ВЕЛИКА ВІЙНА 1941-1945. КІРОВОГРАДСЬКИЙ ВИМІР

ном, і цей район можна вважати очище-

ним від партизанських банд». З усього 

підпільного обкому КП(б)У вцілів лише 

Михайло Скирда, який переховувався 

на конспіративних квартирах у селах 

Знам’янського району, пізніше — у пар-

тизанському загоні. Тільки у березні 1942 

року йому вдалося встановити зв’язок з 

Центральним Комітетом КП(б)У, а вліт-

ку того ж року — із щойно створеними 

Центральним та Українським штабами 

партизанського руху (ЦШПР та УШПР) 

і доповісти про існування на Кіровогра-

дщині і в обласному центрі підпілля. 

Але коли у листопаді-грудні 1942 року 

на Кіровоградщину прибули кур’єри з 

Центру для встановлення зв’язку з під-

піллям, виявилося, що зв’язок не було 

з ким встановлювати. Тільки у березні 

1943 року під час рейду через область 

партизанського з’єднання М. Наумова 

з’ясувалося, що підпільний обком партії 

на чолі з М. Скирдою не діяв. 

Але це не значило, що антигітлерів-

ський рух на Кіровоградшині та в Кіро-

вограді був окупантами знищений. На 

місце загиблих патріотів ставали інші. 

Позбавлені загального керівництва пат-

ріоти самостійно об’єднувалися в гру-

пи, ставали на шлях активної боротьби 

з окупантами.

Серед таких груп були і групи, очо-

лювані колишнім працівником реда-

кції газети «Більшовицьке плем’я»  

П.І. Лахманом та учителькою мате-

матики міської середньої школи № 5 

О.З. Бур’янової, іменами яких названі 

вулиці обласного центру. 

Група П.І. Лахмана діяла у Кірово-

граді та селі Федорівці Кіровоградсь-

кого району. На її рахунку було чимало 

сміливих операцій, спрямованих на дез-

організацію гітлерівського тилу, інфор-

мування населення про обстановку на 

фронті, визволення із страшного табо-

ру смерті по вул. Шевченка радянських 

військовополонених та переправлення 

їх до партизанського загону. Серед уча-

сників групи Лахмана був і військовий 

лікар Буяков Григорій Микитович, якому 

вдалося вирватися з полону, у який він 

потрапив у вересні 1941 року в «київсь-

кому котлі». Влаштувавшись у першу 

міську лікарню, він надавав медичну 

допомогу військовополоненим, рятував 

їх від смерті. Також лікар Г.М. Буяков 

видавав фіктивні довідки про непраце-

здатність для підпільників та мешканців 

міста, рятуючи їх від насильницького 

Військовий лікар 

Буяков Г.М. 

(фото 1945 р.)

Бур’янова О.З.

угону на роботу до Німеччини. Після ви-

зволення міста Буяков став начальни-

ком хірургічного відділення військово-

го шпиталю № 3575 2-го Українського 

фронту, нагороджений орденом Черво-

ної Зірки. 

Олена Бур’янова працювала вчите-

лем математики в Кіровоградській се-

редній школі № 5. Довіра та авторитет 

серед молоді допомогли в організації 

підпільної групи, куди увійшли і її учні. 

Вона розгорнула активну антифаши-

стську діяльність: надавала допомогу 

радянським військовополоненим, під-

тримувала зв’язок з партизанським за-

гоном, розповсюджувала листівки. Так, 

членам групи Бур’янової вдалося визво-

лити з Кіровоградського шталагу № 305 

вченого-астронома Ш.Г. Горделадзе, 

який до війни працював в астрономічній 

обсерваторії Київського університету на 

посаді заступника директора з наукової 

роботи, читав курс лекцій із теоретичної 

астрофізики та спектроскопії для сту-

дентів старших курсів університету, був 

одним з засновників кафедри оптики. 
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Він пішов добровольцем на фронт, був 

військовим топографом в артилерій-

ському полку. У вересні 1941 року під 

Пирятином потрапив у полон. Пройшов 

крізь жахи Кременчуцького, Олександ-

рійського та Кіровоградського таборів 

для військовополонених. Кіровоградські 

підпільники переправили його до парти-

занів у Чорний ліс, де він брав участь у 

боротьбі проти загарбників до з’єднан-

ня партизанського загону з частинами 

Червоної Армії у грудні 1943 року. 

За героїзм і мужність при визволенні 

Знам’янки та Кіровограда був нагоро-

джений двома медалями «За бойові за-

слуги». У післявоєнні часи очолював ка-

федру математичної фізики Київського 

політехнічного інституту.

Викриті гітлерівськими спецслужба-

ми через зрадників члени груп П. Лах-

мана і О. Бур’янової були заарештовані 

на початку листопада 1943 року, коли 

місто було оголошене воєнною зоною. 

22 листопада 1943 року підпільників 

розстріляли в яру біля с. Соколівське. Із 

свідчень Надзвичайній державній комі-

сії Розової Олени Василівни: «30 жовт-

ня 1943 року о 23 годині група гестапів-

ців у кількості 10 осіб ввірвалися у мою 

квартиру і разом з невісткою Бур’яно-

вою Оленою Захарівною забрали мене 

і відправили на автомашині у тюрму. 

Наступного дня нас допитували. 17 ли-

стопада невістка знову була забрана у 

спеціальну камеру на допит, де її трима-

ли біля 6 годин, а потім поліцейські при-

вели її без свідомості. Через деякий час 

вона прийшла в себе і тоді мені розпові-

ла, що її на допиті сильно били, а потім 

катували з допомогою електрики, три 

рази саджали на спеціальний стілець 

і тримали під струмом по 10 хвилин. 

22 листопада 1943 року її знову взяли 

на допит, після якого вона вже не пове-

рнулася — була розстріляна з великою 

групою заручників». 

Багато кіровоградців вели свою пат-

ріотичну роботу поза межами підпільних 

груп чи організацій. Так, завідувач інфек-

ційного відділення міської лікарні № 1 

Чвалинський Адам та його дочка Софія 

Адамівна, яка була головним лікарем 

лазарету для військовополонених, з ри-

зиком для свого життя робили багато 

для врятування життів тисяч бранців. 

Бургомістр Кіровограда звинувачував 

Чвалинського у тому, що лазарет пере-

Копія рішення Кіровоградської міської ради 

про присвоєння імені підпільниці О. Бур’яно-

вої одній з вулиць обласного центру

Партизани Камен-

ського загону. 

Командир Куценко. 

Серпень 1941 р. 

Горделадзе Шалва
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творено у притулок для більшовицьких 

агентів, яких переховують під виглядом 

хворих. Чвалинські були справжніми па-

тріотами, незважаючи на те, що радян-

ська влада завдала їм немало горя — у 

1937 році було заарештовано сина Ада-

ма Чвалинського, якого через польське 

походження звинуватили у причетності 

до польської розвідки. Після визволен-

ня Кіровограда лікар Чвалинський став 

членом Надзвичайної державної комісії 

з розслідування злочинів гітлерівських 

окупантів під час окупації міста. 

Із спогадів Д.К. Кондратьєвої (нині 

мешкає у м. Одеса): «В нашем доме, в 

одном коридоре, жила семья А.М. Голу-

ба. Глава семьи Александр Маркович 

был раскулачен, вернулся из ссылки в 

1940 году, а его дети приняли самое ак-

тивное участие в борьбе с фашистами: 

Митя на фронте (сгорел в танке); Юра, 

чемпион Украины по боксу, погиб в пар-

тизанском отряде, а младшие — Ваня и 

Маша в фашистской тюрьме, незадолго 

до освобождения города.

Больше всего я помню шестнадца-

тилетнего Ваню, первую мою полудет-

скую любовь. Он, конечно, ничего не 

Нарада звя’зкових 

партизанського загону 

ім. К.Є. Ворошилова. 

Праворуч командир 

загону С.І. Довженко. 

Кіровоградська 

область, 1944 р.

З газети «Кіровоград-

ська правда» 4 липня 

1944 року
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знал о моей тайной любви, считал меня 

«маленькой», и дружески называл по-

чему-то «цаплей».

Хорошо запомнился один эпизод. 

Ваня у нас в гостях, играет на гитаре 

на мотив очень популярной в советское 

время песни «Спят курганы темные». 

Напротив сидит квартировавший 

у нас немец. Мама моя пытается ос-

тановить Ваню, но он отвечает, что 

«фриц ничего по-нашему не кумекает» 

и продолжает петь. А уходя, сказал, 

что «фрицам» скоро конец, и произнес 

слово «Сталинград». Немец вздрогнул. 

Слово это наводило на них ужас.

О том, что Ваня и его друзья были 

членами кировоградской подпольной 

диверсионной организации, я узнала 

позднее, когда все мы, все жильцы на-

шего двора, оказались в гестаповской 

тюрьме.

Случилось это 5 ноября 1943 года. 

Ночью к нашему дому подъехали неме-

цкие автомашины и стали всех выго-

нять во двор. Мне запомнилось, что 

немецкий офицер походя стащил с туа-

летного столика мамины золотые часы 

и спрятал в карман. Еще не осознавая 

нависшей над нами смертельной опас-

ности, я почему-то думала о часиках как 

о великой потере, не предполагая, что 

наутро от нашего дома останутся одни 

развалины. В момент ареста в соседней 

с нами комнате Голубов началась стре-

льба: ребята оказали фашистам воору-

женное сопротивление. Завязался бой. 

Во время боя, который вели Юра, Ваня 

и его друг Голенев, были убиты трое не-

мцев и один ранен. В суматохе отцу и 

Юрию удалось убежать через огороды, 

а Ваню, его сестру и мать схватили.

Ночь эту я не забуду никогда. Было 

очень светло: в небе горела «рама». 

Нас посадили в грузовик и под прице-

лами автоматов повезли в тюрьму.

Последний раз живым я видела 

Ваню в тюрьме. До сих пор стоит перед 

глазами страшная картина. Иду по по-

двальному коридору, по краям которого 

расположены железные клетки-одиноч-

ки, как в зверинце, с заключенными в 

них людьми, обреченными на смерть. 

И вдруг вижу Ваню. Его окровавлен-

ного, избитого куда-то ведет конвоир. 

Столкнувшись со мной, он успел ска-

зать: «Дина, отсюда живыми мы не 

выйдем. В городе развешаны листовки, 

что мы все уже расстреляны».

Гончаров К.В.

Кіровоград взимку 

1942 р. 
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Любов 

Іванівна  

Милай 

(Мочалова) 

Мне, к счастью, одной из всех уда-

лось чудом вырваться из этого ада... 

Когда немцы дважды спрашивали, есть 

ли дети, я не выходила. А на третий раз 

я даже не поняла, что произошло — это 

было делом одной секунды. Вот зашел 

он, и тут какая-то бабушка, совершенно 

мне не знакомая, схватила меня за пле-

чи и вытолкнула. Я на всю жизнь запо-

мнила ее слова: «Господь хочет, чтобы 

это дитё жило», — и я уже в коридоре.

Позднее, будучи студенткой нашего 

университета, я часто приходила в ки-

ровоградский исторический музей, где 

могла увидеть фотографии моих погиб-

ших друзей».

За часів СРСР широко висвітлюва-

лася діяльність діючої в окупованому 

Кіровограді підпільно-диверсійної ор-

ганізації імені Ворошилова, яка була 

утворена влітку 1942 року за рахунок 

об’єднання двох підпільних організацій 

— власне, імені Ворошилова та імені 

Кірова — і була однією з найбільш чи-

сельних на Україні. Очолив єдину орга-

нізацію на правах підпільного міськкому 

КП(б) України Гончаров Костянтин Ва-

сильович. Тільки у березні 1943 року 

організація налагодила зв’язок із се-

кретарем підпільного обкому КП(б)У і 

М. Скирдою. К. Гончарова було офіцій-

но затверджено керівником кіровоград-

ського підпілля. Як згадував М. Скирда, 

він рекомендував керівництву органі-

зації розширювати зв’язок з масами, 

активізувати диверсійну роботу тощо. 

Розширення мережі організації і при-

звело до її провалу. Восени більшість її 

учасників були заарештовані гітлерівця-

ми і розстріляні. Невідомо з яких мірку-

вань в живих залишили К. Гончарова, 

що дало підставу органам НКВС після 

визволення Кіровоградщини звинувати-

ти його у зраді та засудити до тривалого 

терміну ув’язнення. Тільки у жовтні 1955 

року його було звільнено з таборів, а у 

1960 році реабілітовано зі зняттям обви-

нувачення у зраді. Керівником підпільної 

організації імені Ворошилова у післяво-

єнний час було визначено іншу людину, 

рядового члена організації.

Справжнього зрадника, на совісті 

якого сотні закатованих і розстріляних 

патріотів, так і не виявили. Можливо з 

часом, коли будуть розкриті усі архіви, 

таємниця загибелі кіровоградського 

підпілля буде розкрита. 

Кіровоград. 1943 р.
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ПРО 

ПАВЛА НЕГРЕТОВА

У 1994 році в газетах з’явилося по-

відомлення про реабілітацію на підставі 

Закону «Про реабілітацію жертв полі-

тичних репресій на Україні» відомого 

російського письменника й історика лі-

тератури П.І. Негретова.

До Червоної Армії вчорашній школяр 

потрапив наприкінці липня 1941 року. 

Бажав бути справжнім захисником 

Батьківщини. Адже, як зазначав той же 

Крюков: «Негретов і недобросовісність 

— речі несумісні».

З протоколу допиту матері П. Не-

гретова: «Мій син був членом ВЛКСМ… 

28 липня 1941 ешелоном він був напра-

влений до Дніпропетровська у цивільно-

му одязі. 16 серпня повернувся [5 серп-

ня гітлерівці зайняли Кіровоград — авт.] 

...Його направили на передову. Прибув-

ши на фронт, здається, в район Чечелії-

вки, вони стали рити окопи. Незабаром 

потрапили під мінометний вогонь. Бага-

то загинуло. Оскільки їсти було нічого, 

то вони повилазили з окопів у кукуру-

дзяне і соняшникове поле, щоб дістати 

їжі, і потрапили в оточення німецьких 

танків. За яких обставин йому вдалося 

вийти з німецького оточення, я не знаю. 

Додому повернувся в цивільному одязі. 

Сусіди про те що мій син пішов добро-

вольцем до Червоної Армії, нікому не 

сказали».

До слів матері можна додати, що 

П. Негретов у Дніпропетровську потра-

пив до так званого «комсомольського 

батальйону», у складі якого і був знову 

направлений на Кіровоградщину, де (ци-

туємо самого П. Негретова): «11 серпня 

вступив у бій з німецькими військами. 

Бій тривав протягом доби. Німецькі тан-

кові частини форсували річку Інгулець і 

повним ходом взяли курс на схід». «Ми, 

— розповідав він слідчому в 1945 році, 

— опинилися в тилу противника. Особо-

вий склад розбігся. У складі приблизно 

Федір Шепель

...Перш ніж почалася війна, у червні 

1941 року він устиг здати випускні іспи-

ти в середній школі № 11 міста Кірово-

града, де навчався з восьмого класу. 

Але навіть у ті кілька тижнів перед 

добровільною відправкою на фронт, 

не припиняв займатися самоосвітою. 

Навідувався до квартири вчителя історії 

Крюкова, у якого «з особистої бібліоте-

ки для читання брав підручники з грець-

кої історії та літератури, а потім ділився 

з ним своїми думками по кожній з про-

читаних книг». (Забігаючи наперед, ска-

жемо, що саме це знайомство, напевно, 

призвело переконаного комсомольця 

до НТС і кримінальної справи, за якою 

він і вчитель проходили разом). 

З матеріалів справи: 

«Негретов Павло 

Іванович, 1923 року 

народження, уродже-

нець м. Кіровограда, 

росіянин, громадянин 

СРСР, безпартійний, 

раніше не судимий, 

освіта — середня, 

заарештований 

28 серпня 1945 р., 

і притягується до 

кримінальної відпові-

дальності за участь 

в антирадянській 

білогвардійській 

організації  Народно-

Трудовий Союз 

нового покоління, 

керівник молодіжного 

осередку НТСНП 

у Кіровограді»

«ЗРАНКУ ЗНОВУ 

ЗАХОТІЛОСЯ ЖИТИ...»
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50-ти чоловік я став відходити на схід. 

У ніч з 13 на 14 серпня ми розмістилися 

в с. Іванівка Кіровоградської області та, 

з’ясувавши там дійсну обстановку, вирі-

шили покидати зброю, переодягнутися 

в цивільний одяг. З села Іванівки я ви-

йшов у напрямку Кіровограда...» 

Розчарування молодої людини цим 

короткочасним походом важко описати. 

«Величезна маса людей, — згадував 

Крюков, — бігла з армії, і я не чув, щоб 

бодай хтось із них ніяковів би від цього. 

Навпаки, відверто хвалилися. Єдиним 

винятком був Негретов, який довго му-

чився своїм поверненням додому і порів-

нював себе з Мечиком [один з героїв 

роману Фадєєва «Розгром» — авт.]».

У цей час Негретов і Крюков ще бі-

льше зблизилися. Вплив останнього 

посилився. «Павло захопився слов’яно-

фільськими поглядами й навіть мріяв 

про об’єднання всіх слов’ян в одну вели-

ку державу монархічного порядку». 

Ким тільки не доводилося працю-

вати Павлу Негретову під час окупації. 

Мати Володимира Крюкова говорила: 

«Пам’ятаю, що Негретов працював на 

ґудзиковій фабриці в перламутрово-

му цеху, розпилював кістки, які були 

смердючими й з червою». А його вла-

сна мати так згадує цей важкий період: 

«У квітні 1942 року син влаштувався в 

якості чорнороба на німецький аеро-

дром, де він пропрацював до 6 червня 

1942 року. Там його вдарив німецький 

офіцер, після чого в міському саду Кі-

ровограда розкрив собі вени, щоб по-

кінчити життя самогубством, але був 

врятований і після півторамісячної хво-

роби одужав і далі працював сторожем 

на сінокосі». «Це була єдина моя спроба 

самогубства, — напише він багато років 

по тому. — Вранці я захотів жити...»

Визначені долею життєві випробу-

вання йшли своєю чергою. Незабаром, 

працюючи на млині, він потрапив в об-

лаву з двома кілограмами борошна й 

відразу ж був направлений на біржу для 

відправки до Німеччини. «Оскільки мій 

син працював, — стверджувала мати, 

— його відпустили додому з тим, щоб 

він з’явився наступного дня на відбірко-

ву комісію». Мати кинулася за порадою 

«до лікаря Плахотіної». Чергову при-

крість тимчасово вдалося залагодити. 

Але тільки тимчасово. Тому потрібно 

було ще щось зробити.

З протоколу допиту Циганова («Не-

красова») Клавдія Клавдійовича, 1922 

р. н., уродженця Югославії: «Запитання: 

У чому полягала Ваша діяльність в «Зон-

дерштабі-Р»? Відповідь: Був кур’єром 

та підтримував зв’язок між «Зондер-

штабом-Р» та обласним резидентом у 

Кіровограді Бобриковим. З 15 травня по 

15 грудня 1943 я проживав у Кіровогра-

ді. Моїм безпосереднім начальником по 

лінії «НТС» був Поляков Олег. ...Я почав 

вербувати до «НТС» Крюкова, а довер-
СШ № 11, 1941 р.

Загальний вигляд 

мікрорайону «Кова-

лівка» в Кіровограді. 

1942-1943 рр.
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бовував його вже Поляков. Крюков же, 

у свою чергу, завербував до «НТС» Не-

гретова, коректора «Кіровоградських 

вістей».

Зауважимо, що уродженці Югославії 

— діти білоемігрантів Циганов та Поля-

ков працювали в «Зондерштабі-Р», до 

завдань якого входило «придушення 

партизанського руху, вербування аген-

тури, впроваджуваної до партизанських 

загонів для роботи по їх розкладанню». 

Водночас, вони були організаторами 

осередків Народно-Трудового Союзу 

Нового Покоління, гасло якого в 1943 

році, за словами О. Полякова, виража-

лося стисло: «Третій шлях: ні німців, ні 

більшовиків». Аж у 80-ті роки Негретов 

засумнівається в повному невіданні нім-

ців на цей рахунок.

стачальницької фірми. Оскільки я мав 

на меті дізнатися про розумові інтереси 

студентської закордонної молоді, то, у 

свою чергу, хотів показати новим зна-

йомим і кращого нашого представника. 

Запросив до себе Павла Негретова, 

якого без коливання визнавав найви-

датнішим у розумовому та моральному 

відношенні з представників учнівської 

молоді, які зустрічались мені за 20 з га-

ком років моєї педагогічної діяльності. 

Через день Павло Негретов, побачи-

вши мене, сказав, що вчора ввечері у 

нього були Олег і Клавдій. Що спочат-

ку відчував себе дуже ніяково через їх 

«європейську репутацію», але потім він 

побачив, що вони нітрохи не більше, а, 

напевне, навіть менше освічені та мен-

ше знають, ніж він». 

З рештою, завдяки Полякову (за 

твердженням Крюкова) Негретов не був 

вивезений до Німеччини і аж до втечі ні-

мців працював коректором у видавниц-

тві «Кіровоградських вістей».  Дозволи-

мо собі зробити припущення, що саме 

тоді він вперше зайнявся творчістю. 

У всякому разі, його мати запевняла, 

що, готуючи чужі матеріали для газети 

«Козак» (окупаційне видання, що вихо-

дило до цього на Північному Кавказі для 

кубанських козаків, котрі воювали на 

боці Гітлера, а на той час перебували в 

Кіровограді), також «писав туди вірші».

Що ж до відомостей про практичну 

участь Негретова у складі НТСНП, то 

вони досить суперечливі. Очевидно, 

що, захопившись на якийсь час ідеями 

«Схеми Союзу» (короткої програми), він 

незабаром відійшов від них, встигнувши 

переховати у себе на квартирі «шапіро-

граф і друкарську машинку для друку-

вання листівок із закликами боротьби 

на два фронти».

Далі, з грудня 1943 і до серпня 1945 

року, були Вінниця, Львів, Варшава 

(працював на будівництві басейну), 

Братіслава (будівництво тунелю) і, на-

решті, знову — Кіровоград. Розумію-

чи, що неминуче буде  арештований, 

Негретов  все ж повернувся додому. 

«Знайомство» з югославами вряту-

вало Негретова від відправки до Німеч-

чини. Ініціатором цієї події, яка пізніше 

в прямому і непрямому сенсі переверне 

життя майбутнього літератора, став все 

той же Крюков.

Із показання Крюкова 12 жовтня 

1945: «Наприкінці або початку липня 

1943 року в друкарню видавництва «Кі-

ровоградські вісті», в якій я працював, 

зайшов невідомий на той час мені мо-

лодий чоловік, який виявився згодом 

Клавдієм Цигановим... Він приїхав з-за 

кордону до котроїсь кіровоградської по-

Кіровоград. 1943 р.
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Туга за Батьківщиною виявилася силь-

нішою «здорового глузду».

«Довідка. У списках Всесоюзно-

го розшуку, оголошеного директивою 

Головного Управління Контррозвідки 

«СМЕРШ» від 7 травня 1945 року за 

N35600 підлягає арешту член антира-

дянської білогвардійської організації 

«НТСНП» — Павло Негретов... У період 

окупації німцями Кіровограда працював 

в редакції антирадянської газети «Кіро-

воградські вісті». Під час наступу Чер-

воної Армії втік з німцями».

Було дуже багато допитів, зводин 

віч-на-віч. Нарешті 14 січня 1946 за-

читано вирок військового трибуналу: 

позбавлення волі на 11 років 2 місяці 

13 днів.

Після звільнення вчинив досить не-

звично: залишившися жити у Воркуті, 

не змінивши свого рішення навіть тоді, 

коли здобув популярність у всьому Ра-

дянському Союзі. З 1955 року дома-

гався реабілітації. Але вона прийшла  

тільки через 39 років. Цікаво, що прак-

тично домігся її Василь Даценко, котрий 

на той час служив в українській спец-

службі й щиро перейнявся долею відо-

мого земляка.

Наостанок звернемо увагу читачів 

на один із важливих аспектів еволю-

ції поглядів Павла Негретова, котрого 

В. Крюков співробітникам МДБ характе-

ризував як «ворога будь-якого україн-

ства». Для цього заглянемо до мемуа-

рів П. Негретова «Все дороги ведут на 

Воркуту»: 

«...Нас везуть на Воркуту. Серед нас 

один хлопець до арешту був студентом 

Львівського університету, вивчав там 

математику. Він добре співав. Мотив пі-

сні я чув вперше, але слова мені були 

відомі. Це з «Contra Spem Spero» Лесі 

Українки:

«Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити я хочу, геть думи сумні!»

Я дивився на своїх супутників, захі-

дних українців, і відчував, як великоде-

ржавний шовінізм Крюкова назавжди 

покидає мене. В голові у мене засіли 

чиїсь слова: «Проклята країна про-

клятого народу!» Ми, росіяни, самі 

заслужили собі свою долю, але за що 

страждають в нашій тюрмі народів інші 

народи?»

НІ ГІТЛЕРА, 

НІ СТАЛІНА...

Як розповідають тисячі аркушів 

об’ємних архівних кримінальних справ, 

в добу гітлерівської окупації в Кірово-

граді (до слова, оунівці мріяли перейме-

нувати його на Тобілевичі, але нацисти 

лишили все як було) активно функціону-

вало національно-патріотичне підпілля, 

пов’язане з багатьма невідомими для 

нинішнього покоління подіями та імена-

ми. Сталося так тому, що спершу лю-

дей, які боролися у той непростий час за 

незалежність, «вираховували» й нещад-

но нищили німецькі каральні органи, а їх 

страшну справу завершували сталінські 

опричники. Для одних і для інших, бодай 

думка про самостійну Українську собор-

ну державу належала до найстрашні-

ших смертних злочинів. «Ви продовжу-

єте роботу почату німцями?» — логічно 

запитав Василь Пундяк (в’язень Дори 

та Бухенвальда) у слідчого  внутрішньої  

тюрми управління МДБ в Кіровоградсь-

кій області, коли останній розпочав до-

пит, не відходячи від кола питань, якими 

чотирма роками раніше прискіпливо ці-

кавилось гітлерівське СД в особі якогось 

Нідера. Додамо, що в одному з докумен-

тів, підготовленому тутешнім управлін-

ням МДБ на Київ у травні 1946 року, є 

показова статистика. Із 70 чоловік, уча-

сників ОУН по Хмелівському, Маловис-

ківському, Кам’янському та Олександ-

рівському районах, 24 — арештовані в 

1944-1946 роках, частина (після призову 

до лав Червоної Армії) — загинула на 

фронті, а решта — на початку 1944 року 

— убита партизанами (12 чоловік).

«…Произведённым 

следствием уста-

новлено, что в 

Кировоградской 

области с 1941 года 

была оформлена 

широкоразвёрнутая 

сеть  организации 

украинских нацио-

налистов, участники 

которой вели борьбу 

за отторжение Укра-

ины от Советского 

Союза и создание 

так называемого 

самостоятельного  

украинского буржуа-

зного государства».

З матеріалів УНКДБ 

по Кіровоградській 

області від 3 серпня 

1944 року
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ДОБРОВОЛЬСЬКІ

На долю цієї родини випала особли-

ва роль. На вулиці Гоголя, 128 — у їх по-

мешканні (конспіративна квартира ОУН 

протягом 1941-1943 років) не просто з 

гнівом говорили про гітлерівців, агіту-

вали за визволення й самостійність, пе-

реховувалися відомі діячі патріотичного 

підпілля, звучали паролі й відгуки… Тут 

жили люди, про котрих мали б пам’ята-

ти бодай сьогоднішні краєзнавці.

…Михайло Гнатович Доброволь-

ський народився в старовинному 

Богуславі під Києвом у 1901 році. 

Після закінчення Київського сільського-

сподарського інституту отримав спеці-

альність агронома-педагога. З 1933 по 

1940 рік працював викладачем у Кіро-

воградському технікумі механізації сіль-

ського господарства. З 1940 по лютий 

1941 — дільничним агрономом Кірово-

градської МТС, а відтоді — по серпень 

1941 — старшим агрономом управління 

агротехніки та механізації Кіровоград-

ського облземвідділу.  

В роки окупації теж працював за 

спеціальністю: з серпня 1941 головним 

агрономом Кіровоградської обласної зе-

мельної управи, а з грудня 1941 по лю-

тий 1942 — навіть очолював її. Потім — 

робота агрономом в Єлизаветградків-

ському районі до 26 березня 1943 року, 

коли арештували німці за зв’язки з ОУН. 

Що ж ховається за цією скупою ін-

формацією? З архівних матеріалів коли-

шніх радянських спецслужб дізнаємось, 

що приблизно 20-22 серпня 1941 року 

комендант облземуправи Артем Ткаче-

нко (спочатку мав великий вплив на нім-

ців; говорив, що його справжнє прізви-

ще Юрій Смоляр, ніби в громадянську 

служив у Шкуро; невдовзі понижений до 

посади окружного агронома у Бобринці) 

запросив Добровольського до міської 

управи ніби для розгляду контрольних 

цифр по сільському господарству. Так, 

останній опинився на чисельній нараді 

за участю 40 чоловік (в т. ч. бургомістра 

міста Кіровограда Юрка). Але, замість 

питань, пов’язаних із сільським госпо-

дарством, Ткаченко відразу заговорив 

про створення Ради Довіри, запропо-

нувавши на посаду її керівника канди-

датуру Михайла Добровольського. Той 

відмовився, тому ніякого рішення не 

прийняли. Втім, після численних вмов-

лянь, в т. ч. з боку Петра Миколайовича 

Бедзюка, до виконання обов’язків голо-

ви Ради Довіри Добровольський при-

ступив уже наприкінці місяця. Передба-

чалось, що це мав бути орган місцевого 

самоврядування, адміністративна орга-

нізація обласного значення, де б вирі-

шувались питання зв’язку, транспорту, 

сільського господарства, фінансів та 

ін. Проект положення про Раду Довіри 

обговорювався на її засіданні. Зокрема, 

йшлося й про друкований орган — газе-

ту «Український голос». Так, заступни-

ком редактора обрали Івана Самсоно-

вича Мозгового. Після арешту німцями 

у вересні 1941 року її першого редак-

тора-оунівця Пасічняка (Добровольсь-

кий з ним був знайомий особисто, але 

наступне активне покоління оунівців, 

наприклад, Ганна Німець (Нюся), — Па-

січняка не знало), він очолив видання, 

що згодом називалося «Кіровоградсь-

кі вісті». Юрисконсульт Ради Ремінний 

доопрацював проект положення про 

Раду Довіри. Втім, документ німці так і 

не затвердили. Невдовзі окупанти лікві-

дували й саму Раду Довіри, до складу 

якої, крім Добровольського, входили 

Артем Ткаченко та Петро Бедзюк (за-

ступники), Колохов (охорона здоров’я), 

Луб’яний (освіта), Нечипорук (промис-

ловість), Литвиненко (торгівля), Біляв-

ський (фінанси), Коймакан (зв’язок) та 

ін. «Думаю, — пояснював Доброволь-

ський, — що її німці розпустили, бо 

заважала їм. І справді: німці говорять 

одне, а ми робимо інше. В окремих ра-

йонах, наприклад, було відкрито шко-

ли, попри вказівки німців. У розмовах 

з представниками районів ми проси-

ли, щоб після обмолоту хліба (по м’ясу 

аналогічно) враховувати в першу чергу 

інтереси населення, а не німців. Останні 

Ганна Німець
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про це довідались і Раду Довіри розпу-

стили. Луб’яний, Каймакан та Ремін-

ний писали навіть листа Рейхскомісару 

України Е. Коху (звертали увагу, що такі 

ж структури існують у Дніпропетровсь-

ку, Вінниці), але не допомогло». 

Цікаво, що в протоколах допитів 

УНКДБ членів ОУН, які знаходились в Кі-

ровоградській тюрмі СД, є важливі свід-

чення про таємну допомогу продуктами 

її ув’язненим з боку Добровольського у 

1942 році. Він також сприяв матеріаль-

но в організації місцевого українського 

театру, «де режисером працював Ша-

рунго». 

«Я дійсно був прибічником україні-

зації апарату в установах і організаціях 

в період окупації…, — пояснював по-

сивілий Добровольський радянському 

слідчому, повернувшись з гітлерівських 

таборів смерті, де перебував з 1 жовтня 

1943 по 15 квітня 1945 року, — але ка-

тегорично відкидаю, що будь-де й будь-

коли  я закликав людей до співробітниц-

тва з німцями».

У нього ж за робочим столом пройш-

ло перше організаційне засідання відро-

дженої на короткий час кіровоградської 

«Просвіти». («Для підйому культурно-

національної свідомості та виховання 

населення».) Спілкувався й допомагав 

багатьом патріотам, зокрема педагогу 

Крангачу, котрий готував не позбавле-

ні патріотизму матеріали до місцевої 

преси.

Коли німці почали грабувати в Кіро-

вограді музей, вивозити звідти різні екс-

понати, як голова Ради довіри з одним 

із робітників музею застосував активні 

заходи, щоб не допустити подальшого 

грабунку музею; ходив по різних німе-

цьких комендатурах і йому… вдалося 

припинити ту наругу! 

Без сумніву, така поведінка чинов-

ника в окупованому Кіровограді була 

викликана не лише певними особисті-

сними мотивами (відомо, наприклад, 

що Добровольський втратив батька в 

роки голодомору). Діяльність зробилася 

цілком усвідомленою й цілеспрямова-

ною після візиту до його кабінету, що 

в облуправі, помітного своєю невтом-

ністю одного з провідників оунівсько-

го підпілля на Кіровоградщині періоду 

окупації, який прибув із Західної Укра-

їни, — Дмитра Винниченка (не родич і, 

навіть, не однофамілець більш відомого 

земляка-письменника; у спогадах Васи-

ля Пундяка «Я бачив пекло…» ствер-

джується, що Винниченко — один із 

псевдонімів (він, нібито, звався також 

Михайлом Винниченком) Дмитра Доро-

ша)… Останній говорив від імені про-

воду ОУН. Зауважив, що в місті відбу-

ваються ненормальні явища, коли німці 

дозволяють представникам російської 

чорносотенної інтелігенції займати про-

відні посади, а щодо українців чинять 

утиски. «Я, — пояснював Доброволь-

ський під час допиту радянським кара-

льним органом, — був повністю з ним 

згоден». Зосібна, знав, що під впливом 

цієї групи знаходився голова міськупра-

ви Медведков, який навіть погрожував 

Михайлу Гнатовичу розправою. 

Важливо розуміти, що ці нацистські 

посіпаки-чорносотенці не кидали слів на 

вітер. У Кіровоградській тюрмі СД полі-

Кіровоград. 

Залізничний вокзал. 

Осінь 1943 р.
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цаї Нога, Очковський та інші неоднора-

зово виплескували всю ненависть до 

українства. Ось що розповів її в’язень і 

майбутній бухенвальдівець Степан Глід 

(Ратушний?) у спогадах «Фрагменти 

життя і мук»: «31 липня 1943 року, в су-

боту по полудні, в 5-й камері, де сиділи 

Дорош [друге ув’язнення Винниченка 

після втечі у 1942 році — авт.] і Хмара, 

трапилась така страшна подія, яка по-

трясла не тільки нас, націоналістів, але 

й усіх в’язнів тюрми. …Нога першого по-

звав Дороша Дмитра…

— Ти за що сидиш!?..

— За Україну! — теж голосно й гор-

до відповів Дмитро.

Сильний удар в обличчя і кров поте-

кла Дмитрові з носа.

— За яку?!

— За самостійну! 

рухався, його відтягли за ноги в куток 

камери й залишили там стікати кров’ю. 

Після Дороша так само розправилися 

з Хмарою… Дорош мав в семи місцях 

розбиту голову, перерубане підковою 

перенісся, вибиті зуби, пробитий живіт 

і три перебитих ребра… Очковський 

отримав десятиденну відпустку на від-

починок». 

Винниченко (Дорош) говорив Доб-

ровольському також про створення всіх 

необхідних умов для відкриття в обла-

сті церков автокефального напрямку, 

проведення в них служби. Казав, що в 

кожному населеному пункті слід ство-

рювати український актив і готувати 

його до збройного виступу проти нім-

ців. Запевняв, що в Західній Україні вже 

створені збройні сили, які контактують 

з партизанами Білорусії… Україна має 

бути самостійною! Допоможе Англія. Та-

кож розповів про розкол в ОУН, розрив 

між Мельником та Бандерою. (Винни-

ченко неодноразово бував на квартирі 

Добровольського, інколи харчувався та 

ночував. Потім вони бачились у Кірово-

градській тюрмі СД, востаннє — в конц-

таборі Бухенвальд). 

Непоказний на вигляд чорноокий 

Добровольський (невисокого зросту, се-

редньої статури, з опущеними плечима, 

короткою шиєю, прямочолим круглим 

обличчям), ризикуючи власним життям, 

міг не роздумуючи використати службо-

ве становище навіть задля людини, яку 

ніколи в житті до того не бачив, пишучи 

листа голові Олександрівської райупра-

ви Волошаненку (згодом розстріляний 

німцями), щоб той десь її влаштував, 

оскільки розшукують гітлерівці. 

Безумовно, вивчення ролі й місця 

Михайла Добровольського в мережі 

патріотичного підпілля окупованого 

Кіровограда чекає на свого вдячного 

дослідника.

Утім, вже зараз відомо, що великий 

вплив на нього мав ще один керівник 

місцевого проводу ОУН Вуйко (Пет-

ро Іванович Бітик, «Юра» чи «Юрко»), 

приблизно 25 років, середнього зросту, 

І знову ще сильніший удар в облич-

чя, але Дмитро стоїть непорушно й гор-

до тримає голову.

— За яку?!!! — знову гарчить розлю-

чений перекладач.

— За соборну! — гордо відповів 

Дмитро.

Тоді вся зграя накидається на Дмит-

ра, збивають його з ніг і починають бити 

бичами, дротяними линвами та копати 

й топтати кованими чобітьми. А коли 

Дмитро весь підплив кров’ю і вже не 

Залізничний вокзал 

м. Кіровограда. 

1942-1943 рр.
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широкоплечий, носив маленькі вуса, 

українською розмовляв з «галицьким» 

акцентом, міг говорити німецькою; мав 

довгого прямого на кінці розширеного й 

ніби завернутого в бік носа, а на підбо-

рідді — ямочку; ходив у костюмі захід-

ного покрою, носив краватку).  

Якось весняного недільного дня 

1942 року Добровольський з донькою 

Надією (попри власні 16 років — від-

значилась як активна та свідома діяч-

ка ОУН) і дружиною Марією Павлівною 

(добре знала знайомих доньки та чоло-

віка), ніби в якихось побутових справах, 

зайшли на Тимірязівську, 25 до колеги 

по облземуправі Івана Васильвича Бу-

даша (37 років, з 1942 року — в Созо-

нівці в радгоспі; коли відчули неладне, 

Добровольський влаштував Будаша в 

Олександрівському районі приймаль-

ником буряка та овочів; арештований 

СД наприкінці 1942 чи на початку 1943 

року з валізою, набитою націоналістич-

ною літературою, та з нелегалом, якого 

переховував; у червні чи липні передав 

записку з ув’язнення; останній раз з До-

бровольським вони бачились у тюрмі в 

Кіровограді днів за 10 перед відправкою 

до Німеччини; Будаш був хворий, спо-

стерігались ознаки психічного розладу). 

Отже, Вуйка у Будаша зустріли не випа-

дково. То була конспіративна квартира 

українських патріотів, і Вуйко (як нері-

дко й інші оунівці) переховувався там 

від німецького переслідування. (До речі, 

сприяла такому стану речей і дружина 

Івана Васильовича, 39-річна Дора Тере-

нтіївна Будаш-Кравченко, яка працюва-

ла в школі № 4). 

Зауважимо, що контакти Доброволь-

ських з Вуйком виходили за межі суто 

ділових. Він, зокрема, запрошувався на 

іменини до дружини Добровольського.  

Дуже часто на квартирі Доброволь-

ських бувала й Нюся (Ганна Німець), 

котра певний час керувала місцевим 

проводом ОУН. Вона називалась та-

кож Кордієнко або Котенко. До речі, під 

останнім псевдо, — коли вона органі-

зувала втечу Дмитра Винниченка з-під 

варти, — її розшукували німці, щоб 

арештувати. Певний час діяла легаль-

но. Відважна. З презирством ставилась 

до боягузів. Швидко виявляла зрад-

ників. Офіційно працювала на Кірово-

градській пошті перекладачкою з німе-

цької мови, якою досконало володіла. 

Коли Нюся заходила до знайомих обід-

ньої перерви, то не комплексувала, сі-

дала попоїсти. Впадала в око її всебічна 

розвиненість. Певно давала про себе 

Кіровоград 1941-1943 рр.

Фото, зроблене в одному з дворів м. Кіровограда, імовірно, по 

вул. Гоголя. Поруч з вояком гітлерівського війська примостилися, 

як свідчить напис на звороті, дівчата Ніна та Софія. 1942-1943 рр.
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знати гімназійна освіта. Про власну при-

четність до ОУН у домі Добровольських 

говорила відверто, не приховуючи да-

ного факту. Навіть в екстремальних 

умовах засвідчувала власну порядність. 

Наприклад, наприкінці 1942 року, на-

магаючись уникнути арешту, встигла 

забігти до Добровольських і залишити 

«карбованців 200 або 300, щоб переда-

ли хазяйці, в якої квартирувала», хоч їй 

слід-у-слід вже йшла погоня. (Невдовзі 

люди з СД у цивільному навідувався на 

Гоголя, 128, розшукуючи її).

До підпільниць належала й західня-

чка Дарка-Оксана Терлецька, яка весь 

час перебувала на нелегальному стані. 

Наприкінці 1942 року близько трьох ти-

Бедзюка заходив налаштований проти 

німців тридцятирічний технік з Кірово-

градського аеродрому Кміт, син свя-

щеника із Західної України, котрий до 

війни працював у Кракові на будівництві 

депо. Зупинявся у Добровольських тоді-

шній керівник ОУН центральних та схі-

дних земель України Василь Кук (Мед-

відь) (на одну ніч восени 1942 року, коли 

всі оунівці пішли в глибоке підпілля) та 

зв’язковий цього ж проводу Гриць; а та-

кож  — Зубрицький, що прибув з Мико-

лаєва. 

До кола зв’язків Добровольських 

належав і Остап Безпалко (один з ор-

ганізаторів загонів Української повстан-

ської армії на Кіровоградщині). У 1942 

році він кілька разів до Кіровограда при-

їжджав зі станції Помічна разом з 25-рі-

чним юнаком, вище середнього зросту, 

з блакитними очима, який служив на 

залізниці, носив синю спецівку та поло-

сату матроску. Сам Остап запам’ятався 

кіровоградцям як чорнобривець 27-28 

років, високого зросту, повної статури, 

високочолий кароокий брюнет з куче-

рявим волоссям, зачесаним назад. Одя-

гався в західно-європейський костюм 

коричневого кольору. 

Коли Добровольського німці понизи-

ли в посаді, у 1942-1943 роках він почав 

працювати агрономом в Єлисаветград-

ківському районі (свого роду адмінзас-

лання). Але й там не припиняв роботу на 

користь патріотичного підпілля. (Транс-

портний відділ МДБ Томської залізниці 

у квітні 1946 року направив до Кірово-

града документ, де стверджувалося, що 

на час перебування Добровольського в 

Єлисаветградці, той там був керівником 

проводу ОУН). Зокрема, співпрацював 

з одним з керівників ОУН, 44-річним го-

ловою райуправи Чигирина Костенком 

(запевняв оточення, що в лавах ОУН 

перебуває з кінця 20-х) та агрономом 

Турівцем (обидва заарештовані німця-

ми в 1942 році).

Нарешті, варто сказати й про місце 

та роль у кіровоградському підпіллі й 

членів сім’ї Михайла Добровольського. 

жнів (як для неї тривалий проміжок часу, 

оскільки дуже часто міняла місце пере-

бування) проживала у Добровольських, 

а потім — у Нюсі. Нерідко навідувалась 

до села Димине Рівненського району 

до Олени Шевченко та її «чоловіка» 

Романа Ференца. Пішла в глибоке під-

пілля восени 1942 року, раптово виїха-

вши нібито до Компаніївського району. 

(Цікаво, що навіть під час допитів, спі-

льники-чоловіки згадували насамперед 

її… надзвичайно гарну вроду!).

У грудні 1941 до Добровольського та 

Василь Кук (Медвідь) Олена Шевченко, 

зв’язкова
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Місточком до цього хай буде постать 

зв’язкової ОУН з Олександрії Олексан-

дри Трохимівни Турбаєвської. (Один з 

тамтешніх керівників ОУН Ярослав Ми-

хайлович Ференц (Ференс) — рідний 

брат вище згадуваного Романа Фере-

нца — підтримував контакт з іншими 

організаціями у Крюкові та Кіровограді 

саме через неї, оскільки та мала якесь 

відношення до олександрійської пошти 

(продавала газети чи була поштарем); 

принагідно додамо, що Добровольський 

сидів разом з цим Ференцом у Кірово-

градській тюрмі СД). Так ось, у грудні 

1942 року згадана вище Шура (серед-

нього зросту, блондинка з довгим во-

лоссям, заплетеним у дві коси, обмотані 

навколо голови, з прямим невеликим 

носиком) доставила таємний пакет до 

Кіровограда на вулицю Гоголя, 128.  

З паролем «Землекоп» звернулася до 

Надії Добровольської (в разі її відсут-

ності могла говорити пароль і матері). 

Після відгуку «підземелля» вони разом 

віднесли привезене за призначенням. 

Коли Надія привела Турбаєвську до кон-

спіративної квартири на Балку, Нюся, 

яка знала зв’язкову раніше, побачивши 

її вигукнула: «О, Шура!»

Не виключено, що Надія Доброволь-

ська (всього лише 1926 року народжен-

ня, яка навчалася в музичній школі, 

працювала статистом в облземуправі 

й проживала з батьками) дізналася про 

Організацію українських націоналістів 

ще в перші місяці окупації. А ось пра-

цювати на підпілля почала дещо пізні-

ше. Спершу ранньою весною 1942 року 

Петро Семенович Хоруженко (35 років, 

завгосп облземуправління, проживав 

по вулиці Леніна, 71; в 1943 році заа-

рештований німцями) привів до їхнього 

будинку якогось 27-ми років чоловіка, 

кароокого, високого зросту у «східному 

однострої» (виявився Винниченком-До-

рошем) і (дещо пізніше) з дозволу ба-

тька влаштував на квартиру й Нюсю, 

котра, приїхавши до Кіровограда, за-

лишила в нього речі. Відтоді високу на 

зріст, чорняву та карооку з дугоподіб-

ними бровами Надію Добровольську 

почали бачити з Нюсею чи то в ложі 

театру, чи то на вулицях міста. Коли 

влітку 1942 року в Кіровограді Олекса-

ндрійський театр ставив «Майську ніч», 

познайомилась з іще одним зв’язковим 

ОУН, сірооким шатеном, барабанщи-

ком Грицьком. Останній теж прибув із 

Західної України. В антракті він підхо-

див до Нюсі, як старий знайомий. На-

ступного дня вони разом приходили до 

Надії додому й запросили на концерт. 

(Не виключено, що до підпілля належав 

і 38-річний директор Олександрійського 

театру, котрий, як виявилось, теж добре 

знав декого з оунівського підпілля. Ціка-

во, що Добровольський, перебуваючи в 

Єлисаветградці, контактував із пред-

ставником Олександрівської мельпоме-

ни, оунівцем Шабельниковим).

…У справах з «молодими людьми» 

Нюся зустрічалася на Кіровській площі. 

З одним ішла попереду сама, з іншим, 

позаду, Надія Добровольська. Як прави-

ло, за пів години хлопці зникали. Звісно, 

спершу, з метою конспірації, Нюся гово-

рила, що ті — просто її земляки (один 

з них — Кірик). 

Згодом, коли з’явилося більше до-

віри, Нюся просила знайти серед міс-

цевих жителів людей, налаштованих 

проти окупантів, почала цікавитись чи 

Центральна частина 

Кіровограда – поні-

вечені вибухами й 

вогнем будівлі. 

1942 р.
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не знає Надія когось із більшовицького 

підпілля, мовляв, там є чимало україн-

ців і їх варто було б перевиховати. Улі-

тку 1942 року, коли вони поверталися з 

міського театру, де переглядали «Мару-

сю Богуславку», Нюся прочитала цілу 

лекцію про те, чим саме займається 

Організація українських націоналістів, 

що Україна має бути незалежною від 

Москви державою. Мовляв, ОУН має на 

меті мобілізацію українського народу, 

підняття його на боротьбу проти німців. 

І на заході України вже ведеться така 

боротьба. В даний час вождем україн-

ського народу є Степан Бандера, кот-

рого німці заарештували й утримують у 

концтаборі. 

«Наша кіровоградська організація 

належала до течії бандерівців», — по-

яснювала на допитах Надія Доброволь-

зація намагалася також проникнути у 

всі структури окупаційного апарату для 

використання його у власних цілях, це 

мало полегшити в майбутньому захоп-

лення влади. З цією ж метою ОУН нама-

галася проникнути в німецькі військові 

частини та каральні органи. Зброю оуні-

вці могли діставати, оскільки мали своїх 

членів у військових частинах та жан-

дармерії».

Надія почала більше читати укра-

їнської літератури. Завдяки турботам 

Нюсі у Добровольських у домі з’явили-

ся заборонені видання та «Мала історія 

України». 

У травні-липні 1942 року зібрання 

націоналістів Кіровограда проводились 

нелегально вечорами з дотриманням 

конспірації на старовинному Петропа-

влівському цвинтарі поблизу залізни-

ці (зараз — район вулиці Полтавської 

й гуртожитків педуніверситету). В них 

приймали участь Дмитро Винниченко, 

Ярош (світлоокий блондин, 25-річний 

уродженець Львівщини у німецькому 

однострої), Нюся, Дарка, Доброволь-

ська, Дубосар, Хитренко, Головін (двоє 

хлопців у білих сорочках) та інші. Обго-

ворювались питання придбання друкар-

ської машинки та радіоприймача (було 

доручено двом останнім).

Восени 1942 року, виконуючи за-

вдання Нюсі, Надія переховувала тає-

мну кореспонденцію. Окремі пакети з 

сургучевими печатками вона поклала 

до скляної банки й закопала в землю у 

своєму сараї. Тижнів через два на про-

хання Вуйка відкопала й віднесла Анд-

рію. 

До речі, у Вуйка, котрий постійно 

перебував на нелегальному стані й 

часто виїжджав до районів області з 

питань ОУН, вона користувалася дові-

рою та повагою. Не дивно, що в числі 

інших кіровоградців, з якими зустріча-

вся (повертаючись з Дніпропетровська 

в листопаді 1943 року), кликав Надію 

Добровольську продовжити боротьбу 

за самостійну Україну і «їхати до лісу в 

якості санітарки».

ська. Організація ця займалася втілен-

ням у свідомість місцевих українців на-

ціоналістичних ідей, для чого проводила 

відповідну ідеологічну обробку, поши-

рювала націоналістичну літературу. 

ОУН виявляла великий інтерес до підпі-

льних більшовицьких та партизанських 

організацій, намагаючись схилити їх на 

свій бік, або, в решті-решт, використати 

їх у своїй боротьбі з німцями. «Я сама 

мала завдання з пошуку й проникнення 

в такі організації, — записано в прото-

колі допиту Добровольської. — Органі-

Кіровоград. 

1942-1943 рр.
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Була знайома також з Іваном із За-

хідної України, котрий діяв у тандемі з 

Вуйком і теж перебував на нелегаль-

ному стані. Перед від’їздом Вуйко роз-

повів, що сіроокий високого зросту спі-

льник захворів на сухоти й тому дещо 

раніше повернувся на Захід. 

Серед знайомих націоналістів-кіро-

воградців, з якими спілкувалася, був 

двадцятирічний Вася Хитренко, котрий 

працював на радіовузлі. У нього на 

квартирі (в провулку поблизу приміщен-

ня педтехнікуму, де при німцях була тю-

рма) проживали Вуйко та Іван. Нерідко 

вони безвихідно сиділи там зачиненими 

цілодобово, щоб не порушувати конс-

пірації. У цей час їх відвідували Дарка, 

Андрій (невисокий блондин в німецько-

му добровольчому однострої без пояса 

та погонів, через якого передавалась 

таємна кореспонденція) та Павлик (ка-

роокий високий брюнет з прямим но-

сом, розширеним до низу). (До речі, 

познайомились Надія з ними на конспі-

ративному зібранні членів ОУН на зга-

дуваному Петропавлівському цвинтарі 

наприкінці липня 1942 року). До назва-

ного кола знайомих віднесемо й Мару-

сю (високу сірооку круглолицю блонди-

нку з хати під соломою проти колодязя), 

сусідку Васі Хитренка, яка спілкувалася 

з Даркою, мала нацлітературу. А коли 

виникла загроза примусової відправки 

на роботи до Німеччини, націоналісти 

допомогли їй переховуватись, влаш-

тувавши в Олександрівському районі 

комірником. (Принагідно додамо, що 

у патріотичного підпілля лише одного 

Олександрівського району було понад 

50 чистих бланків документів, що дава-

ли можливість уникнути виїзду на при-

мусові роботи до Німеччини).

* * *

З кримінальної справи УНКДБ важ-

ко зрозуміти, яке саме відношення до 

підпілля мала дружина Михайла і мати 

Надії Добровольських. Очевидно, що 

вчителька Марія Павлівна, крім того, що 

«знала пароль для зустрічі зв’язкового 

низової ланки ОУН», просто не зава-

жала чоловікові та донці діяти так, як їм 

на ту пору підказувало сумління. Коли 

почалися допити, Надія трималася муж-

Біля Грецької церкви. 

Кіровоград. 1943 р.
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ньо. «Вы арестованы как член Органи-

зации украинских националистов. При-

знаёте себя виновной?», — запитував 

слідчий у внутрішній тюрмі радянського 

карального органу в лютому 1944 року. 

«Не визнаю», — відповідала вісімнадця-

тирічна дівчина. Тоді підпільників, котрі 

лишилися живі після німців, почали зво-

дити віч-на-віч… Мати й донька отри-

мали по 16 років заслання на каторжні 

роботи. Дещо скоротили («знижено до 

фактичного відбуття строку») ці терміни 

події, що почалися в СРСР після смерті 

Сталіна. До того ж, Марію Доброволь-

ську було реабілітовано в 1954 році.  

А Надії Михайлівні добре ім’я поверну-

ла тільки самостійна Україна ще через 

сорок років! Збереглося листування рі-

кореспондентом «националистической 

газеты «Кіровоградські вісті», являлся 

содержателем явочной квартиры ОУН, 

сколачивал вокруг себя националисти-

чески настроенных лиц, среди которых 

производил вербовки в ОУН. За наци-

оналистическую деятельность в 1943 

году арестовывался немцами и вывезен 

в Германию; исходя из вышеизложенно-

го ПОСТАНОВИЛ:

 Добровольского Михаила Игнатье-

вича подвергнуть обыску и аресту».

Обвинувачувався за ст. 54-1 «а», 54-

10 ч. 2 та 54-11 Кримінального кодексу 

УРСР. Утримувався під вартою у тій са-

мій внутрішній тюрмі УНКДБ по Кірово-

градській області, де роком раніше вже 

побували дружина й донька.

«Протокол судебного заседания 

1946 года февраля 13 дня ВТ НКВД в 

Кировоградской области в закрытом 

заседании в городе Кировограде… Сек-

ретарь доложил, что подсудимый конво-

ем не доставлен. Предоставлена спра-

вка тюрьмы №1 г. Кировограда о том, 

что подсудимый по состоянию здоровья 

следовать не может… дело слушани-

ем отложить до следующего заседания 

ввиду болезни подсудимого…»

Втім, вирок не забарився. 22 лютого 

1946 року Добровольського засудили 

до 10 років виправно-трудових таборів з 

обмеженням у правах на 5 років. Пода-

льша доля цієї людини невідома.

ОТРИМАВ ЗАВДАННЯ 

ВІДКРИТИ ЇДАЛЬНЮ…

У кримінальній справі (14086-П) на 

реабілітованого ще 1994 року вихідця 

з бідняцької хліборобської родини села 

Костянтинівки Знам’янського району 

Сергія Федоровича Дубосара, 1895 р.н., 

знаходимо прецікаву інформацію щодо 

морально-вольових та патріотичних 

якостей членів Організації українських 

націоналістів (ОУН), які не втрачали 

впевненості в правоті й силі пропаго-

зних судових та каральних інстанцій з 

таборами Магадану, Нижньоудинська 

та Озерним табором Красноярського 

краю, метою якого був пошук на прос-

торах неозорого ГУЛАГу звільнених ма-

тері й доньки.

…Не встиг виснажений і хворий Ми-

хайло Добровольський повернутися з 

гітлерівської катівні Бухенвальду (з тра-

вня по 26 жовтня 1945 року лікувався в 

шпиталях), як уже 19 листопада з’яви-

лася постанова УНКДБ по Кіровоград-

ській області на його арешт. 

В документі обвинувачення зво-

дились до того, що був позаштатним 

На дорозі під Кірово-

градом. 1942 р.
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ваних ідей навіть в екстремальних си-

туаціях. Ось спробуйте тільки уявити 

собі психологічний стан шістьох патрі-

отів із Західної України, котрі у лютому 

1942 року перебували під арештом у 

караульному приміщенні при Службі 

порядку (Велика перспективна вулиця 

або Карла Маркса, 40 (чи 42?). Жодної 

розгубленості або страху («приїхали на 

роботу», «самі розберемося як вийти з 

ситуації»). Продовжували жити бороть-

бою. Лише кілька невимушених бесід 

і… не тільки здобуто щиру прихильність 

чергового днювального, але — понад 

те! — незнайомого досі кіровоградця 

з чималим життєвим досвідом (царсь-

ка армія, слюсар, шофер, робітник на 

Криворіжжі (Дубова Балка), Кавказі, в 

Донбасі та Кіровограді («Червоній Зі-

рці» та Канатове), що тоді служив ря-

довим у Кіровоградській міській поліції 

(січень-червень 1942 року), охороняючи 

приміщення з політичними в’язнями чи 

об’єкти економіки,  — їх залучено до 

виконання завдань ОУН. Не дивно, що 

згодом квартира Сергія Дубосара (а 

мова про нього) по Вільному провулку, 

4, для бандерівців стає конспіративною. 

У травні 1942 року Винниченко впе-

рше заночував на квартирі Дубосара. 

(Зауважимо, що, перебуваючи у підпіл-

лі, цей молодий чоловік з довгою шиєю 

(помітний зоб), трикутним обличчям, 

скошеним лобом, великим тонким но-

сом, не міг мати постійного місця про-

живання, нелегально перебуваючи у 

багатьох районах області, за її межа-

ми: Рівному, Новоукраїнці, Малій Висці, 

Олександрії, Дніпропетровську, Мико-

лаєві та Києві). Познайомив кіровоград-

ця з брошурою «Для чого була потрібна 

чистка ОУН?», діставши її з портфеля, 

з котрим ніколи не розлучався. Заві-

тавши на нічліг через кілька днів, Вин-

ниченко дав для читання ще книги про 

Мазепу та «Під Корсунем», пояснивши, 

що їх, на відміну від першого видання, 

«можна читати відкрито» (згодом, після 

чергового попередження про дотриман-

ня конспірації, Дубосар вже постійно 

знайомився з оунівськими листівками, 

брошурами Дмитра Донцова тощо).

Василь Пундяк

Вирок Пундяку
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Через кілька днів кіровоградець 

отримав від західняка завдання «під-

шукати квартиру для сестри, яка має 

приїхати до Кіровограда й працювати 

перекладачкою на пошті». (Цікаво, що 

остання ставила жорсткі умови: «щоб 

хазяйкою була старенька, глуха, ма-

лописьменна чи неписьменна бабуся, 

котра б нічого не розуміла в політичних 

питаннях»). Таке помешкання знайшов 

у Марії Сокуренко  на Балці по вулиці 

Колодязній. Ще за два дні Винниченко 

викликав Дубосара на площу Кірова 

прямо зі Служби порядку. Там, на лав-

ці вже сиділа Нюся: приблизно 20 років 

русява дівчина, середнього зросту та 

середньої статури, відрекомендована 

як очікувана «сестра». Залишаючи їх 

самих, попросив познайомити з хазяй-

кою квартири й назвати дівчину Ганною 

Німець.

Цікаво, що її господарка знала одне: 

прийняла жити якусь перекладачку, 

німкеню за національністю.

З яких питань вас допитували в СД? 

Відповідь: В СД допитували мене по пи-

таннях приналежності до ОУН… Іншими 

питаннями не цікавились. Запитання: 

Які свідчення видали? Відповідь: Вірних 

свідчень в СД я не давав». «Запитан-

ня: Вам відомо про те, що ОУН мала 

повстанські загони? Відповідь: ОУН 

ставила за мету шляхом збройного пов-

стання встановити самостійну буржуаз-

ну українську державу… Чи були ство-

рені загони сказати не можу».

Спершу Дубосар (дехто називав 

його Дубосаровим) поширював нелега-

льну оунівську літературу та листівки. 

Наприклад, за порадою Винниченка пе-

редав пакунок з друкованою продукцією 

помічнику коменданта шуцполіції Пурі-

су (розстріляний німцями влітку 1943 

року), котрий мав поширити отримане 

серед підлеглих. Окремо — вручив ко-

лезі Брагарю (намагаючись з’ясувати з 

допомогою реакції на подібні видання, 

чи піде останній на вербування до лав 

ОУН). Згодом, Винниченко згорнув такі 

завдання Дубосару, оскільки побачив, 

що той не має здібностей до подібної ді-

яльності й може потрапити в поле зору 

окупаційних спецслужб. (У своїй роботі 

ОУН дотримувалась суворої конспірації 

і рядові члени мало що знали про за-

гальну структуру та склад організації). 

Тому йому доручили виконання гос-

подарської роботи ОУН в Кіровограді, 

попередивши, що «в інтересах органі-

зації німецькі власті в жодному випадку 

не повинні його підозрювати у зв’язках 

з націоналістами».

Потім Винниченко доручив «відкрити 

їдальню для членів ОУН». Зробити це під 

виглядом приватного закладу харчуван-

ня через посередництво гебітскомісарі-

ату. (Дубосар мав особисто звернутися 

до гебітскомісара й оформити їдальню 

на власне ім’я). Допомогу в придбан-

ні пшениці, сала та інших необхідних 

продуктів мав надавати Доброволь-

ський. Їдальня, крім прямого призначен-

ня, мала відігравати ще й роль явочної 

квартири ОУН. Проте, втілити задум в 

З протоколів допиту Дубосара: «За-

питання: Що вас примусило примкнути 

до організації українських націоналіс-

тов? Відповідь: Примкнути до організа-

ції українських націоналістов мене при-

мусила моя допитливість: цікавився, 

а чого саме націоналісти хочуть, що 

вони вносять нового, як повинно все це 

втілюватися в життя…». «Запитання: 

Кіровоград. 

Літо 1942 р.
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життя не вдалося, оскільки організація 

не мала коштів. А головне — 29 червня 

1942 року — Дубосара та Винниченка 

арештували «органи СД» (термінологія 

радянських «органів»). Днем раніше, 

як зазвичай, останній звідкись приїхав. 

Під час арешту у Винниченка вилучи-

ли портфель та валізу з листівками. 

Дубосара випустили з кіровоградської 

тюрми СД 29 вересня (там, упродовж 

усього терміну, німці через перекладача 

«цікавились» виключно ОУН). А незаба-

ром утік з-під варти й Винниченко. Піс-

ля звільнення Дубосар — через міську 

біржу праці — влаштувався монтером 

на Кіровоградському кінному заводі. На 

роботи туди приводили арештованих з 

тюрми СД, яких він знав по спільному 

ув’язненню. Від них дізнався подроби-

ці втечі Винниченка. А трапилося це на 

початку жовтня за таких обставин. Ра-

зом із ще двома арештованими шуцман 

повів Винниченка рубати дрова  на по-

Розбиті обози під 

Кіровоградом. 

1941 р.

двір’я пошти. У названому закладі, як ві-

домо, перекладачкою працювала Нюся. 

Саме вона й попросила Винниченка у 

шуцмана буцімто для виконання якоїсь 

підсобної роботи. Втекли разом. Відтоді 

Нюся також зникла з Кіровограда. 

* * *

Що ж до самого Дубосара, то крім 

гітлерівської тюрми СД (червень-вере-

сень 1942 року), йому довелося пізна-

ти й радянських таборів, отримавши 

18 років заслання на каторжні роботи 

до Воркути.

Преображенська 

церква.

Кіровоград 1942 р.
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ЩОДЕННИКИ

14.03.[1944]

Марьевка-Компанеевка. Полтора 

месяца как выгнали немца!.. Цивильных 

никого. В домах разбросано пух, битые 

пластинки, самогонные аппараты, то-

лько не капает, недоеденные немецкие 

завтраки. Развороченная взрывом бу-

мажная фабрика.

Едем дальше. Хутор Степовой. Село 

Золотницкое. Помогала топить баню 

Нина, наша украинская красавица в 

вышиваной сорочке. Топили, топили, 

пока начали целоваться. Давно этого со 

мной не было! Вечером она, как и обе-

щала, пришла к нам с девчатами, гар-

монистом. Было хорошо.

Рассказ о немецких именинах. Име-

нинник еще за три дня начал собирать 

молоко.

— Матка, до коровы (и показывает 

доить).

— Только ж были.

— Матка, до коровы!

Пойдут. Ничего нет. Корову не кор-

мят (ихняя, обозная) и не поят.

— Веди до воды.

Только напоят, опять доить. И так 

раз тридцать на день. Потом вари «пу-

дин» (пудинг). Наварила киселя (так 

поняла). Не так. Взялся сам. Наварил. 

Принесли одеял. Сделали ширму, оби-

ли стены, начали пить и танцевать не на 

полу, а на столах.

Пьют шнапс и молоко.

Добровольцы тоже стараются гово-

рить по-немецки. Но научились только 

«шайзе» и «сакрамент».

— Шайзе на квартира.

— Чего ви придурюєтесь, вас же ви-

дно, що ви руські! — каже хазяйка.

— Так нас же учат,— хвастливо го-

ворит он. Если его выведут из себя, на-

чинает материться.

19.03.[1944]

Кировоград. Ночью Пономаренко 

делал налет на хозяйку, курносую, 

рыжую. Неудачный полет.

Девушки рассказывают, как жили 

при немцах. Не разрешалось молодежи 

гулять, петь. Соцкий обязан был разго-

нять. Чтобы не брали в Германию, выхо-

дили замуж за кого попало. А спать сте-

лили «валетом».

Немцы в доме при девушках громко 

портят воздух. Это считается хорошо, 

знак того, что наелся. Жрут раз десять 

на день.

Девушки битые, смелые, наход-

Олесь Гончар.

1941 р.

Олесь Гончар

СПОГАДИ
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чивые. Спекулировали. По нескольку 

раз удирали с лагерей, прыгали с треть-

его этажа, с машины на полном ходу на 

песок, с поезда.

Подкупали полицию.

Рассказывают, как пленных, мер-

твых и живых, складывали в машины, 

[чтобы] везти на свалку. Сквозь доски 

кузова высовывались еще живые ру-

ки, шевелились. Пленных закапывали 

в землю еще живыми. Кормили сырым 

просом. И били, били.

Выражения:

— Бо й ні. Бо й да. Забрали нас геть 

усіх. Бреше, як шовком шиє.

Невірна дитина (погана).

21.03.[1944]

Заехали в Калиновку с Нижником. 

Вчера — страшный буран, ночью — 

дождь, а сегодня — тепло, солнце.

22.03.[1944]

В дороге обломались. Ночь провели 

около машины. Дождь, ветер. Исправи-

ли, доехали до Кировограда.

Рассказ о наших пленных: их гна-

ли много, колонна за колонной. Изну-

ренные, одни скелеты. К тюрьме народ 

валом валит, несут кушать. Немцы при-

кладами уже ничего не сделают, пус-

тили воду из брандспойтов. На дорогу 

одна женщина вынесла вареной кар-

тошки. Пленные набросились, сбили 

ее с ног. Немцы тут же пристрелили 6 

чел[овек] пленных и женщину избили 

прикладами. Народ начал ругать ее.

— Хіба ж я хотіла лиха? — говорит 

она.

23.03.[1944]

Кировоград — Ровное (50 км на за-

пад). 

Степь и степь, холмистая возвышен-

ность, курганы, как волны — холмы и 

холмы. Много камня над реками и в ба-

лках.

Подніпровська височина.

Ексгумація тіл дітей-сирот, розстріляних в тюрмі ГФП в лютому 1943 р. 

Фото 1944 р.
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Нескінченною була чорна ніч окупа-

ції. Ми жадібно ловили кожне слово, яке 

долітало до нас, пробиваючись через 

фронт. З радістю і сподіванням на шви-

дке визволення читали повідомлення 

Радінформбюро, що підпільниками роз-

клеювалися на стовпах, деревах, пар-

канах, стінах. Вони були надруковані на 

тонкому цигарковому папері, а більше 

всього написані від руки жіночим почер-

ком. Вони зігрівали нам серця, вселяли 

надію 

Особливо загуділо місто, коли зале-

тіла вістонька, що наші вже біля Дніпра. 

Іде, котиться червоний вал, він змете 

цю ненависну фашистську нечисть! 

В молитвах кіровоградці посилали бла-

гословіння на перемогу над нехристом, 

на успішну битву за рідний край. Тоді ми 

ще не знали, що 11 серпня 1943 року Гі-

тлер віддав наказ про будівництво обо-

ронного рубежу під назвою «Східний 

вал». Фашисти покладали великі надії 

на те, що саме тут, перед природною 

перешкодою, їм пощастить зупинити 

Червону Армію, яка впевнено вела мо-

гутній наступ.

Осінь сорок третього була щедрою 

на воєнні врожаї. Могутній сталевий 

вал армій п’яти фронтів, взявши розгін 

на курських, білгородських полях і прос-

торах Донбасу, докотився до Дніпра, по 

якому проходив, вельми розхвалений 

фашистами, німецький оборонний «Схі-

дний вал»: 3 873 тисячі солдатів, 63 800 

гармат і мінометів, 4 500 танків і штур-

мових гармат, 4 950 бойових літаків 

— ось яка воєнна сила наша і ворожа, 

зустрілися тоді на забарвлених осіннім 

багрянцем берегах.

21 вересня 1943 року розпочалося 

форсування Дніпра. З великим патріо-

тичним піднесенням йшли наші воїни на 

штурм цієї могутньої водної перешкоди. 

Про це яскраво свідчить клятва на Дніп-

рі воїнів Південно-Західного фронту.

«Батьківщино-мати! — клялися сол-

дати. — На сивих берегах Дніпра, де би-

лись за волю України славні лицарі-за-

порожці, грізне народне військо Богдана 

Хмельницького, хоробрі полки легендар-

ного Щорса, ми даємо тобі свою синів-

ську клятву. Клянемося мужньо і стійко 

битися на полі брані за нашу волю, за 

нашу Радянську Україну! Не пошкодує-

мо ні крові, ні життя для перемоги над 

ненависним ворогом — гітлерівцями!»

Почалася знаменита битва за Дніп-

ро, яка, за визначенням І.С. Конєва, 

була класичним прикладом високого 

воєнного мистецтва радянських військ 

у подоланні великих водних перешкод і 

могутніх укріплень на підступах до них.

ВИЗВОЛЕННЯ

На Кіровоград. 

1944 р.

Володимир Шурапов
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У травні 1973 року в телевізійній пе-

редачі Кіровоградського телебачення 

(я тоді працював старшим редактором) 

мені пощастило зустрітися з генерал-

майором Василем Степановичем Пет-

ровим, який брав участь у форсуванні 

Дніпра. Він розповів про ті, незабутні 

для кожного воїна, суворі дні. Тоді він (у 

званні капітана), заступник командира 

1850-го винищувально-протитанково-

го полку 40-ї армії, замінив командира, 

уміло організував переправу своєї час-

тини через Дніпро. На правому березі 

артилеристи стояли на смерть. Петров 

керував боєм, сам вів вогонь із гарма-

ти. Тяжкопоранений офіцер не поки-

нув поля битви. Плацдарм утримав. 

В госпіталі, щоб зберегти Петрову жит-

тя, лікарі ампутували йому обидві руки. 

Після одужання він виклопотав дозвіл 

повернутися у свій рідний полк, з яким 

пройшов до Одера. 

За виняткову відвагу і самовідда-

ність у боротьбі з ворогом В.С. Петрову 

двічі було присвоєно звання Героя Ра-

дянського Союзу.

Підсумовуючи битву за Дніпро, Мар-

шал Радянського Союзу І.С. Конєв у 

своїй книзі «Записки командующего 

фронтом 1943-1945» підкреслює, що із 

дев’ятнадцяти армій чотирьох фронтів, 

які майже одночасно підійшли до Дніпра 

з 22 по 30 вересня, війська дванадцяти 

армій форсували цю річку і захопили на 

правому березі Дніпра 23 плацдарми.

Цей наступ викликав у стані ворога 

переполох. Щоб зупинити наступ на-

ших військ, гітлерівці ввели у бій чотири 

нові дивізії, які прибули з Італії і Франції. 

На землі і в повітрі, по всьому фронту 

йшли жорстокі бої. Про силу натиску 

наших військ у своїй книзі «Утерянные 

победы» Манштейн пише: «Протягом 

всього жовтня Степовий фронт против-

ника, командування якого було, певно, 

найбільш енергійним… перекидав все 

нові і нові сили на плацдарм, захопле-

ний ним південніше Дніпра на стику між 

1-ю танковою і 8-ю арміями. На кінець 

жовтня він розташував тут не менше 

п’яти армій (у тому числі одну танкову), 

до складу яких входили 61 стрілець-

ка дивізія і 7 танкових і механізованих 

корпусів, які нараховували 900 танків. 

Перед такою перевагою сил внутрішні 

фланги обох армій не могли встояти і 

почали відхід відповідно на схід і захід. 

Між арміями утворився широкий прохід. 

Перед противником був відкритий шлях 

у глибину Дніпровської дуги на Кривий 

Ріг і, тим самим, на Нікополь, володіння 

яким Гітлер з воєнно-економічної точки 

зору вважав виняткого важливим».

Війська фронту, продовжуючи руха-

тись уперед на Кіровоградському напря-

мку, завдавали ворогу відчутних втрат.
Карта бойових дій під 

час Кіровоградської 

операції
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Кожний метр кіровоградської землі 

давався з боєм, був густо политий кров’ю 

солдатів, що не шкодували свого життя, 

визволяючи степовий край. Опір ворога 

наростав. Закінчувався 1943 рік. Завер-

шивши бої по прориву укріплень німець-

ко-фашистських військ на річці Інгулець, 

визволивши Олександрію і Знам’янку, 

війська 2-го Українського фронту при-

пинили наступ і закріпилися на досяг-

нутім рубежі. Треба було перегрупувати 

сили, поповнити війська живою силою 

і технікою, боєприпасами. Треба було 

розробити і план операції наступу на Кі-

ровоград, який за даними розвідки був 

сильно укріплений. Сам обласний центр 

був досить надійно підготовлений до опо-

ру. Фашисти обладнали цегляні будинки 

під опорні пункти, створили систему пе-

рехресного і флангового вогню, дротя-

них загород і мінних полів. Гітлерівці 

розуміли значення Кіровограда, як важ-

ливого вузла залізничних і шосейних до-

ріг, великого промислового центру. 

Втрата його загрожувала фашистам 

розривом усього південного фронту. 

Для утримання міста перекидалися зна-

чні сили піхоти і танків.

Ми, знаходячись в окупованому міс-

ті, все це бачили і спостерігали. Підпіль-

ники фіксували кожен крок і передавали 

дані в штаб фронту. Населення з нетер-

пінням чекало визволення від німецько-

го рабства і окупаційного ненависного 

полону. Підлітки нишпорили вулицями, 

запам’ятовуючи, у яких шпаринах при-

чаїлися фашистські «таргани».

Починаючи з 10 серпня 1943 року, у 

повідомленнях Радінформбюро з’явля-

ються зведення про хід боїв безпосере-

дньо на Кіровоградському напрямку.

Гітлерівці в кінці 1943 року, втрати-

вши плацдарм оборони на Дніпрі, а піз-

ніше — на Інгульці, вибиті із Знам’янки, 

Хіровки, Трепівки, вирішили закріптися 

в м. Кіровограді і на його околицях і за 

будь-яку ціну утриматись, щоб потім ве-

ликими сконцентрованими силами вда-

рити по радянських військах, знищити їх 

тут і знову закріпитися на Дніпрі.

Місто Кіровоград розташоване між 

пологими висотами з річкою Інгул посе-

редині. Це слугувало природним укріп-

ленням. Окрім того, що німці врахову-

вали значення міста як комунікаційної 

бази, через яку постачалося все півден-

не придніпровське угруповання.

На підступах до Кіровограда поча-

лися великі бої. Вони продовжувалися 

і в ночі, часто не послабляючись навіть 

протягом кількох діб підряд.

Із 16 по 29 грудня фашисти, контр-

атакуючи великою кількістю танків, 

артилерії, авіації, піхоти, намагалися 

відкинути наші війська, але всі контр-

атаки ворога були відбиті з великими 

втратами для нього.

По густоті військ на окремих ділян-

ках, по кількості танків, артилерії і силі 

бої на Кіровоградському напрямку на-

гадували бої під Орлом і Бєлгородом. 

Так, на одне маленьке село поблизу 

Аджамки німці в кінці грудня зробили 

Генерал Павло Олек-

сійович Ротмістров 

під час штурму Кірово-

града. 1944 р.

Двічі Герой Ра-

дянського Союзу  

Бегельдінов Талгат 

Якубекович (другий 

зліва) — льотчик-

штурмовик 144-го  

штурмового авіа-

ційного полку 9-ї 

гвардійської штурмо-

вої авіаційної дивизії 

5-ї ВА. Кіровоград, 

зима1943-1944 рр.



1941
1945

69 ВЕЛИКА ВІЙНА 1941-1945. КІРОВОГРАДСЬКИЙ ВИМІР

три контратаки, але прорватися в це 

село вони не змогли і цей населений 

пункт не взяли.

Контратакуючи, частини німців, за 

висловом одного із полонених, захопле-

них під Кіровоградом, танули в боях, як 

сніг, викинутий на літнє сонце.

Старання гітлеріців досягти хоча б 

часткових успіхів на Кіровоградсько-

му напрямкові закінчилися новим про-

валом. Ворог змушений був поспішно 

перейти до оборони. А в цей час наше 

Верховне Головнокомандування стягу-

вало на Кіровоградському напрямку бо-

йові сили і готувалося до прориву.

Перегрупування військ проводилося 

з 29 грудня по 2 січня 1944 року з дотри-

манням найсуворішої таємниці. Пере-

говори за допомогою технічних засобів 

зв’язку з питань операції були категори-

чно заборонені. Радіостанції працювали 

тільки на прийом. Всі розпорядження 

командуючими арміями віддавались 

усно або через офіцерів зв’язку.

Перед 2-м Українським фронтом 

оборонялись ворожі 8-а і частина 6-ї ар-

мій у складі 22 дивізій, у тому числі п’ять 

танкових і дві моторизовані. Основні 

сили ворога діяли в першому ешелоні. 

В резерві були дві танкові, одна мотири-

зована і три піхотні дивізії.

«Варто підкреслити, — пише у сво-

їх «Записках командуючого фронтом» 

І.С. Конєв, — що хоч ми і не мали скі-

льки-небудь значної загальної переваги 

над противником, але на вибраній для 

наступу ділянці (80 кілометрів), що скла-

дала приблизну третину полоси фронту, 

було зосереджено досить сильне угру-

повання наших військ: 30 стрілецьких 

дивізій із 56 (крім того, ще три дивізії 

знаходились у фронтовому резерві), 

5 механізованих і танкових корпусів 

(не враховуючи двох корпусів, які знахо-

дилися в резерві фронту на відновлен-

ні). Тут було зібрано 100 відсотків тан-

кових і механізованих військ і близько 

60 відсотків артилерії».

Командування 2-го Українського 

фронту вирішило не затримуватися 

на досягнутих рубежах, а наполегли-

во продовжувати наступ, підготувати і 

провести операцію з оволодіння Кіро-

воградом. Загальний задум полягав у 

тому, щоб завдати удару по напрямках, 

які сходяться, оточити і знищити кірово-

градське угруповання ворога.

4 січня було видано наказ: вранці 

5 січня 1944 року перейт в наступ на 

Кіровоградському напрямку.

«У ніч на 5 січня, — згадує генерал 

армії, Герой Радянського Союзу, по-

чесний громадянин міста Кіровограда 

І.С. Конєв, — частини армії зайняли ви-

хідне положення. Все було приведене 

в бойову готовність. Вранці на спосте-

режний пункт армії прибув Маршал Ра-

дянського Союзу Г.К. Жуков. Я доповів 

йому, що все готове до наступу».

Кадри з німецької 

хроніки. 

Бої за Кіровоград. 

1944 р.
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О 8 годині 45 хвилин почалася арт-

підготовка. Артилерійський шквал три-

вав п’ятдесят хвилин. Сапери робили 

проходи у мінних полях. Через годину 

піхота з танками сміливо і дружно ата-

кувала противника. Атака і наступ три-

вали успішно.

У напрямку головного удару армії, 

обходячи Кіровоград із півночі, насту-

пав 32-й гвардійський стрілецький кор-

пус під командуванням О.І. Родімцева. 

Начальником штабу корпусу був наш 

земляк — молодий, енергійний полков-

ник І.О. Самчук (пізніше мені довелося 

не раз зустрічатися з ним). 33-й гвар-

дійський стрілецький корпус (коман-

дир — генерал М.І. Козлов, начальник 

штабу — полковник В.І. Стражевський) 

завдавав удар зі сходу. Уже через дві 

з половиною години в підготовлений 

32-м гвардійським стрілецьким кор-

пусом прорив на великих швидкостях 

ринув уперед 7-й механізований корпус 

генерала Ф.А. Каткова. Під кінець дня 

обидва корпуси вийшли на річку Інгул, 

створивши умови для обходу міста з пі-

внічного заходу. Особливо відзначились 

у цей день частини 7-го механізованого 

корпусу, 110-ї гвардійської стрілецької 

дивізії генерала М.І. Огородова, 95-ї 

гвардійської стрілецької дивізії генера-

ла А.І. Олейникова і 97-а гвардійська 

стрілецька дивізія І.І. Анциферова.

Командуючий фронтом передав із 

5-ї гвардійської танкової армії 8-й меха-

нізований корпус для розвитку наступу 

в напрямку Лелеківки і Грузького. Успі-

хові сприяло високе забезпечення армії 

боєприпасами, спорядженням, пальним, 

тобто всім необхідним для ведення бою. 

Органи тилу, медична служба, очолю-

вана генералом Метьолкіним, у склад-

них умовах організували підвезення для 

військ всього необхідного. Велику допо-

могу надав армії генерал Іван Самійло-

вич Грушецький.

З обох сторін у цій операції брали 

участь майже мільйон чоловік, понад 

12 000 гармат і мінометів, 1 000 літаків 

і майже стільки ж танків.

Ми чули той могутній голос визво-

лення, який нам подала артпідготовка. 

Він наповнив наші серця високим духом 

надії і гордості: нарешті здійснилося! Він 

котився, як снігова лавина з гір, розра-

джуючи наші біль і тривогу. Кіровогра-

дці не бачили, що у багатьох місцях в 

окопах противника відбувалися рукопа-

шні бої. Наші бійці проникали в ДЗОТи, 

добираючись до артилерійських пози-

цій, знищували їхню обслугу. Старший 

сержант Л. Писарєв розповідав:

Карта бойових дій під 

Кіровоградом.

«Катюша» веде 

вогонь. Артилерія 

підтримує наступ. 

1944 р.
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«Боєць Приходько у цю хвилину, ма-

буть, згадав подвиг Олександра Матро-

сова.

Так само б’є ворожий кулемет. Ні-

мець хоче, щоб наша атака захлинулась. 

І ось піднімається з землі наш товариш 

Приходько і біжить прямо на вогнений 

струмінь ворога. Потім ми побачили, як 

він упав, і ворожий кулемет осікся. Ге-

рой закрив його своїм тілом. Нестримна 

лють охопила нас. Ми кинулись і змели 

з лиця землі ненависних німців».

Ось іще декілька фактів героїчної 

хроніки боїв під час прориву німецько-

фашистської оборони на Кіровоградсь-

кому напрямку.

Група розвідників, очолювана Боб-

ковим, з боєм увірвалась у траншеї 

ворога. Гвардійці-розвідники закидали 

гранатами німецький бліндаж і захопи-

ли радіостанцію, велику кількість зброї 

і боєприпасів.

Бронебійник гвардії сержант Яков-

лев в одному бою вдалим пострілом з 

протитанкової рушниці знищив воро-

жі кулеметні точки і підпалив німецьку 

бронемашину..

Під Кіровоградом вогонь німецько-

го кулемета перешкоджав просуванню 

гвардійців одного із наших з’єднань. 

Єфрейтор Степан Романов кинувся на 

ворожий кулемет і закрив його своїм 

тілом. Кулемет захлинувся і замовк. Тя-

жко поранений Романов з автоматом 

продовжував вести вогонь по гітлерів-

цях. Гвардійці, використавши цю ситуа-

цію, вибили ворога із зайнятих позицій.

Біля станції Лелеківка відбулося з’єд-

нання військ, які наступали з півдня, з 

військами, які наступали від Северинки. 

Таким чином, німецькі частини, які оборо-

няли Кіровоград, були повністю оточені.

Під час контратак, які гітлерівці про-

довжували тут, фашисти втратили ба-

гато живої сили і техніки.

На станції Лелеківка знаходилися 

великі склади боєприпасів фашистів, 

тут стояло кілька ешелонів зі зброєю. 

Наша штурмова авіація здійснила вда-

лий наліт і знищила велику кількість 

боєприпасів.

Німецько-фашистські війська пра-

гнули вирватися із цього оточення, з 

Кіровоградського мішка. До станції Ле-

леківка з цією метою прибуло гітлерів-

ське підкріплення — до 40 танків, багато 

Кіровоград. Вокзал. 

Осінь 1943 р.
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мінометів, автоматників, які намагалися 

потіснити нашу піхоту і танки зі станції 

Лелеківка, пробитися до Кіровограда, а 

також хотіли скористатися грейдерною 

дорогою, яка проходила біля станції для 

того, щоб по ній підкидати свіжі сили 

або використати її для відступу воєнних 

сил Кіровоградського угруповання. Але 

удар гвардійських мінометів і важкої ар-

тилерії примусив ворога відійти назад.

Так ми вперше почули «пісню» зна-

менитих «Катюш». І нашій радості не 

було кінця.

Гітлерівське командування знову 

прислало сюди велике підкріплення з 

метою розірвати кільце і будь-що утри-

матися в Кіровограді.

щі, а тут, під Кіровоградом, під ударами 

доблесних військ Радянської Армії вони 

були перебиті, передушені.

Швидке просування наших частин 

дало можливість деяким з них, тим, які 

йшли у напрямку до Покровського, Кли-

нців, Первозванівки, на кінець другого 

дня наступу бути уже майже під стінами 

Кіровограда.

На кінець дня 6 січня 1944 року з’єд-

нання полковника Ковтун-Станкевича, 

вирвавшись уперед, вирішило викори-

стати вигідне становище своїх військ і 

запросило у командувача армією до-

зволу розпочати безпосередні дії про-

ти гітлерівців, які засіли в Кіровограді. 

Обґрунтування і мотиви такого маневру 

були такими: «Якщо протягом ночі з 6 

на 7 січня не буде завдано удару по Кі-

ровограду, то фашистські війська вре-

шті-решт зрозуміють загрозу і вживуть 

відповідних заходів».

Колишній командир танку, що пер-

шим увірвався до нашого міста в 1944 

році, О. Пилипенко, при зустрічі розпо-

відав:

«День вигравав сонцем. Гусениці 

нашого «Т-34» скородили товстий шар 

снігу, що білим віялом розсипався пе-

ред танком.

Це було морозного січневого дня 

1944 року. Екіпаж мав наказ від генера-

ла П.О. Ротмістрова увірватися в центр 

Кіровограда, що був у руках ворога, 

дістатися вокзалу і повернутися знов у 

Коноплянку, де розмістився штаб нашо-

го командування. На цей «пробіг» нам 

відводилась година.

Рівно і чітко билося могутнє серце 

мотора. До прицілу гармати припав ба-

штовий стрілець Михайло Журавльов, 

водій Михайло Никифоров до болю 

в суглобах пальців стискував важелі. 

Зовні байдужим лишався лише радист 

Віктор Сорокін.

— Товаришу командир! Кіровоград! 

— Якось дзвінко й урочисто вигукнув 

водій.

А через хвилину ми гримотіли по за-

сніженій і настороженій околиці міста. 

Наше Верховне командування, роз-

робляючи план звільнення Кіровограда, 

із самого початку передбачало неми-

нучість фашистських спроб розірвати 

кільце оточення. Воно заздалегідь при-

готувало необхідні резерви. Прорватися 

гітлерівським резервам до Кіровограда 

не вдалося, наші резерви вступали в 

бій і знищували німецько-фашистські 

частини.

У Кіровограді були оточені німецькі 

кадрові дивізії, які мали великий воєн-

ний досвід. Ці армії пройшли раніше по-

лями Голландії, Бельгії, Франції, Поль-

Карта Кіровоградської 

наступальної операції
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Безлюдні вузькі вулиці були подзьоба-

ні снарядами. Біля мосту на вулиці Ка-

рла Маркса заметушились незграбні 

постаті в шинелях мишачого кольору. 

Ми першими «привітали» їх. Після влу-

чного пострілу Михайла Журавльова 

кілька фашистів лишилися на снігу.

Замиготіли похмурі будинки із зачи-

неними віконницями. На площі Кірово-

града стояла загрозлива, важка тиша. 

І недаремно.

За рогом вулиці Шевченка зі скверу 

на нас глянув чорним оком німецький 

міномет. Його обслуга явно нервувала. 

І ми цим скористались. Кілька пострілів 

М. Журавльова поклали кінець цій коро-

ткій неприємній зустрічі.

«Т-34» мчав по місту, пересікаючи 

одну вулицю за іншою. На тротуарах 

майже нікого не було. Біля дощаного 

паркана, схожого на вищерблений гре-

бінець, я помітив згорблену сухеньку 

бабусю. Ще я побачив, як вона злякано 

перехрестилась, а потім її обличчя за-

світилося такою променистою радістю, 

що моє горло перехопила спазма.

Хвилини… Їх тоді рахував не годин-

ник, а наші гарячкові пульси. Адже за 

кожним будинком, за кожним поворо-

том на нас чекала смертельна небез-

пека. І всеодно, свідомість того, що ти 

господар на цій землі і ти її рятівник, 

наповнювала наші почуття високою 

гордістю.

Руїни вокзалу світили білими біль-

мами стін і синіми уламками битого 

скла. На пероні юрмилися гітлерівці. 

Їхній страх переростав у паніку.

Наш танк рвонувся в саму гущу, же-

рло гармати випльовувало смертонос-

ний вогонь на ворога. Під гусеницями 

заскреготіли матові від морозу рейки.

Визволений 

Кіровоград

Кіровоград. Інгул. 

Центр. 1944 р.
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Перекошені від люті і жаху обличчя. 

Розпачливі вигуки, дрібний стукіт куле-

мета.

Це все надовго зберегла моя пам’ять 

від того знаменного дня.

Назад ми поверталися без пригод. 

Безлюдна тиша міста нас уже не ляка-

ла. І ми відчували, що за кожним будин-

ком, за кожною хвірткою на нас чекають 

теплі і щирі посмішки мешканців цього 

степового українського міста.

У Кіровограді ми тоді пробули рівно 

годину. І того ж дня я доповів у штабі 

про обстановку в місті.

За цей рейд мене було нагороджено 

орденом Червоного Прапора».

…На кіровоградські вулиці О.Д. Пи-

липенко повернувся вже на 25-річчя ви-

зволення обласного центру від гітлерів-

ських загарбників. Схвильований ходив 

вулицями, брав участь у мітингу, який 

відбувся на площі імені Кірова. Стояв на 

трибуні, а думками линув у далекі моро-

зні дні сорок четвертого…

Напередодні 25-ї роковини звільнен-

ня міста від фашистів нам пощастило 

зустрітися з колишніми командуючими 

5-ю гвардійською армією, генерал-лей-

тенантом О.С. Жадовим, 7-ю гвардій-

ською армією, генерал-полковником 

М.С. Шумиловим, 5-ю гвардійською 

танковою армією, генерал-полковни-

ком П.О. Ротмістровим, колишнім на-

чальником штабу 32-го гвардійського 

стрілецького корпусу, полковником 

І.О. Самчуком, нашим земляком, і взяти 

у них інтерв’ю.

Іван Оникійович Самчук прийняв нас 

привітно і, розклавши папери, почав 

оповідати:

«Понад сто танків і бронемашин 

рухалися на бойові порядки 97-ї гвар-

дійської стрілецької дивізії, якою ко-

мандував генерал-майор Анциферов. 

20 «тигрів» і «фердинандів» з десан-

том автоматників ішли на бойові по-

рядки 289-го гвардійського стрілець-

кого полку, яким командував ветеран 

дивізії сміливий і кмітливий гвардії 

майор Юрій Андрійович Науменко, те-

пер генерал-майор, Герой Радянського 

Союзу.

Ревіли мотори, скреготали гусениці, 

гриміла артилерійська канонада, сту-

гоніла земля. 5 німецьких танків про-

рвалися через бойові порядки піхоти і 

навалилися на гармату гвардії старшо-

го сержанта Бездорожного. Влучним 

пострілом він підбив дві ворожі маши-

ни. Останні танки посунули на обслугу, 

якою командував гвардії старший сер-

жант Федір Шугайлов. Він розвернув 

свою гармату №202, з якою почав війну 

й на рахунку якої було більше десятка 

підбитих ворожих танків, і вистрілив у 

борт ворожої машини. У «тигра» відле-

тіло ведуче колесо і броньовані щити 

борта. Другий танк від влучного пострі-

лу Шугайла загорівся».

Затамувавши подих, я зачаровано 

слухав його розповідь. Іван Оникійо-

вич говорив спокійно, згадуючи дета-

лі боїв, бойових побратимів. Пам’ять у 

нього була феноменальна. Відчувало-

ся, що начштабу достеменно знав тоді 

і пам’ятав тепер, що відбувалося у під-

розділах, хто і на якій дільниці здійснив 

подвиг…

Мінометники старший лейтенант 

Г.П. Шакін, старший сержант І.П. Нетре-

бо, сержанти В.С. Швоєв, П.Є. Капустін, 

П.Ф. Редькін знищили близько двохсот 

гітлерівців.

Кіровоград. 

Пивзавод. 1944 р.
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За хоробрість і мужність, проявле-

ну в цьому бою, старший лейтенант 

Г.П. Шакін був нагороджений орденом 

Червоної Зірки, а його мінометники 

І.П. Нетребо, В.С. Швоєв, П.Ф. Редькін, 

П.Є. Капустін, А.В. Акіньшин — ордена-

ми Слави.

Він з гордістю і з гвардійською ша-

ною розповідав про звитяжців своєї ча-

стини. Знав про кожного, як склалася 

його доля вже після війни. А.В. Акінь-

шин, який згодом став повним кавале-

ром орденів Слави, працював старшим 

інженером на одному з московських 

заводів. П.Є. Капустін, також кавалер 

трьох орденів Слави, очолював цех тек-

стильної фабрики і жив у місті Родники 

Івановської області. П.Ф. Редькін, ка-

валер двох орденів Слави, працював у 

колгоспі в селі Ломовка Пензенської об-

ласті. І.П. Шакін у званні підполковника 

служив в армії.

Іван Оникійович примовк на якусь 

хвилину, а потім продовжив свої спога-

ди про ті далекі і незабутні дні, про вої-

нів свого підрозділу.

У жорстоких боях за звільнення Кі-

ровограда покрили невмирущою сла-

вою воїни дивізії — учасники танкового 

десанту — автоматник, гвардії сержант 

Рундіч і кулеметники гвардії рядові 

Олександр Виноградов і наш земляк 

Олександр Жежеря. Вони втрьох зни-

щили більше двохсот фашистів.

Згадав І.О. Самчук і подвиг коман-

дира гармати першої батареї, гвардії 

старшого сержанта П.І. Новикова:

«Трапилося так, що в артилеристів 

під час бою закінчилися снаряди, тоді 

вони стали знищувати гітлерівців вог-

нем з автоматів і закидати їх гранатами. 

В цій сутичці Новиков був тяжко пора-

нений. Коли гітлерівці наблизилися до 

нього, він підірвав себе і фашистів».

В центрі Кіровограда. 

1944 р.

Радянські танки в 

Кіровограді. 1944 р.
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Іван Оникійович Самчук, автор кни-

ги «Гвардійська Полтавська», при зу-

стрічі подарував рукопис своєї книги 

про 97-му гвардійську орденів Суворо-

ва і Богдана Хмельницького Полтавсь-

ку Червонопрапорну дивізію. Ця дивізія 

звільняла Кіровоград і саме за звільнен-

ня нашого міста була нагороджена ор-

деном Суворова. І.О. Самчук подарував 

також свою книжку «13-а гвардійська», 

передав численні фотографії учасників 

звільнення Кіровоградщини від німець-

ко-фашистських загарбників. І.О. Сам-

чук не раз приїздив до Кіровограда, 

подарував мені карту «Кіровоградської 

операції» з дарчим написом. Нині вона 

знаходиться в архіві. Я йому розповів 

про те, коли фашисти покидали місто, 

вони робили подвірний обхід і забирали 

всіх чоловіків від п’ятнадцяти років і бі-

льше. Мати тоді мене заховала в погріб 

за діжками. Накинула якесь лахміття 

зверху і насипала картоплі. І так вряту-

вала мене.

Кіровоград і кірово-

градці зустрічають 

визволителів. 

Січень 1944 р.
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Увесь день 7 січня в місті клекотів 

бій. Коли з’єдналися два ударні угру-

повання 5-ї і 7-ї гвардійських армій, кі-

льце навколо Кіровограда замкнулося. 

О дев’ятій годині вечора було взято ста-

нцію Кірово-Українське.

Тільки пізно вночі Кіровоград був по-

вністю очищенний від ворога.

Активну допомогу радянським вої-

нам надавало місцеве населення. Хлоп-

чаки показували воїнам підвали і будин-

ки, в яких «затримались» окупанти.

Ранок 8 січня був для жителів міста 

великим святом. Вони сердечно зустрі-

чали своїх визволителів, обнімали і ці-

лували. Сльози радості омивали жіночі 

обличчя.

На бойових прапорах полків і ди-

візій, які відзначились у боях за місто, 

золотом засяяло почесне найменування 

«Кіровоградських» і бойові ордени.

Відступаючи, фашисти мінували не 

лише будинки, а й знаряддя, верстати. 

Заряди мінери знаходили в цехах меха-

нічного заводу, хлібозаводу, молокоза-

воду, м’ясокомбінату, у зерносховищі. 

У одного дідуся, який жив по вулиці 

Колодязній, у кладовці мінер знайшов 

мішок з картоплею, в середині якого 

була замаскована дощечка з тонюсінь-

ким провідком, другий кінець якого був 

схований під підлогою, де знаходилася 

вибухівка.

Мінери Н.А. Матвєєв, П.М. Гуров, 

І.Н. Шараєв та інші на кілька хвилин ви-

передили жителів, які поверталися до 

своїх домівок по вулиці Кримській, яка, 

до речі, майже вся була замінована, і 

в деяких будинках знешкодили поту-

жні фугаси, котрі могли вибухнути при 

спробі увійти в дім.

У корпусах панчішної фабрики було 

знешкоджено 10 півтонних авіабомб 

уповільненої дії. Чимало вибухівки бу-

ло знешкоджено на канатній фабриці, 

у млині, в приміщенні телеграфу.

На кожному кроці мінерів чекали під-

ступні гітлерівські «сюрпризи». В примі-

щенні фабрики на вулиці Миргородській 

(Калініна) лейтенант Н.П. Новогородов 

знешкодив «сюрприз», потужністю 900 

кілограмів вибухівки з електрозамика-

чем під східцями. Варто було стати на 

один із них, як від будівлі залишилися 

б одні руїни.

У результаті розмінування міста Кі-

ровограда мінерами бригади генерал-

майора Миколи Степановича Васильє-

ва було виявлено і знешкоджено понад 

дві з половиню тисячі фугасів, вивезено 

кілька тисяч артилерійських снарядів, 

авіабомб. А всього до першого лютого 

1944-го було знято і знешкоджено фу-

гаси, бомби, міни загальною потужніс-

тю понад 160 тон вибухівки, перевірено 

і розміновано близько 118 км вулиць. «Мін немає». 

Кіровоград. 1944 р.

Міст через Інгул. 1944 р.
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СТАРОЕ ПИСЬМО 

Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, 

С фашистской силой тёмною, с проклятою ордой... 

Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, 

Отродью человечества сколотим крепкий гроб. 

Анатолий Отян 

СПОГАДИ

ВМЕСТО ПРОЛОГА 

Мне 64 года. Родился 

и жил до 1993 года 

в г. Кировограде, 

Украина. Сейчас 

живу в гор. Франк-

фурте на Майне, 

Германия. Инженер-

строитель. Парашю-

тист, Мастер спорта 

СССР. Был членом 

сборных команд 

Украины и ВДВ. 

Но сейчас я хочу 

рассказать о том, 

как мы пережили не-

мецко-фашистскую 

оккупацию. 

Я получил письмо 

своей мамы, датиро-

ванное 1944 годом, 

и когда прочитал 

его, был настолько 

потрясён вновь пере-

житым, что целый год 

не брал его в руки. 

Было жутко опять всё 

переживать.

Я держу в руках письмо. Оно было 

отправлено в 1944 году моей мамой, 

Отян Марией, своей двоюродной сес-

тре Марие Плинер под Тулу, в посёлок 

Скуратовуголь, который находится ря-

дом с Ясной Поляной, бывшим имени-

ем графа Толстого Льва Николаевича, 

великого русского писателя. Письмо 

мне прислала в конце 1998 года моя 

троюродная сестра Инна Фрадкова, ко-

торая училась в Ясно-Полянской школе, 

основанной Толстым. Спасибо ей и её 

маме, что они его сохранили. Привожу 

это письмо почти целиком, убрав то-

лько незначительные детали, которые 

вряд ли кому-то будут интересны. По 

ходу, я буду комментировать письмо, 

добавлять деталями, разъяснять. 

ПИСЬМО

 

«Здравствуй, Манюша. 
Только вчера я послала тебе пись-

мо, вернее открытку, но написала тебе 
очень мало, ведь в открытке вообще ни-
чего не напишешь. Манюша, я понимаю, 
что тебя интересует вся моя жизнь за 
эти три года и, вообще, как случилось 
то чудо, что я осталась жива. Так, вот, 
Манюша, я напишу тебе все то с тех 
пор, как мы расстались с тобою 5-го 
мая 1941 года (помнишь когда я была 
у вас)». 

До войны семья Плинер жила в Кри-

вом Роге, который сейчас находится 

в 120 км или полтора часа езды на ма-

шине от Кировограда, а тогда надо было 

добираться поездом с одной или дву-

мя пересадками, на что уходил целый 

день. Мама взяла в поездку меня и се-

стру, и мы были там на первомайские 

праздники. Я запомнил из этого, как мы 

стояли на балконе, а под нами шёл на 

демонстрацию с красными знамёнами 

и транспарантами горняцкий Кривой 

Рог. 

«Когда я приехала к вам, я тебе рас-
сказывала, что мои отношения с Васей 
не совсем хорошие, но когда я приехала, 
я застала Васю совсем больным, я, ко-
нечно, отнеслась к нему, как положено 
жене к мужу, Васю это очень тронуло, 
потому что он конечно этого не заслу-
живал, и мы помирились, и вот с 5-го 
мая мы с Васей жили даже лучше, чем 
когда либо за все наши 11 лет совме-
стной жизни, но не долго. 22-го июня 
объявили войну...» 

Вася — мой отец Отян Василий Те-

рентьвич. Родился он в молдавском 

селе Бабанка, в 70 км на юг от Кирово-

града. Отян — фамилия его матери, а у 

его отца была фамилия Лашкул. В этом 

селе, расположенном в очень живопис-

ном месте на реке Ингул, и сейчас у про-

живающих там селян, фамилии если не 

Лашкул, то Отян. В 1991 году я с мамой 

и женой поехал впервые посмотреть 

родину отца, и первые две встретивши-

еся женщины были одна Отян, а вторая 

Отян 

Анатолий 

Васильевич 

(13.03.1937 — 

09.12.2012)
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Лашкул. Отец сменил фамилию, когда 

сбежал десятилетним, или чуть старше 

мальчишкой из села в Кировоград, по-

пал в детдом, где уже находилась моя 

мама и назвался Отян, рассчитывая, 

что под этой фамилией его не найдут. 

А его младший брат Владимир, который 

позже попал в этот же детдом, так и ос-

тался Лашкулом... 

«…с первого дня он был мобилизован, 
но я, работая в воинской части, доби-
лась того, что его освободили, но опять 
же не в мою пользу, его командировали 
по отправке семей и тогда он был у вас. 
Я же осталась одна, правда Вася меня 
очень хотел отвезти за Днепро, тог-
да, когда он отвозил те семьи, но я не 
захотела, я думала ехать, но вместе с 
ним. Итак, я осталась совершенно одна 
и не знала, что с собой делать, и тогда 
только 1-го августа Вася вернулся из 
командировки, я была уже собралась 
ехать эшелоном, но в этот же день при-
ехал Вася, и я от этого отказалась. Мы 
остались дома. Эти несколько дней мы 
(я, Вася, дети и тётя) прятались от 
бомбежки в поле, ночевали, а днем были 
в городе, я жила у Васи в гараже в по-
лном сборе, т. е. все вещи и постель, за 
исключением Васиных вещей (он меч-
тал еще вернуться в город) мы забрали 
особой на машину...» 

Я помню много эпизодов довоенных 

лет, но с начала войны я помню очень 

много, почти всё, и с такой ясностью, 

что кажется, что это было вчера, хотя 

то, что было вчера, мне нужно напря-

чься, чтобы вспомнить. Так куда же 

ездил отец? Работая в Облфинотделе 

шофёром, он какое-то имущество, а 

главное семью начальника и его шмо-

тки отвёз, как пишет мама, за Днепро. 

Мама пишет, что от бомбёжек уезжа-

ли за город, но иногда всё же, когда 

оставались дома, вместе с соседями 

прятались в выкопанной во дворе зем-

ляной щели. Немцы в ту пору не бом-

били жилые кварталы, и разрывы уха-

ли на окраине, там, где располагались 

военные объекты. Отец носил на руке 

красную повязку с надписью МПВО 

(Местная противовоздушная оборона) 

и чувствовал себя небольшим коман-

диром. Он в этой связи сделал какое-

то замечание соседу из другого дома, а 

тот будто бы ждал, на ком можно было 

согнать свою злость, и орал во всё го-

рло, что вот, наконец, придут немцы, 

и отца-коммуниста, расстреляют. Весь 

трагизм этой, казалось бы пустяковой, 

истории в том, что сосед был евреем. 

Фамилия его была Теплицкий. Он был 

уже пожилым человеком, до революции 

его семья была очень богатой — вла-

дели мельницами. Я не знаю, как он 

уцелел при коммунистах, но когда при-

шли немцы, которых он ждал, видимо 

надеясь вернуть своё богатство, его 

расстреляли одним из первых. Когда 

я вспоминаю это и многие другие слу-

чаи измены, подлости, предательства... 

мне хочется кричать: «Люди-и-и-и!!! Не 

желайте и не делайте другим зла! Ибо 

это зло обернётся против вас. Возмез-

дие рано или поздно вас настигнет!» Но 

не внемлют люди. Были и в моей жиз-

ни случаи, когда я по недомыслию, или 

даже с благими намерениями, делал 

кому-то зло, но я уже тем наказан, что 

не могу себе этого простить ни сейчас, 

и, видимо, до конца дней вина камнем 

будет висеть на моём сердце. Прости 

меня Боже. Так вот, у Теплицкого было 

На дорогах війни. 

1941 р. Фото Дмитра 

Бальтерманца
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два сына: Шурка, по прозвищу «Хмур-

цун», лет четырнадцати, и Колька, по 

прозвищу «Машка», лет двенадцати. 

Хотя мать у них была украинка, но им 

тоже пришлось несладко. Но об этом 

чуть позже. З-го февраля [здесь опис-

ка, правильно — сентября] мы выеха-

ли из города ночью, в час ночи, а тётя 

ехать с нами не захотела. Тётя — это 

единственная в Кировограде мамина 

родственница по материнской линии. 

Родная сестра моей бабушки. Звали её 

Уля. А бабушку мою звали Соня. Она 

родилась в селе Сентово, в верховье 

реки Ингул, в 10-12 километрах севе-

ро-западнее Кировограда. Сейчас оно 

называется Родниковка. Бабушка ещё в 

детстве потеряла ногу, а умерла в 1922 

году от голода, почти одновременно 

классы, или конверт с вашим именем 

и почтовым штемпелем. Но через 30-

40 лет, ох, как они могут пригодиться!!! 

Итак мы выехали. Машина — Газ АА, 

«полуторка». За рулём отец, мама с 

большим животом (8 месяцев беремен-

ность) с ним рядом. Я с сестрой в кузо-

ве. Машина перегружена. На ней почти 

нет наших вещей, все вещи «хозяина»: 

завоблфинотделом Позаненко. Я укрыт 

его шубой. Едем на восток, в сторону 

Аджамки, Новой Праги, Александрии. 

Позаненко после войны был первым 

секретарём Кировоградского Обкома 

ВКП (б). «Первый» человек в области. 

Кавычки не кавычки, а власть у него 

была колоссальная. Нынешние губер-

наторы могли бы им позавидовать. Но 

и убрать их могли в мгновение ока. Так, 

Позаненко сняли за то, что он не раз-

решил присутствовать на бюро обкома 

корреспонденту газеты «Правда».

«...Мы отъехали 15 км от города и 
машина дальше не пошла, так как тогда 
всю ночь и вообще все время шли дожди, 
мы мокрые, все вещи мокрые, не знали 
что делать. Простояли мы весь воск-
ресный день под ливнем...» 

Дорога — грунтовка и льёт дождь. 

Машину то носит из стороны в сторо-

ну, то она еле передвигается в глубо-

кой колее. Заехали в ложбину. Справа 

лесок, слева поле. Буксуем. Мимо нас 

идут по щиколотку и выше угрюмые, 

уставшие наши солдаты. Мне сейчас 

очень горько об этом вспоминать, и, 

хотя я во многом согласен с концепцией 

Виктора Резуна, нашего разведчика-

предателя, бесстыдно присвоившего 

себе псевдоним Суворов, о причинах 

поражения Красной Армии, но меня зло 

берёт, когда он пишет, что виноваты и 

наши солдаты, якобы не хотевшие вое-

вать. Видел бы он тех солдат, «что под 

берёзами лежат»... Они ещё и толка-

ют воинские машины, которые больше 

наших, это ЗиС 5. И они потихоньку, с 

помощью солдат, обходят нас. Это про 

них песня: «Шли мы дни и ночи, труд-

но было очень, но баранку не бросал 

с дедом. Но большевики уже тогда зна-

ли, что придётся отвечать перед истори-

ей, и о причинах смертей писали совсем 

другие диагнозы. Так, ей поставили ди-

агноз порок сердца, а деду воспаление 

лёгких. Мы об этом узнали через 70 лет, 

когда понадобились их похоронки. Ско-

лько мне пришлось потратить времени 

на поиски всевозможных документов?! 

Хочу посоветовать всем молодым лю-

дям: берегите все свои документы, до-

кументы ваших родителей и их родите-

лей. Это сегодня кажутся ненужными, 

скажем, школьные табеля за 3 или 5 

Кіровоград. 1943 р.
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шофёр. Эх путь, дорожка фронтовая»... 

Мы стоим рядом с машиной, и солдаты, 

увидев беременную женщину и детей 

пытаются помочь, толкают машину, но 

она садится всё глубже, и тогда коман-

диры подгоняют солдат: «Вперёд, не 

отставать». Строя, конечно, нет. Бре-

дут ребятки вереницей и поодиночке. 

И вдруг затряслась земля и прогремел 

страшный взрыв. Отец схватил меня на 

руки, и побежал в лесок, он подумал, что 

началась бомбёжка, а солдаты даже не 

падали на землю, а продолжали идти. 

Это были уже обстрелянные бойцы, 

которые могли различить бомбёжку 

от подрывов на земле и артобстрелов. 

Они показали нам в сторону поля. Там 

поднимался громадный столб дыма, ко-

торый тоже отклонялся ветром на вос-

ток. Отец знал, что там находится аэро-

дром «Канатово», и догадался, что там 

взорвали боеприпасы, чтобы они не до-

стались немцам. Опять и опять солдаты 

толкали нашу машину, но она не дви-

гались с места. Я навсегда запомнил 

этих ребят, которые натужно кричали: 

«Раааз, двааа, взяли! Ещё рааз взяли!» 

Вероятность, что кто-то из них дожил до 

конца войны ничтожно мала, впереди 

у этой пехоты было ещё почти четыре 

года войны. Оставшимся в живых — ве-

чная слава, павшим — вечная память. 

Кто-то из военных сказал отцу, чтобы 

он выбросил к какой-то Фене (я сей-

час понимаю к какой) всё это барахло, 

и тогда он может увезти жену и детей. 

Но отец ответил, что его за это рас-

стреляют. Лучше он машину бросит, а 

мы уйдём пешком. Только через много 

лет я понял смысл этих слов. Если бы 

отец приехал с пустой машиной, его 

бы отдали под суд за утерю госимуще-

ства, а фактически шмоток Позаненко 

(а может он их продал, или припрятал 

для себя. И как это он мог остаться 

живым не довезя имущество? А жена и 

дети? У всех жёны и дети). А там штра-

фбат, позор, судимость и «...если не по-

лучишь в грудь свинец, медаль на грудь 

получишь за отвагу» (Высоцкий). Такое 

это было страшное время, страшная 

власть и страшная мораль. Я ни сколь-

ко не обвиняю отца за его выбор, но по-

ступи он иначе, вся наша жизнь могла 

пойти по-другому, и мы не пережили бы 

того двух с половиной летнего ежедне-

вного ужасного ожидания смерти. Про-

шло уже 60 лет, и я не знаю (опять не 

знаю), как бы я поступил, будучи на его 

месте. Я, уже будучи взрослым челове-

ком, и до самого последнего времени, 

много раз проезжал это место, и если 

ехал один, останавливался, выходил из 

машины и вспоминал тот день. Тот же 

лесок, та же лощина, слева аэродром. 

Только дорога раньше была булыжная, 

позже асфальтовая. Да и машины других 

марок проезжают мимо меня. Над голо-

вой проносятся с рёвом Миги, включив 

на взлёте форсаж. Но для меня время 

останавливалось, и возвращалось в тот 

день — 4 сентября 1941 года. Я опять 

видел всё, что было тогда: и бредущих 

по грязи солдат, и буксующие машины, 

и нас вижу уже со стороны. И першит 

в горле, и щемит в груди. Глядя на се-

годняшних детей, мне кажется сейчас, 

с высоты моих лет, что именно в этот 

день, который разделил мою жизнь 

на до войны и во время войны, закон-

чилось моё детство. Немного забегая 

вперёд, скажу, что когда через неско-

Місто в руїнах. 

Кіровоград. 1944 р.
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лько дней мы возвращались в город, то 

наша машина, вернее, обгоревший её 

скелет, одиноко стояла там же, где мы 

её оставили.... 

«…и тогда Вася говорит: «Бросай 
все и идём пешком», я очень не хотела, 
но пришлось идти, другого выхода не 
было. Прошли мы 5 км до одной дере-
вни, т. к. больше я идти не могла. Это 
было 4-го числа. Утром у проходящих 

стреляли у меня на глазах», ведь он тоже 
был коммунист. Тогда Вася согласился 
и говорит мне: «Ты же смотри, никому 
не говори, что ты еврейка, скажи, что 
ты армянка». Я так и сделала...»

 Деревня называлась Весёловка, не 

знаю, как она сейчас называется. Мама 

потом говорила, что отец поцеловал 

меня спящего, и Валю и ушёл. Я помню 

только, что я проснулся от маминого 

крика. Она стояла на четвереньках на 

пороге входных дверей и истошно кри-

чала, рыдая при этом: «Вася, не уходи! 

Вася не уходи!» Это был уже даже не 

крик, а вопль беременной самки, попав-

шей в капкан. Пусть простит меня моя 

покойная мама за такое сравнение, но 

когда ещё в Кировограде наша кошка 

— Мурка упала в лифтовую шахту ово-

щного магазина и не могла вылезть, 

она кричала оттуда таким же молящим, 

полным отчаяния криком, зовя на по-

мощь. И я её вытащил оттуда. Но мама 

понимала, что уже никто не может её 

вытащить из той пропасти, в которую 

она только падала, и ещё неясно было, 

где конец этой пропасти, и кричала до 

полного изнеможения. Я же увидел в 

метрах пятидесяти от нас отца, бегуще-

го за подводой. Через несколько секунд 

он запрыгнул на неё и уехал на войну. 

С этой секуды наши с отцом судьбы 

разошлись. У него был впереди фронт, 

война, ранение под Сталинградом, го-

спиталь... А у нас оккупация и жизнь 

в постоянном страхе. 

«…Просидела я неделю в деревне... 
Дождь закончился. В деревне пару дней 
никого не было». 

Немцы не умели и сейчас не умеют 

ездить по грязи. Наши дороги, а, вер-

нее, бездорожье задержало немцев. 

Думаю, будь у нас дороги, хотя бы та-

кие, как сейчас, немцы ещё до октя-

бря были бы в Москве. Шутка это из 

серии чёрного юмора. Я знаю, что Ги-

тлер, как и Наполеон, проиграли войну 

в тот же день, когда они её задумали. 

Народ войной победить нельзя. Можно 

на какое-то время иметь успех, но на-

последних красноармейцев я узнала, 
что немцы около города. Я разбудила 
Васю и говорю ему, что, мол, такое 
положение, Вася схватился и говорит, 
идем, но я идти не смогла, он, правда, 
меня просил, что идем, я буду нести 
тебя или детей, а я говорю: «Ты иди, а 
я останусь, я не хочу, чтобы тебя рас-

Німці під Кіровогра-

дом. 1941-1943 рр.
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всегда это невозможно. История тому 

доказательство. Вообще, у Жизни свои 

законы. Человек не может менять за-

коны. Их нужно познавать. Дом, в ко-

тором мы расположились, был на краю 

деревни. И хотя был уже сентябрь, 

хлеб стоял неубранный. Мы с сестрой 

и деревенскими ребятишками пошли в 

поле. Пшеница или рожь, не знаю, была 

выше меня ростом, и мы играли в ней 

в прятки. К нам приближался какой-то 

гул. Мы поднялись и стали смотреть в 

сторону гула. И как-то мгновенно пока-

зался самолёт. Я видел только крылья, 

вращающийся пропеллер и два вспыхи-

вающих на крыльях рядом с ним «цве-

точка». Я ничего не понял, и побежал за 

детьми в деревню. Они всё рассказали 

взрослым, но те и мысли не могли до-

пустить, что лётчик будет стрелять по 

детям. Рассудили так: сверху ничего 

не видно, и немец принял нас за сол-

дат. Но в поле нам запретили ходить. 

Но я много лет уже знаю, что с воздуха, 

даже неопытный глаз, может свободно 

отличить ребёнка от взрослого. Просто 

эта сволочь в самолёте решила поохо-

титься на детей, ну вроде как на зайцев. 

А на следующий день мы были во дворе, 

когда появились два немца. Мы, дети 

не испугались, потому, что это были 

молоденькие, весёлые солдаты, толь-

ко форма и оружие у них были другие. 

И лица какие-то другие, не наши. Не 

могу объяснить, но и здесь, в Германии, 

мы почти безошибочно узнаём своих 

по внешним признакам. И нас узнают. 

Нет надобности описывать их внешний 

вид. Они были такими, какими мы мно-

го раз видели в фильмах. Стоя на сере-

дине двора, они потребовали: «Матка, 

курку, яйка давай». Никто не побежал 

им нести «курку, яйка». Взрослых по-

моему, во дворе не было. Тогда они с 

хохотом попытались поймать кур, но у 

них ничего не получилось, и сняв с плеч 

автоматы, они несколькими очередями 

настреляли себе штук 5-6 кур. В общем, 

стандартная картина, много раз опи-

санная в книгах и показанная в кинофи-

льмах. Затем они опустились в погреб 

и вылезли оттуда с перепачканными 

сметаной лицами, и, глядя друг на дру-

га, хохотали. Смеялись и мы. Немцы 

также быстро исчезли, как и появились, 

наверное, побежали догонять своих. 

А так беззаботно хохочущих немецких 

солдат, я больше не помню. Скоро, 

очень скоро им будет не до хохота. 

«…и пришла в город, а дети остались 
в деревне, я зашла к тёте, она очень 
обрадовалась и говорит, приходи в го-
род, немцы никого не трогают, а даже 
к евреям лучше относятся, чем к русс-
ким. Я, правда, ей сказала, что мне ка-
жется, что это временно, но всё же я 
пошла домой, квартира моя была взор-
вана /…/ сделали переворот, но забрали 
очень мало, кое-что из Васиных вещей. 
Соседи мне помогли перенести детей 
и кое-какие мои вещи. Все, что у меня 
было, пропало на машине, но некоторые 
платьица остались. Приехала я в город. 
Через неделю объявили всем евреям на-
деть повязки, не ходить по улицам, не 
бывать на базаре, но я всему этому не 
подчинялась и ходила себе, где мне взду-
мается. И вот 20-го сентября я должна 
была родить, ты можешь себе предста-
вить, что я рожала совершенно одна, 
и даже не могла слова изо рта выпус-
тить, потому что в коридоре, в другой 
квартире, жил немецкий офицер. Когда 
я почувствовала, что ребенок идет на 

«Біля скинутого на 

землю Кірова». 

Кіровоград. 1941 р.
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свет, я выползла в коридор на четвере-
ньках и стукнула соседке в дверь, она 
зашла ко мне /но ребёнок уже родился/, 
она перерезала сама пуповину, итак 
это существо начало жить...» 

Когда я сейчас читаю эти строки, 

меня переполняет жалость к своей 

маме. Не могу описать своих чувств, 

просто предлагаю всем, кто прочитает 

это, закрыть на минутку глаза и пред-

ставить, если это возможно, свою мать 

в таком же положении, рожающую, мо-

лча ползущую на четвереньках по кори-

дору, и тогда только немного поймёте 

весь ужас её тогдашнего положения. 

— так мы её называли, была человеком 

необычной судьбы. Она была сослана 

на север со всеми своими родичами-ку-

лаками. Все они там сгинули, а ей уда-

лось каким-то образом спастись. Она 

никогда никому об этом не рассказыва-

ла, хотя при немцах могла бы получать 

какой-то паёк и какие-то льготы, как 

репрессированная советской властью. 

Маме моей она доверительно расска-

зала, что в Гулаге она жила с каким-то 

начальником, и он помог ей оттуда бе-

жать. Но всю жизнь я поражаюсь тому, 

что эта женщина, обиженная советской 

властью, совершенно искренне ждала 

прихода Красной Армии, или как тогда 

говорили, наших. А ведь узнай наши о 

её кулацком прошлом, и ей бы опять 

быть там, откуда она сбежала. Хотя 

жизнь у неё тоже была горькой. Уже 

после войны её дочь Нила умрёт ещё 

совсем молодой девушкой от тубер-

кулёза. Сейчас кое-где можно встре-

тить досужие рассуждения, что народ 

украинский из-за недовольства боль-

шевиками не желал победы Красной 

Армии. Всё это ложь. Были подонки и 

мерзавцы, которые служили в полиции, 

участвовали в расстрелах и как могли 

помогали фашистам. Это в большинст-

ве своём, бывшее хулиганьё, пьянчуги, 

воры и т. п. Но таких было относительно 

немного. Приведу один пример. Нача-

льником кировоградской полиции был 

назначен некий Колька М. Не называю 

фамилию, чтобы не ошибиться. Это 

был хулиган, алкаш ещё с детства. Из 

школы его выгоняли за неуспеваемость 

и недисциплинированность. И вот, ко-

гда он был уже при своей «высокой» 

должности, к нему привели пойманную 

девушку-еврейку. Она была красави-

цей и круглой отличницей в школе, из 

тех о ком говорят — гордость школы. 

Полицаи доложили ему, что она сама 

попросилась к нему на приём. Когда 

она зашла, он увидел в ней свою одно-

классницу, но не подал вида, что узнал 

её, и спросил, чего она хочет. Девушка 

со слезами стала просить его, чтобы 

А ведь это было только начало нашей 

жизни «при немцах», как мы тогда и по-

сле говорили. Я не знаю, где я с сестрой 

находился это время, но когда я пришёл, 

мама сказала, что это моя сестричка 

Тамарочка, по имени отцовой сестры. 

Я не запомнил лица своей младшей се-

стрички, но когда в 1968 году у меня ро-

дилась дочь Римма, мама посмотрела 

на неё и сказала, что она очень походит 

на не живущую сейчас из-за той про-

клятой войны Тамарочку. Соседку, пе-

ререзавшую пуповину, звали Полина. 

Она была тихая женщина. У неё была 

дочь Нила, и в то время ей было лет 15. 

Это Нила 30 сентября спасла от смерти 

мою старшую сестру Валю. А тётя Поля 

В Кіровограді. 

1942 р.
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он дал команду отпустить её, ведь он, 

Коля, знает её. Но тот сказал: «Ага, 

жидовка, сейчас ты просишь меня от-

пустить тебя. А раньше в мою сторону 

и не смотрела. А ну, хлопцы, отведите 

её в гараж, и хором трахните её». Она 

разрыдалась, а он наслаждался её от-

чаянием и беззащитностью. Поиздева-

вшись над ней, её расстреляли. Мама 

всё это слышала от самой этой девуш-

ки, когда была арестована. При маме 

её и отвезли на расстрел. Справедли-

вости ради, надо сказать, что попадали 

на службу в полицию в общем и не пло-

хие люди, по принуждению или из-за 

куска хлеба. Они, как могли, пытались 

вести себя как порядочные люди, но их 

повязали с преступниками кровью, и им 

уже советский суд, как правило, давал 

25 лет, и редко кто потом дожил до «хо-

лодного лета 1953» и до 1956 года, ког-

да объявили амнистию.

«…Я же в этот день встала и начала 
все делать, потому что никого не было, 
а детки тоже еще были маленькие. 
С тетей мы договорились, что она ко 
мне заходить не будет, а только я хо-
дила к ней. Она сама мне это предложи-
ла, я, правда, до этого не додумалась, но 
всё же согласилась. Так мы жили до 30 
сентября. 30 сентября я пошла за 7 км, 
достать молока, потому что в городе 
ничего не было. И вот я возвращаюсь и 
вижу, что везут людей; женщин и де-
тей, мужчин забрали раньше, я дога-
далась, в чем дело. Когда я стала дохо-
дить до своих ворот, меня встретила 
одна женщина, она жила у нас во дворе, 
а потом ее муж стал полицаем и она 
выбралась, и говорит: «Скорей прячься, 
потому что евреев расстреливают». 
Но я сказала, что никуда прятаться не 
буду, ничего не поможет, и пошла к себе 
в квартиру. Через час пришла полиция. 
Как раз у меня была одна из дочек Бро-
унов. Ты их не знаешь — еврейка, и го-
ворит мне: «Маня, собирайтесь, пойдем 
вместе», а я сказала ей, что у меня всё 
белье мокрое, и я пойду, когда высохнет 
белье. В это время прибежала её сест-

ра и говорит: «Идём, за нами уже при-
шли», и они ушли, а я осталась и думаю, 
что, мол, я пойду позже, пусть, мол, за 
мной придут отдельно. Валечка была 
на дворе и её забрали вместе с еврейс-
кими детьми, но русские соседи (Нила) 
начали кричать, что она русская, куда 
вы ее берете и её отпустили...» 

Я тоже был во дворе и всё это ви-

дел. Мама называет фамилию Броун, 

но у одной из их дочерей была по мужу 

фамилия Резницкая. Муж её был на 

фронте. У них было двое детей. Сын 

Толик был моего возраста, а дочь Поля 

— ровесница моей сестры, то есть на 

4 года старше. Помню, что она разби-

ла мне кирпичом нос из-за того, что 

я ломал её домики из песка. За дело, 

значит. Так вот, когда уже их грузили на 

машины, крытые брезентом, Толик бил-

ся на руках у матери, и кричал: «Мама, 

я жить хочу». Не знаю, как он узнал, что 

их повезут убивать, но его крик до сих 

пор стоит у меня в ушах. После войны 

вернулся без ноги их отец. Я его часто 

видел до самого последнего времени, 

и каждый раз переживал виденное в 

сентябре 1941-го. Я иногда порывался 

рассказать ему, но останавливал себя 

вопросом — а зачем? Причинить ему 

боль? Он и так её много перенёс. Все-

го увиденного, услышанного в то время 

На околицях Кірово-

града. 1943 р.
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и о том времени, не рассказать. В этой 

связи хочу поделиться сомнениями на 

счёт Бога. Я бы в него поверил, если 

бы кто-нибудь дал мне вразумительный 

ответ на вопрос: чем провинились перед 

ним дети, что он не защитил их от смер-

ти. Мне иногда отвечали, что за грехи их 

родителей. Но это объяснение не лезет 

ни в какие ворота. Ведь живы дети Бор-

мана, Гесса, Айхмана (Ейхмана) и мно-

гих других фашистских преступников. 

Правда, мне говорят, что бог не нужда-

ется в чей-то вере. А у меня возникает 

ещё больше вопросов. Ну да Бог с ним, 

с Богом. А в одном из соседних домов 

жила семья, где отец двоих детей был 

русским, а мать еврейка. Когда её заби-

рали, он не отдавал детей, но их силой у 

него забрали, погрузили вместе с мате-

рью на машину и повезли на смерть, то 

он догнал машину, запрыгнул в кузов, и 

ушёл в небытие вместе с ними. Не мог 

этот человек допустить, чтобы он жил, 

а его жена и дети погибли. «С той поры 

любовь и смерть повсюду ходят нераз-

лучно, словно сёстры» (М. Горький). 

Тогда пом. начальника полиции говорит: 
«Хорошо, если кто-нибудь придет про-
верять документы, скажите, что я уже 
проверил» и зашёл к соседям (от них по-
ступило заявление) и говорит: «Она, 
армянка, а не жидовка», — и ушли. Но 
сидеть дома мне нельзя было, пото-
му что все соседи говорили, что если 
она не жидовка, почему она прячется, 
и я вынуждена была пойти работать. 
Я устроилась в немецкой воинской час-
ти на кухню».

Эта воинская часть находилась на 

углу улиц Ленина и Калинина, там, где 

после войны, и сейчас были НКВД, 

МГБ. КГБ, а сейчас тоже какой-то «Без-

пеки» Украины. Там одним из поваров 

был немец, который иногда подкарм-

ливал детей работниц. Но нам было 

странно, почему, когда мы кушаем, он 

сидит напротив нас и плачет. Мне мама 

объяснила, что он человек верующий, 

баптист, и у него в Германии остались 

пятеро малых деток. Я тогда не пони-

мал, что такое баптист, но запомнил 

это слово с уважением. И когда я уже 

работал, а партийные органы всячески 

издевались над баптистами, у меня воз-

никал внутренний протест. Кроме этого, 

этот немец показал, что не все немцы 

плохие. Но это уже другая тема. 

«…с таким расчётом, чтобы не по-
йти в гражданское учреждение, где 
много местных жителей; меня могут 
знать. Я работала, кое-как жила. Ма-
нюша, мое письмо скорее похоже на 
отчёт, чем на письмо, поэтому ты меня 
извини, ведь ты просила написать всё, 
и я пишу вcё, как было. Милая, ты мо-
жешь себе представить, какое было мое 
состояние, каждую минуту, каждую 
секунду ждать, что за тобой придут, 
и с какой целью. Я была почти полуи-
диотом, но нужно было крепиться, и я 
крепилась. Однако, скоро меня на улице 
увидел бывший шофёр Облисполкома, 
а меня он знал, так как я работала в 
Обкоме партии, он же теперь был в Ге-
стапо агентом и меня арестовали, ото-
брали документы, но меня выпустили, 

«…Ровно через три дня за мной при-
шла полиция, стала у меня спрашивать 
документы, я конечно, сказала, что па-
спорта у меня нет, мол, я его утеряла, 
то они потребовали у меня брачную, ко-
торую я с перепугу также не могла на-
йти, да что вообще, что мне могла дать 
брачная, когда там тоже было мое на-
стоящее отчество и фамилия девичья. 

Кіровоград. 1943 р.
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документы остались, последствия это-
го я понимала и поэтому начала дейст-
вовать, я связалась с кое-какими людь-
ми и мне сказали, что для этого нужны 
деньги. У меня ещё остались Васины 
вещи, которые я продала за 12 тысяч 
рублей, и этим я откупилась. Мне от-
дали документы, и я снова стала жить. 
Но как жить... ты сама понимаешь. 
О моральном моём состоянии я больше 
писать не буду, ты сама можешь по-
нять. И вот через несколько месяцев, в 
4 часа утра меня снова арестовали. 
В это время уже ничего нельзя было 
сделать, и я была в полной уверенности, 
что меня расстреляют, но судьба сде-
лала совсем другое... 28 человек подписа-
лось, что я не еврейка и не коммунистка. 
Были мне допросы, вели все время следс-
твие. Милая моя Манюша, ты можешь 
меня понять, когда всех остальных евре-
ев расстреляли, а мне по секрету сказа-
ли, что, мол, меня должны расстрелять 
через два дня, и меня однажды ночью 
вызвали вместе с ними, чтобы увезти 
на расстрел, но меня один мужчина-по-
лицай вернул: «Ты куда, дура, прёшься, 
это не тебя вызвали». Я так до сих пор 
не знаю, или я что-то не дослышала, или 
он просто решил меня спасти. Говорили 
потом люди, что он был подпольщиком. 
Детей в это время прятали люди, и они 
тоже хорошо настрадались. Один раз в 
тюрьму привезли двух еврейских детей, 
и кто-то сказал, что это мои дети. 
Я стала кричать и просить показать 
мне их, и когда мне их показали, я уви-
дела, что это не мои. А этих деток ра-
сстреляли на второй день. Мне предла-
гали бежать, но бежать я не решилась, 
так как, ты ведь знаешь, что опыта у 
меня ещё в этом не было. Я осталась в 
тюрьме, и, когда меня вызывали, я де-
ржалась очень стойко и вводила их всё 
время в заблуждение и меня выпустили. 
Я ещё пробыла дома с детьми З дня, и 
тогда мы скрылись. До входа к нам ча-
стей Красной Армии, мы уже в город с 
детками не появлялись. Я в начале пись-
ма тебе писала, что жена полицая мне 

сказала. Вот этот полицай помог мне 
сделать паспорт, и я у них находилась 
до вступления наших войск. И так я ос-
талась с детками жива, а девочка ма-
ленькая, которую звали Тамара, у меня 
после З месяцев от рождения умерла, 
так как я начала работать, а Валюша 
за ней смотрела, ну и в следствие от 
этого присмотра она, конечно, умерла, 
но конечно более важно было сохранить 
этих двух чем ту одну, а положение 
было такое — или — или». 

Я помню, Валя давала девочке хле-

бную мякину через марлю, а она её пе-

рестала сосать. Подошёл сосед Колька 

«Машка» и говорит сестре: «Шо ты ей 

тычешь, она уже давно здохла». Так у 

меня не стало младшей сестрички, ко-

торая и после смерти не знала покоя. 

В чём же она провинилась перед тобой, 

Господи? В 60-70-х годах в Кировогра-

де снесли все старые кладбища для 

застройки микрорайонами. На месте 

Тамарочкиной могилки стоит здание 

Автоинспекции. И сегодня, сажая цветы 

или лук возле жилых домов, люди 

выкапывают человеческие черепа и ко-

сти. 

«…Итак, моя милая, мы сейчас 
живём, я работаю, детки учатся. Из 
партии меня исключили, так как я была 

Румунські офіцери 

в Кіровограді. 

1941-1942 рр.

Жертви війни. 

1941-1942 рр.
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на оккупированной территории. Одно я 
могу тебе сказать, моя милая, что то, 
что я осталась здесь, хоть я и жива, 
меня очень мало радует, конечно, я себя 
очень плохо чувствую, то доверие, какое 
я имела раньше, я его уже не имею, но, 
очевидно, такова моя судьба, из пись-
ма ты понимаешь, что я не виновата. 
Я работаю в Сахаротресте, живу, ну 
как тебе сказать, как тысячи других 
людей в это время, не совсем хорошо и 
не плохо. Голодать не голодаем». 

Здесь мать явно говорит неправду, 

наверное, для того, чтобы не расстраи-

вать сестру: мы очень голодали до 1946 

года, а наедаться я стал только в 1951 

году, когда поступил в техникум.

«…но трудновато, но надеюсь, что 
все это улучшится, ведь война идет 
к концу. Ещё немного напишу тебе 
о Васе». 

пленных красноармейцев, сопровожда-

емую немцами с лающими и рвущимися 

с поводков немецкими овчарками. Вале 

чьё-то лицо показалось знакомым, и 

она во весь голос крикнула: «Папа!!!» 

Колонна — человек 200 — вдруг оста-

новилась и посмотрела в нашу сторону. 

Это усилило лай собак, натасканных на 

людей, и крики немцев: «Фор! Шнель!» 

(Вперёд! Быстрей!). И сейчас у меня 

слёзы на глазах от воспоминания. 

А что перевернулось в душах у солдат, 

услышавших это «папа!!!»? А это толь-

ко один эпизод из многих. Помните пе-

сню «...но я жила, жила одним тобою. 

Я всю войну тебя ждала». Это и про 

нас. Недаром песня была очень популя-

рна после войны. 

«Конечно, со вступлением наших ча-
стей я ждала, что сразу приедет Вася. 
Но он не приехал с первыми частями. 
Только 30 марта я получила письмо на 
имя Горисполкома, Вася просил Горис-
полком разыскать его семью, т. е. нас, и 
Горисполком разыскал и принес мне это 
письмо, я, конечно, очень обрадовалась, 
если признаться по правде, то все эти 
три года все мои мечты, всё мое жела-
ние жить и вся борьба была ради него, 
я даже говорила, что, если бы я знала, 
что Васи нет, то я бы не так уж крепко 
боролась за жизнь... «Как я выжил, бу-
дем знать Только мы с тобой, — Просто 
ты умела ждать, Как никто другой» 
(К. Симонов). Я ему ответила, и мы 
стали переписываться. Я от него по-
лучала очень хорошие письма, он писал, 
что приедет в конце мая, потом в сен-
тябре, и у меня вкралось сомнение, и я 
ему стала писать, что мне не верится, 
что его не отпускают с работы, а он 
писал, что ничего подобного, он только 
и думал о том, как бы нас разыскать и 
приехать к нам». 

Что касается письма, то продолжать 

нечего: дальше идёт сугубо личная 

тема, которая мало кому интересна, 

кроме родных и близких. Поэтому я рас-

скажу несколько эпизодов из той, воен-

ной, жизни. Если я где-то повторяюсь, 

Мы всю войну ждали отца, и только 

с ним для нас было связано слово ПО-

БЕДА. Был такой случай: летом 42 или 

43 года мы с Валей болтались в горо-

де, где нам было безопасней, чем дома. 

Там нас никто не знал, а во время облав 

для угона на работу в Германию хвата-

ли уже девушек и юношей, а детей не 

трогали. В Кировограде протекает река 

Ингул, через которую был ещё до рево-

люции построен каменный мост. Мы с 

Валей шли по мосту, и догнали колонну 

Полонені радянські 

солдати. Центральна 

Україна. 1941 р.
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простите меня. Я последнее время так 

обдумывал эту тему, что не знаю, писал 

я об этом или просто думал.

В КИРОВОГРАДЕ 

СПАСЛИСЬ ВСЕГО 

НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК

Некоторое время до войны отец мой 

работал на пивзаводе. Там бухгалте-

ром работал Василий Михайлович Ма-

клаков. Он не был призван в армию по 

инвалидности. У него не было ноги. Пи-

взавод при отходе наших войск не был 

взорван и при немцах работал. Правда, 

я не знаю какую продукцию он выпус-

кал. Директором был назначен фолькс-

дойч — русский немец, ранее работав-

ший здесь же. У Маклакова была жена 

еврейка и двое маленьких сыновей, 

подлежащих расстрелу. Но директор 

завода не отдал их, так до конца войны 

они где-то прятались. Я знал Василия 

Михайловича. Он после войны много 

лет работал на швейной фабрике, где 

в плановом отделе работала моя жена. 

Знал я и его старшего сына, который 

работал зам. директора Радиозавода и 

погиб, не дожив ещё до 50 лет: перебе-

гая дорогу, попал под машину. А поза-

вчера, 28 марта 2001 года, я был на по-

хоронах в Вюрцбурге. Хоронили нашего 

земляка — кировоградца Любарского 

Леонида Яковлевича. Вюрцбург — это 

уже в Баварии, за 120 км. от Франкфур-

та. Он много лет проработал шофёром в 

тресте, где работал я. Ему было 75 лет. 

В молодости он был угнан в Германию. 

Светловолосый еврей, поэтому остался 

жить. Но после того, что он пережил в 

Германии, родная советская власть за 

«сотрудничество с немцами» отправи-

ла его в качестве наказания работать в 

шахты, где он работал 2 года по пояс в 

воде. Честное слово, не знаю, что уже 

брать в кавычки. Пишу это и думаю, что 

наша реальная жизнь смотрится ино-

гда нереально. И её, наверное, точнее 

отражали Пикассо и Дали. Леонид Яко-

влевич был хорошим, добрым челове-

ком. Сколько я его помню, при встрече 

всегда улыбался. А сын его сказал, что 

немцы продлили ему жизнь сейчас на 

столько, сколько он здесь сейчас жил. 

На 6 лет. Рак простаты. Земля ему пу-

хом. Знаю ещё одну женщину — Полину 

Глезер (по мужу), которая сейчас живет 

в Берлине. 12-летней девочкой она во 

время массовых расстрелов в Киро-

вограде где-то запряталась. А потом 

один полицай посоветовал ей сменить 

фамилию на украинскую и отвёл её на 

пункт отправления в Германию. Таким 

образом она избежала смерти. Попала 

она к бауэру — крестьянину, значит, в 

работницы. Относились хозяева к ней 

неплохо. Когда наши войска заняли эту 

дорф — деревню, «доблестные пьяные» 

солдаты начали, как и немцы у нас, ра-

сстреливать животных — потехи ради. 

Хозяин с хозяйкой хотели их защитить, 

за что поплатились жизнью. Полина за-

прятала их сына и сказала, что больше 

никого в доме нет. Потом она уехала до-

мой. Стала музыкальным работником 

и много лет работала в детских садах. 

В конце 80-х она разыскала по старому 

адресу спасённого ею, уже человека в 

годах, крестьянского сына. Стала с ним 

переписываться. А когда она приехала 

в Германию на ПМЖ (постоянное место 

жительства) они встретились. О каждой 

Кіровоград. Інгул. 

Грецька церква. 

1942 р.
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такой судьбе можно писать романы. Но 

для этого нужен Толстой, а не я. 

На минуту отвлекусь. Знал я отца 

Полининого мужа. Свёкра. Я работал в 

1956-57 годах в ремстройтресте масте-

ром, а потом прорабом. Прорабом был 

и Глезер Абрам Исакович. В моих гла-

зах (мне было 19 лет) он был глубоким 

стариком. А было ему лет 50. Говорил 

он с сильным местечково-еврейским ак-

центом, а лексикону его мог позавидо-

вать любой одесский портовый грузчик 

или извозчик. Я и сейчас восхищаюсь 

тем, как на требование управляющего 

трестом В.Г. Перстка улучшить работу 

его участка, а не то мы не получим пе-

реходящее красное знамя, А.И. Глезер 

отвечал: «А на ё-ной матери мне нужно 

Ваше красное знамя». Это хотя и было 

уже при Хрущёве, но за такие слова мо-

жно было схлопотать срок. Обо всех не 

расскажешь. 

Мой рассказ будет не полным, если 

я не расскажу, когда и как освобождали 

Кировоград, и как мы жили до конца 

войны. Немецкая пропаганда врала о 

том, что Москва давно ими взята, и мно-

гие верили этому, так как другой инфо-

рмации практически не было. Но, так 

или иначе, а правда всё равно доходила 

до людей. Так, однажды, немцы притих-

ли и приспустили свои знамёна там, где 

они были вывешены. Вот тогда мы 

услышали, как люди шёпотом переда-

вали друг другу слова: «Сталинград, 

траур». Это у немцев был траур по по-

воду разгрома под Сталинградом. А ле-

том 1942-го через Кировоград несколь-

ко дней шли обозы и масса людей, 

сопровождаемых полицаями. Тогда 

впервые прозвучало для меня слово 

«беженцы». Люди тогда говорили, что 

это беженцы из-под Курска и Белгоро-

да. Я нигде не встречал в литературе об 

этих беженцах, но мне кажется, что 

немцы, готовя наступление под Курс-

ком и Белгородом, эвакуировали отту-

да людей. Какой в этом для них был 

смысл, я не знаю, и если кто-то знает об 

этом, прошу мне сообщить. Участились 

полёты наших самолётов даже днём. 

Помню, как летом 1943 года, на боль-

шой высоте пролетел наш бомбардиро-

вщик в сторону юго-востока, но то ли у 

немцев было уже туго с истребителями, 

то ли ещё что-то, но тот самолёт благо-

получно скрылся за горизонтом, сопро-

вождаемый крохотными облачками, об-

разующимися от разрывов зенитных 

снарядов. А ночью, вообще, почти еже-

дневно (еженощно) светили прожекто-

ра и хлопали зенитки. Помню, один не-

мецкий офицер, одетый в ССовскую 

форму, стрелял из своего пистолета по 

самолёту, пойманному прожекторами в 

свои перекрестья. Стоявшие рядом 

люди смеялись. Немец тоже смеялся. 

Немец был или просто дурак, или кура-

жился. Я ни разу не видел, чтобы сбили 

наш самолёт. Было ещё много кос-

венных признаков, что у немцев дела на 

фронте идут неблестяще. Так, они пе-

рестали кормить своих союзников — 

румынских солдат, и те ходили по до-

мам за подаянием. А то могли и шутки 

ради убить румына, якобы за наруше-

ние комендантского часа. У многих лю-

дей румынские солдаты ассоциирова-

лись не как наши враги и союзники 

немцев, а как их же жертвы. А зимой 

1943-44 года они вообще были демора-

лизованы, холодные и голодные они 

Паршин Костянтин 

Дмитрович. 

На звороті фотокар-

тки напис: «Родной 

семье на память 

19.10.43 г. из-за Днеп-

ра». Загинув у бою під 

Лелеківкою

Атака під Кіровоградом. 1944 р.
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сами говорили, что не хотят воевать. 

Ходила тогда песенка: «Гитлер дал вой-

скам приказ. За неделю взять Кавказ, 

А румыны не тавой, На каруцу (телегу) 

и домой». И в конце декабря немцы на-

чали готовиться к отступлению. Хочу 

объяснить, что место, где мы жили, 

было очень важным в транспортном от-

ношении. Здесь Т-образный пере-

крёсток двух улиц: Пушкина и Островс-

кого. На запад была только одна дорога 

по улице Пушкина, но войска шли и по 

ул. Островского, потому что на ней был 

один из мостов через Ингул. И вот 

здесь, несмотря на хвалёный немецкий 

порядок, постоянно возникали пробки 

из машин, танков, обозов, пушек и все-

го остального военного имущества. 

Мосты к тому времени были заминиро-

ваны. Несколько легковых машин пыта-

лись проехать по льду реки, но 3 из них 

провалились, и потом ещё 2 года их 

остовы торчали из воды. А одна немец-

кая танкетка (бронемашина на гусени-

цах) решила проскочить через дворы 

огородами и угодила, на радость и смех 

наших людей, в яму, которую сами 

немцы выкопали и использовали, как 

туалет. Получился противотанковый со-

ртир. Немцы успели её вытащить толь-

ко за день до прихода наших войск. За 

несколько дней до прихода наших 

немцы начали жечь город. На централь-

ной, самой красивой улице подожгли 

все многоэтажные дома. С нашей улицы 

хорошо видно было, как они горят. Жу-

ткое зрелище продолжалось днём и но-

чью. А возле нас подожгли просорушку, 

ещё дореволюционной постройки. По-

сле освобождения приспособили там 

рыбную коптильню, и постоянный дым, 

смешанный с запахом рыбы, доставал 

нас и в 22-й школе, где я учился уже в 

1947 г. В пятидесятых годах там постро-

или хлебозавод-полуавтомат, а позже 

его приспособили под кондитерский 

цех, где многие годы выпускались 

самые вкусные торты в городе. Когда 

горела просорушка, люди, живущие в 

примыкающем к ней доме, пытались не 

дать пламени перекинуться на их жильё. 

Их тёмные силуэты подсвечивались 

пламенем пожара, и это было какое-то 

магически завораживающее, красивое 

и жуткое зрелище. Люди передавали 

друг другу вёдра с водой, лили на огонь, 

вода мгновенно испарялась, и облако 

пара окутывало людей, и это казалось 

чем-то нереальным. Им удалось спасти 

свои квартиры. Все знали, что Красная 

Армия недалеко. Я слышал, как наша 

соседка, тётя Галя Ковтун, сказала 

моей маме, что наши уже в Знаменке. 

А этот крупный железнодорожный узел 

находится всего в 30 км. от Кировогра-

да (по прямой). Это было 5 января. 

А ночью мне приснился сон. Я, как Гул-

ливер, лежу на кровати, а подо мной 

заснеженное поле, по которому бегут 

крохотные наши солдаты. Их очень мно-

го, все они в серых шинелях и с винтов-

ками со штыками. Я смотрю на них и 

боюсь упасть с кровати на их штыки. 

Этот сон, как и некоторые другие сны, 

снился без изменений мне много раз, 

последний — пару лет назад. Мне было 

62, а во сне я опять себя вижу как бы со 

стороны шестилетним мальчиком, боя-

щимся упасть на штыки солдат. В моей 

жизни есть пяток «стандартных» снов, 

Будинок на вулиці Ча-

паєва, що майже зго-

рів під час визволення 

Кіровограда. Про 

нього згадує А. Отян. 

Фото грудня 2013.
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очень интересных и периодически по-

вторяющихся, да так, как будто это реа-

льность. Сны — моя вторая жизнь, и я 

когда-нибудь о них расскажу, но то был 

первый из таких снов. Последние дни 

перед уходом немцев мы ночевали 

дома, а днём уходили куда-нибудь, так 

как нас предупредили, что сейчас поли-

цаи рыскают по домам и подбирают ос-

тавшихся в живых. Нам потом соседи 

говорили, что за нами два раза днём 

приходили. За 3 или 4 дня до своего 

ухода немцы открыли склады, которые 

находились напротив церкви, где сей-

час находится плавательный бассейн. 

Мать оттуда приволокла на себе мешок 

пшеницы и мешок жёлтого сахара-

сырца, противного на вкус, но сахара. 

А сестра наносила стеклянных банок, 

тоже с этих складов. А перед этим мама 

притащила тушу телёнка, погибшего 

при бомбёжке. Надо было видеть эту 

картину: мать моя маленького росточ-

ка, наверное, 150 см, и на ней мешок с 

пшеницей. Ну точно муравей, тащащий 

груз больше него размером. Так мы 

были с продуктами. Готовила мама но-

чью, а утром мы уходили из дому. И вот 

наступило 6 января 1944 года. Я мотал-

ся на улице возле соседского дома, а 

мама была в этом доме у соседки тёти 

Дуси с немецкой фамилией Шрок. У неё 

был муж немец, и его перед войной 

НКВД расстреляло, как немецкого шпи-

она. Перед воротами остановился не-

мецкий танк. Из него вылез громадного 

роста танкист — эсэсовец и пошёл в 

дом к тёте Шуре. Я из любопытства 

пошёл за ним. Немец зашёл в квартиру 

и начал прощаться с тётей Шурой. Он, 

оказывается, в 1942 году квартировал-

ся у неё, а так как она говорила на не-

мецком, у неё с немцами были хорошие 

отношения. Мама, думая, что немец не 

понимает по-украински, сказала: «Щоб 

ти туди не доїхав, i обратно не поверну-

лся, зараза». Немец не понимал по-

украински, но, видимо, догадавшись по 

«доброжелательному» тону матери, за-

сверкал глазами, и с вопросом: «Вас 

ист дас зараза?» — стал расстёгивать 

пистолетную кобуру. Тётя Дуся стала 

объяснять немцу, что мать ничего пло-

хого не сказала, что по-украински «за-

раз» значит сейчас. Немец с трудом ус-

покоился, вышел, хлопнувши дверью, а 

тётя Дуся стала ругать мать. Не хочу 

здесь приводить её слова, но они хотя и 

были грубыми и обидными, но справед-

Малюнки 

невідомого 

хлопчика, 

який жив на 

вулиці Биковій 

у Кіровограді. 

1944 р.
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ливыми. В январе день короткий, и ког-

да стемнело, пришла сестра, и мама 

решила идти домой. Мы хотели пройти 

через улицу, там была пробка, гул дви-

гателей, крики на гортанном немецком 

языке. Вдруг над нашими головами ра-

здался свист чего-то летящего. Мама 

рванула нас обратно во двор, и этот 

рывок, видимо, в очередной раз спас 

нам жизнь. Раздался взрыв, а за ним 

вопли, по-видимому, раненых немцев. 

Ворота, за которыми мы были в ту секу-

нду, были старинными, сделаны из тол-

стого железа, и украшенные массивной 

ковкой. А взорвалась, по всей вероят-

ности, противопехотная мина, я позже 

осмотрел ворота, они были все во вмя-

тинах и царапинах от осколков. Мы по-

бежали через двор и увидели, что на 

улице Чапаева горит большой дом. Он 

после войны был восстановлен для ра-

ботников Сахсвеклотреста, где работа-

ла мама. Он и сейчас стоит — второй от 

ул. К. Маркса [ул. Большой Перспектив-

ной]. Мы пролезли сквозь дырку в забо-

ре в свой двор и пошли домой. Нас в 

коридоре увидела соседка и позвала к 

себе. Окна их квартиры были застав-

лены подушками. Они полагали, что это 

их может защитить от осколков или 

шальных пуль. Но мама забрала нас в 

нашу комнату, придвинула массивный 

стол, сделанный отцом (этот стол прос-

тоял у мамы до 1993 года) и посадила 

нас под стол, тоже таким образом наде-

ясь спасти от пуль и осколков. Она нас 

покормила и уложила спать, там же под 

столом, а сама растопила плиту и стала 

готовить кушать на завтра. Ведь се-

годня была ночь перед Рождеством. 

Мама была неверующей, но чтобы не 

вызывать подозрений, всегда отмечала 

православные праздники. И когда ей 

было страшно, она просила Бога спасти 

её и детей. Я через много лет спраши-

вал маму, какому Богу она молилась, 

на что мне она отвечала, что Бог один 

для всех. В кинофильме «Два бойца» в 

финале звучит замечательная песня 

защитников Ленинграда, которую поёт 

Марк Бернес: «...Весь день и ночь, в 

огонь и дым гремела канонада...» Вот 

под такую канонаду я и проспал Рожде-

ственскую ночь. Утром мама дала нам 

под стол праздничный завтрак: варёную 

пшеницу с сахаром — кутью и пирожки 

с тыквой — плачинды, которые она но-

чью приготовила. Вдруг без стука рас-

пахивается дверь, и соседка, Ковтун 

Галина, закричала восторженно:  «Маня, 

наши пришли!» Мы все побежали на 

улицу, и первое что я увидел возле 

наших ворот, — это женщины, пови-

сшие на первом попавшемся солдате. 

Это был совсем мальчик: «...Мальчиш-

ки, мальчишки, Вы первыми ринулись в 

бой, Мальчишки, мальчишки, Страну 

заслонили собой…» Он устало улыбал-

ся, а они целовали его и плакали приго-

варивая что-то вроде: «Родные вы 

наши. Пришли наконец». Он вырвался 

от них и пошёл дальше. А они поймали 

следующего. Я много раз видел и в до-

кументальных и художественных филь-

мах сцену встреч солдат-освободите-

лей. Там свежие радостные лица солдат, 

и приветливые женщины, встречающие 

их чинно или застенчиво, вручающие 

букеты цветов. Не знаю, может где-то 

так и было. 

Винищувачі танків 

підрозділу майора 

В. Архомлинова 

ведуть бій на Кірово-

градському напрямку
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НО Я ПОМНЮ 

ДРУГУЮ КАРТИНУ 

По нашей улице шли очень устав-

шие солдаты (говорили, что в ту ночь 

они прошли более 30 километров) в 

шинелях, сапогах, ботинках с обмотка-

ми, редко в полушубках и маскхалатах, 

с винтовками, автоматами ППШ. Про-

тащили на противоположной стороне 

улицы пулемёт времён гражданской 

войны «Максим». Прогрохотали три 

танка Т-34. И вся эта масса уставших 

солдат шла на ЗАПАД!!! Красная Армия 

шла на ЗАПАД!!! А между ними бега-

ли, надеясь увидеть родное лицо мужа, 

сына, брата полураздетые, не чувству-

ющие холода, немного обезумевшие 

от радости молодые и не совсем жен-

щины. Сновали и мы, дети, выглядывая 

своих отцов. Кто-то вынес солдатам 

еду. Побежала в дом, вынесла и разда-

вала солдатам плачинды сестра. Пожи-

лой солдат, а может мне показалось что 

пожилой, он был с усами, обнял Валю, 

поцеловал, сказал: «Спасибо, дочка», 

и пошёл дальше, на ходу откусывая пи-

рожок с тыквой — плачинду. Кто-то из 

женщин позвал солдат в дом покушать 

горячего, на что ей один солдат вполне 

серьёзно сказал: «Не могу, мать, ос-

танавливаться. Хочу в Берлин первым 

прийти, боюсь опоздать». В ту минуту 

мне подумалось, что до Берлина остава-

лась немного, вот так все они и войдут 

Берлин. А от Кировограда до Берлина 

было ещё 1637 километров и 16 меся-

цев долгих кровавых дорог войны. Ведь 

сегодня было православное Рождество 

Христово — 7 января 1944 года. С того 

дня для нашей семьи: мамы, сестры и 

меня, в общем неверующих людей, этот 

день, освободивший нас от постоянной 

угрозы быть убитыми, стал главным 

праздником в нашей жизни. Ежегодно 

мы не забывали поздравить друг друга 

с этим праздником. 

Приходим мы с сестрой и сейчас 

каждый год 7 января на могилу мамы, 

на еврейское кладбище Франкфурта 

на Майне, где покоятся ещё сотни уби-

енных фашистами евреев, от младен-

цев до стариков. А всего во Франкфур-

те погибло более 10 тысяч евреев. Все 

они занесены на чёрную стену памяти 

в центре города, где на алюминиевых 

кирпичиках начертаны их имена, фами-

лии, год рождения и год смерти, а также 

место, где их убили. Я часто хожу мимо 

и читаю: Освенцим, Минск, Майданек, 

Треблинка, Рига... Есть на еврейском 

кладбище несколько десятков могил, 

где похоронены в 30-х годах: стари-

ки хоронили мужа или жену и ставили 

памятник на двоих, чтобы потом быть 

похороненными вместе. Но только одна 

половина памятника заполнена. Гитлер 

не дал старикам быть похороненным 

вместе... Кладбище в дословном пере-

воде с немецкого Friedhof — мирный 

двор. Во Франкфурте главное кладби-

ще занимает площадь около одного 

квадратного километра. Там в христиа-

Група автоматників 

відділення сержанта 

А. Розова зачищає 

міські квартали Кіро-

вограда від залишків 

німецьких частин. 

1944 р.

1 травня 1944 р, 

м. Кіровоград, 

3-й гарматний 

розрахунок 76-мм 

гармати 
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нской части кладбища есть место, где 

покоятся останки более двухсот совет-

ских людей. Есть безымянные могилы, 

но большинство имеют имена. Могилы 

ухоженные, как и всё кладбище. На бо-

льшой гранитной панели объясняется, 

что в период с 1941 по 1945 годы во 

Франкфурте была «спецбольница», где 

проводили опыты на людях, и здесь по-

коятся жертвы этих опытов. И становит-

ся очень грустно тогда... 

Сегодня суббота, 7 апреля 2001 

года. Утром пошёл в магазин, что в 300 

метрах от нашего дома. Возвращаюсь 

и вижу в квартале от нас массу поли-

цейских машин и водомёты. Спросил у 

полицейского, что случилось, и он мне 

ответил, что собирается демонстрация 

бритоголовых — неонацистов. Я ска-

зал, что на Нюрнбергском процессе их 

запретили. Так почему им разреша-

ют собираться? А он мне ответил, что 

они прячутся под личиной патриотов 

Германии, а у нас демократия, но Вы 

не волнуйтесь, фашизм не пройдёт. 

Я за себя не волнуюсь. У меня есть дети 

и внуки... 

Итак, день освобождения Кировог-

рада от немецко-фашистских захват-

чиков произошёл 7 января 1944 года. 

Но официально его отмечают ежегод-

но 8 января. Почему? Я слышал много 

объяснений, но ни одно из них не лезет 

ни в тын, ни в ворота. Единственное 

объяснение этому, на мой взгляд, это 

то, что лично Сталин, и никто другой, 

дал указание считать днём освобожде-

ния 8 января, чтобы эта дата не совпала 

с Рождеством. Вот если бы с 1 мая или 

7 ноября, тогда было бы другое дело. 

Кое-где слышались одиночные вы-

стрелы и треск автоматов. Мама позва-

ла нас в дом доедать наш завтрак, и 

мы увидели, что в соседнем дворе под 

деревянным крыльцом прячутся немцы. 

В этот момент к нам во двор зашли 

два красноармейца, и спросили нас, не 

видели ли мы немцев? Мама одними 

глазами показала в сторону крыльца, 

где они прячутся, и солдаты деловито 

и спокойно их оттуда вывели с по-

днятыми руками. Один из немцев был в 

кальсонах. Видно, не успел одеть штаны. 

Кто-то из соседей засмеялся, но смех 

был какой-то неестественный, нервный. 

Наверное, это смеялся не вышедший 

ещё страх. После того, как мы поели, я 

пулей выскочил во двор, так, что мама 

даже не успела меня остановить. Я по-

добрал десяток винтовочных патронов 

и пошёл на верхнюю улицу Чапаева. 

Там стояли сани-розвальни, запря-

женные парой красавцев-коней с 

седыми от инея мордами. В санях си-

дели на сене два бойца в белых по-

лушубках и стоял пулемёт «Максим». 

Я протянул руку с патронами, и сказал: 

«Возьмите, дядя». Один из них взял па-

троны, поблагодарил. Я увидел невда-

леке толпу ребят и побежал к ним, но, 

оглянувшись назад, увидел, как солдат 

выбросил мои патроны в снежный суг-

роб. Мне стало страшно обидно, я тогда 

ещё не видел разницы между патрона-

ми к немецкой и русской винтовкам, а 

отдал им немецкие. Я подошёл к небо-

льшой толпе, где стояла и моя сестра 

с подружкой, возле дома на углу улиц 

Чапаева и К. Маркса (этот дом после 

войны был домом колхозника, а в семи-

десятых годах я помог его реконструи-

ровать и в нём разместился Аэроклуб). 

Kомандуючий 

7-й гв. армією 

Шумілов М.С. 

Зима 1943-1944 рр.
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На тротуаре лежал, опираясь только 

головой об стену, раненый в ногу сов-

сем молоденький немец. Его окружила 

детвора и пару женщин. Странные чув-

ства были у меня: я знал, что это враг, 

но мне было его жалко. Он лежал с по-

лузакрытыми глазами и стонал. Потом 

он попросил пить, и одна из женщин, 

живущих рядом, принесла ему в крынке 

(по-украински — глечик) молоко. Он 

стал его с трудом пить. В этот момент 

со стороны ул. К. Маркса подошли два 

красноармейца — один высокий, а дру-

гой совсем маленького роста, с вин-

— «Мама!» И затих. Солдат с трудом 

(несколько раз дёргал) вытащил штык, 

наступив одной ногой убитому немцу 

на грудь, вытер его о шинель немца и 

побежал, догоняя напарника. Я стоял 

оцепеневший от ужаса, и только чуть-

чуть отошёл от этого, побежал домой и 

больше в тот день из дому не выходил. 

Ведь мне ещё не было семи лет и всего 

увиденного за этот день было достаточ-

но. Я уже тогда понимал, что тот солдат 

совершил преступление, но я не знаю 

(опять не знаю), как поступил бы я, 

если бы у меня погибла вся семья. Нет 

у меня ответа, хотя я хотел бы о себе ду-

мать лучше — не убивал бы я раненых. 

Работал со мной каменщик по фамилии 

Малашевич — русский грамотный чело-

век, прошедший войну, и рассказывал 

без злобы, без жалости, просто конс-

татируя факт, что был у него во время 

войны дружок-еврей. У него погибла 

(немцы расстреляли) вся семья: роди-

тели, братья, сёстры, жена, ребёнок и 

вся родня. И он дал себе клятву отом-

стить: убить сто человек гражданских 

немцев. И убивал. Старика со старухой, 

встретившихся в лесу, молодых деву-

шек, отдавшихся им за кусок хлеба, 

и т. д. И пока не убил сто человек, не 

успокоился. Убийцу искали, но не мог-

ли найти — друзья не выдавали, а он у 

своих жертв ничего не брал. Да и иска-

ли, наверное, плохо. Подумаешь, убили 

немцев. У нас, дескать, больше убили. 

Я думаю, что этот человек был психи-

чески болен, своеобразный Чикатило, 

нисколько не оправдываю его, но и не 

могу сказать, что он заслуживал казни. 

Это война превращает людей в зверей, 

переворачивает их психику, калечит 

разум и тело. Люди звереют от войны 

независимо от национальности, веро-

исповедания. Главное — не допустить 

Войны. 

За городом гремели бои. Во второй 

половине дня мать, услышав паничес-

кие разговоры, что наши войска отхо-

дят, решила идти на восток, навстречу 

нашим войскам. Она нам оставила кое-

товками за плечами, так что у малого 

она чуть ли не касалась земли. Стар-

ший, увидев, что немец пьёт молоко, 

выбыл ногой крынку из его рук, она не 

разбилась, а покатилась по тротуару, а 

он зло сказал женщинам: «А вы, суки 

его ещё и молоком поите. Б…-и, мать 

вашу...» Тогда меньший сказал: «Давай 

его прикончим». «Та он и сам издохнет, 

пошли». И они пошли дальше. Но не 

прошли и десяти шагов, как меньший 

вернулся, на ходу снимая винтовку и по-

ворачивая её штыком вниз. Немец смо-

трел на него полными ужаса глазами. 

Солдат остановился и ударил, несмотря 

на свой маленький рост, с такой силой, 

что штык, проткнув грудь, со скрежетом 

ударился в тротуарные плиты. Раненый 

немец только успел вскрикнуть на всех 

языках одинаково звучащее слово 

Радянський танк 

на одній із вулиць 

м. Кіровограда. 

Фото Г. Лисперова 

1944 р.
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какую еду и попросила соседей, чтобы 

они спрятали нас в случае возвраще-

ния немцев. Поцеловала нас и ушла. 

Шла она до полной темноты, а в январе 

темнеет рано. Пройдя километров пять 

за город, она натолкнулась на наших 

солдат. Как всегда в таких случаях: 

«Стой, кто идёт?» Мама рассказала им 

цель своего перехода, а они ей говорят: 

«Дура ты, баба. Да ты идёшь прямо 

фрицам в лапы. Вон там, перед бугром, 

за балочкой немецкие окопы. Хочешь, 

смеялись они, иди. Только ты до них не 

дойдёшь. Убьют они тебя. Чё, думаешь, 

они ночью будут разбираться?» Мать 

рванула назад, и уже поздно ночью ве-

рнулась домой, уже навсегда, чтобы до 

конца своих дней быть вместе с нами... 

Так закончился для нас этот день, День 

Рождества Христова, день, принёсший 

нам радость освобождения, день 7 ян-

варя 1944 года. 

Но впереди ещё нас ожидали долгие 

годы голода, холода, послевоенной раз-

рухи. Будь проклята война!!! 

НЕКОТОРЫЕ ЗАРИСОВКИ 

ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

КИРОВОГРАДА

Сразу после освобождения город 

представлял собой мрачную картину. 

Много разрушенных домов и предпри-

ятий. Кое-где ещё дымились остатки 

того, что было жильём, а в дополнение 

— постоянные бомбёжки и обстрел 

города из тяжёлых орудий. Теперь 

немцы бомбили и обстреливали город 

без разбора целей — просто бомбили, 

и ежедневно появлялись ещё и ещё 

разрушенные дома. Во время ночных 

бомбёжек я спал. Когда они начались, 

мы с мамой пошли в так называемое 

бомбоубежище — обыкновенный по-

двал со сводчатым кирпичным пере-

крытием над головой. В подвале было 

много людей, горела керосиновая лам-

па, было сыро и душно, плакали мале-

нькие дети, а во время самой бомбёжки 

находились люди, которые свои страхи 

обозначали вслух, вроде: «Ну, эта бом-

ба сейчас точно в нас попадёт», — раз-

личные вскрики, охи и ахи делали своё 

дело: становилось невыносимо жутко. 

От прямого попадания бомбы подвал 

не спасал, и поэтому мама сказала: 

«Если нам суждено выжить, то выжи-

вем и дома, а суждено погибнуть, по-

гибнем в самом крепком бомбоубежи-

ще». И мы оставались дома. Но была 

одна бомбёжка, которая вынудила нас 

Радянські солдати на 

вулицях Кіровограда.

1944 р.
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на пару недель уйти в деревню Коноп-

лянку, что в 15 километрах от Кирово-

града. Немцы бросали какие-то бомбы, 

которые издавали ужасный вой. Его 

нельзя ни с чем сравнить. Я лежал под 

боком у мамы. И меня бил озноб. Я ду-

маю, что бомбёжка была 20-30 минут, 

но для меня она продолжалась целую 

вечность. Люди говорили, что немцы 

бросают с большой высоты простре-

нас позвали во двор и, показав рукой 

в сторону фронта, сказали: «Бьют «Ка-

тюши» — значит, будет наступление». 

У горизонта летали огненные чёрточки, 

звука не было слышно, но мы уже сто-

лько были наслышаны о «Катюшах», 

что с замиранием сердца и надеждой 

смотрели на эти сполохи. И действи-

тельно, когда через день нам сказали, 

что немцы отброшены дальше и наши 

войска опять наступают, мы вернулись 

домой. Я писал, что во время войны мы 

прятались в деревне. В Компанеевском 

районе есть село Раздольное. Кировог-

радцы моего поколения его знают. Там 

находился городской пионерлагерь, и 

многие мои сверстники через него про-

шли. В этом же селе был и известный 

конезавод. В 6 километрах от этого 

села лежит хутор с красивым названи-

ем Степовой. В этом хуторе, в семье 

Бугаёвых мы и прятались от фашистов. 

Но я хочу рассказать, как мы туда доби-

рались. Мне было 6 (шесть) лет. Я смо-

трю на сегодняшних шестилетних детей 

и вспоминаю себя, маленького, худого, 

вечно голодного, и самому не верится, 

что такое могло быть. Зима 1943 года. 

Я с мамой отправился рано утром из 

Кировограда в хутор Степовой. Впере-

ди 32 (тридцать два) километра пути. 

На мне чьи-то большие сапоги. Ноги об-

мотаны портянками и газетами. Одежда 

— «весь гардероб». На голове мамин 

платок. Метёт позёмка. Мне идти всё 

тяжелей и я постоянно канючу: «Мама, 

скоро?» Она, как может, подбадрива-

ет меня: «Вон за той горкой поворот, а 

там ещё немножко...» Проходим и это 

«немножко», а конца не видно. И опять: 

«Мама, скоро?» И так до вечера. Идти 

больше не могу, сажусь на снег. Мороз 

крепчает. Мама понимает, что если и 

она расслабится и сядет, это конец. Как 

может, упрашивает меня встать и идти. 

Вот так, всё с большими перерывами 

мы и идём. Последние километры я 

брёл в полусознательном состоянии. 

Но дошёл! Пришли мы поздно ночью. 

Замечу, что это самый большой по вре-

лянные пустые бочки, вот они и воют. 

Я позже интересовался у вояк, так ли 

это, и мне сказали, что для создания 

паники у немцев были специальные 

бомбы — сирены, но были случаи, ког-

да бросали и бочки. В общем, мы ушли 

в деревню. В ней ничего особенного 

не произошло, только один раз ночью 

Діти війни. 1944 р.

Полонені німці. 

Центральна Україна. 

1944 р.
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мени и по расстоянию переход в моей 

жизни. Когда позже с дочкой, а сейчас 

с внучкой, я еду в машине на расстоя-

ние больше часа езды, и слышу: «Папа 

(дед), скоро?», я вспоминаю и срав-

ниваю то и эти путешествия и думаю 

о том... О чём? Догадайтесь сами. 

Но вернёмся в освобождённый 

Кировоград. Стояли морозы, запря-

женные в сани немцы из реки возили 

воду в бочках. Я не помню, вызывали 

они тогда во мне жалость или нет. Вряд 

ли вызывали, но меня поражал их вид. 

Что может сделать с человеком наси-

лие других людей! Я сейчас задумался 

над тем, правильно ли называть тех не-

мцев людьми? Тогда они для нас были 

врагами. И если сейчас, вспоминая их 

вид, жалких, оборванных, мёрзнущих, 

буквально за два дня опустившихся до 

животного вида, мне всё-таки становит-

ся их жалко, то тогда жалости не было. 

А ведь не все из них были убийцами 

и насильниками. Даже сейчас, среди 

нас, людей живущих в Германии вме-

сте с немцами, слышны споры, а кто 

такие немцы вообще и как к ним нуж-

но относиться, а можно ли им вообще 

прощать прошлое? В цивилизованном 

обществе давно решён вопрос, как ну-

жно относиться к пленным. Гуманно. 

Но решали этот вопрос люди во время 

мира. А война делает человека зверем. 

Если во время и после той войны аме-

риканцы показывали благородство по 

отношению к пленным немцам, потому 

что для них война была сравнительно 

скоротечной, то уже во Вьетнаме от их 

гуманности ничего не осталось. Наше 

сознание — вещь довольно сложная. 

Говорят, умом понимаю, а душой нет. 

Так и у меня. Когда я слушаю или читаю 

о Ленине, какой он был лицемер, палач, 

мерзавец, кстати, своей демагогией и 

истеричностью больше всего его зер-

кальным отражением был Гитлер, я умом 

понимаю, что это действительно так, 

а душа, воспитанная, а может выдрес-

сированная многими годами социали-

стической жизни, даже пугается своих 

мыслей. Не хочу дразнить людей стар-

шего поколения своими сравнениями, 

пусть они доживают с теми идеалами, 

с какими жили. Первые дни люди тащи-

ли всё, кто что мог. Наша соседка Нила 

раздевала убитых немцев, снимала с 

них добротные вещи. Соседи говорили 

об этом тихонько, и я понимал, что это 

плохо. Люди меняли жильё, переходили 

в лучшие квартиры или ранее принад-

лежавшие расстрелянным евреям или 

людям, сотрудничавшим с немцами и 

бежавшим вместе с ними. Мама заняла 

две больших комнаты в доме напротив. 

Я так и не знаю, кому они принадлежа-

ли, раньше не интересовался, а сейчас 

спросить не у кого. Однажды мы с сес-

трой были у её подружки, на ул. Чапае-

ва (под их крыльцом прятались немцы). 

Вдруг слышим страшный грохот, поду-

мали, что танк через двор едет. Выбе-

жали на крыльцо и видим, что наша 

мама толкает впереди себя громадный 

сундук, который она вытащила из раз-

рушенного дома. Сундук был красивый, 

разрисованный цветами. Соседка при-

несла штук 20 кусков ярко оранжевого 

мыла, которое она вытащила из немец-

кой танкетки. Мыло было пористым и не 

мылилось. Тогда один солдат объяснил 

ей, что это толовые шашки — взрывча-

тка, и поджог один кусок «мыла». Оно 

медленно горело. Все рядом испуга-

Вермахт відступає. 

1944 р.



1941
1945

100ВЕЛИКА ВІЙНА 1941-1945. КІРОВОГРАДСЬКИЙ ВИМІР

лись, а он сказал, что эти шашки боятся 

удара, а так ними можно топить печки, 

что кое-кто так и делал. Немецкого ору-

жия и боеприпасов всяких везде валя-

лось навалом. Мальчишки постарше с 

ним игрались: стреляли, взрывали и т. 

д. Кто остался без глаз, кто без рук, а 

кто и погиб. Мне даже сейчас страшно 

вспоминать один случай, когда я со сво-

им дворовым дружком Макаровским 

Вовой пошли в крепость (я о ней ещё 

расскажу) и на подходе к ней услыша-

ли взрыв. Когда мы подошли ближе, 

увидели незнакомого мальчишку лет 

11-12, всего окровавленного. Он рука-

ми поддерживал свои кишки. Он пошёл 

вниз. А мы побежали в крепость, дума-

ли увидеть там ещё кого-то. Но ничего 

и никого близко не было. Мы побежали 

назад, но мальчика уже тоже нигде не 

было видно, так я и не знаю его даль-

нейшей судьбы. Взрывы — эхо войны 

— ещё много лет гремели в Кировогра-

де и приносили свои жертвы. Кировог-

рад раньше назывался Елисаветград, 

по имени крепости Святой Елисаветы, 

основанной во времена царствования 

царицы Елизаветы Петровны в 1752 

году. Крепость эта, в своём роде, уни-

кальное сооружение: земляная, и в пла-

не своём представляет шестиугольную 

звезду с шестью бастионами, уголками, 

вставленными между лучами звезды. 

От неё отходит дорога, ведущая к реке, 

и как бы образует собой стебелёк лис-

та, который видится с самолёта. В этой 

крепости бывали Суворов, Кутузов. 

Работал в госпитале, расположенном 

в ней, хирург Пирогов. Мы в этой кре-

пости часто проводили свои мальчи-

шеские игры. Но во времена Хрущёва 

и позже проводилось её планомерное 

разрушение. Сейчас только чуть-чуть 

она напоминает прежнюю, любимую 

потомственными кировоградцами кре-

пость. Здесь я вынужден отвлечься, 

чтобы рассказать какие были люди у 

нас тогда. Насмотревшиеся крови, сме-

рти, голодавшие, в общем пережившие 

ужас войны люди. Это произошло в се-

нтябре 45-го. В центре города, там, где 

раньше был Обком КПСС, а сейчас го-

родская Мэрия, был полуразрушенный 

бомбой большой собор, построенный 

ещё до Революции. Мы, мальчишки, по 

внутренним лестницам поднимались к 

основанию купола, выходили наружу 

через маленькую дверцу, на куполе 

была цепь и сейчас не знаю для чего, 

но мы брались за неё и, упираясь но-

гами в купол, бегали вокруг него. Но 

на противоположной стороне у меня 

соскочили ноги, с минуту я пытался 

выровняться, но не выдержали руки, и я 

полетел вниз. Пролетев метра четыре, 

я ударился ногами о карниз и полетел 

уже плашмя (как много позже сотни раз 

падал в свободном падении, прыгая с 

парашютом) на крышу собора. Как та-

ковой крыши уже не было, а остался 

остов из стальных квадратов с ячейкой, 

наверное, 60х60 мм. Об такой квадрат 

я стукнулся лбом и рассёк кожу до ко-

сти, наискось от правой брови до сре-

дины лба. Кровь хлынула струёй (там, 

я думаю, большой кровеносный сосуд). 

С помощью ребят я слез с церкви, и с 

двумя соседскими хлопцами, или как 

Кіровоград. Фортечні 

вали. 1946 р.
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у нас тогда называли мальчишек, па-

цанами, пошёл домой. Я зажал рану 

ладонью, но кровь хоть и меньше, хле-

стала. Рубашка, трусы, ноги, всё было 

залито кровью. Мы шли по центральной 

улице города, был ясный тёплый день, 

по улице шло полно народу: мужчины, 

женщины, молодые и пожилые, и ни 

один, подчёркиваю, ни один человек не 

остановился и не спросил хотя бы, что 

случилось и не нужна ли помощь. Не-

которые смотрели с любопытством, не-

которые с безразличием, а некоторые 

отскакивали в сторону, чтобы не выпач-

каться в кровь. Но все проходили мимо. 

Недалеко от нашего дома было какое-

то медицинское учреждение. Я зашёл 

туда и попросил молоденьких девочек 

в белых халатах перевязать мне рану, 

но был выставлен оттуда с основани-

ем, что нет бинтов. Кое-как я добрался 

домой. У нас тогда были две большие 

комнаты, первую, проходную, мы сдава-

ли квартирантам. Когда я хотел пройти 

в нашу комнату, то бабка-квартирантка 

не пустила меня: «Ты мне дорожки за-

пачкаешь». Я лёг в сарае и пролежал, 

истекая кровью, до вечера. Правда, ко-

гда я лежал, кровь едва сочилась. Это 

меня и спасло. Уже в сумерках пришла 

Валя, зашла в сарай, глянула на меня, 

испугалась и убежала. Она побежала к 

маме на работу (маму в тот день заста-

вили работать сверхурочно) и, забежав 

в комнату, крикнула: «Мамочка, ты то-

лько не пугайся — Толик убился». По-

том она кое-как объяснила матери, та 

побежала домой, взяла меня на руки и 

понесла в скорую помощь. Ни телефо-

на, ни машин тогда не было. Идти я не 

мог, начинала сильно идти кровь. Доне-

сла она меня на руках, поставили мне 4 

скобки, перевязали, и на утро я пошёл в 

школу, гордый своей повязкой — «пар-

тизан». Когда я пришёл со школы, со-

седский мальчишка, с которым я всегда 

конфликтовал (он и вырос сволочью) 

ударил меня по ране, и убежал. Догнать 

я его не смог бы и швырнул ему вслед 

бутылочку с чернилами. Она разбилась 

о его башку, чернила и кровь потекли у 

него по спине. Назавтра было уже два 

«партизана». Шрам у меня и сейчас 

есть. А в Украине на дураков или психов 

говорят: «он с церкви упал». А я даже 

с собора. Может это заметно по моей 

писанине? 

Улица Пушкина заканчивается на 

пересечении с ул. К. Маркса. Дальше 

пролегает улица, которая раньше носи-

ла, а может быть и сейчас носит назва-

ние Большая Пермская. При Советской 

власти — ул. Яна Томпа. Этот пере-

крёсток, там, где церковь. По диагона-

ли от церкви находится Облсуд, а там 

где сейчас бассейн, были склады и ба-

зар. Этот перекрёсток являлся узловым 

для движения воинского транспорта. На 

нём стояли девушки-регулировщицы, 

вооруженные короткими карабинами, в 

военной форме, в юбках, а из под ша-

пок, одетых набекрень, выглядывали 

женские причёски. Они двумя палочка-

ми с красными фанерными кружочка-

ми на конце или красными флажками 

лихо регулировали движение. Это было 

очень красивое зрелище, заменявшее 

нам и кино и театр. Мы, мальчишки, и 

не только, часами простаивали, глядя, 

как движется в разные стороны воен-

Кіровоград. 

Успенський собор. 

1942 р.
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ная техника, пока холод или голод не 

погонит нас домой. В сторону фронта 

шли машины с людьми, грузами, бо-

еприпасами. Появилось много новых, 

дотоль невиданных нами машин — 

«Студебеккеры», «Форды», «Шеврол-

ле», «Доджи». Шли танки, самоходные 

орудия, тягачи тащили пушки, машины 

— полевые кухни. Иногда, красуясь 

перед народом, гарцуя на прекрасных 

лошадях, привстав на стременах, шла 

кавалерия. Шла, к нашей великой ра-

звучащими, как заклинание: «Всё для 

фронта, всё для победы! Наше дело 

правое, враг будет разбит, победа бу-

дет за нами! Смерть немецким оккупан-

там! Вперёд, на запад!» От фронта шли 

пустые, уже потрёпанные машины, вез-

ли раненых, иногда под конвоем везли 

или вели пленных немцев. Это были, 

как я уже писал, другие немцы: они 

уныло тащились, глядя в землю, и нам 

казалось, что как будто чувство вины 

перед нами опустило их головы. Но ве-

рнее всего, это был страх за своё буду-

щее и одно желание: остаться в живых. 

В этом театре проходили разные сцены, 

от комедийных до драматических, а 

если можно так выразится, то это был 

спектакль сразу во всех жанрах. Расс-

кажу одну сцену, «сыгранную» в этом 

спектакле. Движение регулировала 

совсем маленького роста девушка, и 

поэтому было ещё интереснее смот-

реть, как эта девчушка управляется с 

таким обилием техники, а она, видя, 

какое она производит на всех впечатле-

ние, буквально священнодействовала в 

своеобразном танце. Она крутилась на 

одной ножке, одетой в сапожок, присту-

кивала при этом каблучками, флажки 

взлетали вверх, опускались, указывая 

налево, направо, вперёд. Её хороше-

нькое, раскрасневшееся от мороза и 

движения курносое личико то улыба-

лось в ответ на приветствия шоферов, 

то становилось серьёзным, если кто-то 

нечётко выполнял её команды, а иногда 

она могла дополнить свои указания и 

крепким словцом. Но вдруг «Студебе-

ккер», едущий сверху, по непонятной 

для нас причине, не сворачивая в сто-

рону, на небольшой скорости едет пря-

мо на регулировщицу. Она продолжает 

махать своими флажками, но не сходит 

с места. Толпа замерла. Машина сби-

вает девушку с ног и наезжает на неё. 

Крик ужаса раздался из толпы. Но как 

только машина отъехала метров пять, 

девчонка быстро, как кошка, встала на 

одно колено, сняла с плеча карабин и 

открыла огонь по колёсам грузовика. 

дости, на запад Красная Армия. Я так 

часто повторяю эту фразу, потому что 

и сейчас у меня при её произношении 

начинает чаще и радостнее биться се-

рдце, что-то тёплое подступает к груди, 

опять и опять вспоминается то время 

с главными призывами-лозунгами, 

На вулицях визво-

леного Кіровограда. 

Січень 1944 р.



1941
1945

103 ВЕЛИКА ВІЙНА 1941-1945. КІРОВОГРАДСЬКИЙ ВИМІР

Он проехал метров 15-20 и остановил-

ся. Часть скатов была прострелена. На 

стрельбу вмиг из здания облсуда выско-

чили другие регулировщицы, вытащили 

из машины водителя. Он был настолько 

пьян, что не мог стоять на ногах и упал 

на мостовую. Тогда девчата стали его 

избивать ногами, да так, как и в аме-

риканском боевике не увидишь. И если 

бы подоспевшие солдаты и офицеры не 

отняли горе-водилу у девчат, быть бы 

ему на том свете раньше, чем он про-

трезвел бы. Это была кульминационная 

сцена из спектакля, под названием «На 

перекрёстке». Нам хватило обсуждать 

её на несколько дней. Но не только 

драмы разыгрывались на этом месте. 

Были и трагедии. Как-то мы увидели, 

что на базарной площади, что через до-

рогу от церкви, воздвигают виселицу. 

Было объявлено, что завтра здесь бу-

дут казнить бывшего бургомистра Ки-

ровограда. На казнь собралось посмот-

реть много народу. Я хорошо помню эту 

сцену, она очень неприятна, поэтому не 

хочу её описывать, тем более, что мно-

го раз нечто подобное показывали и 

показывают сейчас в документальных 

фильмах. А потом, уже летом, прямо у 

моста, повесили ещё трёх бывших поли-

цаев. Вот что хорошо помню, так это то, 

что они ни у кого не вызывали жалости. 

Я и сейчас презираю любого предателя, 

в какую бы идеологическую тогу он не 

одевался, и какой бы национальности 

он не был. Нельзя воевать против сво-

его народа вместе с его врагами. Пишу 

это, а у самого возникает вопрос: а как 

нужно относиться к немцам (гражданам 

той Германии) — антифашистам, вою-

ющим против своего народа? Моя жена 

говорит, что я не прав: они воевали не 

против своего народа, а против фашиз-

ма. Опять не знаю. 

Осенью я пошёл в школу. Зимой она 

не отапливалась, мы ужасно мёрзли, 

чернила замерзали в чернильницах. 

Помню, что мне учительница и в пе-

рвом и во втором классе оттирала 

замёрзшие пальцы. Но вот наступила 

весна 1945 года. 9 мая на площади Ки-

рова, где уже успели поставить памят-

ник Кирову, снятый при немцах с поста-

мента, крутили фильм «В шесть часов 

вечера, после войны». Там было две 

хороших песни: «Артиллеристы, Сталин 

дал приказ, Артиллеристы, зовёт От-

чизна нас, Из сотен тысяч батарей, За 

слёзы наших матерей, За нашу Родину 

— Огонь, огонь!» И вторая: «На воль-

ном, на тихом, на синем Дону, Походная 

песня звучала, Казак уходил на боль-

шую войну, Невеста его провожала». 

Я и сейчас помню, люблю и пою песни 

своего детства и юности. После филь-

ма голос Левитана объявил, что будет 

выступать Сталин. Ждали его высту-

пления до поздней ночи, и вот шурша 

бумагами, с сильным грузинским акце-

нтом он произнёс свою речь. Она закан-

чивалась словами: «Наше дело правое, 

мы победили!» Вот кратко те воспо-

минания, что навеяло на меня письмо 

моей матери, пришедшее ко мне через 

55 лет.

Руїни Кіровоград-

ського механічного 

заводу. Фото І. Озер-

ного. 1944 р.
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НЕ ВИСИХА 

СЛЬОЗА ДУШІ

Щодня на роботу (ось вже понад 

двадцять років) я йду вулицею Шевче-

нка. І мене супроводжує неспокій. Душу 

давлять не тільки сльози, а жахливі ка-

ртини далекого сорок першого. Перед 

очима поволі рухається величезний, 

мовчазний потік голодних людей. Серед 

них чимало поранених. Декого товари-

ші тримають на свої плечах.

Я з болем дивився на них і думав: 

«Ще вчора вони тримали зброю в руках 

і чинили шалений опір масивній і залі-

зній навалі фашистів. Ми пишалися їх 

героїзмом і стійкістю. Співали пісні, що 

уславляли міць і непорушність кордонів, 

а також про те, що будемо бити ворога 

на його території».

Ми стояли, як вкопані. І не розуміли 

чому так трапилось.

І ось вони йдуть вулицею степового 

міста. Може хтось з них саме звідси ро-

дом. Їх охороняють гітлерівці з автома-

тами, з вівчарками, які рвуться з пово-

дків. Шалений гавкіт несеться вулицею. 

Його доповнюють гупання палиць по 

головах та спинах полонених, щоб не 

вибігали з колони і не хапали картоплю 

та хліб, який кидають городяни.

Ось один з перебинтованою голо-

вою, що йшов крайнім, спіткнувся і 

впав. Силкується підвестись. Але сили 

покинули його. Товариші кинулись до-

помогти. Та кротка черга з автомата 

виперидила їх бажання.

Вбитий так і залишився на бруківці.

А колона, як велика ріка, пливе по-

волі мимо нас, і на Калініна повертає 

праворуч і зникає за колоючим дротом 

табору для військовополонених

 Без їжі, без води, без звичних люд-

ських послуг.

А незабаром вдарили морози. І що-

ранку над Кіровоградом зависає стра-

шенно моторошне виття голодних лю-

дей.

А невдовзі тією ж Калініна, із тих же 

воріт, майже щодня битюги тягли підво-

ди, набиті мертвими і напівмертвими ті-

лами. У когось в очах гасне день. Інший 

ледь ворушить пальцями. Їх везли за 

місто і скидали у протитанкові рови.

Ми дивимося на ці хури приречено 

очима повними жаху. Нас обіймає стра-

шна безпорадність і безутішність. Вдо-

ма я розповідаю про побачене. Мама 

каже: «Синку, віділлються писиголов-

цям наші сльози».

Свавіллю фашистів не було меж. 

Вони тільки себе вважали найвищою 

расою світу. Всі інші — ніщо! Раби! Би-

дло!

Одного разу я йшов центральною 

площею міста і побачив, як назустріч 

один одному йшли німецький і румун-

ський офіцери. Останній не віддав честі 

Кіровоград. 1942 р.

Володимир Шурапов

СПОГАДИ

Володимир 

Шурапов
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гітлерівцю. Той мовчки витяг з кобури 

пістолет і, вистріливши у румунського 

офіцера, спокійно пішов далі, не обер-

таючись.

 Трагічно могла б закінчитись наша 

доля з батьком.

Того літнього дня я приніс йому обід. 

Його майстерня шевця знаходилася на 

вулиці Карла Лібкнехта (тепер Преобра-

женська). Дядько Гриша, його напарник, 

пішов до крамниці. А в цей час напроти 

нас зупинився автобус і з нього, як віт-

ром, видуло німців. Батько прошепотів: 

«Облава!..» І в цю мить у двір і вікна 

будинку полетіли гранати, затріщали 

автомати… Були схоплені всі, хто меш-

кав у цьому будинку. Загнали і нас до 

автобусу. І ми опинилися в тюрмі «СД» 

на Польовій. Дядько Гриша все це ба-

чив здалеку. По дорозі зустрів Івана Во-

лощенка і сказав йому: «Іване, не ходи 

туди. Там німці». 

Камера, до якої ми потрапили, була 

набита битком. Щодня танула, як сніг на 

сонці.

Якось в коридорі пролунали пострі-

ли. І раптом хтось відкрив двері камери 

і крикнув: «Тікайте! Швидше!»

Всі, хто ще залишився після вчораш-

нього розстрілу половини арештованих, 

прожогом кинулися в коридор, а потім 

— на вулицю. Бігли і ми з батьком (якщо 

можна так мовити).

Все трапилось так несподівано, що 

батько в метушні, яка зчинилася в ка-

мері, не встиг знайти протез. І він, три-

маючись за мої плечі, плигав на одній 

нозі. А я, обійнявши його за тулуб, крізь 

сльози поспіхом умовляв: «Татусю, ско-

ріше, скоріше…»

Пізніше, працюючи старшим редак-

тором на телебаченні, я розшукав лю-

дину, яка вбила начальника тюрми і ра-

зом з іншими підпільниками здійснила 

цю втечу. Це був Борис Ілліч Оршансь-

кий. Він приїхав з Києва, взяв участь у 

моєму тележурналі «Клуб краєзнавців» 

і розповів про те, як і ким була підгото-

влена ця зухвала і неординарна на той 

час операція.

А коли місто було звільнено, тієї ж 

ночі гітлерівці піддали його шаленому 

бомбардуванню. Наша сім’я зібралась 

на кухні. Ми з батьком сиділи на ліжкові, 

мати з старшою сестрою Ніною на під-

лозі. Менша сестра Тамара заповзла під 

ліжко. Земля тряслася від вибухів. Рап-

том батько різко нахилив і притис мене 

до ліжка, накривши собою. В цю мить 

Кіровоград. 

Січень 1944 р.

Витвір народних 

умільців — дивна 

скульптура на місці 

пам’ятника Кірову. 

Осінь 1941 р
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одна бомба розірвалась в саду, інша 

вгатила під стіну спальні і перевернула 

її з корінням, потрощивши все вщент, 

що було в кімнаті. А коли навала стихла, 

ми з батьком піднялися з ліжка і поба-

чили розбите вікно і величезний оско-

лок, який врізався у косяк дверей. Він 

пролетів по діагоналі саме там, де якусь 

мить до цього були наші голови. Це був 

прощальний «подарунок» гітлерівців від 

бомби, яка розірвалась в саду.

Я і сьогодні не можу спокійно зга-

дувати і ту камеру, і оте стрибання по 

Артемівській… І оту колону на вулиці 

Шевченка… І ту чорну, жахливу ніч. 

І шибениці біля церкви… І облави… 

І той обід в майстерні… І ті підводи… 

Вони, як живі свідки нашої невмирущої 

історії, постійно переслідують і триво-

жать, викликають сум, співчуття і великі 

роздуми. Спогади не вмирають... Очі 

підпливають… Бо не висихають сльози 

душі…

ТОЙ ЧЕРВЕНЬ 41-го…

Той червень, сорок першого, далекий…

Замріяно покоївся в степах.

Дрімали в гніздах ластівки, лелеки,

Як в материнських теплих пеленах.

Ще сонечко з-за обрію не встало,

Не висіялись роси у ріллю…

Коли півсвіту раптом запалало,

Земля прокинулась у вирі із вогню.

І не було ніде живого місця.

У бій пішли і юнь, і старики.

За кожну хату і за кожне місто

На штурм кидались роти і полки.

До цього часу не позбутись втрати,

Не притлумити болю у серцях.

Від маршала до взводного… Солдати! 

Про вас не згасне пам’ять у віках.

Володимир Шурапов
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Народився 8 грудня 

1929 року в місті 

Зінов’євськ (нині 

— Кіровоград) у ро-

дині залізничника. 

Одним з перших 

був зарахований до  

СКБ-112 спочатку 

інженером, але дуже 

швидко став провід-

ним конструктором 

з озброєння, потім 

начальником відділу 

автоматики та елект-

роніки, заступником 

Головного констру-

ктора підводного 

човна.

Вершиною творчості 

ЦКБ і його головного 

конструктора стали 

атомні підводні човни 

проектів 945 Бара-

куда і 945А Кондор, 

перші човни в країні 

з повністю титановим 

корпусом. Акустичні 

дані «Баракуди» 

вперше в СРСР зрів-

нялися з американсь-

кими аналогами, що 

дозволило усунути 

один із головних 

недоліків радянських 

атомоходів — високу 

гучність.

«Родиной будущего конструкто-

ра стал город Кировоград. Именно на 

украинской благодатной земле («вот-

кнешь палку — она растет!..») прошли 

детство и юность Николая Кваши. Вот 

только безоблачными их никак не назо-

вешь.

— Голодный 33-й год запомнился мне 

на всю жизнь, — вспоминает юбиляр. — 

Я, в то время четырехлетний пацаненок, 

есть хотел круглые сутки, но насытить-

ся никак не мог — на столе у нас даже 

овощи были редкими гостями, чего уж 

говорить о хлебе! В конце концов мату-

шка, собрав нехитрые пожитки, снаря-

дила меня в деревню к родственникам 

— авось поближе к земле и голод не так 

страшен... Как же я обрадовался, когда, 

добравшись наконец до бабушкиной 

хаты, увидел на столе самые настоящие 

деликатесы — печеную картошку, свек-

лу и тыкву! До сих пор ничего вкуснее 

в жизни не едал...

А потом грянула Великая Отечест-

венная. Николай Иосифович вспомина-

ет, что вплоть до последнего момента 

не хотелось верить, что немец доберет-

ся до родной земли. Однако встретить-

ся с фашистами лицом к лицу все же 

пришлось. И окрестные ребятишки, то-

лько-только оклемавшись от голодных 

будней начала 30-х, снова ощутили ста-

льной привкус нужды.

— Жить «под немцем» было тяжело, 

— рассказывает Николай Иосифович. 

— Чтобы хоть как-то помочь матери, я 

научился сапожничать: кому подметки 

на стоптанных башмаках менял, кому 

заплаты на ботинках ставил. За работу 

кусок хлеба за пазухой приносил или 

тарелку муки. Правда, мука чаще всего 

бывала вперемешку с песком, так что 

матушка, вынимая из печки каравай, 

предупреждала: «Жуй аккуратнее, а то 

без зубов враз останешься…»

Сегодня Николай Иосифович вспо-

минает те времена с легкой грустью 

— несмотря на лишения, юность брала 

свое. Пройдя сквозь горнило войны, мо-

лодежь в конце 40-х стремилась жить 

с удвоенной страстью и энергией. Все 

свободное время отличника Кваши по-

глощало увлечение спортом. Его можно 

было встретить и на беговой дорожке, 

и на боксерском ринге, и в тире, и даже 

…за балетным станком. И все это прак-

тически в одно время. «Как я всюду ус-

певал, до сих пор удивляюсь», — при-

знается Николай Иосифович.

О том, что его увлечение танцами 

перерастет в нечто большее, чем прос-

то занятия в балетном кружке, Николай 

Иосифович поначалу не подозревал. 

А потом, втянувшись, даже не заме-

тил, как очутился в Кировоградской 

балетной студии, которую в 1948 году 

с блеском окончил. После чего танцору 

Кваше предложили …влиться в труп-

пу украинского драматического театра 

имени Кропивницкого. 

«Спросил я совета у отца, а он во-

зьми и скажи: ты, Микола, хохол, петь и 

танцевать и так обязан. Нужно о серье-

зной профессии думать...»

Зі статті  «Корифей подводного 

судостроения» в газеті «Большая 

Волга» від  17 грудня 2003 року.

Микола Кваша 

СПОГАДИ
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Не лише у свята, й у дні знаменних дат, а й у будні учас-

ники Великої Вітчизняної війни (ВВВ) й загалом усі ветерани 

міста Кіровограда огорнуті увагою й турботою не лише своїх 

рідних, а й влади та громадськості. 

Ці увага й турбота — різнобічні, це і матеріальна та со-

ціальна підтримка літніх людей, і невідкладне надання їм 

необхідної медичної допомоги, і вшанування їхніх бойової 

і трудової звитяги. 

Юрій Лісниченко

ЩОБ ПАМ’ЯТІ 

ВОГОНЬ НЕ ЗГАС 
УРОКИ ПАМ’ЯТІ

ТУРБОТА ВЛАДИ 

І ГРОМАДИ 

З липня 2010 року з ініціативи то-

дішнього голови Кіровоградської обл-

держадміністрації Сергія Ларіна в нашій 

області, зокрема і в Кіровограді, триває 

довгострокова акція «Зірка пам’яті». 

Її головна мета — всебічна підтримка 

ветеранів ВВВ, які нині особливо потре-

бують уваги, матеріальної та моральної 

підтримки. 

За 478 кіровоградськими ветерана-

ми ВВВ закріплені медичні та соціальні 

працівники, представники виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради та 

загальноосвітніх шкіл. У всіх підопічних 

ветеранів проведено обстеження житло-

во-побутових умов та ретельно вивчено 

й проаналізовано їхні потреби, запов-

нено соціальні картки таких потреб та 

соціального становища ветеранів вій-

ни, осіб, на яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту». 

На звернення міської влади до предста-

вників бізнесу долучитися до акції «Зір-

ка пам’яті» відгукнулися підприємства 

«Гідросила» та «Зорянка».

Під час дії акції за позабюджетні 

кошти придбано та вручено ветеранам 

два автомобілі ЗАЗ «Славута», мото-

ролер FT-110, п’ять телефонів СDМІ-

зв’язку «Інтертелеком», телевізор. 2013 

року було проведено ремонтні роботи 
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в квартирах та будинках ветеранів війни 

на загальну суму 22,9 тис. грн (усього ж 

протягом 2010-2013 років сімом ветера-

нам війни на загальну суму 53 тис. грн). 

Активну участь в акції «Зірка пам’яті» 

беруть кіровоградські школярі, які по-

стійно відвідують ветеранів та надають 

їм необхідну допомогу. У рамках акції 

«Ветеран оnlіne» для налагодження 

спілкування між поколіннями, створен-

ня потужного інтернет-руху, організації 

реальної допомоги ветеранам, форму-

вання бази даних безцінних ветерансь-

ких спогадів, пошуку фронтових друзів 

та організації комунікації між ними учні 

шкіл міста продовжують реєструвати 

ветеранів у соціальній мережі «ВКонта-

кті». «Зірка пам’яті» — це також турбота 

про ветеранів ВВВ соціальних працівни-

ків і медиків. (Уся мережа лікувальних 

закладів області, зокрема й Кіровогра-

да, задіяна в наданні медичної допомо-

ги ветеранам. В обласному госпіталі для 

ветеранів ВВВ протягом року лікуються 

більше чотирьох тисяч ветеранів, зокре-

ма й кіровоградці).

Центральна, обласна та міська вла-

да продовжують забезпечувати ветера-
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Голова Кіровоградської 

обласної державної 

адміністрації Сергій 

Миколайович Ларін, 

голова Кіровоградської 

обласної ради Микола 

Михайлович Ковальчук 

та кіровоградський місь-

кий голова Олександр 

Дмитрович Саінсус 

вручають ветеранам 

ВВВ документи на легко-

ві автомобілі. 2010 р.

Кіровоградський міський голова Олександр Дмитро-

вич Саінсус відвідує ветеранів, що перебувають на 

лікуванні в обласному госпіталі для ветеранів ВВВ
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нів ВВВ легковими автомобілями. Так, 

2013 року з нагоди Міжнародного дня 

людей похилого віку та Дня ветерана, 

які відзначають першого жовтня, голо-

ва Кіровоградської облдержадміністра-

ції Андрій Ніколаєнко вручив вісьмом 

ветеранам ключі від нових легковиків, 

придбаних у межах реалізації держав-

ної програми забезпечення ветеранів 

та інвалідів війни особистим автотран-

спортом.

«Своєю багаторічною сумлінною 

працею ви заслужили повагу суспільс-

тва. І сьогодні, маючи безцінний досвід, 

активну життєву позицію, ви є прикла-

дом для молодого покоління. Ми три-

маємо курс на підтримку фронтовиків 

Великої Вітчизняної війни та людей з 

особливими потребами і робимо все, 

щоб такі люди не залишилися осторонь 

від суспільних процесів», — сказав Анд-

рій Ніколаєнко.

Кіровоградські ветерани, які поки не 

мають власної автівки, можуть скорис-

татися послугами «соціального таксі», 

яке можна викликати із територіальних 

центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Ленінсько-

го та Кіровського районів.

Щороку відповідно до Програми соці-

ального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста Кіро-

вограда, яку затверджує Кіровоградська 

міська рада, фінансову підтримку отри-

мують десять міських громадських ор-

ганізацій інвалідів та ветеранів війни, до 

шести з яких входять ветерани війни. 
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Ветеранів війни 1941-1945 років 

щомісяця відвідують учні шкіл, розта-

шованих у тих мікрорайонах, де вони 

проживають. У Кіровограді діють 58 

учнівських волонтерських загонів, чле-

ни яких у вересні привітали підопічних 

ветеранів з Днем ветерана та Днем 

партизанської слави. З 1 вересня по 

20 жовтня 2013/2014 навчального року 

діти-волонтери відвідали та надали по-

сильну допомогу 419 ветеранам. З по-

чатку 2013 року вони майже шість тисяч 

разів побували у ветеранів. Зокрема до 

28 жовтня, Дня визволення України від 

фашистських загарбників, діти побува-

ли у ветеранів, привітали зі святом та 

записували їхні спогади та розповіді про 

події воєнних буремних років.

З початку вересня й по 10 жовтня 

2013 року у школах Кіровограда відбу-

лося 436 тематичних заходів, спрямо-

ваних на виховання поваги до людей 

старшого покоління, які боронили Укра-

їну в роки Великої Вітчизняної війни. 

Найцікавіші з них: урок мужності «За 

Батьківщину в боях вмирали — однако-

во дорослі і малі» в ЗОШ № 4; відеоу-

рок та урок-інсценізація «Партизанська 

слава — на віки!» в СЗОШ № 6; пісенне 

свято «Крокуємо разом з піснею, опале-

ною війною» в ЗОШ № 10; виховна го-

дина «За Перемогу вдячні вам довіку!» 

в ЗОШ № 13; тематичні уроки «Заочна 

подорож місцями перебування парти-

занських загонів» в НВО ЗОШ № 16.

Школярі НВК № 34 з ветераном 

Анатолієм Михайловичем Кривохижою
Учні 10-Б класу ЗОШ 

№ 10 завітали до 

ветерана Великої 

Вітчизняної війни 

Василя Савелійо-

вича Бодашка. По-

спілкувались з ним, 

допомогли відкинути 

сніг, а також попора-

лися в господі

Незабутніми спогадами про роки окупації ділится Раїса Петрівна Міку-

ленко, донька підпільника Петра Івановича Лахмана з учнями ЗОШ № 23

Зустріч гімназистів з ветераном 

ВВВ Олександром Івановичем 

Політаєвим. У роки Великої 

Вітчизняної війни йому довелося 

пізнати як фронтових небезпек, 

так і полону, втечі з нього, пере-

ховування від німців у російських 

селах, долі остарбайтера, а вже 

після війни — прискіпливої уваги 

до його біографії з боку компе-

тентних органів через перебу-

вання в тому-таки полоні
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 Також відбувається активний про-

цес поповнення та поновлення шкільних 

музеїв новими документами, спогада-

ми, фотоматеріалами, що їх збирають 

діти-волонтери при відвідуванні ветера-

нів. Учні пишуть творчі роботи на теми 

«Відкритий лист ветеранові», «Щоб 

пам’ятали» та подібні. Листи деяких 

учнів було надруковано у «Вечірній га-

зеті» та «Кіровоградській правді». Ось 

один з них:

«Відкритий лист ветеранові

Шановний Василю Савелійовичу! 

Дозвольте цим листом віддати належну 

шану Вам і у Вашій особі всім ветеранам 

Великої Вітчизняної війни. Я нещодавно 

прочитав у місцевій газеті «Селищні но-

вини» статтю «Пам’ять, яка не згасає» і 

був захоплений тим, яке яскраве і напо-

внене подіями життя Ви прожили. А ще 

більше мене вразив той факт, що ми з 

Вами двічі земляки, бо зараз прожива-

ємо в селищі Новому, але коріння наше 

з одного села — Великої Виски. У цьо-

му селі народився і виріс мій тато, там і 

досі проживає моя бабуся, багато інших 

родичів. Знаєте, нам, школярам, інколи 

важко уявити, що таке війна і які страш-

ні наслідки вона несе людству. Але коли 

на власні очі бачиш реального очевидця 

подій, слухаєш його спогади, то це зо-

всім інакше сприймаєш. Рідшають ряди 

учасників і ветеранів Другої світової, 

але пам’ять про загиблих воїнів ніколи 

не згасне. І хай пролітають роки, відда-

ляються від нас у часі події тих страшних 

подій минулої війни, які закарбувалися 

вогнистим смерчем у серцях очевидців, 

щороку рідшають ряди ветеранів війни, 

та молодь не повинна забувати історію 

своєї країни, щоб не дати повторитися 

лихові. Низький Вам уклін, Ветеране!

Сергій Луньов, 

учень школи № 10» 

 

У День Перемоги 2013 року учні при-

родничо-математичний ліцею НВО 

№ 25 відвідали обласний госпіталь для 

інвалідів Великої Вітчизняної війни та 

привітали ветеранів з Днем Перемоги
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За активну науково-освітню та по-

шукову роботу постановою колегії 

управління культури Кіровоградського 

облвиконкому 1995 року музею було 

присвоєно почесне звання «Народний 

музей», його нагороджено багатьма 

дипломами та грамотами. У ньому зі-

брано близько тисячі експонатів, фото-

графій, а також листи, газети воєнних 

років, особисті речі воїнів. Щороку у дні 

ЗОШ № 22

Дорогі учні, шановні педагоги! Дякую 

вашій школі, яка береже традиції, спо-

відує загальнолюдські цінності, з по-

вагою ставиться до ветеранів Великої 

Вітчизняної війни. Вдячний за вітання, які 

ви надіслали в святкові дні 69-ї річниці 

визволення України від німецько-фашист-

ських загарбників. На власному прикладі 

відчуваю щиру повагу та інтерес, який 

проявляєте до ветеранів війни. З гордістю 

можу сказати, що ви — достойні продов-

жувачі своїх дідів і батьків у збереженні та 

зміцненні нашої Батьківщини. Бажаю вам 

мирного і світлого майбутнього!

Костянтин Тимофійович Врадій, 

розвідник, партизан 

Великої Вітчизняної війни

ШКІЛЬНІ МУЗЕЇ

У багатьох середніх навчальних 

закладах Кіровограда діють музеї, 

присвячені визволенню міста й обла-

сті від окупантів, — у школах № 22, 

31, 30, школі-інтернаті, Кіровоградсь-

кому колегіумі та інших. Організову-

ють їх також і громадські організації 

та ініціативні громадяни (наприклад, 

музей військово-морського флоту 

імені Ізраїля Ілліча Фісановича та 

Григорія Олександровича Куроп’ят-

никова у приміській Великій Севери-

нці та музей обласної пошукової гру-

пи «Автоветеран»). 

Найвідоміші з них — два народних 

— музей визволення Кіровоградщини 

від німецько-фашистських загарбників 

у ЗОШ № 22, що в селищі Гірничому, та 

музей 170-ї Кіровоградської Червоно-

прапорної орденів Суворова і Кутузова 

II ступеня танкової бригади в Кірово-

градському колегіумі. 

Музей визволення Кіровоградщини 

офіційно було відкрито 1985 року. Його 

заснував Віктор Павлович Присяжнюк, 

який тривалий час працював у школі 

вчителем української мови та літера-

тури. Ось як він розповідає про історію 

його створення: «Дослідженням історії 

Великої Вітчизняної війни я займаюся з 

дитинства. Брати мого батька не повер-

нулися з неї. Тому багато років наша ро-

дина віддала пошукам місць їх похован-

ня, ми писали листи в різні куточки СРСР. 

Тому, прийшовши працювати до школи, 

я одразу ж розпочав провадити патріо-

тичне виховання учнів. А до створення 

музею призвело бажання дізнатися ра-

зом з учнями, кого поховано в братській 

могилі в селі Первозванівці Кіровоград-

ського району. Задля цього ми з дітьми 

написали листи у всі газети Радянського 

Союзу. І почали отримувати на них від-

повіді від тих, хто звільняв Кіровоград 

і нашу область. Із цих листів, фотознім-

ків у них, інших документів і розпочалася 

пошуково-дослідницька діяльність, унас-

лідок якої й виник музей…»

У день офіційного відкриття музею визволення Кіровоградщини. 1985 р.
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Відзначення Дня Пе-

ремоги на території 

військово-меморіаль-

ного кладовища, що 

на фортечних валах

Перший обласний 

зліт пошукових 

загонів. Кіровоград. 

1989 р.
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визволення Кіровограда, області, Укра-

їни, у День Перемоги музей зустрічає 

гостей-ветеранів, їхніх дітей та онуків. 

Багато експонатів музею оцифро-

вано та зберігається на електронних 

носіях. Із рідкісних карт-схем, які є в 

ньому, можна дізнатись, яким був шлях 

визвольних армій. На одному з музей-

них стендів фотографії розповідають 

про звільнення Кіровограда 8 січня 

1944 року. А газета «Кіровоградська 

правда» від 10 січня 1944 року спові-

щає, що місто визволено. За час діяль-

ності музею в ньому створено картотеку 

з даними про визволителів нашого міста 

й області, в якій зазначено більше 

20 000 ветеранів 2-го Українського фро-

нту, яка допомагає підтримувати зв’язок 

з тими, хто проживає не тільки в Україні, 

а й за її межами, з їхніми родинами.

У зв’язку з віддаленістю школи № 22 

від центру Кіровограда не всі охочі по-

бувати в музеї могли це зробити. Тож 

нещодавно було вирішено перенести 

його в центральну частину Кіровограда 

— у гімназію імені Т. Шевченка. В осно-

ву експозиції увійшли зібрані за багато 

років матеріали зі школи в селищі Гір-

ничому, однак фонди музею поповнено 

й новими експонатами, зокрема й тими, 

які зібрали школярі міста. 

Шкільний музей 170-ї Кіровоград-

ської Червонопрапорної орденів Суво-

рова і Кутузова II ступеня танкової бри-

гади, яка прославилась у Кіровоград-

Зустріч ветеранів 

з пошуковим загоном 

музею визволення 

Кіровоградщини.

1984 р.

Засновник і керівник 

народного музею 

Віктор Павлович 

Присяжнюк 

демонструє музейні 

експонати.

2013 р.
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ській наступальній операції, було ство-

рено 1989 року. Його заснувала й довгі 

роки очолювала вчитель російської мови 

та літератури Валентина Михайлівна 

Крангач, колишня зв’язкова 170-ї танко-

вої бригади. Ось що розповіла вона про 

свою діяльність з увічнення пам’яті про 

бригаду, в якій їй довелося служити: 

«Упродовж 20 років я займалася пошу-

ковою роботою зі збирання матеріалів 

для музею, побувала в багатьох містах 

Радянського Союзу, зустрічаючись з во-

їнами 170-ї танкової бригади. 2000 року 

музею було присвоєно звання «Народ-

ний музей». У ньому зібрано листи, світ-

лини, різноманітні документи, амуніцію, 

військову форму та багато чого іншого, 

що пов’язане з бойовим шляхом брига-

ди…» 

Нині музеєм опікується його дирек-

тор Віра Андріївна Зінченко, яка прово-

дить уроки пам’яті для учнів, екскурсії 

для інших його відвідувачів, займаєть-

ся разом зі школярами дослідниць-

ко-пошуковою роботою, пов’язаною 

У день 40-річчя визво-

лення Кіровограда — 

зустріч ветеранів біля 

пам’ятної стели музею 

визволення Кірово-

градщини.

1984 р.

Робота пошукового 

загону музею визво-

лення Кіровоград-

щини. 2009 р.

Ветерани-визво-

лителі передають 

документи до фондів 

шкільного музею.

1984 р.
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Пам’ятна зустріч ветеранів 1977 р.

«У Польщі, у серпні 1944 р. на Сандомирському 
плацдармі на річці Віслі воював 527-й 
стрілецький полк. Сапер Мармалюк Сергій 
Маркіянович пропав безвісти.
   Комбат Сергунін».

Прадідусю Сергію, де твоя могила? 

На ній, на жаль, не росте українська калина...

Коли мій дідусь Толя виріс, то з маленької 

пожовклої фотографії прадідуся Сергія, яку 

зберігала прабабуся Ганна, він намалював 

портрет свого тата. Потім з портрета зробили 

фотографії і роздали всій нашій великій родині, 

щоб усі свій рід пам’ятали і ніколи не забували.

Діма Литвинюк, 

учень 8-А класу Кіровоградської 

загальноосвітньої школи № 17 (2013 р.)
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з періодом 1941-1945 років. Зокрема, 

з’ясуванням долі учнів, які навчалися 

у школі, яка нині є колегіумом. У музеї 

зібрано анкети на ветеранів-земляків 

— учасників війни. Тут вивчають істо-

рію життя і подвигу випускників тепе-

рішнього колегіуму — учасників ВВВ: 

Григорія Мойсейовича Гончаря, Арсенія 

Олександровича Тарковського, Павла 

Івановича Негретова, Тетяни Григорівни 

Седлярової. Керівник музею розробила 

для учнів й історико-краєзнавчі екскур-

сії поза межами музею: «Ніхто не забу-

тий, ніщо не забуте», «Підпілля Кірово-

града», «Меморіал Слави у фортечних 

валах».

До Дня партизанської слави в музеї 

2013 року відбулася зустріч з партиза-

нами і підпільниками Кіровоградщини. 

Учні колегіуму надовго запам’ятають і 

захід «Фронтові листи розповідають…» 

з участю ветеранів і дітей війни. Що-

року в колегіумі проходить Тиждень 

краєзнавства, під час якого діти зу-

стрічаються в музеї з ветеранами ВВВ 

— визволителями Кіровограда і нашої 

області, відомими краєзнавцями і пись-

менниками-земляками тощо.

Директор народ-

ного музею Віра 

Андріївна Зінченко 

разом із заступником 

директора з виховної 

роботи Кіровоградсь-

кого колегіуму Люд-

милою Вікторівною 

Шиян і третьокласни-

ками біля експонатів 

музею 
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ПАМ’ЯТЬ, 

УВІЧНЕНА В ГРАНІТІ 

Одним з важливих елементів вша-

нування полеглих і живих учасни-

ків війни 1941-1945 років, зокрема й 

тих, що звільняли Кіровоград і нашу 

область, є встановлення присвяче-

них їм меморіалів, пам’ятників, ме-

моріальних дошок тощо та догляд за 

ними, а також за місцями поховань 

учасників війни та жертв окупаційно-

го режиму. Їх у Кіровограді багато.

Перший пам’ятник воїнам-визволи-

телям у нашому місті було встановлено 

ще 1944 року в Театральному сквері, по-

ряд із захороненням 69 загиблих воїнів. 

Саме на честь солдатів, які загинули під 

час визволення Кіровограда, згідно з 

рішенням облвиконкому від 05.05.1944 

року, було встановлено цей пам’ятник. 

Останки загиблих воїнів у березні 1955 

року перенесли на фортечні вали, де в 

роки окупації Кіровограда німці розстрі-

ляли близько 50 тисяч мирних жителів 

і радянських військовополонених (зараз 

це частина військово-меморіального 

кладовища). Згодом там було поставле-

но пам’ятник жертвам фашизму — ску-

льптуру солдата з прапором. З часом і 

пам’ятник, і територія цвинтаря набули 

не зовсім ошатного вигляду. Тож поста-

ла необхідність їх оновлення і впорядку-

вання. 2009 року це й було зроблено.

 Щороку 9 Травня на території вій-

ськово-меморіального кладовища на 

фортечних валах, де поряд з могилами 

полеглих у роки війни та померлих після 

неї її учасників знаходяться пам’ятники, 

присвячені їм, та на прилеглій території 

відбуваються врочистості, присвячені 

відзначенню Дня Перемоги, в яких бе-

руть участь тисячі кіровоградців. Там 

же вшановують учасників ВВВ у День 

визволення Кіровограда, День захисни-

ка Вітчизни, День партизанської слави, 

День визволення України.

 1974 року до 30-річчя звільнення 

Кіровограда на гранітному постаменті 

було встановлено ракетну реактивну 

Перший пам’ятник 

воїнам-визволителям 

у нашому місті, вста-

новлений 1944 року 

в Театральному 

сквері

Надпис біля входу на 

місце поховання роз-

стріляних і замучених 

у роки окупації Кіро-

вограда військово-

полонених та мирних 

жителів (територія 

військово-меморіаль-

ного кладовища)
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установку залпового вогню «Катюша». 

Пам’ятник увічнює подвиг бійців-арти-

леристів. З часом постала потреба його 

реставрації. Тож 2009 року значною по-

дією для кіровоградців стало відкриття 

8 травня на вулиці Короленка, поблизу 

автовокзалу № 1, після капітальної ре-

конструкції пам’ятника радянським ар-

тилеристам — відреставровану ракетну 

реактивну установку БМ-16 «Катюша». 

На врочисту церемонію прийшло чима-

ло містян. У реконструкції пам’ятника 

взяли участь машинобудівний коледж 

КДТУ, клуб любителів стендового моде-

лювання, обласні пошукові групи «Авто-

ветеран», «Зірка», «Пам’ять». 

 Того ж дня в Кіровограді відбулося 

відкриття погруддя нашого земляка Ге-

роя Радянського Союзу Григорія Олек-

сандровича Куроп’ятникова, який у роки 

війни був командиром відділення міне-

рів сторожового катера СК-065 п’ятого 

дивізіону сторожових катерів охорони 

водного району Чорноморського флоту. 

25 березня 1943 Григорій Олександро-

вич Куроп’ятников, відбиваючи куле-

метним вогнем атаку ворожих літаків 

у районі села Дивноморського, запобіг 

загибелі катера. У цьому бою його було 

тяжко поранено в груди і в голову, він 

втратив ліву руку… Присутня на від-

критті погруддя Героя його вдова Ганна 

Олексіївнa Куроп’ятникова розповіла, 

що ще за життя Григорія Олександро-

вича йому було споруджено пам’ятники 

в Балаклаві та Анапі, його ім’я нині но-

сять вулиці українських і російських 

міст, зокрема й у Кіровограді. 

Відреставрована 

реактивна установка 

залпового вогню 

«Катюша»
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ВІЙНУ НЕ ЗАКІНЧЕНО

ДОТИ, ПОКИ 

НЕ ПОХОВАНО 

ОСТАННЬОГО 

ПОЛЕГЛОГО СОЛДАТА

 Уже тривалий час на Кіровоградщи-

ні діє обласна комісія з увічнення пам’яті 

жертв війни й політичних репресій, сек-

ретарем якої є відставний підполковник 

Павло Павлович Фещенко, а очолює 

заступник голови Кіровоградської обл-

держадміністрації Олександр Олексан-

дрович Чернявський. При ній до 2010 

року діяло п’ять пошукових груп — у 

Кіровограді обласні «Зірка» (коман-

дир — Олексій Бабушкін), «Пам’ять» 

(командир — Артем Кіслов) та «Авто-

ветеран» (командир — Олександр Ко-

кош), а також районні «Зелена Брама» 

(Новоархангельський район, командир 

— Анатолій Фартушний) та «Патріот» 

(Олександрійський район, командир 

— Володимир Труш). Нині ж з облас-

них діють «Пам’ять» і «Автоветеран». 

Остання з груп, окрім пошуку останків 

загиблих учасників ВВВ, займається 

відновленням старої військової авто-

техніки. Ті раритетні німецькі й радянські 

мотоцикли й легковики, якими щороку 

9 Травня на фортечні вали їдуть пере-

одягнені в радянську військову уніфо-

рму періоду війни пошуковці та члени 

їхніх родин, відремонтували саме члени 

«Автоветерана».

З 2002 року учасники названих по-

шукових груп знайшли на території 

області й перепоховали останки близь-

ко півтори тисячі полеглих червоноар-

мійців. Імена, прізвища, звання деяких 

з них, інші дані, що їх стосуються, за 

іменними медальйонами та нагородами 

вдалося встановити. У братських моги-

лах біля пам’ятника невідомим радянсь-

ким воїнам і Стіни пам’яті на території 

військово-меморіального кладовища на 

фортечних валах із цих півтори тисячі 

бійців перепоховано останки шестисот. 

Вони сусідять з могилами Героїв Радян-

Перепоховання ос-

танків 159 воїнів біля 

пам’ятника невідомим 

радянським воїнам і 

Стіни пам’яті на тери-

торії військово-мемо-

ріального кладовища 

на фортечних валах, 

22 червня 2008 року
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ського Союзу, кавалерів трьох орденів 

Слави, учасників Кіровоградської під-

пільно-диверсійної організації (серпень 

1941-го — січень 1944 року), воїнів, які 

загинули в боях за визволення Кірово-

града. 

 Перепоховання у братські могили 

знайдених пошуковими загонами за рік 

останків невідомих радянських бійців за 

участі членів цих загонів, представників 

влади й багатьох кіровоградців відбу-

ваються майже щороку — переважно 

22 червня. 

Упродовж 1941 та 1942 років радян-

ські воїни мали при собі так звані сол-

датські медальйони зі вкладеними в них 

особистими даними, а потім їх відміни-

ли, тому встановити особу загиблого у 

1943-1945 роках надзвичайно складно, 

бо паперові документи за десятки років 

зітлівають, пошуковцям доводиться шу-

кати інші способи з’ясування осіб заги-

блих. Наприклад, 2008 року пошукова 

група «Зірка» під селом Овсяниківкою 

Кіровоградського району знайшла ос-

танки радянського бійця разом з його 

нагородами. Саме за їхніми номера-

ми вдалося з’ясувати особу загиблого 

— ним виявився гвардії єфрейтор Ва-

леріан Миколайович Абутідзе. Це був 

перший випадок за час діяльності ко-

місії, коли особу загиблого встановили 

таким нетиповим, але дієвим методом.

Того ж року розкопки поблизу села 

Тернівки Новоархангельського району 

проводили члени громадської органі-

зації «Автоветеран». В урочищі Зелена 

Брама пошуковці натрапили на останки 

радянських бійців. Одним з них виявив-

ся молодший сержант Володимир Йоси-

пович Бількевич, що загинув в оточенні 

в Зеленій Брамі 1941 року, між першим 

і сьомим серпня. З’ясувати, хто він, до-

помогло те, що при ньому зберігся вій-

ськовий медальйон з написаними на 

папері даними про бійця.

Коли встановили особу солдата, об-

ласна комісія з увічнення пам’яті жертв 

війни й політичних репресій повідомила 

про знахідку на батьківщину загибло-

го. Завдяки цьому у травні 2008 року у 

військовій частині А0759 в Кіровограді 

відбулося відправлення труни з прахом 

молодшого сержанта Володимира Йо-

сиповича Бількевича на його батьківщи-

ну — у село Заньки Радомишльського 

району Житомирської області. Там над 

прахом земляка відправили панахиду й 

перепоховали його поблизу братської 

могили радянських бійців.

А 22 липня 2009 року на фортечних 

валах відбулася врочиста церемонія пе-

редавання представникам посольства 

Грузії в Україні праху гвардії єфрейто-

ра Валеріана Миколайовича Абутідзе, 

який народився й виріс у грузинсько-

му селі Агора. 22 червня 2011 року — 

63 солдатів і офіцерів. Восьмого ж січня 

2014 року відбудеться перепоховання 

червоноармійця Василя Миколайовича 

Захарова, особу якого вдалося визна-

чити за номером його ордена «Червона 

зірка», яким він був нагороджений за 

подвиг, здійснений при взятті  опорного 

пункту ворога під селом Дача Онуфріїв-

ського району у жовтні  1943 року.   Воїн 

вважався зниклим без вісти у листопаді 

1943 року...

Члени пошукового 

загону «Зірка» несуть 

труну з останками 

гвардії єфрейтора 

Валеріана Миколайо-

вича Абутідзе, 

22 липня 2009 року
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Роки віддаляють нас не лише від тих подій, коли 

на українській землі вирувала війна 1941—1945 

років, а й невблаганно забирають від нас її уча-

сників та свідків. Зокрема тих, хто причетний до 

звільнення від окупантів Кіровограда. Таких нині 

лишилося десятеро. 

ЇМ 

ЗАВДЯЧУЄМО 

СВОЇМ 

ЖИТТЯМ 

Коли почалася Велика Вітчизняна війна, Ка-

терині Костянтинівні Бодяловій було всього 

чотирнадцять років. У шістнадцять вона ви-

крала в німецького коменданта окупованого 

рідного села Родниківки Олександрівського 

району зброю, бінокль, документи й по-

далася в Нерубаївський ліс до партизанів. 

У партизанському загоні імені Ворошилова, 

яким командував Семен Іванович Должен-

ко, дівчина ходила у розвідку, доглядала за 

пораненими та хворими. Перебувала вона й 

у іншому загоні, також імені Ворошилова, 

яким командував Андрій Степанович Куцен-

ко. Біля села Ясинового Олександрівського 

району відбулося з’єднання цього загону із 

252-ю стрілецькою дивізією, у складі якої 

Катерина Костянтинівна пройшла, точніше 

— проповзла, з котушкою телефонного 

дроту полями битв, визволяючи рідну Укра-

їну, Молдавію, Румунію, Угорщину, Чехо-

словаччину.

БОДЯЛОВА 

Катерина Костянтинівна
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Для Івана Васильовича Братушка війна роз-

почалася у грудні 1943 року, коли його при-

звали в армію. Воював він у піхоті, спочатку 

в 230-му армійському стрілецькому, а потім 

у 310-му гвардійському стрілецькому полку 

110-ї гвардійської стрілецької дивізії, а піз-

ніше — в 375-му полку 233-ї дивізії. Перші 

бої для нинішнього ветерана розпочалися 

з визволення Кіровограда. Надалі він вою-

вав в Україні, Молдавії, Румунії, Югославії, 

Угорщині. Першого поранення зазнав у бою 

під час форсування молдавської ріки Реут 

у квітні 1944 року. Два місяці лікувався в 

госпіталі в Котовську. Удруге його було 

поранено в лютому 1945 року в Угорщині, 

лікувався він у госпіталі в румунському місті 

Тімішоарі. Там і дізнався про перемогу над 

нацистською Німеччиною. Згодом госпіталь 

передислокували в румунське портове місто 

Констанцу, а звідти на пароплаві «Україна» 

— в Одесу, а вже звідти санітарним поїздом 

у Макіївку — доліковуватися. Демобілізува-

вся з армії Іван Васильович Братушко в кінці 

березня 1951 року.

БРАТУШКО 

Іван Васильович

1943 рік і для Григорія Никифоровича Бур-

лаки став роком початку строкової військо-

вої служби. Перші бої, в яких він взяв участь 

у складі 230-го запасного стрілецького пол-

ку, відбулися в Суботцях, під Кіровоградом і 

в самому Кіровограді. Згодом наш нинішній 

земляк брав участь у звільненні Черкас, у 

Корсунь-Шевченківській операції, резуль-

татом якої стало оточення трьох німецьких 

армій, та Яссо-Кишинівській операції. Пі-

сля звільнення України підрозділ, у якому 

служив Григорій Никифорович, воював в 

Угорщині, зокрема звільняв її столицю Бу-

дапешт, та в Чехословаччині, де війна для 

нашого земляка-ветерана завершилася 

в Братиславі.

БУРЛАКА 

Григорій Никифорович

Валентина Семенівна Долженко, якій на 

початку війни було всього чотири роки, під 

час окупації Кіровограда перебувала в пар-

тизанському загоні імені Ворошилова, до 

якого входили шість підпільних груп, через 

які загін провадив агітаційну роботу, підтри-

мував зв’язок з населенням. Очолював цей 

загін батько Валенитини Семенівни — Се-

мен Іванович Долженко. Загін півтора року 

— з червня 1942-го й по грудень 1943-го 

— діяв на території Єлизаветградківського, 

Олександрівського, Великовисківського, Кі-

ровоградського районів та міста Кіровогра-

да до з’єднання з частинами Червоної армії 

у грудні 1943-го. У цьому ж загоні разом з 

партизанами з місцевого населення та вій-

ськовополоненими перебували брати Семе-

на Івановича Долженка Тимофій і Григорій, 

перший з яких загинув під час сутички з 

німцями, а також маленька Валя з мамою 

Марією Павлівною і двома братами — Ана-

толієм та Юрієм. У боях за визволення Кіро-

воградщини Анатолій і Юрій загинули, поліг 

в останні дні війни в Берліні і третій брат 

Валентини Семенівни — Володимир.

ДОЛЖЕНКО 

Валентина Семенівна
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Валентин Федорович Єфремов після призо-

ву наприкінці 1940 року на строкову війсь-

кову службу потрапив до танкової частини, 

що дислокувалася у Брест-Литовську. Після 

шести місяців навчався на командира танка 

Т-26 в полковій школі він отримав звання 

сержанта. Згодом після закінчення курсів 

командирів кулеметних взводів молодший 

лейтенант Валентин Єфремов потрапив на 

Калінінський фронт, де його було декілька 

разів поранено. Після одного з перебувань 

у госпіталі він уже не зміг повернутися до 

своєї частини, а потрапив на Другий Укра-

їнський фронт. Воював танкістом у складі 

5-ї гвардійської танкової армії в Україні, 

Білорусії, Прибалтиці, Східній Пруссії, а зго-

дом брав участь у наступі на Берлін. Однак 

до столиці гітлерівської Німеччини армія 

не дійшла, бо через значні втрати зупини-

лася за вісімдесят кілометрів від неї. Там 

старший лейтенант Валентин Федорович 

Єфремов зі своїми армійськими друзями 

й дізнався про розгром Німеччини.

ЄФРЕМОВ 

Валентин Федорович

Валентина Михайлівна Крангач пішла на 

фронт добровольцем. Воювала у складі 

170-ї танкової бригади 18-го танкового 

корпусу 5-ї гвардійської танкової армії, слу-

жила телефоністкою. Брала участь у Ста-

лінградській битві, битві на Курській дузі, 

визволяла Донбас, Харків, брала участь у 

форсуванні Дніпра, визволенні Кіровограда 

й Кіровоградської області, довелося їй і охо-

роняти німецьких військовополонених — 

у місті Люботині. В одному з боїв під час 

Корсунь-Шевченківської битви її було пора-

нено. Закінчила війну Валентина Михайлівна 

в Австрії — у місті Енсі. 1989 року ветеран 

створила в нинішньому Кіровоградському 

колегіумі (раніше — школа № 11) музей 

170-ї Кіровоградської Червонопрапорної 

орденів Суворова і Кутузова II ступеня тан-

кової бригади, яка прославилась у Кірово-

градській наступальній операції.

КРАНГАЧ 

Валентина Михайлівна

Марії Петрівні Майданюк незадовго до оку-

пації Кіровограда, п’ятого серпня 1941 року, 

виповнилося 15 років, дівчина перед війною 

закінчила лише восьмий клас школи на сво-

їй рідній Новомиколаївці. А наступного року 

вже була членом підпільно-диверсійної гру-

пи, що входила до складу партизанського 

загону імені Ворошилова, яким командував 

Семен Іванович Долженко. Згодом вона пе-

рейшла до партизанського загону. Там була 

розвідницею. Коли наприкінці грудня 1943 

року партизанський загін імені Ворошилова 

зустрівся з підрозділами Другого Україн-

ського фронту, всіх боєздатних партизанів 

призвали до війська. Серед них була й Марія 

Петрівна Майданюк, якій довелося у складі 

252-ї стрілецької дивізії визволяти не лише 

нашу область, а й Кіровоград. Телефоні-

сткою окремого батальйону зв’язку 299-ї 

Харківської стрілецької дивізії Марія Петрів-

на Майданюк пройшла воєнними дорогами 

рештою України, Молдавією, Румунією, Уго-

рщиною, де була поранена, а закінчилася 

для неї війна в Австрії — поблизу Відня.

МАЙДАНЮК  

Марія Петрівна
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Під час окупації Кіровограда (1941-1943 рр.) 

в місті діяло шість підпільно-диверсійних 

груп. Одна з них, якою керував Петро Івано-

вич Лахман, — на кіровоградському моло-

козаводі. У загоні Лахмана було до сотні під-

пільників. Вони разом з молокопродуктами 

транспортували в бідонах вибухівку, зброю. 

Пробиралися в табір військовополонених, 

розповсюджували листівки, допомагали по-

лоненим харчами, мінували шосейні шляхи. 

Група виводила з ладу сільськогосподарсь-

кий інвентар, псувала зв’язок у німців. Загін 

Лахмана неодноразово в найближчих селах 

зривав відправку молоді до Німеччини. 

Восени 1943 року учасників підпільної гру-

пи німці заарештували і в районі Захарів-

ського мосту в глибокому яру розстріляли. 

Серед страчених були Петро Лахман, Петро 

Залізняк, Петро Білявський, Микола Кукало 

та інші. Раїсі Петрівні  Микуленко, доньці 

Петра Івановича Лахмана, 1941 року було 

всього чотири роки. Однак вона пам’ятає, 

як разом з батьком переховувалася і її мати. 

Дитину ледь не взяли в заручники, коли шу-

кали підпільників. Одразу після війни матір 

Раїси Петрівни через втрачене під час оку-

пації здоров’я померла, а виростили дівчин-

ку її рідні бабусі.

МІКУЛЕНКО 

Раїса Петрівна

Після призову до війська 1939 року Мико-

ла Панченко потрапив на службу до 630-го 

артилерійського полку Північнокавказького 

військового округу. Там навчався у школі 

молодших командирів. На початку війни 

став бійцем 40-го окремого гвардійського 

мінометного дивізіону, який мав на озбро-

єнні знамениті реактивні системи залпового 

вогню — «Катюші». Спочатку воював у Під-

москов’ї, де підрозділ весь час перекидали 

з місця на місце. Своїм вогнем «Катюші» на-

давали підтримку військам як у наступі, так 

і в обороні, вони побували в різних частинах 

не лише Московської області, а й Смолен-

ської, Тульської, Орловської. Навесні 1943 

року Микола Іванович Панченко брав участь 

у бойових діях на Другому Українському 

фронті. Визволяв Дніпропетровську, Кіро-

воградську області (зокрема й Кіровоград). 

Після поранення й лікування його направи-

ли в авіаційний полк, який дислокувався в 

райцентрі Карлівці Полтавської області. Там 

він служив старшиною роти 69-го аеродро-

мно-технічного батальйону. Через деякий 

час батальйон перебазували на військовий 

аеродром біля села Жуляни, яке тоді ще не 

входило до складу Києва. Там для ниніш-

нього ветерана й закінчилася війна.

ПАНЧЕНКО 

Микола Іванович

Перед самою війною, восени 1940 року, 

Івана Івановича Ткаченка призвали на стро-

кову службу, яку він розпочав відбувати в 

Новосибірську. Воював молодий солдат-

артилерист на Другому Українському фро-

нті. Найчастіше ветеран згадує бої за виз-

волення Києва, під час яких йому разом з 

товаришами доводилося ладнати плоти й 

переправляти на них під шквальним вогнем 

ворога військову техніку. Рядовий Ткаченко 

визволяв Звенигородку, Смілу, Кіровоград, 

Умань, в якій під височенним дубом у Со-

фіївському парку поховав свого товариша 

— однолітка-лейтенанта. Пройшов з боями 

Молдавію, Румунію, Угорщину, Чехословач-

чину, де був тяжко поранений і контужений. 

Але тільки-но оклигав у госпіталі, як одразу 

ж попросився у свою частину, бо, за його 

словами, на тих, хто відставав від своїх 

військових частин, з «доброї» ласки Ста-

ліна дивилися вже майже як на зрадників. 

Тож доліковувався Іван Іванович Ткаченко в 

медсанбаті й далі воював. Так і дійшов до 

Берліна, де й зустрів День Перемоги. Та не 

одразу молодий солдат повернувся додому, 

зі своїм полком він іще, поки молоде по-

повнення не замінило бувалих у бувальцях 

фронтовиків, відбудовував поруйнований 

Крим. І лише 1946-го настала для нього да-

вно бажана демобілізація…

ТКАЧЕНКО 

Іван Іванович
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АНТОНЕНКО 

Кузьма Прокопьевич
(12.12.1908 — 30.12.1993) 

Герой Советского Союза 

Антоненко Кузьма Прокопьевич — 

заместитель командира 1-го гвар-

дейского отдельного мотоциклетного 

полка 5-й гвардейской танковой армии 

1-го Прибалтийского фронта, гвардии 

майор. Родился в селе Ломово ныне 

Корочанского района Белгородской области в семье рабочего. Рус-

ский. Окончил начальную школу. Работал забойщиком в шахте. 

В Красной Армии с 1930 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1938 года. Уча-

стник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 году, советско-финляндской 

войны 1939-40 годов. В Великой Отечественной войне с 1941 года. 

В октябре 1944 года полку, в котором служил К.П. Антоненко, была 

поставлена боевая задача: действуя двумя разведгруппами впере-

ди наступающих танковых соединений, прорвать оборону проти-

вника.

10 октября 1944 года разведгруппа во главе с Антоненко прорвалась 

в тыл противника. Переправившись через реку Миния и выведя из 

строя железнодорожную магистраль Кретинген — Мемель, совет-

ские воины устремились к городу Паланга (Литва), достигли его 

окраин и первыми вышли к Балтийскому морю.

За умелое командование разведгруппой, решительность действий и 

проявленный героизм гвардии майору Антоненко Кузьме Прокопье-

вичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7419).

После войны продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. С 1956 

года полковник Антоненко К.П. — в запасе. Жил в городе Кировоград 

(Украина). Скончался 30 декабря 1993 года. Похоронен в Кирово-

граде.

Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орде-

ном Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, 

медалями.

БАЛИЦКИЙ 

Григорий Васильевич
(12.03.1906 — 06.12.1989) 

Герой Советского Союза 

Балицкий Григорий Васильевич — 

участник партизанской борьбы на Укра-

ине, командир партизанского отряда. 

Родился 12 марта 1906 года в селе 

Берестяги ныне Гайворонского района 

Кировоградской области (Украина) в 

крестьянской семье. Украинец. В 1928-1933 годах жил и работал в го-

роде Мариуполь. Член ВКП(б)/КПСС с 1932 года. В 1937 году окончил 

Всеукраинский институт коммунистического образования в Харькове 

(ныне — Харьковская государственная академия культуры). В 1937-

1940 годах работал заведующим отделом Черниговской областной 

газеты «Большевик».

В октябре 1941 года, выполняя указания Черниговского подпольно-

го обкома партии, Г.В. Балицкий установил связь с партизанскими 

отрядами, действовавшими в Черниговских лесах. В декабре 1941 

года приступил к диверсионной работе.

В ноябре 1942 года Г.В. Балицкий выводит отряд в Клетнянские леса 

и присоединяется к партизанскому соединению под командованием 

А.Ф. Фёдорова. В бою Балицкий был тяжело ранен и отправлен на 

лечение в Москву. Но уже в начале марта 1943 года он опять воз-

вращается в партизанское соединение и возглавляет партизанский 

отряд.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года 

за образцовое выполнение заданий командования в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков, проявленные при этом мужество 

и героизм и за особые заслуги в развитии партизанского движения 

Балицкому Григорию Васильевичу присвоено звание Героя Советс-

кого Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 974).

С июля 1944 года Г.В. Балицкий находился на партийной работе.

Жил и похоронен в городе Кировограде.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (07.08.1944), Богда-

на Хмельницкого 2-й степени (02.05.1945), Отечественной войны 1-й 

степени (11.03.1985), Красной Звезды (12.05.1942), «Знак Почёта», 

медалями, также иностранным орденом.

БАРБОЛИН 

Николай Степанович  
(01.03.1922 — 12.01.1944) 

Герой Советского Союза 

Барболин Николай Степанович — ко-

мандир орудия 115-го гвардейского 

истребительно-противотанкового ар-

тиллерийского полка 7-й гвардейской 

армии Степного фронта, гвардии ста-

рший сержант.

Родился в деревне Павлово ныне Кичменгско-Городецкого райо-

на Вологодской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 

неполную среднюю школу, работал в колхозе и на лесозаготовках. 

В Красной Армии с 1940 года. Участник Великой Отечественной 

войны с июня 1941 года.

Командир орудия 115-го гвардейского истребительно-противота-

нкового артиллерийского полка (7-я гвардейская армия, Степной 

фронт) старший сержант Николай Барболин 28 сентября 1943 года 

с вверенным ему орудийным расчётом в числе первых форсировал 

реку Днепр в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района 

Днепропетровской области Украины, и артиллерийским огнём со-

действовал пехотинцам в захвате и удержании бородаевского пла-

цдарма.

10 октября 1943 года при отражении вражеской контратаки гвардии 

старший сержант Н.С. Барболин поджёг гитлеровский танк. Когда 

был ранен наводчик, Бараболин заменил его и подбил ещё два танка 

противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту Барболину 

Николаю Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1425).

Артиллерист-гвардеец погиб в бою 12 января 1944 года. Похоронен 

в Кировограде в Пантеоне Вечной Славы.

Награждён орденом Ленина.
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БОРОВКОВ 

Орест Николаевич
(14.12.1908 — 14.12.1978) 

Герой Советского Союза 

Боровков Орест Николаевич — 

участник национально-освободитель-

ной войны в Китае, командир бомбар-

дировочной авиационной эскадрильи, 

майор. 

Родился в городе Иваново-Вознесенск 

Ивановской области в семье рабочего. Русский. Окончил семь клас-

сов и школу ФЗУ. Работал прядильщиком на ткацкой фабрике. 

В 1930 году призван в ряды Красной Армии. Член ВКП(б)/КПСС с 

1931 года. В 1932 году окончил Серпуховскую объединённую воен-

ную авиационную школу пилотов. Продолжил службу в частях бом-

бардировочной авиации. 

С мая по август 1938 года сражался в Китае против японских агрес-

соров. Командуя эскадрильей скоростных бомбардировщиков СБ, 

старший лейтенант О.Н. Боровков девять раз был ведущим эскадри-

льи и отряда. Ведомые им самолёты потопили 13 кораблей против-

ника в нижнем течение реки Янцзы, в том числе гидроавиатранспорт 

с 32 истребителями. После возвращения из Китая ему было присвое-

но внеочередное воинское звание майор.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1939 

года за образцовое выполнение специальных заданий Правительс-

тва по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за прояв-

ленное геройство майору Боровкову Оресту Николаевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 292). 

В том же, 1939 году майор Боровков сражался в Монголии, на реке 

Халкин-Гол. Зимой 1939-1940 годов в должности командира бомба-

рдировочного полка участвовал в войне с Финляндией. В 1941 окон-

чил курсы усовершенствования командного состава при Военно-воз-

душной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

С 1956 года полковник О.Н. Боровков — в запасе. Жил в городе Ки-

ровограде. Скончался 14 декабря 1978 года. Похоронен в Кировогра-

де в Пантеоне Вечной Славы. 

Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 

орденом Красной Звезды, медалями.

БУРКОВСКИЙ 

Анатолий Трофимович 
(10.03.1916 — 17.10.1985) 

Герой Советского Союза 

Бурковский Анатолий Трофимович 

— командир батальона 935-го стрел-

кового полка 306-й Краснознаменной 

стрелковой дивизии 43-й армии 1-го 

Прибалтийского фронта, майор. 

Родился в городе Новоград-Волынский 

Житомирской области в семье рабочего. Украинец. Окончил школу-

семилетку, Киевский газетный техникум, в 1938 году — историчес-

кий факультет Харьковского педагогического института. 

В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Юго-

Западном, Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Был трижды 

ранен. 

Летом 1944 года батальон майора А.Т. Бурковского участвовал в боях 

по разгрому немецко-фашистских войск в Белоруссии. На участке, у 

села Шумилино, противник, опираясь на развитую оборону, оказывал 

упорное сопротивление. 

3-й батальон 935-го стрелкового полка 306-й Краснознаменной 

стрелковой дивизии под командованием А.Т. Бурковского при мас-

сированной поддержке артиллерии ворвался в село Шумилино, вне-

запным ударом ошеломил гитлеровцев и расколол их оборону. К 14 

часам 23 июня 1944 года опорный пункт врага пал. На следующий 

день дивизия, ведя ожесточенные бои, вышла к Западной Двине. 

25 июня 1944 года батальон вышел к шоссе Витебск — Бешенко-

вичи и отрезал пути отхода гитлеровцам, оказавшимся в витебском 

«котле». 

За бои в Белоруссии Бурковский был награжден орденом Красного 

Знамени. 

В октябре и ноябре 1944 года майор А.Т. Бурковский участвовал в 

штурме Клайпеды, в боях за Лиепаю, в ликвидации курляндской 

группировки противника. 22 декабря 1944 года был тяжело ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные 

в боях при освобождении Латвии майору Бурковскому Анатолию 

Трофимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7303).

С 1945 года майор А.Т. Бурковский — в запасе. Жил и похоронен 

в Кировограде.

Награжден орденами Ленина (24.03.45), Красного Знамени (03.09.44), 

Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени 

(06.04.85), двумя орденами «Знак Почета», медалью «За отвагу» 

(07.06.43), другими медалями.

ВЕРХОЛАНЦЕВ 

Валерий Александрович 
(06.01.1916 — 02.08.2001) 

Герой Советского Союза 

Верхоланцев Валерий Александрович 

— заместитель командира 98-го отде-

льного корректировочно-разведыва-

тельного авиационного полка 16-й 

воздушной армии 1-го Белорусского 

фронта, майор.

Родился в деревне Устиново ныне Пермского района Пермского края 

в семье рабочего. Русский. По окончании в 1936 году педагогическо-

го техникума работал инструктором физкультуры на заводе в городе 

Невьянск Свердловской области. В 1939 году призван в ряды Крас-

ной Армии. В 1940 году окончил военно-авиационную школу пилотов. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал под 

Сталинградом, Курском, Старой Руссой, Берлином.

К концу войны заместитель командира 98-го отдельного корректи-

ровочно-разведывательного авиационного полка майор В.А. Верхо-

ланцев совершил 187 боевых вылетов, уничтожил около 30 танков, 

более 160 автомашин с грузами и солдатами, разрушил 2 переправы 

на реки Западный Буг и Висла, успешно корректировал артиллерий-

ский огонь и вёл воздушную разведку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования по разведке 
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и уничтожению живой силы и техники противника и проявленные 

при этом мужество и героизм, майору Верхоланцеву Валерию Але-

ксандровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6792). 

С 1946 года В.А.Верхоланцев — в запасе. Жил в городе Кировоград 

(Украина). Похоронен в Пантеоне Вечной Славы в Кировограде.

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 ор-

денами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

ВОЛКОВ 

Александр Михайлович  
(21.03.1921 — 04.05.1996) 

Герой Советского Союза 

Волков Александр Михайлович — 

стрелок 359-го стрелкового полка 50-й 

стрелковой дивизии 52-й армии 1-го 

Украинского фронта, рядовой. 

Родился 21 марта 1921 года в деревне 

Игнашевская Шенкурского района Ар-

хангельской области в семье крестьянина. Русский. Окончил началь-

ную школу, работал слесарем судоремонтных мастерских. 

В 1941 году призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечес-

твенной войны с июня 1941 года. Воевал на 1-м Украинском и других 

фронтах. 

В ночь на 30 января 1945 года стрелок 359-го стрелкового полка 

рядовой А.М. Волков под огнём противника в числе первых пре-

одолел Одер юго-восточнее города Бреслау, ныне Вроцлав на тер-

ритории Польши, удерживал захваченную позицию до подхода 

подкрепления. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 

года за мужество и героизм, проявленные при форсировании 

Одера и удержании плацдарма на его западном берегу рядовому 

Александру Михайловичу Волкову присвоено звание Героя Советс-

кого Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 6071). 

В 1946 году старший сержант А.М. Волков демобилизовался. Жил 

в Кировограде. Скончался 4 мая 1996 года. Похоронен в Кировограде 

в Пантеоне Вечной Славы. 

Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й сте-

пени, Славы 3-й степени, медалями.

ГАБДРАХМАНОВ 

Бари Галеевич 
(25.05.1912 — 23.01.1944) 

Герой Советского Союза 

Габдрахманов Бари Галеевич — 

наводчик орудия 233-го гвардейского 

артиллерийского полка 95-й гвардей-

ской стрелковой дивизии 5-й гвардей-

ской армии 2-го Украинского фронта, 

гвардии младший сержант. 

Родился 25 мая 1912 года в деревне Карамышево Черемшанского 

района Татарстана в семье крестьянина. Татарин. Окончил начальную 

школу. Работал в Донбассе, Москве, Перми. 

В сентябре 1941 года призван в ряды Красной Армии. В боях Великой 

Отечественной войны с октября 1941 года. Воевал на 2-м Украинском 

фронте. 

15 января 1944 года наводчик орудия 233-го гвардейского артил-

лерийского полка гвардии младший сержант Б.Г. Габдрахманов в 

бою в районе села Грузское Кировоградской области при отражении 

контратаки противника подбил танк, два штурмовых орудия и уни-

чтожил два пулемёта. Оставшись вдвоём с заряжающим, вёл огонь 

до последнего снаряда, а затем из автомата продолжал уничтожать 

гитлеровцев. 

В этом бою гвардии младший сержант Бари Галеевич Габдрахманов 

был смертельно ранен и 23 января 1944 года скончался. Похоронен 

в Кировограде. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования 

и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему 

сержанту Бари Галеевичу Габдрахманову посмертно присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина, орденами Красной Звезды, Славы 3-й 

степени, медалями.

ГАЛУШКИН 

Василий Максимович 
(08.03.1925 — 05.01.1979)

Герой Советского Союза 

Галушкин Василий Максимович — 

стрелок 212-го гвардейского стрел-

кового полка 75-й гвардейской Крас-

нознамённой Бахмачской стрелковой 

дивизии 60-й армии Центрального 

фронта, гвардии красноармеец.

Родился 8 марта 1925 года в городе Елисаветград, ныне город Ки-

ровоград (Украина), в семье рабочего. Русский. В 1942 году окончил 

железнодорожное училище, работал мастером.

В Красной Армии с 1942 года. В действующей армии с сентября 1943 

года.

Стрелок 212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) гвардии крас-

ноармеец Василий Галушкин 23 сентября 1943 года в числе первых в 

полку преодолел реку Днепр в районе села Глебовка Вышгородского 

района Киевской области Украины и в бою за плацдарм уничтожил 

шесть гитлеровцев.

26 сентября 1943 года гвардии красноармеец Галушкин пленил вра-

жеского пулемётчика и доставил его в штаб 212-го гвардейского 

стрелкового полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и про-

явленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу 

Галушкину Василию Максимовичу присвоено звание Героя Советс-

кого Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 1553).

После войны В.М. Галушкин продолжал службу в армии. С 1957 года 

капитан Галушкин — в запасе.

Жил и работал на родине — в Кировограде. Похоронен в Кирово-

граде.

Награждён орденом Ленина, медалями.
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ГЛИБКО 

Юрий Киприянович
(10.01.1914 — 31.12.1943) 

Герой Советского Союза 

Глибко Юрий Киприянович — коман-

дир 932-го стрелкового полка 252-й 

Харьковской Краснознаменной стрел-

ковой дивизии 53-й армии Степного 

фронта, майор. 

Родился 10 января 1914 года в Жито-

мире. Украинец. Окончил семилетнюю школу, сельхозтехникум, три 

курса сельхозинститута. 

В 1937 году призван в ряды Красной Армии. В 1941 году окончил 

инженерный факультет Военной академии механизации и моториза-

ции РККА. В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал 

на Калининском, Донском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Был 

дважды ранен. 

В конце 1943 года шли ожесточённые бои на Кировоградщине. Полк 

майора Ю.К. Глибко вёл упорные бои за удержание Знаменки — важ-

ного железнодорожного узла. 31 декабря 1943 года противник особо 

яростно атаковал позиции полка и в ходе одной из атак нанёс артил-

лерийский удар по командному пункту полка. Осколок вражеского 

снаряда сразил насмерть отважного командира. Похоронен в Киро-

вограде в Пантеоне Вечной Славы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1944 года за 

отличную организацию форсирования Днепра и захват плацдарма, 

героизм и смелость, проявленные в боях за Днепр майору Глибко 

Юрию Киприяновичу посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

ЕГОРОВ 

Алексей Семёнович
(22.11.1914 — 15.04.1970)

Герой Советского Союза 

Егоров Алексей Семёнович — ак-

тивный участник партизанской борьбы 

на Украине и в Чехословакии, коман-

дир партизанской бригады.

Родился в городе Андижан (Узбекис-

тан) в крестьянской семье. Русский. 

В 1938 году А.С. Егоров вступил в ряды Красной Армии, затем учился 

в военном училище, а после его окончания стал командиром. В 1941-

1942 годах продолжал учёбу в Военной академии в городе Ташкенте.

С августа 1942 года работал в партизанской школе при Центральном 

штабе партизанского движения в Москве. В июне 1943 года по ука-

занию ЦК КП(б)У А.С. Егорова направили в партизанское соединение 

под командованием А.Ф. Фёдорова на должность заместителя ко-

мандира по диверсионной работе. Егоров укомплектовывал учебные 

диверсионные группы, учил партизан, как применять мины новой 

конструкции. 

Партизаны-минёры под руководством и с помощью Егорова приоб-

рели опыт в использовании новых мин. Результаты досконального 

изучения подрывной техники сказались незамедлительно. После 

проведённых партизанами диверсий на железных дорогах Ковель-

Сарны, Ковель-Брест в течение двух недель не мог пройти ни один 

эшелон.

В августе 1944 года А.С. Егоров с небольшой группой десантников-

партизан вылетел в глубокий тыл врага — на территорию Словакии. 

Там он возглавил партизанский отряд, принимавший активное учас-

тие в Словацком национальном восстании. Этот отряд за счёт мест-

ного населения через некоторое время вырос в бригаду с личным 

составом около трёх тысяч человек. Партизаны провели большую 

диверсионную работу на вражеских коммуникациях. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1945 года за 

мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашист-

ских оккупантов Егорову Алексею Семёновичу присвоено звание Ге-

роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 7376).

С 1945 года А.С. Егоров был на ответственной советской и партийной 

работе. В 1956 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

Работал заместителем председателя исполкома Кировоградского 

областного Совета депутатов трудящихся. Скончался 15 апреля 1970 

года. Похоронен в Кировограде.

Награжден двумя орденами Ленина, медалями.

ЕРЕЩЕНКО 

Николай Ефимович 
(20.10.1924 — 05.04.2009) 

Герой Советского Союза 

Ерещенко Николай Ефимович — 

старшина роты 214-го гвардейского 

стрелкового полка 73-й гвардейской 

стрелковой дивизии 57-й армии 3-го 

Украинского фронта, гвардии стар-

шина.

Родился в селе Семёновка Калачеевского района Воронежской обла-

сти в семье крестьянина. Русский. Образование неполное среднее. 

Работал экспедитором на мясокомбинате.

В Красной Армии с февраля 1942 года. Участник Великой Отечест-

венной войны с мая 1943 года. Воевал на Воронежском, 1-м и 3-м 

Украинском фронтах. Участвовал в Курской битве, в освобождении 

Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, в боях на тер-

ритории Венгрии, Австрии. При освобождении Кировоградской обла-

сти был дважды ранен.

Старшина роты 214-го гвардейского стрелкового полка (73-я гва-

рдейская стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт) 

комсомолец гвардии старшина Николай Ерещенко 14 ноября 1944 

года во главе группы из 12 бойцов переправился через Дунай у на-

селенного пункта Батина (20 километров северо-западнее города 

Сомбор, Югославия). В течение 4 часов группа отразила 8 контратак 

противника и удержала плацдарм до подхода основных сил полка. 

Проявил мужество и стойкость, лично уничтожил свыше 20 гитле-

ровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм, гвардии старшине Ерещенко Николаю 

Ефимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5431).
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С 1947 года майор Н.Е. Ерещенко — в запасе.

С 1947 года жил в городе Кировоград (Украина). Работал инструк-

тором облтрудрезервов, формовщиком на заводе «Красный профи-

нтерн». В 1965 году окончил Московский автомобильно-дорожный 

институт. Долгое время работал на автотранспортных предприятиях. 

Был директором автобазы треста «Кировоградсельстрой». Неодно-

кратно избирался депутатом Кировоградского областного совета. 

Около 20 лет был председателем совета ветеранов Кировоградской 

области.

Был последним Героем Советского Союза, проживавшим в Кировог-

радской области. Похоронен в Кировограде.

Награжден советскими орденами Ленина (24.03.1945), Октябрьской 

Революции, Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), «Знак 

Почёта», Славы 3-й степени, украинскими орденами Богдана Хмель-

ницкого 2-й и 3-й степени, медалями, в числе которых «За отвагу», 

почетным знаком «Честь и слава Кировоградщины» (2008).

Почетный гражданин Кировограда, почетный председатель област-

ной организации ветеранов Украины.

ЗИНЧЕНКО 

Николай Аксёнович 
(29.11.1918 — 26.02.1944) 

Герой Советского Союза 

Зинченко Николай Аксёнович — 

младший лётчик 50-го скоростного 

бомбардировочного авиационного по-

лка 18-й скоростной бомбардировоч-

ной авиационной бригады 7-й армии 

Северо-Западный фронта, младший 

лейтенант. 

Родился в селе Вишневый Дол ныне Краснодонского района Луганс-

кой области Украины. Украинец. Член КПСС с 1941 года. Образование 

среднее. 

В 1937 году призван в ряды Красной Армии Новосветловским рай-

военкоматом Ворошиловградской области. Окончил Ворошиловград-

скую военно-авиационную школу пилотов. 

Во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов младший 

летчик эскадрильи 50-го скоростного бомбардировочного авиацион-

ного полка младший лейтенант Н.А. Зинченко отличился в боях на 

Карельском перешейке. Совершил 21 боевой вылет на штурмовку 

войск, аэродромов, железнодорожных станций и эшелонов против-

ника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования 

и проявленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту 

Николаю Аксёновичу Зинченко присвоено звание Героя Советско-

го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 423). 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 1943 году 

окончил Военно-воздушную академию. Воевал под Сталинградом, 

на Курской Дуге. Старший лейтенант Зинченко, заместитель ко-

мандира эскадрильи 438-го истребительного авиационного полка 

(205-я истребительная авиационная дивизия), погиб 26 февраля 

1944 года в воздушном бою в районе Кировограда. Похоронен 

в Кировограде. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ме-

далями.

КЛИМОВ 

Николай Иванович 
(19.05.1904 — 1992) 

Герой Советского Союза 

Климов Николай Иванович — коман-

дир 122-го гвардейского стрелкового 

Кишиневского полка 42-й гвардейской 

стрелковой Корсунь-Шевченковской 

Дунайской ордена Суворова дивизии, 

гвардии подполковник. 

Родился в деревне Землянке Петровского района Саратовской обла-

сти. Русский. Окончил рабфак в 1931 году и два курса зоотехничес-

кого института в 1934 году. 

В 1941 году после окончания второго курса военной акедемии имени 

М.В. Фрунзе был направлен в действующую армию и до победы над Ге-

рманией в Великой Отечественной войне сражался на Брянском, Юго-

Западном, Степном, 1-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Принимал 

участие в оборонительных боях на Днепре, под Новым Осколом, Белго-

родом, в Курской битве, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Венгрии, разгроме врага на территории Австрии. Дважды ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года 

за отвагу, мужество и умелое командование полком при форсирова-

нии Дуная и отражении контрудара противника в районе Будапешта 

гвардии подполковнику Николаю Ивановичу Климову присвоено зва-

ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 3488). 

После окончания Великой Отечественной войны полковник Н.И. Кли-

мов — в отставке. Жил и похоронен в Кировограде. 

Награжден двумя орденам Красного Знамени (1944, 1954), орденами 

Суворова 3-й степени (1944), Отечественной войны 1-й и 2-й степе-

ни (1943-2), Красной Звезды (1949), медалями «За боевые заслуги» 

(1944), «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и четырьмя други-

ми медалями.

КОВАЛЬ 

Иван Иванович 
(27.05.1910 — 23.12.1996) 

Герой Советского Союза 

Коваль Иван Иванович — техник 

91-го танкового батальона 20-й танко-

вой бригады 7-й армии Северо-Запад-

ного фронта, воентехник 2-го ранга.

Родился в селе Лелековка, ныне в че-

рте города Кировограда — областного 

центра Кировоградской области Украины, в семье рабочего. Украи-

нец. Окончил вечернюю рабоче-техническую школу. Работал столя-

ром на мебельной фабрике.

В Красной Армии с 1933 года. В 1938 году окончил Московское 

танкотехническое училище. Участник советско-финляндской войны 

с декабря 1939 года.

Техник 91-го танкового батальона (20-я танковая бригада, 7-я армия, 

Северо-Западный фронт) воентехник 2-го ранга Иван Коваль в январе 

1940 года с танковым взводом под командованием лейтенанта В.Г. Гру-

здева был в глубокой разведке у Ладожского озера. Попав в окружение, 

танкисты отбивались пулемётным и автоматным огнём, продержав-
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шись до подхода подкрепления. Враг потерял более сотни убитыми.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года 

«за образцовое выполнение боевых заданий командования на фро-

нте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом 

отвагу и геройство» воентехнику 2-го ранга Ковалю Ивану Ивановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда» (№ 206).

Участник Великой Отечественной войны. И.И. Коваль был заместите-

лем командира танкового полка по технической части на Карельском 

фронте, заместителем командира батальона и командиром батальо-

на на Волховском фронте.

С 1954 года майор Коваль — в запасе, а затем в отставке. Жил в 

городе Кировограде. Похоронен в Кировограде в Пантеоне Вечной 

Славы. 

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й сте-

пени, Красной Звезды, медалями.

КУЗНЕЦОВ 

Пётр Нифонтович
(10.09.1914 — 30.07.1954) 

Герой Советского Союза 

Кузнецов Пётр Нифонтович — штур-

ман 155-го гвардейского штурмового 

авиационного полка (9-я гвардейская 

штурмовая авиационная дивизия, 1-й 

гвардейский штурмовой авиационный 

корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Укра-

инский фронт), гвардии майор.

Родился в городе Оханск ныне Пермского края в семье рабочего. 

Русский. Детство и юность прошли в поселке Яшкино, ныне Кеме-

ровской области. 

В 1938 году был призван в Красную Армию. В 1940 году окончил Но-

восибирскую военную авиационную школу пилотов. 

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Бое-

вой путь лейтенант Кузнецов начал на Волховском фронте, с января 

1942 года воевал в составе 667-го ночного легкобомбардировочного 

авиационного полка. За первые 20 вылетов награжден орденом Кра-

сного Знамени. В дальнейшем в составе своего полка сражался на 

Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. 

В январе-феврале 1944 года полк участвовал в окружении и уничто-

жении крупной группировки вражеских войск в районе Корсунь-Ше-

вченковского. Гвардии майор Кузнецов 12 раз водил крупные группы 

самолетов на штурмовку окруженных вражеских войск. 

К лету 1944 года гвардии майор Кузнецов уже руководил штурманс-

кой службой 155-го гвардейского штурмового полка той же дивизии. 

Лично водил группы штурмовиков, поддерживавших наши войска 

при форсировании рек Южный Буг, Днестр, Прут.

К июню 1944 года совершил 220 успешных боевых вылетов, из них 

112 — на Ил-2, на штурмовку и бомбардировку вражеских укрепле-

ний и других военных объектов. Его действиями было уничтожено 

3 склада с боеприпасам и один с горючим, 12 танков и 32 автома-

шины с военными грузами, 5 дзотов и 2 зенитные батареи, разгромил 

крупный штаб противника. В воздушных боях сбил 3 истребителя 

противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм гвардии майору Кузнецову Петру Нифонто-

вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4613).

В 1946 году подполковник П.Н. Кузнецов уволен в запас. Жил в го-

роде Омск, работал инструктором Омского аэроклуба. С 1950 года 

жил в городе Кировоград (Украина). Умер после тяжелой болезни 

30 июля 1954 года. Был похоронен на Дальневосточном кладбище 

в Кировограде. В ноябре 2007 года останки Героя были перезахоро-

нены в Пантеоне Вечной Славы в Кировограде.

Награжден орденом Ленина (26.10.1944), тремя орденами Красного 

Знамени (19.05.1942; 10.08.1943; 19.03.1944), орденами Александ-

ра Невского (1945), Отечественной войны 1-й степени (13.02.1943), 

медалями.

КУРОПЯТНИКОВ 

Григорий 

Александрович
(24.01.1921 — 25.02.1982) 

Герой Советского Союза 

Куропятников Григорий Александро-

вич — командир отделения минёров 

сторожевого катера «СК-065» 5-го 

дивизиона сторожевых катеров Охра-

ны водного района Черноморского 

флота, старшина 2-й статьи.

Родился в городе Елисаветград (с 1939 года — Кировоград) в семье 

рабочего. Русский. Окончил семь классов неполной средней школы. 

Работал токарем на кировоградском заводе сельскохозяйственных 

машин «Красная звезда».

В Пограничных войсках НКВД СССР с 1939 года. Окончил школу во-

оружения в Севастополе, после чего направлен на катер «СКА-125» 

4-го Черноморского отряда пограничных судов Украинского погра-

ничного округа.

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Отряд 

пограничных судов был передан в состав Черноморского флота. Гри-

горий Куропятников воевал сначала пулеметчиком, с сентября 1941 

года — командиром отделения минёров. Участвовал в боевых дейст-

виях в устье Дуная летом 1941 года, в обороне Одессы и Севастополя. 

В декабре 1941 года его катер передан в Туапсинскую военно-морс-

кую базу, в её составе высаживал десанты на Керченский полуост-

ров в декабре 1941 года и эвакуировал оттуда же разбитые войска 

Крымского фронта в мае 1942, оборонял кавказское побережье в 

1942, участвовал в высадке десантов под Новороссийском в феврале 

1943 года и в обеспечении советского плацдарма на «Малой земле».

25 марта 1943 года командир отделения минёров сторожевого катера 

«СК-065» (5-й дивизион сторожевых катеров Охраны водного райо-

на Черноморского флота) старшина 2-й статьи Г.А. Куропятников, 

отражая пулемётным огнём атаку вражеских самолётов в районе 

села Дивноморское, ныне администрации города Геленджик Красно-

дарского края, предотвратил гибель катера. В этом бою был тяжело 

ранен в грудь и в голову, потерял левую руку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фро-

нте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм старшине 2-й статьи Куропятникову 

Григорию Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1050).

После выхода из госпиталя в конце 1943 года назначен комендантом 
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береговой базы на флоте. В мае 1944 старшина 1-й степени Куропят-

ников демобилизован по инвалидности.

Жил в городе Кировоград (Украина). Похоронен в Пантеоне Вечной 

Славы в Кировограде.

Награждён орденом Ленина (24.07.1943), медалями.

В городе Кировограде Герою установлен бюст, его именем названа 

улица. Постановлением Совета Министров СССР от 24 октября 1983 

года имя Григория Куропятникова присвоено пограничному стороже-

вому кораблю Западного пограничного округа.

ЛИТВИНОВ 

Николай Ефимович 
(1917 — 30.08.1977) 

Герой Советского Союза 

Литвинов Николай Ефимович — 

командир огневого взвода 385-го 

стрелкового полка 112-й стрелковой 

дивизии 60-й армии Центрального 

фронта, младший лейтенант. 

Родился в селе Большая Мамайка, 

ныне село Подгайцы Кировоградского района Кировоградской обла-

сти, в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. 

Окончил десять классов средней школы. Работал на предприятиях 

Кировограда. 

В 1938 году призван в ряды Красной Армии. В 1940 году окончил 

полковую школу и Харьковское артиллерийское училище. В боях Ве-

ликой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Централь-

ном фронте. 

Командир огневого взвода 385-го стрелкового полка младший лей-

тенант Н.Е. Литвинов отличился в наступательных боях на Левобере-

жной Украине в августе-сентябре 1943 года и при форсировании рек 

Сейм, Десна, Днепр.

В конце сентября 1943 года взвод под командованием младшего лей-

тенанта Литвинова первым из артиллерийских подразделений полка 

форсировал Днепр севернее Киева. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года 

за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и 

удержании плацдарма на его правом берегу младшему лейтенанту Ли-

твинову Николаю Ефимовичу присвоено звание Героя Советского Сою-

за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8268). 

С апреля 1949 года старший лейтенант Н.Е. Литвинов — в запасе. 

Жил и работал в городе Кировоград. Скончался 30 августа 1977 года. 

Похоронен в Кировограде в Пантеоне Вечной Славы. 

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.

ОСАТЮК 

Дмитрий Иванович 
(08.11.1917 — 25.05.1999) 

Герой Советского Союза 

Осатюк Дмитрий Иванович — командир 

танковой роты 549-го танкового бата-

льона 61-й танковой бригада 67-й армии 

Ленинградского фронта, лейтенант. 

Родился 26 октября (8 ноября) 1917 

года в селе Могильное Гайворонского 

района Кировоградской области в семье крестьянина. Украинец. Око-

нчил кооперативный техникум. Работал счетоводом в колхозе. 

В Красной Армии с 1939 года. В 1941 году окончил Сызранское тан-

ковое училище. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Участвовал в 

обороне городов Двинска (Даугавпилса) и Луги. С сентября 1941 года 

Осатюк — на Ленинградском фронте. Участвовал в многочисленных 

ожесточённых боях за город Ленинград (ныне — Санкт-Петербург). 

Особо отличился в ходе операции «Искра» по прорыву блокады Ле-

нинграда в январе 1943 года. 

18 января 1943 года танковая рота лейтенанта Осатюка совместно 

с 123-й стрелковой бригадой и артиллеристами вступила в Рабочий 

посёлок № 1, где соединилась с подразделениями 372-й стрелковой 

дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта. Вражеская блокада 

Ленинграда была прорвана. 

21 января в бою у Рабочего поселка № 6 в танк Осатюка попал сна-

ряд. Макаренкова тяжело ранило, машина вышла из строя. Осатюк 

под огнём вытащил водителя из танка и на руках донёс до укрытия. 

Там его отправили в медсанбат, а Осатюк сам пересел на другой танк 

и снова ринулся в бой... 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство лейтенанту Дмитрию Ивановичу Осатюку 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 559). 

13 февраля 1943 года в очередном бою в танк лейтенанта Осатюка 

попал вражеский снаряд, и Герой был тяжело ранен. 5 часов длилась 

сложнейшая операция. В тяжёлой борьбе со смертью доктор Глумов 

(на всю жизнь танкист Осатюк запомнил эту фамилию) вышел по-

бедителем. 

В 1946 году капитан Осатюк был назначен командиром танкового 

батальона. В 1947 году Д.И. Осатюк окончил Высшую офицерскую 

бронетанковую школу. После учёбы он получил назначение в просла-

вленную Кантемировскую дивизию на должность командира танко-

вого полка. В 1959 году Осатюк вернулся на родину и был назначен 

на должность военного комиссара города Кировограда. С 1971 года 

полковник Осатюк — в запасе.

Жил в городе Кировоград. Скончался 25 мая 1999 года. Похоронен 

в Пантеоне Вечной Славы в Кировограде.

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степе-

ни, Красной Звезды, медалями.

РОДИОНОВ 

Михаил Фёдорович 
(05.11.1915 — 24.01.1992) 

Герой Советского Союза 

Родионов Михаил Фёдорович — 

заместитель командира 18-го истре-

бительно-противотанкового артилле-

рийского полка по политической части 

6-й отдельной истребительно-проти-

вотанковой артиллерийской бригады 

4-го Украинского фронта, майор.

Родился в селе Злобино ныне Становлянского района Липецкой 

области в семье крестьянина. Русский. Окончил Днепропетровский 

металлургический институт. Работал заведующим техническим бюро 
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ТЭЦ в городе Ворошиловск (Коммунарск).

В 1937 году призван в ряды Красной Армии. Член ВКП(б)/КПСС 

с 1940 года. В 1941 году окончил военно-политическое училище. 

В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на 4-м 

Украинском фронте.

Заместитель командира 18-го истребительно-противотанкового ар-

тиллерийского полка по политической части майор М.Ф. Родионов 

отличился 9-12 февраля 1945 года в боях в районе села Ясеница, 

юго-западнее города Краков на территории Польши.

Когда боевые подразделения были отрезаны от командного пун-

кта и штаба полка, майор Родионов взял командование на себя. 

В течение четырёх дней умело руководил огнём батарей, отразив во-

семь контратак противника. Трижды поднимал бойцов в рукопашную 

схватку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях за 

освобождение Польши и проявленные при этом мужество и героизм 

майору Родионову Михаилу Фёдоровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 8137).

С 1946 года майор М.Ф. Родионов — в запасе. Жил в городе Кирово-

град. Умер 24 января 1992 года. Похоронен в Пантеоне Вечной Славы 

в Кировограде.

Награжден орденами Ленина (29.06.1945), Красного Знамени, Отечест-

венной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды, медалями.

СЕМЁНОВ 

Дмитрий Иванович 
(21.10.1913 — 06.05.2006) 

Герой Советского Союза 

Семёнов Дмитрий Иванович — коман-

дир дивизиона 473-го артиллерийс-

кого полка 99-й стрелковой дивизии 

46-й армии 2-го Украинского фронта, 

майор.

Родился в селе Новгородка, ныне 

посёлок городского типа Новгородковского района Кировоградской 

области, в семье рабочего. Украинец. Окончил сельскохозяйственный 

техникум, работал агрономом.

В 1936 году призван в ряды Красной Армии. В 1939 году окончил 

курсы младших лейтенантов. В боях Великой Отечественной войны 

с 1941 года. Воевал на 2-м Украинском фронте.

Командир дивизиона 473-го артиллерийского полка майор 

Д.И. Семёнов отличился в боях под городом Будапешт (Венгрия). 

В ночь на 5 декабря 1944 года в числе первых в полку вместе со 

стрелковыми подразделениями форсировал Дунай в районе города 

Эрчи и захватил плацдарм.

Подавив огневые точки противника, майор Семёнов способство-

вал переправе других частей дивизии. В боях за расширение пла-

цдарма находился в боевых порядках стрелковых подразделений 

и точным огнём своих батарей способствовал выполнению боевой 

задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за мужество и героизм, проявленные при форсировании Дуная 

и удержании плацдарма на его западном берегу, майору Семёно-

ву Дмитрию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4749). 

С 1946 года майор Д.И. Семёнов — в запасе. Вернулся на родину. 

Жил в городе Кировоград. Умер 6 мая 2006 года. Похоронен в Панте-

оне Вечной Славы в Кировограде.

Награжден орденами Ленина, Александра Невского, 2 орденами Оте-

чественной войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, медалями. Заслуженный мелиоратор Укра-

инской ССР. Почетный гражданин города Кировограда.

СТЕПАНОВ 

Михаил Карпович 
(15.09.1912 — 25.05.1962) 

Герой Советского Союза 

Степанов Михаил Карпович — коман-

дир роты 13-го гвардейского воздуш-

но-десантного полка 1-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 53-й ар-

мии 2-го Украинского фронта, гвардии 

младший лейтенант. 

Родился в селе Колосовка Веселиновского района Николаевской об-

ласти в семье крестьянина. Украинец. Окончил восемь классов сред-

ней школы. Работал шофёром. 

В 1934 году призван в ряды Красной Армии. В 1937 году демобили-

зовался. Вторично призван в 1939 году. В 1940 году окончил курсы 

младших лейтенантов. Участник освободительного похода советских 

войск в Западную Украину и Западную Белоруссию 1939 года, сове-

тско-финляндской войны 1939-1940 годов. В боях Великой Отечест-

венной войны с июня 1941 года. Воевал на 2-м Украинском фронте. 

24-25 октября 1944 года командир роты 13-го гвардейского возду-

шно-десантного полка гвардии младший лейтенант М.К. Степанов в 

боях в районе местечка Тисадорогма, северо-восточнее города Тиса-

фюред на территории Венгрии, в числе первых с ротой форсировал 

реку Тиса, захватил и удерживал рубеж, отразив несколько яростных 

контратак противника. Был ранен, но не покинул поля боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

мужество и героизм, проявленные при форсировании Тисы и удержа-

нии плацдарма на её западном берегу, гвардии младшему лейтенанту 

Степанову Михаилу Карповичу присвоено звание Героя Советского Со-

юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7327). 

С 1946 года гвардии младший лейтенант М.К. Степанов — в отстав-

ке. Жил в городе Кировоград. Работал на заводе «Красная Звезда». 

Скончался 25 мая 1962 года. Похоронен в Кировограде в Пантеоне 

Вечной Славы. 

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.

ТКАЧЁВ 

Григорий Елизарович 
(11.03.1915 — 02.11.1987) 

Герой Советского Союза 

Ткачёв Григорий Елизарович — заме-

ститель штурмана 240-го гвардейско-

го бомбардировочного авиационного 

полка по радионавигации 36-й бом-

бардировочной авиационной дивизии 

1-го гвардейского бомбардировочного 

авиационного корпуса 18-й воздушной армии, гвардии майор. 
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Родился 11 марта 1915 года в селе Великая Знаменка, ныне Каменск 

Дмитровского района Запорожской области, в семье рабочего. 

Русский. Окончил семь классов неполной средней школы и школу 

фабрично-заводского ученичества. Работал слесарем на станции 

Марганец Днепропетровской области. 

В 1937 году призван в ряды Красной Армии. Окончил в 1937 году 

Ейское военно-морское авиационное училище летчиков, в 1941 году 

— Рязанскую высшую школу штурманов. В боях Великой Отечест-

венной войны с июня 1941 года. 

К февралю 1945 года заместитель штурмана 240-го гвардейского 

бомбардировочного авиационного полка по радионавигации гвардии 

майор Г.Е. Ткачёв совершил 263 боевых вылета на бомбардировку 

военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника, а 

также скоплений его войск, нанеся ему значительный урон. В семи 

воздушных боях сбил один самолёт врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования по унич-

тожению живой силы и техники противника и проявленные при этом 

мужество и героизм гвардии майору Ткачёву Григорию Елизаровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда» (№ 8008). 

В 1954 году окончил Краснодарскую высшую офицерскую школу 

штурманов. С 1958 года подполковник Г.Е. Ткачёв — в запасе. Жил в 

городе Кировоград. Скончался 2 ноября 1987 года. Похоронен в Ки-

ровограде в Пантеоне Вечной Славы. 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Зна-

мени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями.

УСЕНКО 

Иван Романович 
(24.01.1924 — 1998) 

Герой Советского Союза 

Усенко Иван Романович — командир 

пулемётного расчёта 294-го гвардейс-

кого стрелкового полка 97-й гвардей-

ской стрелковой дивизии 5-й гвардей-

ской армии 1-го Украинского фронта, 

гвардии младший сержант. 

Родился 24 января 1924 года в селе Тишковка Тишковского района 

Кировоградской области в семье крестьянина. Украинец. Окончил 

шесть классов неполной средней школы. Работал в колхозе. 

В 1944 году призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Оте-

чественной войны с апреля 1944 года. Воевал на 1-м Украинском 

фронте. 

Командир пулемётного расчёта 294-го гвардейского стрелкового 

полка гвардии младший сержант И.Р. Усенко со своим расчётом в 

числе первых преодолел Одер у местечка Одер-Штейне, западнее го-

рода Вроцлав на территории Польши. 25-27 января 1945 года умело 

сражался на захваченном плацдарме, участвуя в отражении контр-

атак противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года 

за мужество и героизм, проявленные при форсировании Одера и 

удержании плацдарма на его западном берегу, гвардии младше-

му лейтенанту Ивану Романовичу Усенко присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 5903). 

После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в 

армии. В 1950 году окончил курсы офицеров интендантской службы, 

в 1954 году — Высшую офицерскую интендантскую школу. 

С 1969 года гвардии майор И.Р. Усенко — в запасе. Жил в Кировогра-

де. Работал контролёром ОТК завода тракторных агрегатов. Скончал-

ся в 1998 году. Похоронен в Кировограде в Пантеоне Вечной Славы. 

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й сте-

пени, медалями.

ФИСАНОВИЧ 

Израиль Ильич 
(23.11.1914 — 27.07.1944) 

Герой Советского Союза 

Фисанович Израиль Ильич — коман-

дир подводной лодки «М-172» (4-й 

дивизион подводных лодок, бригада 

подводных лодок, Северный флот), 

капитан-лейтенант.

Родился 10 (23) ноября 1914 года в 

городе Елизаветград (ныне — город Кировоград, Украина). Еврей. С 

1922 года жил в Харькове, там окончил 7 классов средней школы и 

школу ФЗУ. Работал на заводе «Серп и Молот» в Харькове.

В Рабоче-Крестьянском Красном флоте с 1932 года. В 1936 году око-

нчил Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. Служил на под-

водных лодках Балтийского флота — командир БЧ-1 (штурманская 

боевая часть) подводной лодки «М-77», с марта 1938 года — флаг-

манский штурман дивизиона подводных лодок. Затем был переведён 

на Северный флот и в августе 1938 года назначен флагманским 

штурманом флота, а в сентябре этого же 1938 года — флагманским 

штурманом бригады подводных лодок. 

Участник войны с Финляндией 1939-1940 годов. Как флагман-

ский штурман бригады обеспечивал несение позиционно-дозор-

ной службы, проводку транспортов по внутренним коммуникациям. 

В декабре 1940 года направлен на Высшие специальные курсы ко-

мандного состава подводного плавания при Учебном отряде подвод-

ного плавания имени С.М. Кирова (Ленинград), здесь встретил нача-

ло Великой Отечественной войны.

Вернулся на Северный флот. 7 июля 1941 года принял командова-

ние подводной лодкой «М-172» бригады подводных лодок Северно-

го флота. 18 августа 1941 года капитан-лейтенант И.И. Фисанович 

вывел свой корабль в первый боевой поход на коммуникации проти-

вника в Баренцевом море. Среди его подвигов — дерзкий прорыв в 

порт Линахамари и атака вражеского транспорта в порту. 

К середине декабря 1941 года совершил 7 боевых походов, доло-

жил о потоплении торпедными атаками 3-х транспортов врага. Так 

же выполнил два спецзадания по высадке на побережье Норвегии 

и снятию с него разведгрупп. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 года 

за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, капитан-лейтенанту Фисановичу Израилю Ильичу при-

своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда».

Продолжая командовать подводной лодкой, к июлю 1943 года совер-

шил 18 боевых походов (72 суток в море), совершил 13 торпедных 

атак (израсходовано 20 торпед). Доложил о потоплении 8 транспор-

тов и кораблей противника. Фактически достоверным является пото-

пление немецкого сторожевого корабля 1 февраля 1943 года. Лодка 
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«М-172» была награждена орденом Красного Знамени, а в июле 1943 

года стала гвардейской.

В апреле 1944 года убыл в Англию для получения подводной лод-

ки «В-1» из состава флота Италии, переданной Советскому Союзу 

в счет репараций, принял командование экипажем. 25 июля лодка 

убыла из британского порта Лервик, но в Кольский залив не пришла. 

При следовании из Англии лодка погибла, экипаж долгое время счи-

тался пропавшим без вести.

Существовало несколько версий трагедии. По одной — подорвалась 

на плавающей мине, по другой — произошла авария. Более достовер-

ная версия: лодка отклонилась от установленного маршрута движения, 

27 июля была атакована английским самолетом «Либерейтор» (ошибо-

чно как немецкая) и потоплена глубинными бомбами. Экипаж погиб.

Воинские звания: лейтенант (9.06.1936), старший лейтенант 

(13.07.1938), капитан-лейтенант (июль 1941), капитан 3-го ранга 

(27.05.1942), капитан 2-го ранга (7.04.1943).

Награждён орденом Ленина (3.04.1942), двумя орденами Красного 

Знамени (3.11.1941; 2.06.1942), орденом Отечественной войны 1-й 

степени (29.01.1943), иностранной наградой — «Военно-морской 

крест» (США, июль 1943).

В Кировограде в честь Героя установлены мемориальная доска и па-

мятный знак.

ТЮТЮШКИН 

Семён Фокович
(16.04.1901 — 25.11.1980) 

Герой Социалистического Труда 

Тютюшкин Семён Фокович — маши-

нист-инструктор колонны паровозов 

№12 специального резерва Народного 

комиссариата путей сообщения СССР.

Родился в городе Елисаветград (с 1939 

года — Кировоград, Украина), в семье 

рабочего. Русский. Окончил четыре класса школы. С 12 лет стал ра-

ботать на заводе.

В 1917 году пришел трудиться в депо железной дороги станции 

Елисаветград, был учеником слесаря, слесарем. В 1922-1924 годах 

служил в Красной Армии. После демобилизации вернулся в родной 

город. Стал помощником машиниста, в 1930 году — машинистом.

С началом Великой Отечественной войны водил эшелоны с войска-

ми. При эвакуации из Кировогограда Тютюшкин возглавлял бригаду, 

которая вела поезд с военными, руководством станции и депо. Через 

станцию Хировка, уже занятую гитлеровцами, пришлось прорывать-

ся с боем. Впереди пустили заминированную дрезину, которая взо-

рвалась на станции. Через несколько секунд по соседнему пути на 

большой скорости Тютюшкин провел свой эшелон.

Дальше был Кременчуг, Харьков, где Тютюшкин получил назначение в 

паровозное депо Поворино Пензенской железной дороги. Затем был 

машинистом колонны паровозов №18 особого резерва Народного ко-

миссариата путей сообщения, депо Тихвин Северной железной доро-

ги. Водил поезда с грузами для блокадного Ленинграда, быстро и бес-

перебойно подвозил фронту технику, боеприпасы, продовольствие.

В октябре 1942 года, как опытный машинист, был направлен в форми-

руемую на станции Кашира Московско-Донбасской железной дороги 

колонну №12 специального резерва Наркомата путей сообщения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года 

«за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного 

хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодо-

рожного хозяйства в трудных условиях военного времени» Тютюш-

кину Семёну Фоковичу присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» 

(№1 36).

С апреля 1944 года и до Победы над Германией спецколонна № 12 

дислоцировалась на участке Барановичи-Брест-Белосток-Варшава, 

обеспечивая снабжение частей 2-го Белорусского фронта. В ноябре 

1944 года Тютюшкину было присвоен звание «инженер-лейтенант 

тяги».

В 1946 году вернулся в родной город. Трудился в депо станции Ки-

рово-Украинская (ныне — Кировоград) Одесской железной дороги. 

До выхода на пенсию в 1956 году работал машинистом, дежурным 

по депо. Умер 25 ноября 1980 года. Похоронен в Кировограде.

Награжден 2 орденами Ленина, медалями, знаками «Почётный желе-

знодорожник» и «Отличный паровозник».

В городе Кировоград на здании железнодорожного вокзала Герою 

установлена мемориальная доска, его именем названа улица.

ЖОСАН 

Николай Иванович 
(02.12.1918 — 20.06.1993) 

Полный Кавалер ордена Славы

Жосан Николай Иванович — коман-

дир взвода связи 138-го гвардейского 

артиллерийского полка (67-я гвардей-

ская стрелковая дивизия, 6-я гвардейс-

кая армия, 1-й Прибалтийский фронт), 

гвардии старший сержант — на момент 

представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился 2 декабря 1918 года в селе Грузское ныне Кировоградско-

го района Кировоградской области (Украина) в семье крестьянина. 

Украинец. В 1933 году с родителями переехал в город Кировоград. 

Окончил 6 классов, школу фабрично-заводского обучения. Работал 

токарем на заводе «Красная Звезда».

В Красной Армии с 1939 года. На фронте в Великую Отечественную 

войну с сентября 1941 года. Воевал на Юго-Западном, Южном, Во-

ронежском, 2-м и 1-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах. 

Участвовал в Киевской стратегической, Донбасской оборонительной 

операциях, Сталинградской и Курской битвах, боях под Харьковом, 

разгроме невельской группировки противника, освобождении Бело-

руссии и Прибалтики, уничтожении курляндской группировки.

Командир отделения связи 138-го гвардейского артиллерийского 

полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 

2-й Прибалтийский фронт) гвардии старший сержант Жосан в боях 

19-25 января 1944 года в районе сел Абабково, Коробщево (25 ки-

лометров юго-западнее города Новосокольники Псковская область) 

поддерживал постоянную связь командования с дивизионами. В кри-

тический момент боя, под артиллерийским огнём противника, восс-

тановил нарушенную связь.

Приказом командира 67-й гвардейской стрелковой дивизии от 14 

февраля 1944 года за мужество, проявленное в боях с врагом, гвар-

дии старший сержант Жосан Николай Иванович награждён орденом 

Славы 3-й степени (№ 22533).

Командир взвода связи (тот же боевой состав, 1-й Прибалтийский 

фронт) гвардии старшина Жосан в боях 23-24 июня 1944 года у дере-

вни Сиротино (Шумилинский район Витебской области) и при форси-
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ровании реки Западная Двина обеспечил командира полка надёжной 

связью с подразделениями, устранил 8 порывов на линиях связи, чем 

способствовал выполнению боевой задачи. Приказом по 6-й гвардей-

ской армии от 30 августа 1944 года гвардии старшина Жосан Нико-

лай Иванович награждён орденом Славы 2-й степени (№ 3855).

В боях 5-6 октября 1944 года северо-западнее города Шяуляй (Литва) 

Жосан под артиллерийским и миномётным огнём устранил 10 порывов 

на линиях связи. Добился бесперебойной связи командира полка при 

управлении огнём дивизионов, умело командовал подчиненными.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фа-

шистскими захватчиками, гвардии старшина Жосан Николай Ивано-

вич награждён орденом Славы 1-й степени (№ 54).

В 1946 году демобилизован. Жил в городе Кировоград. Умер 20 июня 

1993 года. Похоронен в Пантеоне Вечной Славы в Кировограде.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), 

Красной Звезды (22.01.1944), медалями, в том числе «За отвагу» 

(10.07.1943).

КРАВЕЦ 

Пётр Евтихиевич
(16.02.1924 — 06.09.2002) 

Полный Кавалер ордена Славы 

Кравец Пётр Евтихиевич — командир 

орудия батареи 76-мм пушек 470-го 

стрелкового полка (194-я стрелковая 

дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский 

фронт), старший сержант — на момент 

представления к награждению орденом 

Славы 1-й степени. 

Родился в селе Липлянка ныне Шполянского района Черкасской об-

ласти в семье рабочего, по национальности украинец. 

В 1935 году вместе с родителями переехал в город Алексин, окончил 

7 классов и ФЗУ при Мышегском арматурном заводе (ныне ОАО «Тя-

жпромарматура»), работал сварщиком. 

В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 года в составе расчёта, 

а затем — командир 76-мм орудия 470-го стрелкового полка. 

14 декабря 1943 года в бою за населённый пункт Мормаль (Жлобин-

ский район Гомельской области) сержант Кравец вместе с расчётом 

уничтожил 3 пулемётных точки и до взвода солдат противника, 

поддержав действия стрелкового батальона, при этом был ранен, 

но поля боя не покинул. 

Приказом по 194-й Речицкой стрелковой дивизии 42-го стрелкового 

корпуса от 21 декабря 1943 года Кравец Пётр Евтихиевич награждён 

орденом Славы 3-й степени. 

24-25 июня 1944 года в ходе наступления в районе льнозавода в 

городе Рогачёв (Гомельская область) командир орудия П.Е. Кравец 

вместе с подчинёнными подавил 2 пулемёта, 1 миномёт, 1 дзот и уни-

чтожил свыше 10 гитлеровцев. 

Приказом по войскам 48-й армии 1-го Белорусского фронта от 

29 июля 1944 года Кравец Пётр Евтихиевич награждён орденом 

Славы 2-й степени. 

15 августа 1944 года при отражении контратаки противника в районе 

населённого пункта Радзонки (Чижевский район Белостокской обла-

сти) старший сержант Кравец, ведя огонь прямой наводкой, обеспе-

чил закрепление пехоты на захваченном рубеже. Его расчёт в бою 

уничтожил свыше 10 вражеских солдат. 

3 сентября 1944 года в период прорыва сильно укреплённой обороны 

противника в районе населённых пунктов Гуры, Гродны (западнее го-

рода Острув-Мазовецки, Польша) из 76-мм орудия поражал огневые 

средства и живую силу противника, чем обеспечил успешное про-

движение стрелковых подразделений и овладение укреплёнными 

рубежами. 

В ночь на 5 сентября 1944 года П.Е. Кравец вместе с расчётом пе-

реправился через реку Нарев у населённого пункта Лелеково (юго-

западнее города Ружан, Польша), выкатил орудие на прямую навод-

ку и подавил 2 вражеских дота, которые вели прицельный огонь по 

переправе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года 

за образцовое выполнение заданий командования, подготовку ква-

лифицированных артиллерийских кадров и обеспечение действую-

щей армии вооружением и боеприпасами Кравец Пётр Евтихиевич 

награждён орденом Славы 1-й степени. 

После демобилизации в 1946 году старшина П.Е. Кравец жил в Ки-

ровограде, работал шофёром, позже в 1978 году переехал в город 

Алексин Тульской области. 

Скончался 6 сентября 2002 года, похоронен в городе Новомиргороде 

в Кировоградской области.

Награждён орденом Октябрьской Революции, Отечественной войны 

1-й (18.03.1985) и 2-й степени (26.02.1945), Славы 3-х степеней, 

медалями.

СУВОРОВ 

Владимир Иванович
(22.06.1925 — )

Полный Кавалер ордена Славы 

Суворов Владимир Иванович — коман-

дир отделения взвода пешей разведки 

901-го стрелкового полка (245-я стрел-

ковая дивизия, 59-я армия, 1-й Украи-

нский фронт), младший сержант — на 

момент представления к награждению 

орденом Славы 1-й степени.

Родился в городе Калязин Тверской области в семье рабочего. Русс-

кий. Окончил 10 классов Калязинской средней школы № 5. 

В январе 1943 года призван в Красную Армию. Прошёл обучение на 

сапёра. В июле 1943 года направлен во взвод пешей разведки 901-го 

стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии. Воевал на Северо-За-

падном (с октября 1943 года — 2-м Прибалтийском) фронте. Учас-

твовал в боях под Старой Руссой (Новгородская область). Неоднок-

ратно выполнял задания в качестве сапёра и в составе групп поиска. 

В октябре 1943 года дивизия была переброшена в район города Пус-

тошка (Псковская область).

Командир отделения взвода пешей разведки 901-го стрелкового пол-

ка (3-я ударная армия) младший сержант Суворов с разведыватель-

ной группой 17 декабря 1943 года юго-восточнее города Пустошка 

проник в расположение противника, гранатами и огнём из автомата 

истребил пулемётный расчёт. Когда, захватив пленного, группа нача-

ла отходить, гитлеровцы попытались преградить ей путь. Суворов с 

четырьмя разведчиками отбросил окружавшего противника, что по-

зволило группе уйти к своим. 

Приказом командира 245-й стрелковой дивизии от 7 января 1944 

года за мужество, проявленное в боях с врагом, младший сержант 

Суворов награждён орденом Славы 3-й степени. 
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В июле 1944 года дивизия совершила марш в Гдовский район Псков-

ской области и в составе 54-й армии 3-го Прибалтийского фронта 

участвовала в Псковско-Островской операции.

В ночь на 21 июля Суворов, находясь в тылу врага, ворвался в дере-

вню Подлипье (Гдовский район) и захватил вражескую штабную ав-

томашину с ценными документами. На обратном пути при столкнове-

нии с группой противника уничтожил четырёх фашистских солдат. 

Приказом по 54-й армии от 9 августа 1944 года младший сержант 

Суворов награждён орденом Славы 2-й степени. 

В дальнейшем он (в составе 1-й ударной армии) участвовал в Тарту-

ской и Рижской наступательных операциях, боях по блокированию 

курляндской группировки противника.

В январе 1945 года 245-я стрелковая дивизия переброшена в Польшу 

на 1-й Украинский фронт и в составе 59-й армии участвовала в Сан-

домирско-Силезской операции. 

20 января 1945 года младший сержант Суворов одним из первых 

ворвался в город Краков (Польша) и убил четырёх немцев, в одном 

из домов гранатой подорвал пулемёт вместе с расчётом, за что был 

награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

29 января 1945 года Суворов во главе группы разведчиков скрытно 

переправился через реку Одер в 30 километрах западнее города Глей-

виц (ныне Гливице, Польша), внезапно атаковал противника, захва-

тил два вражеских пулемёта и, уничтожив более 50 солдат и офи-

церов, удержал занятый рубеж, создав условия для форсирования 

реки полком. В бою был ранен, но остался в строю. Представлялся 

к званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 

за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фа-

шистскими захватчиками, младший сержант Суворов Владимир Ива-

нович награждён орденом Славы 1-й степени (№ 249).

К февралю 1945 года он имел на своём счету 17 «языков». Войну 

закончил в Чехословакии. В 1950 году старшина Суворов демоби-

лизован. Жил в городе Кировоград (Украина). В 1953 году заочно 

окончил 3 курса Кировоградского государственного педагогического 

института, в 1957 году — исторический факультет Донецкого педаго-

гического института. Работал в Кировоградском горкоме партии. Был 

председателем партийной комиссии. Подполковник запаса (1975). 

Участник Парада на Красной площади в Москве 9 мая 1985 года.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Трудо-

вого Красного Знамени, Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями.

ЧУПИН 

Яков Иванович 
(29.10.1925 — 30.04.1991) 

Полный Кавалер ордена Славы

Чупин Яков Иванович — командир пу-

леметного отделения 1079-го стрелко-

вого полка (312-я стрелковая дивизия, 

69-я армия, 1-й Белорусский фронт), 

старший сержант.

Родился в селе Мизоново ныне Ишим-

ского района Тюменской области в семье крестьянина. Русский. Око-

нчил 7 классов. Работал учетчиком в колхозе имени XVII партсъезда 

в своем селе.

В апреле 1943 года добился призыва в Красную Армию, юноше еще 

не было 18. В запасном полку получил специальность пулеметчика. 

В боях Великой Отечественной войны с осени того же года. Боевое 

крещение получил 8 ноября 1943 года, был легко ранен. Через не-

сколько недель вернулся в свою часть, но в декабре вновь был ранен. 

На этот раз тяжело и надолго лег в госпиталь. На фронт вернулся то-

лько весной 1944 года. С этого времени до Победы воевал в составе 

1079-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии, командиром 

пулеметного расчета. 

18 июля 1944 года при прорыве вражеской обороны у населенно-

го пункта Гаруша на реке Турья (11 км юго-западнее города Ковель, 

Украина) красноармеец Чупин со своим расчетом из станкового пуле-

мета отбил 3 атаки противника, поразил 18 гитлеровцев.

Приказом от 26 июля 1944 года красноармеец Чупин Яков Иванович 

награжден орденом Славы 3-й степени (№ 93598). 

15 августа 1944 года западнее деревни Облясы Дворске (Люблинс-

кое воеводство, Польша) при отражении контратаки ефрейтор Чупин 

шквальным огнем истребил немало вражеских солдат. Когда кончи-

лись боеприпасы, гранатами подорвал вражеский расчет. Захватив 

исправный пулемет, продолжил бой из трофейного оружия. Своими 

действиями внес панику в ряды противника. Смелость и находчи-

вость пулеметчика помогли наступающим без особых потерь овла-

деть важным населенным пунктом.

Приказом от 15 сентября 1944 года ефрейтор Чупин Яков Иванович 

награжден орденом Славы 2-й степени (№ 4706).

В боях за расширение Пулавского плацдарма пулеметный расчет 

Чупина активно поддерживал пехотинцев. Приходилось отражать по 

7-8 контратак, которые предпринимали гитлеровцы в течение дня. 

Умело выбирая позицию, Чупин уничтожил несколько десятков гит-

леровцев. На этот раз был отмечен орденом Красного Знамени. 

17 апреля 1945 года в бою за высоту у деревни Шёнфлис (15 км се-

веро-западнее города Франкфурт-на-Одере, Германия) старший сер-

жант Чупин участвовал в отражении трех вражеских контратак. Сме-

ло выдвигал свой пулемет на передний край, беспощадно уничтожал 

контратакующего противника, истребив более 50 гитлеровцев. При 

форсировании реки Мюллен под огнем противника переправил свой 

пулемет на другой берег и уничтожил три огневые точки, тем самым 

обеспечил успешную переправу через водный рубеж стрелковых 

подразделений. 26 апреля при отражении контратаки гитлеровцев 

в деревне Петерсдорф, Грос-Шауэн (1,5 км южнее города Шторков, 

Германия) расчет Чупина истребил до взвода пехоты, две огневые 

точки. Всего за время боев с 16 по 28 апреля 1945 года со своим 

расчетом вывел из строя более 150 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за 

образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-

фашистскими захватчиками старший сержант Чупин Яков Иванович 

награжден орденом Славы 1-й степени (№ 3782). Стал полным кава-

лером ордена Славы.

После войны продолжил службу в армии, окончил военное училище, 

стал офицером-политработником. В 1955 году уволен в запас в зва-

нии майора. 

Остался жить в городе Кировоград. Умер 30 апреля 1991 года. Похо-

ронен в Пантеоне Вечной Славы в Кировограде.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, Славы 3-х степеней, медалями.

За матеріалами сайту 

«Герои Советского Союза»
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