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Друга світова: переосмислення для України
У річницю завершення бойових дій Другої світової війни
у Європі в Україні не тільки святкуватимуть традиційний День
перемоги 9 травня, але й відзначатимуть 8 травня - як День
пам'яті та примирення. Громадські діячі та представники влади
запропонували і символ для цього дня - квітку червоного маку.
Історики кажуть, що зі зміною дат і символів має відбутися
переосмислення того, чим була Друга світова війна для України.
Припускають вони й те, що нинішній конфлікт на сході країни
певним чином допоможе українцям зрозуміти об'єктивну
картину тієї великої війни та ролі українців у ній.
До останнього часу історики переважно сперечалися щодо втрат України, територією якої війна
у 1941-1945 роках пройшлася із заходу на схід та зі сходу на захід. Дехто почав додавати до цих
втрат і події, що відбувалися на заході країни від 1939. Інші ще додавали і голод повоєнних років.
Проте в Києві майже не викликало суперечок ствердження, що Україна у цій війні понесла чи не
найбільше жертв як серед військових, так і цивільних.
Керівник Центру історичної політології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень
ім. Кураса НАНУ Юрій Шаповал наводить статистику:
"Друга світова війна у всьому світі забрала життя 50 мільйонів людей. Сталін казав, що
жертвами війни (у СРСР. - Ред.) були 7 мільйонів. Хрущов озвучив цифру у 20 мільйонів, і вона на
довгий час стала канонічною для СРСР. Нею ж послуговувалися у "брежнєвську епоху". У
"горбачовську перебудову" втрати визначили у 27 мільйонів. У добу Єльцина цю цифру зрізали на 400
тисяч. І зараз у Росії вживається цифра у 26 мільйонів 600 тисяч осіб".
Для порівняння, загальні втрати Німеччини - 6 мільйонів життів. Кількість громадян СРСР, яких
призвали на військову службу, - 34,5 мільйони осіб. До 1 липня 1945 у радянських збройних силах
залишалося всього 11 мільйонів 400 тисяч вояків. Перша офіційна цифра втрат особового складу була
оприлюднена у 1990 році - це 8,6 мільйони осіб. Нині називають цифру у понад 10 мільйонів осіб. У
Німеччині втрати особового складу - 3 мільйони.
Загальні людські втрати України від війни, включно із убитими, померлими, жертвами
концтаборів, депортованими, евакуйованими, тими, хто відійшов разом із німцями, становлять до 14
мільйонів осіб. Від 1 січня 1941 року до 1 січня 1945 населення України зменшилося із 40,9 мільйони
до 27 мільйонів осіб. Матеріальні втрати СРСР становили близько 40% від загальних втрат усіх країн,
що брали участь у Другій світовій. При цьому частка України у втратах СРСР - близько 40%.
Як твердить голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, треба
враховувати, що на території нинішньої Україні фактично точилися кілька воєн - німецько-польська
(1939-45), німецько-радянська (1941-45), німецько-українська (1941-44), польсько-українська
(1942-1947) та радянсько-українська (1939-54):
"В українських реаліях не можна навіть визначити чіткі часові рамки цієї війни. Адже перші
бойові дії, які були пов'язані із Другою світовою, почалися не у вересні, а у березні 1939 року на
Карпатській Україні. Останні постріли українських повстанців пролунали на початку 1960 року. Можна
заперечити, що ці події не були безпосередньо пов'язані із Другою світовою, але справа у тому, що в
рамках Другої світової війни в Україні відбулися не одна, а кілька воєн, ареною яких були наші землі",
- вважає Володимир Вятрович.
У всіх цих війнах Україну та українців розглядали як ресурси, каже пан В'ятрович, а звідси і
величезна кількість втрат, і те, що українці брали участь у всіх цих війнах на боці різних сторін. Саме
тому, каже історик, що Україні не можна нав'язувати чорно-білу схему, де "з одного боку наші, а з
іншого - німці". На думку Володимира В'ятровича, враховуючи, що за підсумками тієї війни Україна не
стала незалежною, а українці - не стали вільними людьми, для сучасної України логічніше говорити
не про визволення, а про вигнання нацистів з території країни, згадувати не про перемоги, а
вшановувати пам'ять усіх жертв тієї війни.

Перебіг подій, що призвів до "роздвоєння" дат кінця війни
Перший акт про безумовну капітуляцію підписали 7 травня 1945 року після 2 години ночі з
німецькою делегацією за присутності представників західних союзників та СРСР у французькому місті
Реймс. Він набув чинності 8 травня після 23 години. На вимогу Сталіна підписання капітуляції
продублювали у зоні, яку зайняла Радянська армія. Це сталося 8 травня у передмісті Берліну,
Карслхорсті о 22 годині 43 хвилини за середньоєвропейським часом. У Москві тоді вже було 9 травня.
Ще до підписання цього акту Сталін підписав указ Президії Верховної Ради СРСР про
проголошення 9 травня Днем перемоги. І ось так ця важлива для людства дата виявилась розділеною
навпіл. До речі, за Сталіна це свято перемоги протрималось недовго і було скасовано у 1948 році з
огляду на жахливі наслідки війни, в тому числі, і велику кількість калік на вулицях та під час парадів.
Вони унаочнювали банальну істину: як можна святкувати те, що принесло стільки горя? Поновили
День перемоги як свято і вихідний лише за Брежнєва у 1965 році.
Згодом День перемоги став посувати на друге місце свято Жовтневої революції, бо, міф про
велику перемогу став державотворчим для СРСР, у якому жив "єдиний радянський народ". Міф
допомагав у спробах тримати СРСР докупи, а нині використовується для збереження імперських
амбіцій російського керівництва.
«Втримання радянських міфів про війну в Україні сьогодні є надзвичайно важливим для Росії,
бо вони стали головним та останнім елементом радянської ідентичності частини наших громадян», -
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каже Володимир В'ятрович і додає, що саме "острівки цієї радянської ідентичності" стали місцями
нових збройних конфліктів.
У таких місцях, як каже завідувач відділу історії України 20-30-х років ХХ століття Інституту
історії України НАНУ Станіслав Кульчицький, пізнавальним знаком "свій-чужий" стали так звані
георгієвські стрічки. Але, якщо залишити поза увагою історичну неточність щодо їхньої назви (бо
насправді вони є гвардійськими), і права їх носити, "георгієвські" стрічки є не єдиним символом,
запозиченим сучасною Росією як із імперських, так і з радянських часів:
"Запозичена мелодія гімну Радянського Союзу із іншими словами стала гімном Російської
Федерації, а, наприклад, Андріївський прапор із дореволюційного минулого".
Директор Українського центру вивчення історії Голокосту Інституту політичних та
етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАНУ Анатолій Подольський звертає увагу і на те, що певні
зміни у символізмі, пов'язаному із Другою світовою, відбулися буквально впродовж останніх років,
коли їх почали політизувати, а "з головами людей відбувається жах, коли вони через брак освіти,
пропаганду та неможливості критично осмислити інформацію, просто сприймають це на віру". Він
також вважає, що через це "георгієвські" стрічки для більшості українців перетворилися на символи
небезпеки, і аж ніяк не перемоги.
Історики звертають увагу і на нову символіку Дня пам'яті - червоний мак - квітку скорботи за
всіма жертвами війни.
"Георгієвська стрічка - символ одночасно імперський та радянський, пов'язаний із концептом
Великої Вітчизняної війни, тоді як мак - в українських піснях, віршах - квітка, що росте там, де пролита
козацька кров", - каже Володимир В'ятрович.
"Червоний мак - це європейська скорботна символіка, більше, ніж переможна, бо сучасна
Європа складається із тих країн, які воювали між собою у Другій світовій війні. І мені важко уявити,
щоб, наприклад, французи сідали на мотоцикли і намагалися встановити якісь свої державні символи
десь у Берліні. Україна за ХХ століття пережила так багато трагедій, що нас не повинні турбувати якісь
звитяги. Ми були частиною імперії, але ми не є імперія, тому для нас важливий День пам'яті, як день
скорботи", - зауважує Станіслав Кульчицький.
"Мої французькі, німецькі колеги кажуть, що коли ми говоримо про війну, у першу чергу ми
повинні говорити про трагедію людей, хоча героїзм і подвиги теж були. Але війна - це завжди трагедія.
І зараз про це кажуть молоді українці - по 20 років, які служать у зоні АТО. Вони на своєму досвіді,
ще не встигнувши закінчити університети, зараз відчули це, - проводить певні паралелі із сьогоденням
і Анатолій Подольський. - Україна нарешті має приєднатися до європейського сприйняття війни як
трагедії. Ми не відповідальні за минуле. Ми відповідальні за пам'ять про минуле".
Саме таку власну пам'ять про Другу світову за 70 років від її завершення сформували майже
усі країни, що брали у ній участь, - каже Володимир В'ятрович. Він наводить різні національні
інтерпретації:
Польське питання було одним із ключових у Другій світовій, яка і розпочалася із нападу на
Польщу. Поляки одними із перших чинили опір німецькій агресії, попри те, що стали жертвою
німецько-радянської змови.
Для росіян війна почалася 22 червня 1941 року нападом німців на Радянський Союз. Війна
була - Вітчизняною, а участь у ній була обов'язком кожної радянської людини. Перемога, як твердять
часто у Москві, у ній була досягнута переважно завдяки російському народові, який взяв на себе
"головний тягар війни" і визволив світ від нацистів.
Британці вступили у війну, захищаючи демократію та принцип права народів на
самовизначення. Вони стали ядром формування антигітлерівської коаліції, яка й перемогла у війні.
Вони самотужки протистояли нацистам у 1940-1941, і врешті, разом із союзниками, звільнили всіх.
Франція вступила у війну, виконуючи свої зобов'язання перед Польщею. Попри те, що у 1940
році Франція потерпіла поразку і була окупована, французи продовжували героїчну антифашистську
боротьбу. Французькі партизани на чолі із Шарлем де Голем заслужили для своєї країни почесне місце
серед переможців.
Для американців війна почалася із нападу японських літаків на базу у Перл Харбор. Вступ США
у війну на боці антигітлерівської коаліції став головною запорукою перемоги союзників над
фашистською Німеччиною.
"Це є суміш об'єктивних історичних фактів, суб'єктивних поглядів та навіть національної
міфології. При цьому зазвичай такі національні концепції оминають "незручні" події, наприклад,
бомбардування Німеччини союзниками", - каже Володимир В'ятрович і каже, що ці концепції пам'яті
дають суспільну згоду щодо власної історії.
Історик також вважає, що нині - саме час й Україні почати вибудовувати своє бачення Другої
світової війни, і вшановувати жертв цієї війни "не по-радянські": "Святе місце порожнім не буває. Якщо
не буде власного погляду на місце і роль українців у цій війні, нам нав'язуватимуть чужі погляди".
На думку Володимира В'ятровича, цей процес буде нелегким, але через нинішні події на сході
України він має пришвидшитися і стати зрозумілішим для пересічних українців: "Розуміння того, що
війна - це не проста гра, де є лише наші та німці, прийшло тільки тепер, коли ми знову зіштовхнулися
із справжньою війною", - каже Володимир В'ятрович.
Схожу думку висловлює і Станіслав Кульчицький: "Всі наші дискусії з приводу участі України і
Росії у Другій світовій війні за останні півтора роки набули зовсім іншого виміру. Зараз ми маємо шанс
(на історичну правду. - Ред.). Але це дається великою кров'ю. І ця кров проливається зараз".
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Матеріали Українського інституту національної пам’яті
Відзначення в Україні 2 вересня 2015 року 70-ї річниці
завершення Другої світової війни відбувається на підставі Указу
Президента «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення
Другої світової війни» та Закону «Про увічнення перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років». Урочисті
заходи з нагоди річниці цієї події покликані вписати історію України цього періоду в загальносвітовий
контекст.
Друга світова війна – глобальний військовий конфлікт в історії Землі та причина найбільших
трагедій ХХ століття. У війні взяли участь 80% людства, бойові дії велися 2/3 існуючих на той момент
держав. Війна розпочалася 1 вересня 1939 р. із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі,
а завершилася 2 вересня 1945 р. із беззастережною капітуляцією Японії. Під час війни були здійснені
найбільші в історії злочини проти людства (зокрема Голокост), а також вперше і востаннє використана
в бою атомна зброя. До армій ворогуючих сторін було залучено понад 110 млн солдат, загальні втрати
військових та цивільного населення складають понад 50 млн осіб. За результатами війни було
створено ООН (Україна – один із засновників) та сформовано сучасну систему міжнародних відносин.
Шлях до початку війни був відкритий Пактом Молотова-Ріббентропа 23 серпня 1939
р. Згідно із таємним протоколом до нього, нацисти та комуністи ділили Східну Європу на зони
інтересів. Внаслідок цих домовленостей Третій Райх отримав можливість безперешкодного вторгнення
в Польщу, СРСР в підсумку розширився за рахунок Західної Білорусі та Західної України, Бессарабії з
Буковиною, трьох країн Балтії, а також частини Фінляндії.











Український вимір ІІ світової війни не обмежувався лише боротьбою Вермахту та
Радянської армії на українській території, як це традиційно подає (пост)радянська історіографія.
Насправді ж в рамках Другої світової в Україні велася не одна, а кілька воєн:
німецько-польська війна 1939–1945 рр.;
польсько-радянська війна 1939 р.;
радянсько-румунська війна 1940–1945 рр.;
німецько-радянська війна 1941–1945 рр.;
німецько-українська війна 1941–1944 рр.;
радянсько-угорська війна 1941–1945 рр.;
радянсько-словацька війна 1941–1945 рр.;
польсько-українська війна 1942–1947 рр.,
радянсько-українська війна 1939–1954 рр.
Усі ці конфлікти мають безпосередній стосунок до Другої світової війни, оскільки були
спровоковані нею, ставши її відгалуженнями та продовженням. Також до українського виміру війни
входить участь українців в бойових діях поза Україною (наприклад у радянсько-фінській «Зимовій
війні» 1939–1940 рр.) та у складі іноземних армій. Безпосередньо перед початком ІІ світової війни
мала місце угорсько-українська війна 1939 р., що вибухнула внаслідок проголошення незалежності
Карпатської України.
Друга світова війна для України розпочалася 1 вересня 1939 р. із німецьким
вторгненням в Польщу. До 120 тис. українців у лавах Війська Польського розпочали світову боротьбу
проти нацизму, 8 тис. з них загинуло протягом місяця війни. Також 1 вересня Люфтваффе
бомбардувало Львів та інші західноукраїнські міста, що перебували у складі Польщі. Між 12 та 22
вересня Львів пережив подвійну облогу із заходу нацистськими військами, із сходу – радянськими.
СРСР вступив в Другу світову війну 17 вересня 1939 р. на боці нацистської Німеччини. В
цей день радянські війська вступили в Польщу на допомогу німецьким та окупували Західну Україну
та Західну Білорусь. Протягом двох років Москва була союзницею Берліна, що у 1940 р. ледь не
призвело до війни Великої Британії та Франції проти СРСР.
Нацистсько-комуністичний союз був зруйнований 22 червня 1941 р. із німецьким
вторгненням в СРСР. Протягом року з початку німецько-радянської війни Україна була окупована
військами Третього Райху, вигнання нацистів розпочалося восени 1943 р. і завершилося наприкінці
1944 р. Український напрям був головним на Східному фронті: тут діяло від 50 до 75% всіх дивізій
Вермахту і половина всіх радянських сил.
Нацистський окупаційний режим в Україні був одним з найжорстокіших в світі.
Безпосередньо своїми руками або із залученням «добровільних помічників» з числа місцевого
населення нацисти знищили 1,5 млн український євреїв та 20 тис. ромів.
Але якщо злочини проти людства Третього Райху більш досліджені, то засудження злочинів
комуністичного режиму ще триває. Найбільш відомими з них є Катинський розстріл, знищення
політв’язнів у Західній Україні, підрив Дніпрогесу, використання в боях неозброєних селян – «чорної
піхоти», депортації українців та інших народів, зокрема кримських татар.
Після перемоги над нацистською Німеччиною 8 травня 1945 р. СРСР приєднався до
війни проти Японії. Беззастережна капітуляція Японії 2 вересня 1945 р. означала завершення ІІ
світової війни, але окремі військові конфлікти, породжені нею, точилися ще декілька років.
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Організований спротив радянській владі у Західній Україні тривав до 1954 р., а окремі сутички – до
1960 р.
Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини.
На боці Об’єднаних Націй воювали українці у складі армій Великої Британії та Канади (45 тис. осіб),
Польщі (120 тис.), СРСР (більше 6 млн), США (80 тис.) і Франції (6 тис.), а також визвольного руху в
самій Україні (100 тис. в УПА) – разом 7 млн осіб. Понад 2,5 млн українців були нагороджені
радянськими та західними медалями та орденами, більше 2 тис. стали Героями Радянського Союзу, з
них 32 – двічі, а найкращий ас союзної авіації Іван Кожедуб – тричі.
Для України ІІ світова війна – національна трагедія, під час якої українці, позбавлені
власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. За Україну
воювали дві тоталітарні системи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя. Кожна сторона
протистояння на українських землях намагалася продемонструвати свою прихильність до українства,
але єдиним справді українським суб’єктом у роки війни був визвольний рух – передовсім, Українська
повстанська армія. З різних причин на німецькому боці воювало до 250 тис. українців та до 50 тис.
було мобілізовано до армій союзників Третього Райху.
Україна понесла надзвичайні втрати внаслідок війни. Україна понесла надзвичайні
втрати внаслідок війни. Під час бойових дій та в полоні загинуло 2,8 млн українських військових і
підпільників зі всіх сторін, 5,2 млн цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу. Отже,
безповоротні втрати України (українців та інших народів) склали 8 млн осіб, ще 2,4 млн склали втрати
ненародженими. Матеріальні збитки становили 285 млрд тогочасних рублів (40% загальносоюзних
страт). Внаслідок бойових дій постраждало понад 700 міст та містечок, 5,6 тис. мостів, 28 тис. сіл, 300
тис. господарств.
Хронологічна стрічка
23 серпня 1939 р. – Підписання пакту Молотова-Ріббентропа, що відкрив шлях до поділу Європи між
Гітлером і Сталіним та початку Другої світової війни.
1 вересня 1939 р. – Німецьке вторгнення в Польщу, перше бомбардування Львова. Початок Другої
світової війни для українців.
17 вересня 1939 р. – Радянський Союз вступив у війну на боці нацистської Німеччини та окупував і
пізніше анексував Західну Україну.
28 червня 1940 р. – Радянська окупація і подальша анексія Бессарабії та Північної Буковини.
22 червня 1941 р. – Напад ІІІ Райху на СРСР, перетворення України на найбільше в світі поле бою між
тоталітарними режимами.
30 червня 1941 р. – Проголошення у Львові Акту відновлення Української держави. Початок
переслідування нацистами українського національного руху.
29 вересня 1941 р. – Початок масових розстрілів євреїв нацистами у Бабиному Яру.
22 липня 1942 р. – Остаточна окупація нацистами території України.
14 жовтня 1942 р. – Традиційна дата утворення Української повстанської армії – єдиної сили, що під
час Другої світової війни боролася за незалежну Україну.
18 грудня 1942 р. – Початок вигнання нацистських окупантів з України.
24 серпня 1943 р. – Початок «Битви за Дніпро».
18 травня 1944 р. – Депортація з Криму цілого народу кримських татар.
11 липня 1944 р. – Створення Української головної визвольної ради (УГВР), що стала «верховним
органом українського народу в його революційно-визвольній боротьбі».
23 листопада 1944 р. – Завершення вигнання нацистів з території України.
25 квітня 1945 р. – Відкриття Конференції Об’єднаних Націй у Сан-Франциско, яка створила Статут
Організації Об’єднаних Націй (ООН).
8 травня 1945 р. – Беззастережна капітуляція Німеччини, завершення війни у Європі.
2 вересня 1945 р. – Беззастережна капітуляція Японії, завершення війни в Азії.
Топ-5 найбільш постраждалих країн внаслідок війни
Китай – 15 млн (3%)
Росія – 14 млн (13%)
Україна – 8 млн (19%)
Німеччина – 7 млн (8,5%)
Польща – 6 млн (17%)

7

Дати вшанування
Як 75 років тому весь світ об‘єднався проти нацистської тиранії,
так і сьогодні Україна надійним щитом закриває Європу від російської навали.
Сучасні воїни є гідними нащадками! Ми пам’ятаємо, якою страшною трагедією
для українського народу була Друга світова війна. Та ми не допустимо,
щоб світ знову запалав вогнями війни. Ніколи знову! Тоді агресора було
зупинено завдяки об’єднаним зусиллям націй. І зараз ми маємо об’єднатись.
Адже той, хто захищає свою землю, завжди перемагає!»
/з промови колишнього голови Київської ОДА, Олександра Терещука
До Дня пам’яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8.05.2019 р./

8 травня 1945 Антигітлерівська коаліція офіційно
прийняла «Акт про беззастережну капітуляцію» Збройних сил
Нацистської Німеччини, підписаний начальником Оперативного
штабу
ОКВ
генерал-полковником
Альфредом
Йодлем
за
дорученням Президента Німеччини Карла Деніца. Акт був
підписаний іще 7 травня в Реймсі (Франція), однак ратифікований
наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року в
багатьох містах Європи та США було проведено велелюдні
святкування.
Дні пам'яті та примирення (англ. Time of Remembrance
and Reconciliation, фр. Journées du souvenir et de la réconciliation)
— 8 травня і 9 травня, присвячені пам'яті жертв Другої світової
війни. Їх відзначають щороку, починаючи з 2005-го. Проголошені
Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, приуроченій до 60-ї
річниці закінчення Другої світової війни в Європі (Резолюція
№A/RES/59/26 від 22 листопада 2004 року). Резолюція пропонує
державам-членам ООН, неурядовим організаціям, приватним
особам, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення,
щороку відзначати один або два дні (8 і 9 травня) як данину пам'яті
Випуск газети "The Stars and stripes" всіх жертв Другої світової війни.
В Україні День па́м'яті та прими́рення (па́м'яті жертв
від 8 травня 1945 р.
Другої світової війни, та примирення між країнами-учасниками
Другої світової війни) відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини (цю подію
прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом).
2014 року вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни
в Європі та перемоги над нацизмом проходили два дні — 8 й 9 травня. Планувалося, що й надалі в
Україні вшанування загиблих розпочинатиметься 8 травня — разом з Європою та світом, і
продовжуватиметься традиційно 9 травня.
Але, як було вказано вище, у 2015 році «День пам'яті та примирення» встановлений Указом
Президента Порошенка № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» від 24 березня 2015 року:
…з метою гідного вшанування подвигу Українського народу, його визначного внеску у перемогу
Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти
нацизму, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та
злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, посилення турботи про ветеранів війни,
«
учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань,
утвердження спадкоємності традицій воїнів — переможців нацизму та нинішніх захисників
Вітчизни, консолідації суспільства навколо ідеї захисту України…установити в Україні День
пам'яті та примирення, який відзначати щороку 8 травня…

»

Офіційне свято перемоги над нацизмом відзначається у Європі 8 травня. Окрім того, з 2005
року 8 травня проголошено Генасамблеєю ООН Днем пам'яті та примирення, присвяченим жертвам
Другої світової війни.
День перемо́ги над наци́змом у Дру́гій світові́й війні́ або День перемо́ги — державне
свято в Україні, яке офіційно відзначають 9 травня, починаючи з 2016-го року, вихідний день.
Прийшло на зміну радянському святу «День Перемоги», яке святкували в СРСР, а потім в Україні до
2015 року включно.
«День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» встановлено як державне свято
відповідно до ухваленого 9 квітня 2015 року Верховною Радою України закону «Про увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років» в рамках пакету законів про
декомунізацію. Ухвалений пакет законів скасував Закон України «Про увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років». Новий закон встановив в Україні заборону пропаганди, зокрема й
публічного використання, нацистської та комуністичної символіки. Окрім того, із законодавства зник
термін «Велика Вітчизняна війна». Також у новому святі відбувається перенесення акценту з історії
військових дій на історії конкретних людей, а відтак відмову від святкування на користь ушанування.
Як зазначає Український інститут національної пам'яті, новий зміст відзначення Дня пам’яті та
примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні включає в себе:
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переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний
діалог навколо складних сторінок минулого;
 рівне вшанування пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслення солідарності та бойового
братерства всіх Об'єднаних Націй, як держав, так і бездержавних тоді народів, зокрема євреїв та
українців;
 перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак відмову від
святкування на користь ушанування.
Український інститут національної пам'яті завчасно оприлюднив методичні
матеріали й рекомендував відзначати нове свято у зміненому форматі. Незважаючи на
те, що до 9 травня 2015 року закон «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні 1939 — 1945 років» офіційно не набув чинності, в Україні на офіційному
рівні відзначили свято у форматі, відмінному від форматів святкування «Дня Перемоги».
Цього дня відбулись покладання квітів до пам'ятників невідомим солдатам Червоної
армії, у Києві — марш миру за участю військових духових оркестрів з України, Естонії,
Литви, Польщі, Сербії. Події передувала присяга курсантів у присутності Президента
України Петра Порошенка. До пам'ятної дати Президент України своїм наказом заснував
державну нагороду — ювілейну медаль «70 років Перемоги над нацизмом».
До пам'ятних днів Український інститут національної пам'яті започаткував
тематичний інформаційно-просвітницький проект «Війна не робить винятків. Жіночі
історії Другої світової», оголосивши, що вшанування 2016 року буде присвячене
жіночим
долям
у
Другій
світовій
війні
(доступні
на
сайті
Інституту
https://old.uinp.gov.ua/page/zhinochi-istorii-drugoi-svitovoi).
У 2017 році 9 травня відзначилися агресивними діями поліції щодо демонстрантів з
українськими прапорами. Найбільший інцидент мав місце у Дніпрі, жертвами якого стали ветерани
АТО. Вони намагалися не допустити проходу колони з символікою політичної партії «Опозиційний
блок», проте в силовому протистоянні поліція виступила на боці прихильників «Опоблоку», декілька
учасників-ветеранів АТО отримали серйозні травми. Натомість у Києві працівники поліції здійснили
напад на штаб Добровольчого Руху ОУН, що розташовувався в районі проведення акції «безсмертний
полк», членам цього руху заподіяно численні травми. Окрім того, не допускали до участі в заходах
осіб з українськими прапорами. Факти побиття працівниками поліції ветеранів та патріотів розцінюють
як загрозу реваншу проросійських сил, зокрема О. Арестович та Б. Філатов, громадські кола.
Протистояння між проросійськи та проукраїнськи налаштованими демонстрантами спостерігалися
також у Запоріжжі, Харкові, Одесі.
За відомостями Національної поліції України у святкуванні 9 травня 2018 р. взяло участь
близько 400 тисяч громадян. Загалом під час урочистих заходів за вчинення різних правопорушень
до відділів поліції доправлено 28 осіб. Найбільш масові заходи відбулися у Києві, Одеській,
Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. У столиці України, за
відомостями поліції, під час святкування 9 травня 2018 року серйозних конфліктів не зафіксовано
Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня
пам'яті та примирення, є квітка червоного маку — загальноприйнятий у світі символ відзначення
пам'ятних днів Другої світової війни. В Україні використовується у власній стилізації, розробленій
харківським дизайнером Сергієм Мішакіним. Гаслом обох пам'ятних днів є «1939-1945. Пам’ятаємо.
Перемагаємо».
День скорбо́ти і вшанува́ння па́м'яті жертв війни́ — день пам'яті в Україні. Відзначається
щорічно 22 червня, у день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого
українця. День встановлено в Україні «…з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок
українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та
жертовності … на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і
жертв нацистських переслідувань…» згідно з Указом Президента України «Про День скорботи і
вшанування пам'яті жертв війни в Україні» від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000.
День визволення України від нацистських загарбників — свято, яке відзначається в
Україні щорічно 28 жовтня, в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників
під час Другої світової війни за межі сучасної території України. В ході Німецько-радянської війни
(1941—1945) саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від нацизму. У
ході вигнання нацистських окупантів з України силами чотирьох Українських фронтів, які налічували
понад 2,3 млн осіб, протягом січня 1943 — жовтня 1944 було проведено низку наступальних операцій.
Завершилося вигнання нацистських окупантів з України повним витісненням угорських та
німецьких військ із найзахіднішого регіону теперішньої України — Закарпаття, яке відбулося в
результаті здійснення радянськими з'єднаннями Четвертого та Першого Українських фронтів СхідноКарпатської наступальної операції. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород, 28 жовтня радянські
війська вийшли на сучасний кордон України.
Свято встановлене відповідно до Указу Президента України Віктора Ющенка від 20 жовтня
2009 року «…з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників,
вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу у Другій світовій війні…». У День
визволення України від фашистських загарбників відбуваються вшанування ветеранів та полеглих у
війні, виставки військової техніки, народні гуляння та святкові концерти.
Інститут національної пам'яті наполегливо рекомендує замінити термін «визволення від
фашистських загарбників» на «вигнання нацистських окупантів», зазначаючи, що після 28 жовтня
1944 року Україна не стала цілком вільною державою, а опинилася під радянським пануванням, що
супроводжувалося, зокрема, масовими репресіями. (З сайту Інституту:
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https://old.uinp.gov.ua/news/28-zhovtnya-den-vignannya-natsistskikh-okupantiv-ne-vizvolennyaukraini-ukrainskii-institut-nat?q=news/28-zhovtnya-den-vignannya-natsistskikh-okupantiv-nevizvolennya-ukraini-ukrainskii-institut-nat)
День пам'яті загиблих у Першій світовій війні - день поминання (спочатку – День
перемир'я) заснований британським королем Георгом V у 1919 році. Щорічно всі країни Співдружності
об 11 годині 11 числа 11 місяця замовкають на дві хвилини. Дві хвилини символізують Першу і
Другу світові війни. До 1945 року мовчання тривало всього одну хвилину.
У 1918 році на західному фронті Європи нарешті припинилися обстріли цього дня. Союзники і
Німеччина підписали перемир'я у залізничному вагоні в лісі Комп'єні у Франції о 5-й годині ранку.
Через шість годин - об 11-й, бойові дії припинилися. Король Великої Британії Георг V оголосив, що дві
хвилини мовчання проведуть в 1919 році за чотири дні до святкування першого Дня пам'яті. Символ
Дня поминання – червоні маки. Їх приколюють до одягу, залишають на військових меморіалах на знак
поваги до подвигів героїв. В Австралії – завдяки поемі канадського військового лікаря Джона Макрея
«На полях Фландрії» маки стали значимими також. На полях Фландрії, де проходили найважчі бої,
квітли маки – немов символізуючи пролиту кров солдатів.
Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів відзначається 11
квітня за ініціативою ООН. 11 квітня 1945 в'язні Бухенвальду підняли інтернаціональне повстання
проти гітлерівців, і вийшли на волю.
Щодо Дня Перемоги (рос. День Победы) — то це державне свято СРСР, а пізніше деяких
країн, що були окуповані СРСР. У СРСР відзначалось щорічно 9 травня з формулюванням «на згадку
про переможне завершення «великої вітчизняної війни радянського народу» проти німецькофашистських загарбників». Встановлене указом президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1945 року
(ще до підписання) як день «всенародного торжества». Дата пов'язана з прийняттям капітуляції
Німеччини у війні в радянській зоні окупації в передмісті Берліна Карлсхорсті за московським часом.
1948 року, враховуючи наслідки війни, зокрема наявність на той момент величезної кількості
інвалідів, свято було скасоване. Відновлене 1965 року зі статусом державного свята й неробочого дня.
Від того часу супроводжувалося урочистостями: військовими парадами Радянської армії та
демонстрацією на Красній площі в Москві. Також відзначалося у деяких країнах Варшавського
договору. Від 1991 року, після розвалу СРСР, відзначається на державному рівні в низці
пострадянських країн — Росії, Білорусі, Казахстані тощо. В Україні офіційно не відзначається з 2016
року. Замість нього було запроваджене державне свято День перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні. Дата також не відзначається у країнах Балтії — Латвії, Естонії, та Литві.

Суспільна думка українців щодо відзначення
За результатами соціологічного опитування проведеного 2007 року Центром Разумкова,
найбільшим святом цей день був для людей старших за 60 років (82 %), у віковій групі 18—29 років
справді великим святом його вважали 59,2 % опитаних. Опитування показало, що серед регіонів
України виділявся Західний регіон, де День Перемоги великим святом вважали 43,3 % опитаних, а
майже кожний п'ятий (19,3 %) не вважали цей день святом.
За результатами соціологічного опитування Центром Разумкова, у 2011 році 70 % громадян
України вважали День Перемоги великим святом, ще 23,6 % опитаних вважали цей день звичайним
святом. Не вважали День Перемоги святом 4,7 % респондентів і 1,7 % опитаних не змогли відповісти
на питання. Відповідно до цього опитування, станом на 2011 рік Німецько-радянську війну українці
переважно називали Великою Вітчизняною (до такої назви схилялися 66,2 % опитаних, 28,6 %
назвали цю війну Другою світовою, інші відповіді дали 2,4 % респондентів, решта — вагалися з
відповіддю).
Серед тих, хто був противником святкування Дня Перемоги 9 травня, популярною була думка
про необхідність перенесення святкування на 8 травня, як в більшості країнах Європи. Так у 2012 році
8 травня молоді активісти провели панахиду за загиблими у Другій світовій війні у Києві, Львові,
Запоріжжі та Дніпропетровську. У Львові на Янівському цвинтарі відбувся спільний молебень.
Організатори заходів виступали за святкування перемоги 8 травня.
У Радянському Союзі (і, відповідно, на теренах Української РСР) День Перемоги був оголошений
неробочим днем Указом Президії Верховної Ради СРСР від 26 квітня 1965 року як «Свято Перемоги
радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.»
У 1991 році до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР були внесені зміни і в
переліку святкових днів 9 травня було зазначено як «День Перемоги».
В Україні на День Перемоги традиційно організовувались паради, в яких брали участь військові
та ветерани. До параду могла залучатися військова техніка, але частіше вони проходили без неї. Так,
в Києві за роки незалежності військова техніка вперше була представлена на параді тільки в 2010
році. Крім парадів в цей день вшановують пам'ять загиблих. До військових меморіалів покладають
квіти. У церквах служать панахиди.
Багато людей святкують цей день без участі у масових акціях. Так, за соцопитуванням 2013
року 75 відсотків українців заявили про те, що планують відзначати День Перемоги. Проте, за
оцінками МВС 2012 року очікувалось, що в масових святкових заходах візьмуть участь 2 мільйони
людей.
Менш підтримки свято має на заході країни, переважно в трьох галицьких областях. Так, у
Львові перший парад за часи незалежності провели у 2010 році, а раніше він не проводився. Неподалік
пройшов альтернативний мітинг, учасники якого наполягали на тому, що цього дня необхідно
поминати і молитися за померлих у Другій світовій війні, а не святкувати. Сталося декілька сутичок
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між учасниками обох заходів. Також тут популярною була думка про те, що святкування на честь
перемоги повинно відбуватися 8 травня.
Багато суперечок отримала спроба зобов'язати на державному рівні використовувати як
символ свята червоний прапор. У 2011 році був прийнятий Законопроект № 8157, який зобов'язував
всі державні органи та органи місцевого самоврядування здійснювати «офіційний підйом у День
Перемоги копій Прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним прапором
України». Законопроект був визнаний неконституційним та не вступив в дію, проте в 2011 його
прихильники розпочали акцію по поширенню використання червоного прапора. Це покликало
суперечки в суспільстві. Особливо погано до використання червоного стягу ставилися на заході. Це
не завадило створити там провокацію 9 травня 2011 року. До Львова приїхали представники
проросійських українофобських організацій, що розгорнули прапор на Марсовому полі. Такі дії
викликали найгострішу реакцію у Львові та Івано-Франківську, де відзначення Дня перемоги
супроводжувалися зіткненнями між прихильниками використання червоного прапора в Україні як
символіки свята Перемоги з одного боку та представниками ВО «Свобода» й місцевих жителів з іншого.
До 2014 року серед символів Дня Перемоги використовувалася також георгіївська стрічка.
Однак в 2014 році вона стала символом російської агресії щодо
України, тому її було вирішено змінити на червоний мак. Дизайн
символу розробив харківський дизайнер Сергій Мішакін.
У 2014 році день 9 травня припав на третій місяць
російської окупації Криму та перший місяць тривання
Антитерористичної операції на Сході України, що спонукало
місцеві влади більшості міст відмовитись від урочистих заходів
через ймовірність провокацій. Зокрема святкові паради були
скасовані у Києві, Харкові та Одесі, молебні замість парадів
відбулися у Луцьку та Рівному, тоді як у Львові усі офіційні заходи
відбулися 8 травня. Натомість урочистий парад мав місце в окупованому росіянами Севастополі за
особистої участі президента Росії В. Путіна.
Починаючи з 2015 року, 8 травня в Україні щорічно відзначається День пам'яті та примирення.
З 2016 року замість «Дня Перемоги» 9 травня відзначається «День перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні». 9 квітня 2015 року депутати також проголосували за законопроекти, якими зокрема
прибрали термін «Велика Вітчизняна війна» з українського законодавства і заборонили пропаганду
комунізму та нацизму.
Україна зазнала надзвичайні втрати внаслідок війни. В ході бойових дій і в полоні загинули 34 млн військових, підпільників і цивільних, 4-5 млн цивільних загинули через окупаційний терор і
голод у тилу, 5 мільйонів жителів було евакуйовано або примусово вивезено в Росію і Німеччину,
частина з яких не повернулася. І тому переосмислення подій Другої світової, руйнування історичних
радянських міфів, вшанування пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом приносить розуміння
необхідності перенесення акценту - відмова від святкування на користь вшанування.

Відношення до збереження пам’яток історії Другої світової війни
Важливим фактором розвитку світової цивілізації стає вплив загальнолюдських цінностей на
процеси, що відбуваються на рівні окремих етносів та країн. Суттєвим компонентом прогресу є
механізм передачі культурних цінностей та надбаного досвіду майбутнім поколінням. Культурна
спадщина, яка складається з нерухомих пам’яток історії та культури уособлює пам’ять народів.
Процес освоєння історико-культурного надбання зумовлюється соціально–економічними,
історичними, психологічними факторами. По пам’ятках та ставленню до них можна визначити
політичні, соціальні, релігійні, моральні, естетичні норми й цінності, які панували у суспільстві в
певний історичний період, або існують в сьогоденні.
Культуру не обмежують державні кордони, багато її проявів мають загальний характер, тому
завдання збереження пам’яток за значенням можна віднести до глобальних проблем людства. Війни,
геополітичні катастрофи, що відбувалися протягом ХХ ст. привели до посилення руйнівних тенденцій
в усіх сферах життя. Воно насичено прикладами катастрофічного знищення рукотворних реліквій, що
особливо виявилося під час Другої світової війни, яка залишила на територіях європейських країн
сумний і кривавий слід, вкарбований в пам’ятках та пам’ятних містах визначальних подій заключного
періоду.
Руйнування пам’яток несуть не лише війни. В мирних умовах процеси індустріального
розвитку, урбанізації й активної забудови міст і містечок призводять до втрати багатьох об’єктів
історичного значення, пов’язаних з вирішальними подіями визволення народів з-під навали нацизму.
Складним випробуванням у вирішенні проблем національних взаємовідносин став кінець 1980х — початок 1990-х рр. Міжнаціональні конфлікти, які передували розпаду СРСР, центробіжні
тенденції, які охопили суспільства країн колишнього соцтабору, розгортання еміграційних процесів до
більш розвинутих країн активізували процес розробки і прийняття міжнародних документів із захисту
культурної спадщини національних меншин. Громадськість країн усвідомила, що нехтування інтересів
етнічних меншин негативно позначається на прогресивному розвитку не тільки таких суспільств, які
щойно стали на шлях розбудови демократії, а й тих, що вважаються країнами з розвинутими
демократичними інституціями. В ході міжнаціональних, міжетнічних конфліктів нищаться інші культури
з їх традиціями, звичаями, пам’ятками — руйнується культурна сфера існування етносів.
На теренах України знаходиться велика кількість пам’яток історії, пов’язаних з подіями Другої
світової війни. Вони є мовчазними свідками життя та діяльністю видатних державних та військових
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діячів, народних героїв, нагадують про важливі історичні події, які пов’язані з визволенням народів
від нацизму.
Відзначимо, що до пам’яток історії, які складають певну частку у культурній спадщині,
відносяться будинки, споруди, пам’ятні місця, місця поховань з встановленими на них меморіальними
комплексами, історичні ансамблі, монументи та меморіали. Останні, крім ії історичної цінності мають
певні художні характеристики й відтворюють естетичні смаки періоду їх встановлення. А ось
поховання радянських воїнів становлять найбільш вразливу групу пам’яток, які часто підпадають під
акти вандалізму, або й взагалі знесення, особливо це стосувалось 1990-х років. Ще одна група
пам’яток історії: пам’ятні місця найбільш важливих плацдармів, поля запеклих боїв, місця водних
баталій, дислокації значних військових формувань, партизанських загонів, розташування груп Руху
Опору, аеродромів, з яких здійснювались польоти бомбардувальників, тощо. Також сюди можна
віднести пам’ятки воєнної техніки, встановлені у якості музейних експонатів та пам’ятників-символів
на постаментах. І остання група пам’яток, найбільш болюча: пам’ятки трагедій та злочинів проти
людства, скоєних нацистськими загарбниками – місця розташування концтаборів та створені в них
меморіали на вшанування пам’яті закатованих громадян, місця масових вбивств.
Позитивні тенденції у процесах збереження культурної спадщини спостерігаються вже з 2001
року, помітна тенденція збереження, реставрації, упорядкування і каталогізації існуючих пам’яток, а
також встановлення нових на пам’ятних місцях або місцях поховань.
Сучасні концептуальні положення повинні вилучати пам’ятки історії та культури з-під впливу
будь-яких ідеологічних факторів. Ідея гуманістичного світосприйняття з превалюванням
загальнолюдських цінностей повинна опанувати людьми. Рештки минулих епох відтворюють історію
розвитку суспільства і мають своє виключне право на існування незалежно від змін в політичних
оцінках того чи іншого історичного етапу.

Пам'ятки Другої світової війни
Київ
«Батьківщи́на-Ма́ти»—
монументальна скульптура в Києві,
розташована на високому правому березі
Дніпра на території Національного
музею історії України у Другій
світовій війні. Відкрита в 1981 році.
Найвища монументальна скульптура в
Європі. Автор монументу — народний
художник СРСР скульптор В. З. Бородай.
Спочатку пам'ятник замислювався як
символ не Батьківщини, а Перемоги,
проте
назва
«Батьківщина-Мати»
увійшла до ужитку майже одразу ж після
зведення.
Ідея спорудити на схилах Дніпра грандіозний комплекс Перемоги з'явилася ще в середині
1960-х років. Автором ідеї був москвич Євген Вучетич, найтитулованіший радянський скульптор,
відомий своїми масштабними проектами, присвяченими минулій війні. Його пам'ятник Воїнувизволителю в Берліні і комплекс «Батьківщина-Мати» в Волгограді здобули, без перебільшення,
світову популярність. Кажуть, спочатку проект пропонувався для Поклонної гори в Москві, але був
відкинутий. І тоді скульптор вирішив «прилаштувати» його у Києві.
На відміну від своїх колишніх проектів, Вучетич вирішив поставити
над Дніпром металеву скульптуру. Справа в тому, що його дітище в
Волгограді, виконане з бетону, незабаром після відкриття дало тріщини.
Однак зведення металевої статуї виявилося досить непростим завданням.
Співробітники
Київського
науково-дослідного
інституту
«Проектстальконструкція», залучені до проектування комплексу, взялися
вивчати світову практику, зокрема, зацікавилися досвідом реконструкції
статуї Свободи в Нью-Йорку. Втім, в українській столиці треба було вирішити
більш масштабне завдання - київська статуя за своїми розмірами набагато
значніше.
З урахуванням того, що будівництво Музею
історії Великої Вітчизняної війни (саме такою була
офіційна назва комплексу на схилах Дніпра у
радянські часи) затягується, вирішено було
Євген Вучетич
тимчасово відкрити його в Кловському палаці, що і
було зроблено 17 жовтня 1974 року. В результаті травень 1975 го, коли
урочисто відзначалося 30-річчя Перемоги, Київ зустрів зі своїм музеєм війни.
У 1974 році Вучетич помер. Замовлення повинен був «успадкувати»
знаменитий московський скульптор Микола Томський, однак він відмовився.
В результаті колектив скульпторів очолив киянин Василь Захарович
Бородай. Саме тоді первинний проект зазнав значних переробок. Різні
джерела вказують, що нібито першим проектом Вучетича передбачалося, що
на постаменті підноситиметься 90-метрова бронзова з позолотою фігура
Василь Бородай
жінки, а біля підніжжя статуї з 30-метрової висоти повинен був текти до
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Дніпра водоспад, з обох боків якого воїни форсували річку. Інші пишуть, що за задумом Вучетича
статуя як би «виростала» з металевої стели - на рівні грудей. У реалізованому варіанті, як відомо,
Батьківщина-Мати представлена в повний зріст.
Також Вучетич намічав зробити головний вхід в комплекс з боку набережної Дніпра:
пройшовши алею з фігурами солдатів і партизанів, відвідувачі потрапляли би в спеціальний тунель,
де показувалися найбільш трагічні сторінки війни - концентраційні табори і масові розстріли. І лише
потім глядачі заходили в зал Перемоги. Завдяки прозорому куполу він завжди був би світлим,
радісним, оптимістичним. Однак насправді основний вхід зроблений з боку Лаври, «тунель жахів»
споруджувати не стали, зал Перемоги вирішено по-іншому.
До речі, були пропозиції зробити монумент менш войовничим - наприклад, замість меча дати
жінці в руки чашу з вічним вогнем. Але в підсумку зробили так, як намічав Вучетич: щит - в одній
руці, меч - в інший. З мечем виникло чимало проблем. Спочатку він задумувався пласким, але після
випробувань в аеродинамічній трубі, проведених в Москві, вирішили робити його граненим. Крім того,
батьки церкви, стурбовані тим, що кінчик меча виявиться вище хреста дзвіниці сусідньої КиєвоПечерської лаври (висота 96,5 м), попросили зробити його коротше. В результаті меч зменшився на
три метри (висота статуї 102 метри). Але через те, що дзвіниця розташована на пагорбі, над рівнем
моря «Мати-Батьківщини» на 12 метрів нижча Великої Лаврської Дзвіниці.
До групи архітекторів входили також й інші скульптори: Фридріх Согоян і Василь Вінайкін, а
також архітектори Віктор Єлізаров, Георгій Кислий, Микола Фещенко.
Зведення комплексу почалося з облаштування пагорба - засипали яри і нерівності. Верхівку
зрили, а всередину горба помістили величезну бетонну бочку діаметром 32 метри, висотою 16 метрів.
На ній, власне, і розташований весь комплекс.
Металеву конструкцію збирали з окремих сталевих блоків-секцій вагою 25-30 тонн
стометровим краном, виплавленим в спеціальній домні на Донбасі. Одні джерела кажуть, що сталь для
статуї виплавляли в Запоріжжі, інші (бувші працівники) кажуть, що сталь була німецька, у чому ще в
ті часи вбачали деякий цинізм. До здачі об'єкта кран не встигли демонтувати і просто порізали
автогеном. А кінці - у воду. У буквальному сенсі: металевий остов втопили в Дніпрі, щоб не муляв очі
партійному начальству. Блоки зварювались на Київському заводі імені Паризької Комуни з
урахуванням рекомендацій інституту електрозварювання імені Є. О. Патона. Частини скульптури
перевозили вночі, щоб не привертати увагу людей. Зварникам монументу «Батьківщина-Мати»,
платили 50 карбованців в день (велика на той час сума), але оплата відповідала роботі, оскільки
зварники обпікали собі очі від такої кількості невпинної роботи. Інженери ж отримували звичайну
зарплатню, але були задоволені й тим, що будують одне з «Чудес» Києва. Вартість споруди — 2 млн.
радянських рублів.
За час монтажу на скульптуру було накладено 30 км зварних швів. Судячи з геодезичних
інструментальних замірів, що проводяться щорічно монумент «Батьківщина-Мати» повинен простояти
понад 150 років. За розрахунками, статуя може витримати навіть землетрус силою до 9 балів. Щоб
перевірити стійкість скульптури, 10-ти метрову копію випробовували на міцність у Москві, в
найбільшій у СРСР турбіні. Єтапи будівництва монументу:
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Джерела вказують різні образи для монументу. Це і художниця Ніна Данилейко у Євгена
Вучетича (1972 рік) і, найбільш поширена версія прообразу, – скульпторка Галина Никифорівна
Кальченко, колега Бородая. Галина Кальченко була відома, як авторка пам’ятників Лесі Українці на
Печерську, Марії Заньковецькій у Міському саду (Паркова дорога), Івану Котляревському (на розі вул.
Юрія Іллєнка та Герцена) та ін. Галина Никифорівна декілька років не дожила до відкриття
Батьківщини-Матері.

Галина Кальченко

Ніна Даниленко

В середині скульптури знаходяться два ліфти: один піднімається з дев'ятьма зупинками до
самої «голови» «Матері-Батьківщини», в якій є люки і технічні майданчики. Можна піднятися в «руку»
з щитом і в іншу — з мечем. Там теж є монтажні майданчики. Для відвідування відкриті два оглядових
майданчики: перший — «Краєвид» — розташовується на висоті 36,6 метрів навколо підніжжя постатіскульптури. Зі східного та західного боків встановлені військові біноклі для оглядання навколишнього
міста. Другий, «Екстрим», розташований на рівні 91,0 метра над підніжжям та працює за умов гарної
погоди. Обидва оглядові майданчики працюють з 10:00 до 17:30 в будні, і до 18:30 у вихідні.
Відкриття монументу планувалось на 9 травня 1980 року, але відзначилось тільки за рік по
тому. 9 травня 1981 року відбулося гучне відкриття монументу, сам Леонід Брежнєв приїхав на
відкриття стометрової киянки. «Батьківщина-Мати» стала новим символом Києва.
В 1987 році над Києвом пронісся сильний ураган, але статуя залишилася неушкодженою.
Влітку 2002 року був дозволений підйом екскурсантів на майданчики відмітки 36 метрів і 92
метри. Проте після того, як в квітні 2003 року молодий чоловік впав з верхнього майданчика і
розбився, доступ туристів був обмежений.
У 2009 році почата реставрація споруди. Планується декомунізувати радянський герб на
пам'ятнику чи то зрізанням чи то накладанням.
В народі скульптуру («пам'ятник Перемоги») спочатку нарекли «Вікторією Петрівною», чим
водночас обігрувалося два поняття — латинське за походження слово «Victoria» (Перемога) та ім'я,
по батькові дружини генерального секретаря КПРС Леоніда Брежнєва (Вікторія Петрівна Брежнєва,
або як він її звав у своїх офіційних мемуарах — «Віка»). Але це газетне припущення. Кияни одразу ж
прозвали монумент «бабою з паяльником», або просто «бабою», насміхаючись над державним
прагненням до всьго великого та пихатого. І ще один момент, в якому бачать подвійний сенс:
пам’ятник дивиться на Дніпро (за задумом - на форсування Дніпра), але після військового конфлікту
між Росією і Україною, погляд Батьківщини з мечем в бік Москви – дуже неоднозначний.
Факти та характеристики:









Загальна висота монументу з постаментом — 102 метри.
Висота скульптури «Батьківщина-Мати» (від п'єдесталу до кінчика меча) — 62 метри.
В одній руці статуя тримає 16-метровий меч вагою в 9 тонн, а в іншій — щит розміром 13 на 8
метрів з гербом СРСР (вагою в 13 тонн).
Вся споруда — суцільнозварна і важить 450 тонн. Сам каркас починається на глибині 17,8 метра
(від входу в музей). На цю глибину йде бетонний колодязь діаметром 34 метри.
На найвищій точці меча є спеціальний пристрій для гасіння коливань вітрового навантаження.
8 травня 2015 року голову скульптури прикрасили вінком із стилізованих червоних квіток маку.
Головна експозиція монумента працює з 10:00 до відповідно 18:00 та 19:00 в будні та вихідні, але
каса закривається на годину раніше Додатково оплачується оглядова екскурсія «Україна. Війна.
Власна пам'ять», є можливість придбати сімейний квиток або скористатися аудіогідом. Детальніше
про розцінки та можливості для відвідування можна прочитати на офіційному сайті музею.

Нагадаємо, що монумент знаходиться на території музею, офіційна назва якого: «Національний
музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс». Музей розташований у
Києві, на правому березі Дніпра, на Печерську, по вулиці Лаврській 27. До 16 липня 2015 року мав
назву: Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941—1945
років».
Музей входить до 10 музейних установ України, безпосередньо підпорядкованих Міністерству
культури і туризму України.
Відкрито заклад 17 жовтня 1974 року на честь 30-річчя визволення України від нацистських
загарбників, у колишньому Кловському палаці на Печерську. Невдовзі розпочалося будівництво
Меморіального комплексу «Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941—1945
років» на вулиці Січневого повстання, 44, який відкрився 9 травня 1981 року. Основою для
будівництва став творчий задум та ескізний проект відомого скульптора Є. Вучетича та архітектора Є.
Стамо. Роботи виконав авторський колектив скульпторів і архітекторів Києва та Москви: В. Бородай,
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В. Єлізаров (керівник), І. Іванов, Г. Кислий, І. Мезенцев, Ф. Согоян, М. Фещенко, В. Швецов та інші.
На стадії попередньої розробки проекту в ньому брала участь Галина Кальченко.
Меморіальний комплекс займає площу понад 10 га. До нього входять: музей з монументом
«Батьківщина-мати», головна площа з Алеєю міст-героїв і скульптурними композиціями «Форсування
Дніпра» й «Передача зброї», галерея героїв фронту і тилу з бронзовими горельєфними композиціями,
чаша «Вогонь Слави», виставка бойової техніки і озброєння, окрема споруда, де розгорнута
експозиція «На чужих війнах», відкриті для відвідування екскурсантів літак Лі-2 та гелікоптер Мі-24В.
Головний експозиційний корпус музею — триповерхова споруда з площею перед нею, яка вміщує до
30 тисяч чоловік. Будівля музею є одночасно п'єдесталом для монумента «Батьківщина-мати» з
листової нержавіючої сталі, звернутого обличчям до Дніпра.

21 червня 1996 року музею надано статус національного і змінено офіційну назву на
"Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років». 16
липня 2015 року відповідно до законів про декомунізацію музей отримав назву «Національний музей
історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс». З перших днів по 1989 рік директором
музею був Козлов Василь Андрійович. Заслужений діяч мистецтв України Володимир Мельников
присвятив музею вірш «Про музей». На сайті музею можна подивитись відео про музей
www.warmuseum.kiev.ua
Парк Вічної Слави (попередні назви: Ано́совський сад, Кі́ровський парк, Коменда́нтський
сад) — парк у м. Києві, розташований на верхній та середній наддніпровських терасах між Лаврською
вулицею та Дніпровським узвозом. З півдня обмежений валами Старої Києво-Печерської фортеці
(цитаделі), нижня частина парку межує з історичною місцевістю Аскольдова могила. Головний вхід з
площі Слави. До складу парку входять Меморіал Вічної Слави з обеліском на могилі невідомого
солдата, Алея Воїнської Слави, Меморіал жертв Голодомору. Площа — 18,37 га.
Меморіа́л Ві́чної Сла́ви — меморіал на могилі Невідомого солдата, розташований в Парку
Вічної Слави в Печерському районі міста Києва. Складається з обеліска і Алеї Полеглих Героїв, де
розташовані 34 могили воїнів, що загинули в роки Другої світової війни. Відкритий 6 листопада 1957
року. Пам'ятник виконаний у вигляді 27-ми метрового гранітного обеліска. Біля його підніжжя горить
Вічний вогонь, оточений бронзовим вінком з дубового листя. У пост-радянський час вогонь запалюють
лише на День Перемоги та інші свята, пов'язані з пам'яттю загиблих в роки війни. Полум'я для
церемонії відкриття Меморіалу доставили з поля Сталінградської битви з Мамаєвого кургану.
Командувач військами Київського військового округу маршал Радянського Союзу Василь Іванович
Чуйков власноруч підніс палаючий факел, запалюючи вогонь київського Меморіалу.
Щорічно 9 травня тисячі киян приходять у парк, щоб покласти квіти до могили Невідомого
солдата. До обеліску веде Алея Полеглих Героїв. До головного військового некрополя України останки
бійців перенесені з Аскольдової могили, Ботанічного саду, вулиць та парків столиці. Це одинадцять
генералів, двадцять один офіцер і двоє старшин — українці, росіяни, білорус, грузин, казах. Із них
дванадцять — Герої Радянського Союзу. Обабіч доріжки — по сімнадцять могил, всього — 34. До 55-ї
річниці Перемоги Парк Вічної Слави реконструювали, і поряд з надгробками з'явилося ще дві плити —
без надписів. Архітектори меморіали: А. М. Мілецький, В. В. Бакланов, Л. В. Новіков. Скульптор – І.
Г. Першудчев.
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Пам'ятник військовим льотчикам у Києві встановлено у парку Слави на Дніпровському
узвозі неподалік від Пам'ятника Вічної слави на могилі Невідомого
солдата (між Площею Слави та Аскольдовою могилою). Скульптор —
Володимир Щур. Відкритий 6 листопада 2001 в переддень 58-ї
річниці визволення Києва від нацистських військ. У церемонії
відкриття пам'ятника взяв участь прем'єр-міністр України Анатолій
Кінах, а також представники уряду, Верховної ради, Київської міської
державної адміністрації.
Пам'ятник присвячений військовим льотчикам, загиблим при
звільненні України. Фігура пам'ятника списана з Леоніда Бикова: він
зображений в своєму найвідомішому сценічному образі — командира
ескадрильї капітана Олексія «Маестро» Титаренка з кінофільму В бій
ідуть самі «старі». За словами міського голови Києва Олександра
Омельченка, «талановитий актор втілив у своїй ролі в цьому фільмі
образ військового льотчика часів Німецько-радянської війни. Напис
на постаменті: «Військовім льотчика присвячується. Леонід Биков».
Таким чином, пам'ятник військовим льотчикам є одночасно
пам'ятником Народному артисту України Л. Бикову, загиблому в
автокатастрофі неподалік Києва. Найчастіше пам'ятник військовим
льотчикам також називають пам'ятником Леоніду Бикову.
Пам’ятний знак знащеному поселенню на Трухановому острові (м. Київ). Розташований
на місці робітничого селища, яке було знищено фашистами в роки Великої Вітчизняної війни. Пам’ять
робітничого селища, яке існувало до другої світової війни на Трухановому острові, увічнює один з
найвиразніших київських монументів – бронзова постать солдата біля розбитого човна (скульптор В.А.
Чепелик та архітектор В.П. Скульський) 1989 р. На знаку написано:
«Тут, на Трухановому острові, знаходилось робітниче поселення водників, жителі якого брали
активну участь у революційній боротьбі, соціалістичному будівництві і Великій Вітчизняній війні.
Селище знищене фашистами 27 вересня 1943 р.».
Також поруч знаходиться меморіал Героям Труханівцям, які загинули на фронтах
Великої Вітчизняної війни

Пам'ятний знак загиблому поселенню Передмостова Слобідка — монумент в Києві,
встановлений на згадку про робоче поселення Передмостова слобідка, яке існувало на лівому березі
Дніпра (навпроти Києво-Печерської Лаври) з кінця 18 століття та було знищене нацистами в 1943 році
в період окупації Києва.
Відкритий у 1991 в парку культури та відпочинку «Гідропарк» біля центральної алеї.
Встановлений на галявині, позначеній по колу вимощеною гранітними плитами доріжкою та квітником.
До неї від центральної алеї парку ведуть радіальні доріжки, головна з яких акцентована чавунними
стовпчиками, з'єднаними ланцюгами. Автори — скульптор Микола Білик, архітектор Анатолій Чемерис.
Розміри: висота скульптури — 0,78 м, дверний отвір — 2,55 м × 1 м; плита — 1,3 м × 1 м.
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Центром пам'ятного знаку є бронзове скульптурне
зображення хлопчика, що сидить на ґанку, що залишився від
знищеного будинку. Сім блоків сірого граніту утворюють
дверний проріз. Сходи ґанку переходить в гранітну плиту з
присвятним написом. В основу образно-композиційного
рішення покладено ідею воріт, арки, поширеного в біблійному
мистецтві. Подібні архітектурно-пластичні споруди в сучасній
скульптурі отримали життєствердне значення як символ
історичної пам'яті народу, його безсмертя.
У створенні образу використані символи — поріг,
зруйноване житло, що розкривають проблему людства
«життя-смерть», відзначають, що руйнування сімейного
вогнища — це трагедія для всього народу. Умовний тимпан
арки прикрашає ще один символічний елемент — симетрична
пара голубів — образ типовий для українського фольклору.
Внутрішня конструктивна монументальність задуму, так само
як і зображення хлопчика у скорботній печалі, вирішені без
афектації та толерантно втілені пластичними засобами, як би
пом'якшуючи біль втрати філософським тлумаченням сенсу
людського буття. Пам'ятний знак органічно вписується в
дендрологічне навколишнє середовище, пов'язуючи його історію з сучасністю.
На знаку написано: «Слава жителям селища Передмостова слобідка, які віддали своє життя за
звільнення Батьківщини під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. На цьому місці з кінця XVIII
ст. було робітниче селище Передмостова слобідка, жителі якого працювали на водному транспорті,
заводі «Арсенал» і інших підприємствах м. Києва. Селище знищене фашистами у 1943 р.»
Парк «Перемога» — парк в Дніпровському районі Києва, присвячений перемозі народів світу
у німецько-радянській війні. Головний архітектор — Черній Костянтин Семенович. Архітектори —
Михайло Гречина, Валентин Єжов, І. Я. Жилкін, Олексій Заваров, Самуїл Вайнштейн, Ігор Мезенцев.
Розташований поблизу станції метро «Дарниця».
Облаштований у 1965 та перепланований у 2008 році. На 82,61 га є сосновий ліс з парковими
алеями, декоративне озеро з арковими містками та островом, атракціони (радянські та нові з
колишнього лунапарку біля станції метро «Лісова»), спортивні майданчики, крита ковзанка
«Крижинка». З оглядового колеса (близько 30 м) відкриваються панорами частини столичного
лівобережжя.
На головній алеї парку — Курган Безсмертя. Відкритий 21 червня 1967 року на честь героїв,
які віддали життя за свободу і незалежність в роки німецько-радянської війні. Курган Безсмертя
насипаний із землі, привезеної зі солдатських і партизанських могил, залишених війною в різних
місцевостях СРСР та інших країн Європи, у тому числі з братських могил Яновських лісів (Польща), де
проти німецьких вояків боролися пліч-о-пліч польські і радянські партизани. Основа кургану виконана
у формі п'ятикутної зірки. Архітектори Олег Стукалов і Анатолій Сницарев. Реконструкцію кургану
проведено у 2004 році на честь 60-річчя вигнання нацистських загарбників з України.
В парку знаходиться також пам'ятка природи — група дерев бука лісового.
За період з 2003 по 2012 р.р. в парку була проведена масштабна реконструкція,
перевлаштовано головний вхід до парку з встановленням скульптурної композиції «Мати проводжає
сина на війну», збудовано 2 фонтани — переливний фонтан «Пам'ять» та круглий «Материнські
сльози», впорядковано курган «Безсмертя», замощено бетонними та гранітними плитками алеї та
доріжки, споруджено багато об'ектів інфраструктури, проведено меліоративні роботи по поглибленню
водойм та укріпленню берегів з встановленням 3-х ажурних металевих містків.
В 2012 році в центрі парку було споруджено пам'ятник «Матері-вдові», в 2013 р. —
пам'ятник прикордонникам. А в травні 2016 р. — перед головним входом, встановлено
скульптурну композицію «Людям війни».
Головним архітектором проєкту реконструкції парку «Перемога» є заслужений архітектор
України Черній Костянтин Семенович.

Курган Безсмертя

Оглядове колесо
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«Людям війни»

ати проводжає сина на війну

Пам’ятник «Матері-вдові»

Пам’ятник прикордонникам

Робітникам
Дарницького
вагоноремонтного заводу м. Київ
також встановлено чимало
пам’ятників. Пам`ятний знак
на
честь
робітників
та
службовців, які загинули в
роки Великої Вітчизняної
війни
1941-1945
р.
встановлено на території
локомотивного
депо
ст.
Дарниця Південно-західної
залізниці. Також по вул.
Алма-Атинській, навпроти будинку №101 встановлено пам’ятний знак
«Групі вояків радінської армії, що полягли на території ДВРЗ».
В Голосієвському районі м. Києва встановлено бюст Марії Сергіївні
Боровиченко, 17-річній киянці, медсестрі, яка рятувала воїнів у
найзапекліших битвах при Сталінграді та при Курскій дузі і загинула,
прикривши своїм тілом бійця. Генерал Родимцев написав про неї повість
«Машенька із Мишоловки», а на студії Довженка за повістю зняли фільм
«Немає невідомих солдатів» у 1965 р.
Національний
історико-меморіальний
заповідник
«Биківнянські могили» — заповідник національного значення (з 2006),
найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій
1937—1941 років. у Дніпровському районі міста Києва, на його північносхідній околиці, за 1,5 км від колишнього селища Биківня поблизу
автостради Київ-Бровари. Територія Національного історико-меморіального
заповідника «Биківнянські могили» складає майже 239 га та є найбільшим в Україні місцем поховання
жертв сталінських репресій.
Це була секретна ділянка НКВС УРСР, яка офіційно почала свій відлік діяльності 20 березня
1937 року після рішення Президії Київської міської ради про виділення землі у 19,20 кварталах
Биківнянського лісу для спецпотреб НКВС. Упродовж 1937-1941 років (окупації німцями Києва) вона
була місцем таємного поховання жертв сталінських політичних
репресій, розстріляних у київських в’язницях НКВС УРСР.
У Биківнянських похованнях знайшли свій останній
притулок представники всіх соціальних прошарків українського
суспільства – від робітників і селян до інтелектуальної еліти
(науковці, письменники, митці). Серед жертв, похованих на
спецділянці НКВС у Биківні, є представники понад 30
національностей, а також іноземні громадяни. У 1940 році
таємна спец ділянка НКВС. у Биківнянському лісі стала місцем
поховання розстріляних поляків із так званого «катинського
списку».
Трагедія Биківні стоїть в одному ряді із такими злочинами як
Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл.
Після зайняття Києва радянськими військами всю
інформацію було знову засекречено і радянською владою
проведено «власні розслідування»: три державні комісії 1945,
1971, 1987 років оголосили про те, що у Биківні поховані жертви
фашизму. При цьому в ході діяльності останньої з них було
виявлено та знищено багато документів. Лише четверта комісія
у липні 1989 року оголосила, що у Биківні поховані жертви
сталінських репресій.
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Радянська комісія у справі воєнних злочинів 1944 року, вже після визволення від гітлерівців,
оголосила биківнянське поховання місцем поховання в'язнів Дарницького табору військовополонених,
в якому гітлерівці стратили 75 тисяч радянських солдатів і офіцерів. Таке рішення комісія ухвалила на
тій підставі, що Дарницький концтабір був розташований за 5 км від биківнянського поховання.
Друга урядова комісія 1971 року знову визнала ці поховання могилами жертв гітлерівських
окупантів. Тоді ж було перепоховано понад 4 тисяч останків.
Третя урядова комісія 1987 року підтвердила висновки двох попередніх комісій. Під час її
роботи було перепоховано ще понад 2 тисяч останків, а на місці поховання встановлено кам'яну плиту,
на якій було викарбувано, що там «поховано 6329 радянських солдатів, партизанів і цивільних
громадян, знищених фашистськими загарбниками у 1941—1943 рр.».
У 1988 Рада міністрів УРСР зобов'язала вивчити питання, пов'язане з биківнянським
похованням. Була створена четверта комісія. У процесі розслідування й наступного перепоховання
виявлено особисті речі окремих жертв, завдяки чому вдалося встановити прізвища деяких осіб,
заарештованих у 1936—1941 роках. Судово-медична експертиза дала змогу зробити остаточний
висновок, що то були останки жертв сталінських репресій — радянських громадян, страчених НКВС у
1936—1941 роках.
У 1988 році жертви перепоховані до братської могили, яка складається з кількох поховань.
У 2009 році співробітниками СБУ за документами було встановлено прізвища 14 191 особи. На
сьогоднішній день науковцями Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські
могили» встановлено імена понад 18 500 осіб, страчених у київських тюрмах похованих у Биківні.
Роботи продовжуються і мартиролог постійно поповнюється. За думкою науковців, у Биківнянському
лісі може покоїтись від 50 до 100 тис. репресованих комуністичною владою.
Станом на 2017 рік встановлено 18 місць захоронення жертв сталінських репресій. Усі вони,
як правило, старанно приховувалися радянською владою: бетонувалися, відводилися під будівництва
або видавалися за кладовища померлих від тифу чи інших інфекційних хвороб. Зокрема, у
Хмельницькому на такому місці збудовано Центральний універмаг, у Вінниці — парк культури і
відпочинку, ще є 9-й кілометр Запорізького шосе у Дніпрі та центральне міське кладовище в Сумах.
Окрім обласних центрів, такі ж місця захоронень жертв репресій є чи не у кожному райцентрі,
чи поблизу них. Як розповів Голова Київського товариства «Меморіал» Роман Круцик — лише в ІваноФранківській області розкопки проводилися у 126 місцях. Дослідники стверджують, що поховання є
неподалік, або безпосередньо поряд, усіх приміщень, де колись «таборилося» НКВС.
Національний
історикомеморіальний заповідник «Бабин Яр»
створений для донесення до громадян історії
трагічних
подій
масового
знищення
нацистами
мешканців
Києва
і
військовополонених у Бабиному Яру (між
вулицями Мельникова, Дорогожицькою та О.
Теліги ).
Ба́бин Яр — урочище на північнозахідній околиці Києва. Простягається від
Кирилівської вулиці в напрямку вулиці Юрія
Іллєнка між Кирилівською церквою і вулицею

Олени Теліги.
Перша згадка — у 1401, коли володарка цієї землі жінка-шинкарка («баба») продала її
Домініканському монастирю. У XV—XVII ст. згадується також як урочище Бісова баба, Шалена баба.
Саме неподалік Бабиного Яру стоїть найдревніша Кирилівська церква XII ст. Поруч з урочищем
розміщувалась велика залізнична товарна станція «Лук'янівка».
Бабин Яр став всесвітньо відомим через масові розстріли, переважно євреїв, у 1941—1943
роках, здійснені німецьким окупаційним командуванням під час Другої світової війни. Тут
розташований історико-меморіальний заповідник та заплановано меморіал Голокосту.
За свідченнями очевидців, жертв Голодомору 1932—1933 років ховали на Лук'янівському
кладовищі, Байковому кладовищі, у Бабиному Яру, в інших місцях.
Під час німецької окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів
німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; євреїв та циган — за
етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації
українських націоналістів (переважно членів ОУН-м), заручників, «саботажників», порушників
комендантської години та інших. Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 року там розстріляли майже
34 тисячі євреїв.
Перший розстріл відбувся 27 вересня 1941 року, коли було розстріляно 752 пацієнта
психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка розміщувалась безпосередньо біля Бабиного Яру. Точне
місце розстрілу невідомо.
24 вересня 1941 року на Хрещатику були підірвані будинки, в яких розташовувалися
представники окупаційної адміністрації. Вибухи і пожежі продовжилися в наступні дні було знищено
близько 940 великих житлових і адміністративних будівель. У звіті представника імперського
міністерства окупованих східних областей від 5 жовтня 1941 року говорилося, що пожежа поширилася
на площі 2 тисячі м², без даху над головою залишилося близько 50 тисяч осіб. Нацисти звинувачували
в пожежі та вибухах євреїв і використали це як привід для знищення єврейського населення.
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Наприкінці вересня 1941 р. зондеркоманда захопила дев'ять провідних рабинів м. Києва і
наказала їм зробити відозву: «Після санобробки всі євреї і їхні діти, як елітна нація, будуть
переправлені в безпечні місця…»
27—28 вересня на стінах будинків, огорожах і стовпах з'явилися оголошення з текстом
українською, російською і німецькою мовами: «Всі євреї міста Києва і його околиць повинні з'явитися
в понеділок 29 вересня 1941 року до 8 години ранку на ріг Мельникової і Дегтярівської вулиць (біля
кладовища). Взяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг, білизну тощо. Хто з
євреїв не виконає цього розпорядження і буде знайдений в іншому місці, буде розстріляний. Хто з
громадян проникне в залишені квартири і привласнить собі речі, буде розстріляний». Маса людей, які
рухалися з різних районів міста, зливалася в один потік на вул. Мельникова. У кінці її, біля
протитанкового рову, загородженого «їжаками», була поставлена «застава», за якою розгорнута
похідна канцелярія. Почергово від натовпу відділяли 30—40 осіб і під конвоєм вели «реєструватися».
У людей відбирали всі документи і цінності. Документи в поспіху кидали в мішки а то і просто на
землю, де вони лежали товстим шаром. Потім євреїв примушували роздягатися і через проходи в
насипі виводили до краю яру, на протилежному боці якого на спеціально обладнаній дерев'яній
платформі сидів кулеметник. Під безжалісний вогонь кулемета поліцаї заганяли палицями
розгублених, голих, абсолютно знетямлених людей, не даючи їм схаменутися, зорієнтуватися.
Розпачливе ридання, крики поліцаїв, благання про допомогу, прокляття катам, молитви, що
заглушувалися веселими мелодіями вальсів з гучномовців, гуркотом літака, що кружляв над яром…
Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із ним Сирецькому концтаборі
проводилися і пізніше, аж до визволення Києва від окупації. Зокрема, 10 січня 1942 року було
страчено близько 100 матросів і командирів Дніпровського загону Пінської військової флотилії, а 18
лютого 1943 року — трьох футболістів київського «Динамо»: Миколу Трусевича, Івана Кузьменка та
Олексія Клименка (за деякими даними частина з футболістів були службовцями НКВД, що і стало
причиною розстрілу), що дало привід для створення після війни легенди про так званий «матч смерті».
У 1941—1943 роках у Бабиному Яру
розстріляно 621 члена ОУН, серед них і відому
українську поетесу Олену Телігу разом із чоловіком.
У різних публікаціях даються різні цифри
загальної кількості знищених у Бабиному Яру —
приблизно від 70 тисяч до 150 тисяч осіб. У 1946
році на Нюрнберзькому процесі радянською владою
наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб, згідно з
висновками спеціальної державної комісії для
розслідування нацистських злочинів під час окупації
Києва.
За даними історика, провідного наукового
співробітника Музею історії Києва, відповідального
секретаря Громадського комітету для вшанування
пам'яті жертв Бабиного Яру Віталія Нахмановича, за
весь час німецької окупації у Бабиному Яру були
розстріляно 90–100 тисяч людей, з них приблизно
65–70 тисяч євреїв.
Трибуналом по айнзацгрупах (англ. The Einsatzgruppen Case) встановлено, що розстріли 29 та
30 вересня 1941-го року в Бабиному Яру виконувала Зондеркоманда 4а Айзнатцгрупи С під
керівництвом штандартенфюрера СС Пауля Блобеля за підтримки 45-го і 303-го батальйонів німецької
поліції (нім. Polizei-Bataillon) порядку полку поліції «Південь». У публіцистичних статтях різних авторів
можна знайти документально не підтверджену інформацію, тобто міф, про участь українців у
розстрілах, зокрема Буковинського куреня, (якого взагалі на той час не було в Києві). Вище згадані
45 і 303 батальйони німецької поліції порядку (нім. Ordnungspolizei) — це військові підрозділи Третього
Рейху, в яких служили тільки німці і які були сформовані на території Німеччини до початку війни з
СРСР. Ці 45 і 303 батальйони німецької поліції порядку разом з іншими німецькими батальйонами
поліції порядку брали участь в злочинах Голокосту на окупованих німцями територіях. За свідченнями
штандартенфюрера СС Пауль Блобель під час трибуналу та за підтвердженням 106 звіту айнзатцгруп,
українська міліція (поліція) вивісила оголошення у Києві. Крім того, німці на окупованих територіях
озброювали українську допоміжну поліцію дуже обмеженою кількістю гвинтівок та патронів до них, не
включаючи до озброєння кулеметів, з яких проводилися розстріли у Бабиному Яру.
Характерно, щоб применшити власну вину в масових убивствах, вчинених айнзатцгрупами,
керівники айнзатцгруп та зондеркоманд під час судового процесу («The Einsatzgruppen Case»)
описували та наголошували на участі у вбивствах інших допоміжних військових підрозділів, що
безпосередньо не входили у структури айнзатцгруп і за акції яких вони не могли нести
відповідальності, однак при цьому вони жодного разу не згадали про участь підрозділів української
міліції (поліції) у розстрілах у Бабиному Яру, що не заважає російській пропаганді посилатися на
процес у цій вигадці.[
П'ятирічний план реконструкції Києва 1936—1940 років передбачав створити на всій території
Бабиного Яру парк. А 20 листопада 1940 року виконком Київради ухвалив рішення № 105/6:
«Затвердити під будівництво лижної бази і трампліну територію Бабиного Яру, який раніше
використовувався під (військовий) табір і стрільбище».
Закінченню будівництва завадила війна. Бабин Яр став братською могилою понад сто тисяч
людей, розстріляних нацистами протягом 1941—1943 років: євреї, цигани, військовополонені, моряки
Дніпровського загону, радянські підпільники, активісти ОУН та інші, кого Третій рейх мав за ворогів.
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В березні 1945 року уряд УРСР спільно з ЦК КП(б)У ухвалив постанову «Про спорудження
монументального пам'ятника на території Бабиного Яру». В 1947 році «пам'ятник жертвам
фашистського терору в Бабиному Яру» внесли до Плану відновлення і розвитку Києва на 1948—1950
роки. Але розпочата у 1948 році урядом СРСР антисемітська кампанія «боротьби з космополітами»
унеможливила появу монумента, адже переважна більшість жертв Бабиного Яру — євреї. Тоді
можновладці звернулись до довоєнного проекту парку.
У 1950 році прийняли рішення заповнити Бабин Яр відходами виробництва Петровських
цегляних заводів для створення плаского рельєфу та прокладення через яр транспортних шляхів і
влаштування тут парку. Після перекриття яру земляною дамбою почалося закачування до нього
пульпи. Дамба не відповідала проектним параметрам і нормам безпеки, а пропускна спроможність
дренажної системи була недостатньою для відведення надлишків води. 13 березня 1961 дамба не
витримала навантаження, і селевий потік висотою приблизно до 14 м ринув на Куренівку. Офіційні
джерела применшували масштаби катастрофи, повідомляючи про загибель лише 145 людей, але
насправді, за оцінками сучасних істориків, кількість загиблих сягала приблизно 1,5 тис. людей.
Після катастрофи у відрогах Бабиного Яру ще залишалося понад три мільйони кубічних метрів
пульпи. Для продовження робіт із заповнення яру було споруджено капітальну бетонну дамбу,
прокладено новий потужний водогін для відводу води та вжито інших заходів безпеки. Частина
пульпи, що вихлюпнулася на Куренівку, вже у затверділому стані поверталася самоскидами назад і
використовувалася для засипання яру.
Згодом через заповнену частину яру було прокладено дорогу з Сирця на Куренівку (частина
нинішньої вул. Олени Теліги), влаштовано парк.
Тривалий час радянська влада намагалася замовчати трагедію у Бабиному Яру, і лише після
велелюдного стихійного мітингу з нагоди 25 роковини трагедії 29 вересня 1966 року за участю відомих
дисидентів Івана Дзюби та Віктора Некрасова, про неї почали говорити на державному рівні. Пізніше
було встановлено перший пам'ятник жертвам. Історики пов'язують таку поведінку радянської влади
із намаганням приховати усю правду про трагедію.
У 1965 році був оголошений закритий конкурс на найкращий пам'ятник жертвам Бабиного Яру.
Найкращими були визнані проекти відомих київських архітекторів Й. Каракіса і А. Мілецького. Однак
представлені проекти «не вписувалися» у світогляд тодішньої влади, і конкурс закрили, а в жовтні
1966 року в сквері в південній частині яру був встановлений зовсім інший гранітний обеліск, на місці
якого в 1976 році був відкритий вказаний нижче пам'ятник.
Відкриття пам'ятника було зустрінуте жорсткою критикою за межами СРСР за те, що євреї не
були згадані особливо.
Автори — скульптори М. Лисенко, В.Сухенко, О. Вітрик, архітектори А. Ігнащенко,
Л.Іванченко, В. Іванченков
У Бабиному Яру та поблизу нього встановлено 25 пам'ятників, зокрема:
 Пам'ятник радянським громадянам та військовополоненим солдатам і офіцерам Радянської армії,
розстріляним німецькими нацистами у Бабиному яру.
 Пам'ятник розстріляним євреям у вигляді менори.
 Дерев'яний хрест у пам'ять про 621 розстріляного члена ОУН, встановлений 21 лютого 1992 р.
 Православний храм у честь ікони Божої матері «Всіх скорботних Радість» у Бабиному Яру

Пам'ятник розстріляним у Бабиному яру дітям.
 Пам'ятник жертвам нацизму біля перетину вулиць Дорогожицької та Оранжерейної, з символічним
зображенням концтабору та написами «Пам'ять заради майбутнього» і «Світові, знівеченому
нацизмом». Апостроф у слові «Пам'ять» зроблено у вигляді латинської літери «u» («українці») зі
штампом «Ost» («остарбайтери»). Встановлений у 2005 р.
 Пам'ятник жертвам Куренівської трагедії 1961 року.
 Пам'ятник підпільниці, Герою України Тані Маркус на розі вулиць Дорогожицької та Олени Теліги.
 Монумент «Ромська Кибитка».
У 1945 році Дмитро Клебанов, український композитор і диригент єврейського походження,
написав у свою Симфонію № 1 («Бабин Яр»). Тематичний матеріал симфонії був пронизаний
єврейськими мелодіями, а апофеозом став скорботно-траурний вокаліз, так нагадує єврейську
поминальну молитву Кадиш. Трагедії також присвячена Симфонія № 13 Дмитра Шостаковича.
Про Бабин Яр писали Віктор Некрасов, Євген Євтушенко, Єфрем Баух, Ілля Левітас та iн. Знято
низку фільмів, зокрема «Бабин Яр. Уроки історії» (1981), «Бабин Яр. Правда про трагедію» (1991,
режисер — Олександр Шлаїн).
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року на території Бабиного Яру було
створено Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр», на базі якого
передбачено у майбутньому відкрити Меморіальний музей пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру.
Заповідник створено з метою вшанування та увічнення пам'яті жертв війни і політичних репресій
9 вересня 2016 року в Києві було підписано декларацію про намір будівництва Меморіального
центру Голокосту «Бабин Яр» і засновано Благодійний фонд «Меморіал Голокосту „Бабин Яр“». Центр
покликаний задокументувати та увічнити пам'ять про Голокост, зокрема, про масові розстріли в
Бабиному Яру у вересні 1941 року.
У жовтні 2018 року висловлено пропозицію створити на території Бабиного Яру Меморіальний
квартал за аналогією з Музейним кварталом у Відні.
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Пам'ятний знак «Менора»,

Пам'ятний знак розстріляним у Бабиному Яру дітям

Пам'ятник українським остарбайтерам та жертвам нацизму,

Дерев'яний хрест у пам'ять про розстріляних членів ОУН
та поетеси О.Теліги,

Пам'ятний знак жертвам Куренівської трагедії 1961 р,

Пам'ятник Герою України Київській підпільниці Т. Маркус,

Циганська кибитка

Пам’ятник Олені Телізі

Комплекс пам’яток у Бабиному Яру

Пам'ятний знак жертвам Бабиного Яру на розі вулиць
Кирилівської
та
Петропавлівської
—
пам'ятник
письменнику Анатолію Кузнєцову. Скульптор Володимир
Журавель. Бронза, 2009
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На вшанування пам'яті загиблих у Сирецькому концтаборі на Сирці у Києві встановлено
пам'ятники:
1. 1991 року на перехресті вулиць Дорогожицької та Парково-Сирецької (неподалік місця, де
розташовувався табір) відкрито пам'ятний знак в'язням Сирецького концтабору.
2. 1999 року на місці розстрілу в'язнів на вулиці Грекова відкрито пам'ятник розстріляним
учасникам Матчу смерті та мирним жителям у 1943 році — в'язням концтабору.

Сире́цький концта́бір (у німецьких джерелах — «Київ-Захід», нім. «Kiev-West») —
концентраційний табір, створений німецькою окупаційною владою в період Другої світової війни у
червні 1942 року на північному-заході Києва у районі Сирця. Був призначений для ув'язнених за
рішенням гестапо. Підпорядковувався інспекції концтаборів Третього рейху. За німецькими
джерелами, з липня 1942 року до весни 1943 року табір функціонував як зовнішня команда
(відділення) концтабору Заксенгаузен. Кількість жертв у таборі — понад 30 тис. Табір був
влаштований у північно-західній частині тодішнього Києва в історичній місцевості Сирець у межах
кварталів сучасних вулиць Теліги, Ризької, Грекова, Щусєва. Розташовувався на місці території, яку
використовували для літніх таборів Київського військового округу.
Територія табору була оточена трьома рядами колючого дроту приблизно за метр один від одного.
До другого ряду було підведено електричний струм високої напруги. Табір складався з двох майже
прямокутних у плані ділянок. На одній з них (у межах сучасних вулиць Ризької та Щусєва) стояли
бараки, на другій (територія сучасного Сирецького парку) було 16 землянок, в яких утримували
ув'язнених. Кожна із землянок мала свій номер і призначення: № 2 — для євреїв, № 4 — для
кримінальних, № 5 і 6 — для партизанів і комуністів, окремі — для військовополонених; № 16 — так
звана санчастина, до якої потрапляли хворі та в'язні після катувань. В'язнів виводили на примусові
роботи, розвантажування душогубок у Бабиному Яру, частина працювала у майстерні на території
табору. Як правило, двічі на тиждень у таборі відбувалися масові страти. В'язнів катували за будь-яку
провину, призначали від 25 до 200–300 паличних ударів, що відповідало смертному вироку.
Страчених складали по кілька трупів (іноді до десяти й більше) в ями, викопані в'язнями на території
табору, а також у Бабиному Яру і протитанковому рові (розташування — квартал вулиць Теліги та
Грекова).

Після закінчення війни територію перепланували, більшу частину забудували. За даними
Надзвичайної державної комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських
загарбників, яка працювала у Києві після його визволення від німців, у таборі утримувалося в грудні
1942 року до 2 тис. в'язнів, у 1943 році — близько 1,5 тис. осіб (у тому числі жінки).
З липня 1943 року у таборі проводилося масове знищення в'язнів, частину з них було переміщено
в інші концтабори. Надзвичайна державна комісія визначила кількість загиблих у таборі — 25 тис.
осіб. Згодом це число уточнили — понад 30 тис. 1944 року проведено виявлення, ексгумацію і
перепоховання останків.
Після зайняття Києва військами СРСР Надзвичайна державна комісія визначила основних
винуватців злочинів німецьких окупантів у Києві, в тому числі у Сирецькому концтаборі. Серед них —
начальник гестапо Ерлінґер, його заступники Губерт і Евелінґ, співробітники гестапо — начальник
Сирецького табору Радомський (нім. Paul Otto Radomski) та його помічник Рідер, лікар Шумахер,
начальник охоронної поліції й жандармерії Київської та Полтавської областей Шеєр та інші.
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Шеєр у травні 1945 року потрапив у полон і за вироком Київського військового трибуналу був
повішений 29 січня 1946 року на тодішній площі Калініна.
У німецькій документації зафіксовано кілька втеч з табору. З серпня 1943 року втекли 9
військовополонених та 2 охоронці табору. 18 серпня есесівці відібрали у таборі 100 людей (пізніше
їхня кількість була збільшена до 330) для спалювання трупів у Бабиному Яру. 29 вересня цим в'язням
вдалося збити кайдани і втекти. Більшість із них схопили та розстріляли. Живими залишилося 15
людей (з них троє були свідками на Нюрнберзькому процесі).
В Києві також функціонував і Да́рницький концта́бір або Да́рницький та́бір
військовополоне́них (у німецьких джерелах — «Київ-Схід», нім. Kiew-Ost (з вересня 1941);
«Шталаг 339 Київ-Дарниця», нім. Stalag 339 Kiew-Darniza (із січня 1942); «Шталаг 384») —
концентраційний табір, один з найбільших на теренах України, створений німецькою окупаційною
владою в Дарницькому лісі Києва в період Другої світової війни (1941–1943 роки). Був призначений
для перебування в ньому військовополонених Червоної армії. За німецькими джерелами мав № 339.
Через табір пройшло до 300 тис. людей, з них загинуло у ньому, за різними оцінками, від 68 до 75
тис. Табір створили нацисти у Києві під час окупації міста в 1941-43 рр. Розташовувався він у 3 км від
колишнього селища Нова Дарниця, поблизу сучасної платформи «Фармацевтична», на лівій стороні
автошляху на Бориспіль (нині вулиця Бориспільська). Тепер це територія міста. У таборі утримовали
десятки тисяч військовополонених та населення.

Табірний режим встановлювався на основі інструкцій та директив, розроблених керівництвом
вермахту. Являв собою продуману систему скорочення населення окупованих територій шляхом
знищення, не вважаючи за потрібне виконувати принципи Гаазької та Женевської конвенцій про
права людини.
Табір займав площу близько 1,5×1,001 км. Територія була обнесена огорожею з колючого
дроту у 4—5 рядів заввишки 3,5 та подекуди 4 м. Поділена такою самою огорожею на окремі сектори
та відділи. По кутах стояли вартові вежі з кулеметами. Охорону здійснювали спеціально відібрані та
підготовлені вартові з собаками.
Дарницький табір мав спеціальне відділення на місці зруйнованого авторемонтного заводу (у
чотирьох будівлях військового складу), що був також обнесений колючим дротом. У невеликому,
переповненому в'язнями приміщенні був так званий лазарет, в якому утримували поранених та хворих
військових, захоплених у полон. Усі, хто перебував у цій «лікарні», живими звідти не вийшли.
Табір спочатку був задуманий німцями як фільтраційний, де утримувалися місцеві мешканці та
військовополонені в кількості 30-35 тисяч осіб, кількість яких згодом зростала. Полонених окупанти
сортували за національною ознакою, а політруків та євреїв одразу розстрілювали. Через нього за часи
німецької окупації пройшло, як вже вказано вище, до 300 тис. людей — в основному
військовополонених солдатів і офіцерів Червоної армії, а також цивільних осіб. За даними радянської
розвідки тут утримували впродовж 1942 року від 5,4 до 14,5 тис. військовополонених та цивільних.
Годували цих в'язнів 1-2 рази на день баландою з буряків та видавали сурогат хлібу 150–200 грамів.
Спочатку вони спали просто неба і по 10—15 днів нічого не їли. За найменшу провину чи вияв
невдоволення в'язнів розстрілювали на місці. Людей, які виявляти непокору, били прикладами і
батогами, натравлювали на них собак. Тих, хто зумів вижити, змушували тяжко працювати. У чотирьох
складських приміщеннях силами полонених були обладнані нари в 3-4 яруси, хоча більшість
полонених спала на підлозі. Німці не надавали можливості дотримуватися гігієни, приміщення табору
були без опалювання взимку, що призвело до виникнення пошесті та шлункових хвороб з наслідками
масової смертності.
Дарницький концтабір існував з перших днів німецької окупації Києва — з 21 вересня 1941
року та проіснував 737 днів. 4 жовтня 1941 року з табору було звільнено 150 киян — полонених
солдатів та звичайних громадян. Серед них були В. Запорожець і Г. Петров, які згодом увійшли до
групи комуністичного підпілля Р. Синєгубова.
За відомостями на грудень 1941 року у таборі постійно проводилися масові розстріли в'язнів
та полонених, знущання та катування. Утримуваних годували один раз у 2—3 дні огидним просяним
пійлом.
Навесні 1942 року гітлерівці спалили кілька бараків, в яких було З тис. полонених.
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У березні 1943 року, відступаючи з Сум, нацисти перевели сюди велику групу
військовополонених, з них 1,5 тис. людей було розстріляно по дорозі до Києва.
У середині квітня 1942 року у цьому відділенні кілька днів утримувався керівник підпільної
диверсійно-розвідувальної групи І. Кудрі та член групи Г. Дудкіна, випадково затримані за 82 км від
Києва.
У червні 1943 року табір перевели до Бердичева. Остаточне припинення існування табора —
28 вересня 1943 року.
Після визволення від нацистів та відновлення радянського режиму в Києві, радянська
«Надзвичайна державна комісія зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських
загарбників» у грудні 1943 року обстежила територію обох відділень Дарницького табору.
Встановили місця масових поховань в'язнів:
За 320 м від основної території розташовувалося 5 ям (4 розміром 12×6 м, 1 — 6×6 м) з тілами
закатованих та розстріляних полонених командирів і політпрацівників. Загалом — близько 12 тис. осіб.
За висновками медекспертизи поховання здійснювали у 2-й половині 1941 року та 1-й половині 1942
року.
Неподалік од відділення табору на території колишнього авторемонтного заводу розміщувався цвинтар
з 5-ма довгими рядами могил (ям) (по 6—7 загиблих у кожній).
Неподалік селищної школи німці влаштували табірне кладовище, і за цим цвинтарем виявлено багато
ям (середній розмір 6×3 м), в яких було від 4 до 5 тис. закатованих у 1942 році. Під кожну могилу, у
раніше влаштованому кладовищі дарницького селища, було вкопано німцями ще до 100 полонених
зазначеного табору.
В інших місцях знайдено рештки ще 17 тис. в'язнів.
Надзвичайна комісія встановила загальну кількість загиблих у Дарницькому таборі — 68 тис.
людей. Винуватцями злодіянь визнано комендантів гарнізону Дарниці громадян Прицковського і
Кваста.
На місці концтабору зараз Меморіальний комплекс на честь загиблих мирних громадян і
радянських військовополонених на місці розташування фашистського концтабору (вул.
Академіка Горбунова).
На вшанування пам'яті жертв Дарницького концтабору споруджено пам'ятник. Серед тих, хто
брав участь у організації встановлення пам'ятника відомо про Сидора Артемовича Ковпака, який саме
працював у міськраді, про вчительку історії однієї з шкіл Дарницького району Софію Алоїзівну
Невірівську і групу школярів, які брали участь у роботі краєзнавчого гуртка під її керівництвом. У
незалежній Україні до Дня Перемоги, Міжнародного дня визволення в'язнів нацистських концтаборів
та інших пам'ятних дат час від часу проводять офіційні заходи із вшанування жертв.

Меморіал закатованим у Дарницькому лісі

Жертвам Дарницького концтабору

Військовополоненим що загинули у
концтаборі (пам'ятник "Мужність")

Вхідна група. Пам,ятний камінь

Велика мемориальна плита на місці
братського поховання

Пам,ятний камінь з цитатою
О.Довженка.
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Пам'ятник морякам героїчної Дніпровської флотилії,
що загинули під час оборони та визволення м. Києва в роки
Великої Вітчизняної війни, Київ, Набережно-Хрещатицька вул..
Автори — скульптори М.К. Вронський (1910 — 1994) і О.П.
Скобликов (1929 — 2005), архітектор І.С. Ланько (1925 –2003).
8 травня 2013 р., на Рибальському острові в Києві відкрили
демонтований з Поштової площі пам'ятник морякам Дніпровської
флотилії. Під час переїзду пам'ятник відновили в неповному
вигляді: зникла одна з фігур монумента - поранений моряк, який
повз по землі. Нажаль, при оновленні напису на пам'ятнику, де
написано Морякам героїчної Дніпровської військової флотилії,
влада не додумалася написати його українською мовою, хоча деякі
букви довелося замінити, тому що вони були втрачені при
демонтажі пам'ятника з Поштової площі. Можливо, чиновники
будуть
виправдовувати
це
автентичністю
пам'ятника
і
неможливістю внести зміни, але це може викликати тільки іронію

Баришівський район
Баришівський
мішок.
Історики
виділяють
дві
наймасштабніши битви на території України. Це Битва за
Київ (1941р.) і Битва за Дніпро (1943). Бої в трикутнику
Бориспіль-Баришівка-Березань стали складовою частиною
битви за Київ 1941 року. Формально вони розпочалися 20
вересня, коли радянські війська під командуванням генералмайона А.А.Власова залишили Київ та межі Київського
укріпленого району (КиУР). А закінчились бої у оточенні
приблизно через тиждень.
/ Київський укріплений район (КиУР, УР-1) — система
оборонних споруд (укріплений район), довготривалих та польових
укріплень, інженерних перепон, артилерійських позицій в Київській
області, споруджений в період 1929—1941 р.р. для захисту старого
кордону СРСР до приєднання західноукраїнських земель. Відіграв
важливе значення при обороні Києва 1941-го року./

Сама оборона КиУР тривала близько 2 місяців. На
початку серпня 1941 захисникам міста вдалося відбити
перший німецький наступ на КиУР з півдня. Тоді в Березань
з Києва евакуйовано усі відділи облвиконкому, обкому
партії, обкому комсомолу, інші організації. Всі ці установи 16
вересня отримують наказ повернутися до Києва — через
зміни у обороні.
Наприкінці серпня піхота 6-ї німецької армії захопила
на лівому березі Дніпра плацдарм біля села Окунінове.
Таким чином стик між радянськими 5-ю та 37-ї арміями опинився під загрозою. Після фази позиційної
війни 16 вересня німці розпочали другий штурм міста. Однак в ніч з 17 на 18 вересня надходить
радіограма за підписом Сталіна і Шапошнікова з наказом полишити Київ. 18 вересня почалася
евакуація. 19-го німецькі сили були в Києві. Людськи втрати на цьому етапі становили для Червоної
Армії близько 48 000 осіб вбитими, пораненими та полоненими та 14 000 осіб вбитими, пораненими та
полоненими для Вермахта.
Наказ про відступ отримали не всі командири укріпдотів по лінії Бірки–Демидів–ГутаМежигірська, хто в умовах безладу встиг переправитися на лівий берег — потрапив у оточення у
самому місті
У велике київське оточення (чотирикутник Київ — Чернигів — Лохвиця — Черкаси з цілою
низкою окремих оточеннь) потрапили частини 5-ї, 21-ї, 26-ї, 38-ї, 37-ї армій, Пінської флотилії. В
Баришівський мішок потрапила 37-ма армія, Пінська флотилія та окремі дезорганізовані частини
сусідніх 5-ї та 26-ї армій. Безпосередньо супротивником військ Власова стала німецька 6-та польова
армія у складі 18 дивізій, тилових частин та частин посилення, яка охопила у кільце Київ по лінії Остер
— Яготин — Переяслав. 22 вересня ворог атакою з півночі захопив Бориспіль, де було дуже багато
складів армійського та фронтового підпорядкування. Напрямком на Борщів відходили піші колони
червоноармійців та біженців та тисячі машин, що рухалися майже із швидкістю пішохода. За Борщевом
радянські сили були притиснуті до болота, серед керівників — перший секретар Київського обкому
Михайло Мішин, міськкому Костюк, генерал Павло Артеменко. Відступаючі почали будувати міст через
болото, німецькі літаки його розбили.
На жаль, під час відходу з Києва, в перші ж 1-2 дні, радянське керівництво втратило управління
військами. Війська розпадалися на окремі бойові загони та групи, що проривалися з мішка у
загальному напрямку вздовж залізниці на Полтаву або через Переяслав. Жорстокі бої точилися за
Баришівку, точніше за змогу прорватися на схід через залізничну станцію та міст через р. Трубіж.
Також дуже вперті спроби прориву радянських військ були біля Березані та західніше Яготина, куди
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— частково потягами, частково форсованими пішими маршами — прорвалося до 1-2 дивізій 37-ї армії.
В Селичківці загинули матроси Пінської флотилії. Деякі загони намагалися вийти з оточення через
Переяслав. До таких належали і 227 конвойний полк військ НКВС та 34 окремий батальйон військ
НКВС. Разом з регулярними червоноармійськими частинами в оточенні знаходилися також і київські
партизанські, винищувальні загони та ополченці. Один з таких загонів з лівобережного села
Вигурівщина силою до 170 осіб під керівництвом Г.Н. Кузьменко та А. М. Світличного наприкінці
вересня знищили біля 60 німців, 2 танки (скоріш за все штурмових артилерійських самохідних
установок, які були у складі 6-ї армії), 9 автомобілів, а також під час двох окремих операцій біля
Борисполя та Дарниці визволили 1900 радянських військовополонених. Залишки 5-ї та 21-ї армії
потрапили в оточення та були розсіяні під Пирятином, 26-ї — під Оржицею.
Михайло Мішин з іншими потрапив до полону та розстріляний, похований в Черевках. Хоча
офіційно битва за Київ вже закінчилася, постріли в трубізських плавнях, сусідніх селах та лісах лунали
до перших днів жовтня (про це говорить і Журнал Бойових Дій Вермахту). Наприклад, 14 жовтня 1941
року група офіцерів штабу армії на чолі з генерал-майором Добросердовим К. Л., який обіймав посаду
начальника штабу 37-ї армії, була блокована недалеко від Березані німецькими військами при спробі
прорватися з оточення і після бою захоплена у полон. Сам командувач армії А.А. Власов намагався до
останнього тримати дисципліну та збирати кожен день наради командирів в своєму бойовому загоні,
який в останні дні вересня перебував у болотах на р. Трубіж приблизно між селами Гланишів —
Пристроми. На початку жовтня загін вирушив на схід з метою виходу з оточення. Про це згадував
начальник штаба київського бронепотяга «Літер А» та майбутній Герой Радянського Союзу, лейтенант
Ареф'єв К. А., який був у цьому загоні. Власову тоді пощастило вийти до своїх. В цілому з 13
командирів дивізій, які були у складі армії, приблизно половина змогла прорватися з мішка. За
німецькими даними 6-та польова армія в період 11-26 вересня захопила 212 355 радянських
полонених, знищила або захопила 74 танки, 697 польових гармат та 131 протитанкову гармату. Деяка
частина з цієї кількості полонених — військовослужбовці із складу 5-ї, 26-ї армії, тилових частин, які
безпосередньо підпорядковувалися штабу Південно-Західного фронту та дислокувалися на ділянці 37ї армії, «підозрілі цивільні особи» (чоловіки призовного віку). Але все ж більша частина — то були
полонені зі складу розбитої 37-ї армії та члени парамілітарних формувань (ополчення тощо), що брали
участь в обороні Києва та КиУР.
37-ма армія першого формування разом з іншими військами Південно-Західного фронту
відтягнула в оборонних боях значні гітлерівські сили груп армій «Центр» та «Південь», цим самим
затримавши наступ німецьких військ у московському напрямку.
Частина відступаючих з боями проривалася на Чернігівщину через Малий Крупіль і Басанський
ліс. В ті дні там, на північному фасі мішка, загинув партизанський загін «Перемога або смерть!»,
сформований ще у липні із 150 робітників київського заводу «Арсенал» під керівництвом С. П.
Осєчкина та комісара Г. П. Карнауха
На мапах пошуковиків Баришівський мішок з'являється лише із зламом 1980—1990 років.
Не менше 200 радянських бійців поховані в Борщеві, у Веселинівці — 150. У червні 2015 року
пошуковці віднайшли та перепоховали останки 24-х червоноармійців, що загинули у Баришівському
районі. У червні 2016 року останки 21 воїна-червоноармійця, що загинули 1941-го біля Березані,
перепоховано у братській могилі біля меморіалу «Баришівський мішок» або «Баришівський
котел» (село Борщів).
Меморіал у Борщеві – це курган із братською могилою, на якій стоїть пам'ятник солдату, що з
гвинтівкою в руках рветься у бій. Його називають у народі «Атакуючий солдат». Також Баришівський
історико-краєзнавчий музей (смт. Баришівка, вул. Добра 23-а) має у колекції експонати років
Другої світової війни.

Табличка на київській
школі №47 (Печерськ, вул.
Іоанна Павла ІІ) про
створення загону
«Перемога або смерть»

Братська могила у с.
Борщів «Атакуючий
солдат»

Перепоховання воїнів, загиблих у Другій світовій у с.
Борщів, Київської обл. 2007 рік
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Березань
В околицях міста Березань розмістився
пам’ятник бронепоїзду, який сьогодні нагадує про
нелегку долю радянських солдатів у боях з
фашистами. На місці встановлення пам’ятки після
здачі Києва фашистам під час війни був підірваний
дивізіон з п’яти радянських бронепоїздів.
Як віщають історичні матеріали: «Зранку 20
вересня 1941 фашисти прорвалися до Борисполю та
розгромили
головні
сили
37-ї
армії.
Проте
бронепоїздному батальйону вдалося прорватися і
втекти через річку Трубіж до станції Березань.
У великому лісовому масиві між річками
Трубіж і Супій билися оточені радянські солдати. 31й батальйон разом з Мостопоїздом і п'ятьма
бронепоїздами відступав по незайнятій ворогом лінії
Дарниця – Гребінка. Бронепоїздами командував майор Н. Паньков, командир бронепоїзда №66 НКВС.
У артилеристів майже не залишилося снарядів. Діяло лише по одному знаряддю,
встановленому на броньових майданчиках. Фашисти раз у раз бомбили колону. Двічі вручну
доводилося піднімати майданчики, що зійшли з рейок. Чотири доби пробивалися з боями залізничники
і бійці бронепоїздів. Німецька авіація щодня завдавала ударів по захованих в лісах радянським
бронепоїздам, командам яких доводилося постійно відновлювати зруйнований шлях.
Проте в районі Яготина знищений бомбардувальниками міст через річку Супій перегородив
шлях бронепоїзда «Літер А». Витративши останні боєприпаси, екіпаж підірвав матеріальну частину
бронепоїзда. 27 вересня 1941 в районі станції Ромодан бронепоїзда №31, 34 і 66 витратили останні
боєприпаси і були підірвані».
Отже, техніку довелося знищити, а особовий склад бронепоїздів потрапив до партизанських
загонів Чернігівщини. Через десятки років на місці знищення встановили пам’ятник бронепоїзду.
Пам’ятник знаходиться у передмісті Березань, на лісосмузі, яка проходить паралельно
залізничному шляху. Розташований між зупинками Березань та Хмельовик.
Березанський краєзнавчий музей (м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 22) містить
кімнату Другої світової війни.
Пошуком останків невідомих солдат у Березані активно займається «Пошукова група громади
Березань» та учасники історико-пошукового об’єднання «Невідомий солдат».

Меморіал Слави у Березані

Пам’ятник «Танк Т-34» м. Березань

Пам'ятник на братській могилі радянських воїнів у
Березані

Пам’ятник «Скорботний солдат»
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Біла Церква
Нацистська окупація Білої Церкви тривала з 16 липня 1941 року по 04 січня 1944 року. У місті
було створено табір для військовополонених де з липня 1941 по лютий 1942 р. було розстріляно
близько 4500 чоловік, депортовано до Німеччини понад 3000 чоловік.
За час нацистської окупації місто зазнало великих людських, матеріальних, культурних втрат.
Кількість населення Білої Церкви скоротилося із 47 тис. до 25 тис. чоловік. Фашистами було спалено
і зруйновано близько 40 % всіх будівель міста, виведено з ладу 25 промислових підприємств,
електростанцію, знищено всі мости, підірвано водонапірну вежу, пограбовано міський театр,
кінотеатри, бібліотеки, краєзнавчий музей, спустошено дендропарк «Олександрія», спалено 112
комунальних будинків.
Місто звільнили 04 січня 1944 року. В боях за його визволення загинуло 1800 радянських
воїнів та 89 воїнів чехословацької бригади, які були поховані у Парку Слави.
У період Другої світової війни зі зброєю у руках захищали рідну землю 11 612 уродженців міста
та району. З них смертю хоробрих полягли 6 609 синів і дочок землі білоцерківської. Високого звання
Героя Радянського Союзу удостоєні 14 білоцерківців.
У серпні 1941 року у Білій Церкві стались
жахливі події: німецькі окупанти розстріляли 90
дітей єврейської національності. Як свідчать
історичні джерела, перші розстріли відбувалися
дітей саме на Торговій площі, на тому місці, де
2019 р. вікрито Меморіал жертвам Голокосту
та Праведникам Народів Світу в Білій Церкві.
Це був один із перших масових розстрілів за часів
Другої Світової війни. Усього, за оцінками
істориків, під час окупації міста нацистами було
розстріляно від 4,5 до 7 тисяч осіб єврейської
національності.
Меморіальний
комплекс
«Парк
Слави» – присвячений радянським та чехословацьким воїнам, які загинули в районі Білої Церкви в
1941 1945 роках. Відкритий в 1975 році. Тут спочивають воїни з розкиданих по різних районах міста
поховань: майдану Волі, залізничного вокзалу, парку Олександрія, Заріччя, тощо. Сотні прізвищ
радянських, чеських та словацьких воїнів вже встановлено, десятки залишаються невідомими.
На території парку до закінчення німецько-радянської війни розташовувались римокатолицьке та лютеранське кладовища. Також біля католицьких поховань стояла каплиця, яку разом
з могилами було знесено для закладення меморіального комплексу. Утім, місце для Парку слави було
обрано не випадково: ще у 1919 році тут було поховано вбитих продармійців, про що свідчить
пам'ятник.
У приміщенні школи № 1 ім. В. Логінова, яке безпосередньо прилягає до парку, у 1975 році
встановлено капсулу часу, яку потрібно відкрити у 2045 році.
У 2014 році у зв’язку з кампанією декомунізації було демонтовано пам’ятник продармійцям.
21 листопада 2016 у парку встановили пам'ятний знак Революції Гідності, який через свій
неестетичний дизайн та зображення Криму відламаним від України, спричинив значний резонанс

Центральний елемент парку — пам'ятник загиблим
визволителям. Біля підніжжя знаходиться Вічний
вогонь

Пам'ятний камінь на честь закладення пам'ятника
героїчним поколінням

Пам’ятний знак «Скорботна мати» – Споруджений на честь
визволителів міста, та спомин про сотні наших співвітчизників, закатованих
в роки минулої війни. Протягом 1941- 1943 років гітлерівськими окупантами
в м Білій Церкві було знищено майже 45 тисяч радянських
військовополонених, партизан, підпільників, цивільних жителів міста і
району. На кургані також поховані 122 воїни 232-ї та 340-ї стрілецьких
дивізій, які загинули в районі ''Горбатого’' мосту.
Пам’ятний знак «Танк Т-34» - На світанку 4 січня 1944 року
першим до міста увірвався екіпаж танку Т-34 лейтенанта Костянтина
Турчанінова, якого було смертельно поранено. Одну з вулиць міста назвали
його іменем. Пам’ятний знак - “Танк Т-34” - встановлений до 25-річчя
Перемоги на в’їзді до Білої Церкви. Бойову машину, яка дійшла до Праги й
Берліна, танк Т-34 1943 р. випуску, передало місту Київське танкове
училище.
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Музей народного подвигу (діорама бою на Січневому прориві) ПТУ №13 – гордістю
музею є діорама "Січневий прорив", присвячена звільненню міста Білої Церкви. Визволення міста було
розпочато вранці 1 січня 1944 року. Жорстокі бої з перемінним успіхом точилися до 4 січня. Більше
п’ятдесяти спогадів фронтовиків-ветеранів Великої Вітчизняної війни записані краєзнавцями музею.
Завдяки листуванню вдалося зібрати багато інформації про наших земляків - воїнів Великої
Вітчизняної - та їхні бойові подвиги.
Пам’ятний знак на висоті 208,4м – Встановлений на честь радянських та чехословацьких
воїнів, що загинули при звільненні міста в період з 3-го по 4-е січня 1944 р. Вороги розташували тут
спостережний пункт, і радянські війська не могли звільнити місто. Тоді воїни Радянської Армії, чехи та
словаки, підійшли з тилу - від Трушків через р. Рось та через парк “Олександрія”. Коли був знищений
пункт спостереження, була звільнена Біла Церква.
Краєзнавчий музей – тут постійно діє тематична виставка «Є в пам’яті миттєвості війни»,
присвячена подіям Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., що відбувалися на території
Білоцерківщини. Документи радянського уряду особисті речі учасників подій, фотодокументи,
знахідки з місць боїв, документальні свідчення про методи окупаційної політики: депортація
білоцерківської молоді до Німеччини, існування в місті двох таборів для військовополонених, жорстокі
репресивні заходи до мирного населення міста. В розділі «Білоцерківщина очима німецького офіцера»
вміщено ксерокопії фотографій білоцерківців в окупованому місті.
Музей бойової слави СЗОШ №12 – Виставковий зал музею складається з 21-го розділу. 5 з
них про Білу Церкву в роки війни, 4 розділи присвячені ветеранам Великої Вітчизняної віини.
У розділі “Герої Білоцерківщини” прикладом патріотизму, мужності і відваги є Герої Радянського Союзу,
які жили та працювали в Білій Церкві.

Богуслав
Від 26 липня 1941 року по 3 лютого 1944
року місто перебувало під німецькою окупацією. Під
час
окупації
в
околицях
Богуслава
діяв
партизанський загін № 8 під командуванням
політрука Червоної армії Приймака І. К., уродженця
Юхнів.
26 січня 1944 року частинами 27-ї
гвардійської танкової армії 1-го Українського фронту
від німецьких військ було звільнене передмістя
Богуслава — Заросся. 4 лютого 1944 року 404-й
окремий
кулеметно-артилерійський
батальйон
ордена Олександра Невського і Червоної Зірки під
командуванням гвардії майора Іраклія Арсенідзе
остаточно звільнив місто від загарбників.
На фронтах війни загинуло 1019
богуславців.
Пам'ятник загиблим уродженцям Богуславщини, які
Історико-краєзнавчий музей Богуслава у
загинули під час ВВВ 1941—1945 років
розділах сьомому та восьмому містить матеріали
про воєнні події тих років.
Після Другої світової місто, потребуючи матеріалів для відновлення, незважаючи на протест
єврейскої громади, використало надгробні плити з єврейського кладовища для бордюрів навколо
міської адміністрації.

Бориспіль
Книшовий меморіальний парковий комплекс на честь захисників Вітчизни, страчених у
1941 році німецькими окупантами, створений на місці закритого для поховань історичного Книшового
кладовища, що з 1988 року визнане пам’яткою місцевого значення. На кладовищі поховані видатні
особистості краю, зокрема декабрист Василь Лукашевич, автор слів Державного Гімну України,
етнограф-фольклорист Павло Чубинський. Тут також поховані учасники антибільшовицького
повстання 1920 року та загиблі у роки Голодомору.
Радянський
режим
завдав
значної
шкоди
історичній спадщині міста. Було знищено православну
церкву на території кладовища, землю з кладовища
використовували для будівництва фортифікаційних
споруд у воєнні роки, внаслідок чого, зокрема, було
знищено могилу Павла Чубинського. Лише у 1990 році з
ініціативи Народного Руху України було приблизно
визначено розташування та відновлено його могилу.
Також було встановлено дубові хрести у пам’ять про
жертви Голодомору 1932-1933 років та розстріляних
бориспільців - учасників антибільшовицького повстання
1920 року.
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У 2008 році останки всіх похованих на Книшовому кладовищі було перенесено до двох
братських могил, територію впорядкували.
На території Меморіалу також розташовані військові поховання: могили членів екіпажу літака
ТУ-16 під командуванням Героя Радянського Союзу майора Миколи Бабкіна, могили членів екіпажу
літака ТУ-16 під командуванням майора Івана Хижняка, що загинули під час випробувальних польотів,
могили членів екіпажу літака АН-30Б під командуванням підполковника Костянтина Могилка, що
загинули під час виконання бойового завдання у ході війни на сході України, а також учасника цієї ж
війни Миколи Березового.
Планується також відновлення православного храму, що існував на території Книшового
кладовища до 1930-х років. Нині тут уже діє церква Миколи Чудотворця, завершується будівництво
недільної школи.
Алея героїв у міському парку м. Бориспіль – меморіальна галерея бюстів. Меморіал пам'яті
Героїв Радянського Союзу — бориспільців Ю. М. Головатого, В. Ф. Шкіля, Р. С. Павловського, І. Х.
Кравченка з Гнідина, І. І. Братуся з Рогозова, М. І. Стасюка з Великої Стариці, М. П. Прудкого з
Дударкова та І. Д. Кудрі з Салькова.
Меморіал Слави – знаходиться у Міському парку. Солдатам, які загинули в Радянськонімецькій війни. Скульптор Б. Ф. Никончук, архітектор О. К. Стукалов

Алея героїв

Меморіал Слави

У селі Іванків упокоєні близько 1300 воїнів у братських могилах. Вийшла така історія з Братською
могилою воїнів-моряків, які загинули у вересні 1941 року, що розташована по вул. Центральній
2а: пам’ятник на могилі був зведений у 70-ті, і звичайно, потребував значної реставрації. Монумент
розташований у самому центрі села, і місцеві жителі не залишали його без уваги, доглядали, але
меморіал вимагав вже не косметичної підтримки, а капітального ремонту. Чимало плит відпало, інші
потріскались і почали руйнуватись. Бригада телеканалу «Інтер» працювала 2 тижні на проведенні
основних робіт. Поміняли плити навколо монумента, поставили огорожу, відновили частину
пам’ятника, пофарбували сегменти, упорядкували територію.

Бородянка

Односельчанам, що загинули в
радянсько-німецькій війні

Вже на другий день після початку Німецько-радянської
війни, зі станції Бородянка на захід були відправлені перші
ешелони мобілізованих до Червоної Армії. На фронтах Другої
світової війни воювало 795 жителів Бородянки, 240 з них
загинуло. Із Бородянки було відправлено на роботу в Німеччину
53 чоловіки. Гітлерівські окупанти спалили 103 садиби. 8
листопада 1943 року Бородянку було визволено 212-м
стрілецьким полком 75-ї гвардійської стрілецької дивізії. Одразу
після звільнення розпочалися відбудовчі роботи.

31

Приірпіння в роки Другої світової війни: Буча, Ірпінь
З перших днів війни почалась масова мобілізація
чоловіків від 18 до 45 років до лав Червоної Армії.
Більше трьох тисяч пішли на фронт, серед них 50
добровольців - випускників та учнів 8-9-х класів
Ірпінської середньої школи. В терміновому порядку
приводився в бойову готовність Київський укріплений
район, передній край якого проходив вздовж правого
берега річки Ірпінь. Поблизу Романівки, на краю лісу,
залишився ДОТ, одна із споруд КІУРу. На будівництві
Київського укріпрайону працювали від 5 до 10 тисяч
киян, а також близько 600 ірпінців.
У серпні 41-го під натиском переважаючих сил
ворожих сил бійці Червоної Армії змушені були
відступити за річку Ірпінь, зірвавши мости. Окупація
почалась як раз із серпня 1941.
Бучанський Меморіал Слави
В Ірпені на розі вулиць Пушкінської і Надсонова
фашисти влаштували табір для військовополонених і
цивільного населення. Були введені податки для населення молоком, зерном, картоплею та іншими
продуктами. По вулиці Центральній, 15 знаходилася дача відомого поета Максима Рильського. Тут
фашисти розташували поліцейську управу. В період окупації юнаків і дівчат вивозили на примусові
роботи до Німеччини. У відповідь на жорстокий фашистський режим на території окупованої України
почав діяти рух опору.
На
Київщині
перший
партизанський
загін
«Перемога
або
смерть» (про який сказано
вище) було створено в
червні
1941
року,
перебував
він
під
командуванням старшого
лейтенанта С.П.Осєчкіна.
Взагалі на Київщині діяло
70 партизанських загонів і
диверсійних
груп.
В
окупованому Приірпінні з
1942
року
почало
формуватися підпілля. В
Меморіал Героям, що загинули за Батьківщину, Ірпінь
Гостомелі
згуртував
підпільників
Андрій
Петрович Смирнов, у Бучі – Марія Степанівна Наконечна, у Ворзелі - Михайло Кирилович Рябко.
Підпільники Приірпіння встановили зв'язок з партизанськими загонами якими керували В.Ф Малишкін,
Я.М.Кузнець, Г.Голець, А.Петров. Активними учасниками підпілля у Приірпінні були діти: Борис
Матешко, Галя Наконечна, а також Володя Козир та Толя Хлистун, яких восени 1943 року гітлерівці
по-звірячому убили. Трагічно загинула в перестрілці Віта Камінська. Закатованими були підпільник
П.Трегубов, комсомольці А.Горійчук та О.Гурко, а також зв’язкові підпільників Марія Василівна та її
дочка Ніна Опанасівна Білостоцькі.
У вересні-жовтні 1943 року почалося визволення Київщини від фашистських окупантів,
розгорнулася героїчна битва за Дніпро, кульмінацією якої було визволення від окупантів столиці
України Києва. Бійці 1-го Українського фронту під командуванням генерала армії Ватутіна звільняли
Приірпіння. Штаб у листопаді 1943-го знаходився саме в Бучі. На цьому будинку згодом була
встановлена меморіальна дошка. Також в звільненні приймали участь бійці 74-ї стрілецької дівізії, 121ї стрілецької дівізії, 70-та механізована бригада Третьої танкової дівізії.
В боях за визволення Приірпіння загинуло 415 воїнів, які були поховані у 12 братських
могилах. На честь героїв Другої світової війни у Приірпінні були названі вулиці:
· В Ірпені – 74-ї стрілецької дивізії (1983, перейменована вулиця 4-та Лінія),
· капітана Зайцева (1980, перейменована вул. 3-я Лінія),
· вулиця Героїв
· у Ворзелі - Білостоцьких
· в Гостомелі – Кулішова
· у Бучі – генерала Ватутіна.
Парк Слави, м. Ірпінь – розташований навпроти вокзалу, на перехресті вулиць Шевченка та
Центральної. У 2013-му тут сталась прикра історія: з парку вкрали 200-кілограмову зірку-монумент,
в середині якого розміщувався вічний вогонь. Незважаючи на те, що в парку розташовані камери
спостереження, патрульна полиція ігнорує центр міста, через що у парку збираються бомжі на молодь,
чому сприяє близьке розташування вокзалу. Крадіжка була вчинена напередодні 22 червня.
Парк Перемоги, м. Ірпінь - найстаріший парк Приірпіння. Названий на честь перемоги в
Великої Вiтчизняної Вiйнi. Розташований між вулицями Соборна та Університетська, біля школи
№ 17. У парку встановлено пам'ятник танку Т-34.
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Парк Героїв, м. Ірпінь, розташований на перехресті вулиць Натана Рибака та Героїв. Парк
Героїв — це знак пам'яті ірпінської громади про Героїв, які навіки закарбували свої імена у боротьбі
за мир. У 1943 році на цій території проходили запеклі бої, після закінчення яких місцеві жителі знесли
в загальну братську могилу тіла 57 загиблих і поховали їх. Пізніше тут був встановлений пам'ятник
загиблим воїнам. У парку збережено природний ландшафт, облаштовано квіткові клумби.

Братська могила воїнів Радянської Армії, які загинули в
роки Великої Вітчизняної війни (встановлено 1957 р.)
вул. Павленка у парку.

Братська могила воїнів Радянської Армії, які
загинули в роки Великої Вітчизняної війни (вст.
1949 р.), вул. Поповича

Братська могила воїнів Радянської Армії, які загинули в
роки Великої Вітчизняної війни (1956 р). Вул. Шевченка
біля вокзалу.

Братська могила партизанок-розвідниць Марії
Василівни і Ніни Афанасіївни Білостоцьких, які
були закатовані фашистами в жовтні 1942 року.
Смт. Ворзель

Васильків
Великим випробуванням стали події Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років. Тисячі васильківчани
пішли на фронт та в партизанські загони. Під час
окупації в місті активно діяло підпілля на чолі з
П.Бубновим. У бойових операціях брав участь місцевий
партизанський загін під керівництвом І. Дубиніна.
6 листопада 1943 року воїни 7 гвардійського
танкового корпусу під командуванням генерал-майора
К. Сулейкова, гвардійці 23 мотострілкової бригади та
воїни Чехословацької бригади під командуванням
Л.Свободи
звільнили
Васильків
від
німецькофашистських загарбників.
В Меморіалі Слави та пам’ятниках увіковічена
пам’ять двічі Героїв Радянського Союзу О. О. Головачова, С.В. Хохрякова, Героїв Радянського Союзу
М. Л. Бурки, П. С. Кітченка та інших наших земляків , які захищали місто в роки Великої Вітчизняної
війни.
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Братська могила воїнів Радянської Армії,
які загинули в роки Великої Вітчизняної
війни, серед яких Герой Радянського
Союзу Антонов. Смт. Глеваха,
Васильківський р-н.

Братська могила воїнів Радянської Армії, які загинули в роки
Великої Вітчизняної війни. Смт. Гребінки, Васильківський р-н.

Братські могили є також у смт. Калинівка, с. Барахти, с. Велика Бугаївка (2 братські могили),
Велика Вільшанка, Вільшанська Новоселиця, Гвоздів, Данилівка, Дзвінкове, Діброва, Застугна,
Здорівка, Ковалівка, Кодаки, Кожухівка, Крушинка, Ксаверівка, Липовий Скиток, Лосятин, Мар’янівка,
Митниця, Перевіз, Пінчуки (група братських могил), Плесецьке (2 могили), Погреби (група могил),
Пологи, Порадівка, Путрівка, Руликів, Саливонки,Соколівка, Степанівка, Тростинка, Тростинська
Новоселівка, Шевченківка, Яцьки.

Вишгородський район
18 вересня 1941 року Вишгород захопили німецько-фашистські війська. З перших днів тут
почав діяти рух Опору, який був зв'язаний з партизанським загоном «Перемога», що базувався в
Вищедубечанському районі. У січні 1942 року членом підпільної групи стала 20-річна дівчина М.
С. Гриненко. Вона збирала відомості про розташування ворожих військ, розповсюджувала листівки,
переправляла в загін зброю, набої, продовольство. 12 серпня 1943 року під час перевезення чергової
партії зброї її схопили і стратили. Партизанку було посмертно нагороджено медаллю «За бойові
заслуги», її ім'ям названо одну з вулиць Вишгорода.
Восени 1943 року в район Вишгорода і Лютежа вийшли передові частини 1-го Українського
фронту. 26 вересня 1943 року вони захопили плацдарм на правому березі Дніпра і вели жорстокі бої
за його розширення. 19 жовтня 1943 року частини Червоної Армії визволили Вишгород, а 3
листопада розпочалася Київська наступальна операція. Як символ жахів тієї війни майже до кінця
сторіччя стояла напівзруйнованою церква Бориса і Гліба, коли вкотре Вишгород став плацдармом для
штурму Києва. На честь старшини Никифора Шолуденка, чий танк першим увійшов у Київ, згодом
було названо одну з головних вулиць міста.
За час окупаційного режиму у Вишгороді 10 жителів села було вбито, а понад 40 юнаків і
дівчат — відправлено на каторжні роботи до Німеччини; відступаючими німецькими силами —
спалено амбулаторію, школу та 609 житлових будинків. За героїзм і мужність, виявлені у боротьбі
проти нацистської Німеччини, 750 вишгородців були нагороджені орденами й медалями СРСР.
Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році»— провідний державний
культурно-освітній та науково-дослідний музей присвячений подіям осені 1943 року, форсуванню
Дніпра і створенню Лютізького плацдарму, про хід Київської наступальної операції 1943 року.
Підпорядкований управлінню культури
Київської
обласної
державної
адміністрації.Музей
розташований на околиці села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Директор —
Іван Петрович Вікован.
Музей створено 20 березня 1945 року Постановою Ради Народних Комісарів УРСР і ЦК(б)У №
425 „Про створення музею-заповідника «Поле битви за Київ»“. 14 травня 2008 року Указом президента
України Ющенка В.А. № 437/2008 державному музею-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» надано
статус національного. За час існування його відвідало понад 10 мільйонів чоловік із 85 країн світу.
У Музеї постійно створюються стаціонарні та пересувні виставки. На території музею щороку
відбуваються ряд акцій вшанування пам'яті героїв Битви за Дніпро, мітинги, зустрічі ветеранів,
прийняття присяги тощо. До історико-культурного комплексу входять:
 Заповідна територія площею 8 гектарів, де збережено 650 метрів ходів сполучення, бліндажі,
командно-спостережні пункти командуючого 1-м Українським фронтом генерала армії Миколи
Федоровича Ватутіна, командуючого 38-ю армією Кирила Семеновича Москаленка, члена
військової Ради фронту генерал-лейтенанта Микити Сергійовича Хрущова, командуючого 3-ю
гвардійською танковою армією Павла Семеновича Рибалка.
 Зразки бойової техніки часів війни під відкритим небом.
 Пам'ятник-музей визволителям Києва від німецько-фашистських загарбників. Споруджено за
рішенням уряду УРСР від 28 березня 1957 року на території заповідника в 1958 році.
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Архітектори Авраам
Милецький та
В.В.
Бакланов,
скульптор Іван
Першудчев.
На
мармурових пілонах зазначені найменування всіх з′єднань і частин, удостоєних звання
«Київські», а також нагороджених орденами за визволення Києва.
Діорама «Битва за Київ. Лютізький плацдарм. 1943 рік». Відкрита 5 травня 1980 року
у Свято-Покровській церкві в центрі с. Нові Петрівці. У 1993 році перенесена до приміщення
Музею-діарами. Розміри полотна 29 Х 7. Автор М. С. Присєкін.
Меморіальний комплекс «Героям Лютізького плацдарму» в центрі с. Нові Петрівці,
споруджений 1983 року на честь 40-річчя битви за Дніпро і визволення Києва від німецькофашистських загарбників. Встановлено пам′ятний знак «Героям Лютізького плацдарму» у вигляді
знамена з барельєфним зображенням воїнів, які форсують Дніпро (автори Василь Климик, Ю.
Колесников, С. Войцеховський, Ю. Турчанинов та інні), і запалено Вічний вогонь. На
меморіальних плитах комплексу увічнено імена близько 1850 бійців та командирів, які загинули в
боях за звільнення села Нові Петрівці. У 2008-2012 роках на Меморіалі проведено перепоховання
165 загиблих невідомих воїнів.
Музей-діорама площею 1100 метрів, в якому знаходяться експозиційні зали і експонується
полотно діорами, автор М. Фещенко. Відкрито на честь 50-річчя визволення м. Києва в 1993 році.
Каплиця Св. Георгія Победоносця збудована на честь 65-річчя Перемоги у Німецькорадянській війни. Освячення і урочисте відкриття відбулось 17 грудня 2010 року. Чин освячення
звершив Блаженнійший митрополит Володимир.
Пам′ятник
воїнам-мотоциклістам Німецько-радянської
війни.
Урочисто
відкрито 25
червня 2011 року.
Монумент «Символ Миру» — відкритий 2012 року в Україні в рамках міжнародного проекту
«Європейська вулиця скульптур» (Париж-Київ-Москва). «Європейська вулиця скульптур» —
проект, який зобов′язаний своїм походженням відомому скульптору Лео Корнбрусту. Мета проекту
— створення безперервного ланцюга скульптур довжиною близько 3000 км, від Нормандського
узбережжя до Росії, у знак мирного співіснування народів Європи. На Монументі шістьма мовами
викарбувані слова «Людство має пам′ятати якою ціною завойовано мир».
Стіна Пам’яті — 11 горельєфів Героїв Радянського Союзу, уродженців Вишгородського району.
Встановлено до 70-річчя звільнення м. Києва у 2013 році.
Пам′ятний
знак
«Невідомому
солдату» встановлено
на
братській
могилі 28 жовтня 2014 року.

У фондах музею предтавлено археологічні, етнографічні, фалеристичні, нумізматичні збірки,
вироби художнього промислу, твори живопису, скульптури, фото і документи часів Німецькорадянської війни. Серед унікальних експонатів музею – Книга Вічної Слави, куди занесено імена
офіцерів і генералів 1-го Українського фронту, які брали участь у визволенні Києва. Працівники Музею
є ініціаторами багатьох цікавих і потрібних проектів: Музей слідопитів, Музей плакату України,
увічнення подвигу захисників України — Героїв АТО, учасників Революції Гідності, Героїв Небесної
Сотні.

Будівля музею

Пам'ятник воїнам визволителям
Києва

Бліндаж Ватутіна

Комплекс військово-інженерних споруд Київського укріпрайону (ДОТи) є пам’ятками історії,
науки і техніки. У селі Гута-Межигірська Вишгородського району збереглися: ДОТ «Міна»№ 552-553,
ДОТ № 554, ДОТ № 555, ДОТ № 561.
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Володарка
З початком радянсько-німецької війни 1941—
1945 р. Володарщина стає об'єктом агресій як складова
частина української землі. 14 липня 1941 р. район було
окуповано. Гітлерівці встановили жорсткий окупаційний
режим, перейшовши до реалізації плану «Ост». На
насильницькі роботи до Німеччини було вивезено 1602
жителя району. Найбільше молоді вивезено з с. Березни
(249 осіб), Володарки (180), Завадівки (128).
У
Володарці
розгорнулась
боротьба
проти
загарбників. Виникла підпільна група на чолі з комуністом
П. Г. Гамановичем, до складу якої увійшли А. Я. Шаповалов,
Братська могила червоноармійців, активістів М. П. Охріменко, Л. Т. Тарнавський, А. С. Кіндзельський, В,
колгоспного руху, воїнів Радянської Армії
С. Пасічник, О. Г. Кавецький. Підпільники поширювали
серед населення листівки, закликали на боротьбу проти
окупантів. Подібні підпільні та партизанські загони діяли також і по селах району, інколи різного
політичного спрямування: у с. Тарасівка (керівник С. П. Фролов), у с. Городище-Пустоварівське
(керівник Франчук І. З., підпільна група «Дуб»). У районі Лобачівського та Черепинського лісів діяла
партизанська група В. Дубровського, після загибелі якого командиром став Барашков М. І., а також
діяла група ОУН, яку очолював Ковтанюк (с. Рачки).
В липні 1943 на слід підпільної групи натрапило гестапо, почались масові обшуки, розстріли.
Гамановича закатували, а ті, яким вдалося уникнути арешту, вступали до партизанського загону
Барашкова, створено у березні 1943р. Загін входив до партизанського з’єднання М. І. Наумова. У
травні 1943 партизани обеззброїли місцеву поліцію і розгромили автопарк німецького гарнізону.
Гітлерівські окупанти вдавались й до репресій на території району. Факти знищення жителів
зафіксовано у с. Рубченки, Володимирівка, Мармуліївка, селищі Володарка. Так, у селі Тельман (нині
с. Нове Життя) 23 грудня 1943 року гітлерівці розстріляли 156 жителів і спалили село. Всього за час
окупації знищено по Володарському району 241 житель.
У ніч з 31 грудня 1943 року на 1 січня 1944 року територію Володарського району визволено
радянськими військовими підрозділами 240 стрілецької дивізії полковника Уманського Т. Х., 155
стрілецької дивізії полковника Івана Іванчука. На час визволення у районі проживало 21 тис. осіб. За
роки війни загинуло понад 3600 солдатів та офіцерів, уродженців Володарщини. Майже 1500 жителів
району було нагороджено орденами і медалями.
Серед пам'яток історії та культури Володарського району — 43 пам'ятники загиблим воїнам,
одинокі та братські могили. Діє Володарський історико-краєзнавчий музей. Братські могили є в селах:
Гайворон, Нове Життя.

Згурівка
У перші ж дні війни багато згурівчан були мобілізовані на фронт. Серед них - і хлопцідесятикласники. А 15 вересня 1941 року Згурівка була окупована гітлерівцями. Частина жителів села
- активісти, комуністи - була розстріляна фашистами. Вони поховані в братській могилі, що
знаходиться в центрі селища.
Під час облави німців на партизанів в Басанських лісах значна частина їх прибула до Згурівки.
Визначною подією для Згурівки в часи німецької окупації був розгром партизанами німецької
комендатури та поліцейської дільниці. Месникам допоміг колишній старший поліцай Згурівки.
Зі спогадів жителя Згурівки І. Самойленка: "В середині серпня, 1943 року, коли радянські
війська після тривалої оборони перейшли в наступ, настав час визволення від гітлерівців Лівобережної
України. 163 стрілецька дивізія одержала наказ вести наступ по Києво-Московському шляху. Справа
в тому, що ще в давнину Київ та Москва були зв'язані між собою ґрунтовим шляхом, який з Києва,
Броварів простягав далі на Биків, Згурівку, Турівку, Прилуки, Ромни, Суми, Курськ і прямував далі на
Москву. 163 стрілецька дивізія, у складі якої були три стрілецькі полки - 529, 759, 1318, а також 365
артилерійський полк, звільнила місто Ромни, їй бую присвоєне найменування «Роменська».
Звільнивши частину Сумської області, дивізія і далі
просувалася по Московському шляху в напрямку Києва.
Обійшовши справа Прилуки, бійці підійшли до кордону
Полтавської
області.
У двадцятих числах вересня 1943 року полки дивізії вступили на
територію нинішньої Згурівщини. Вони визволили від ворога
Турівку, Пасківщину, Стару Оржицю, Леніне. 23 вересня передові
розвідувальні підрозділи з'явилися на околиці Згурівки, на
Витягайлівці (зараз вулиця Олега Кошового). Незабаром у наш
райцентр увійшов 529 стрілецький полк. Коли прибув штаб, був
організований призов у діючу армію громадян призовного віку.
Прибуло і політуправління 2 Українського фронту, органи
контррозвідки «Смерш». Звільнивши Згурівку, полки дивізії
продовжили наступ через Усівку, Войкове, Новий Биків в напрямку
Києва.
Невдовзі у селище з Яготина було доставлено
пасажирський вагон, в якому для координації бойових дій військ
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2 Українського фронту прибув представник Ставки Верховного Головнокомандування, Маршал
Радянського Союзу Г.К. Жуков та член Військової Ради фронту, генерал - лейтенант М С. Хрущов.
Вагон знаходився на залізничній колії, що проходить через заготзерно. В приміщенні, де зараз цех
безалкогольних напоїв, розташувалася фронтова радіостанція.
163 Роменська стрілецька дивізія, не зустрічаючи великого опору з боку гітлерівців, форсували
Дніпро на Вишгородському плацдармі, брала участь у визволенні Києва і за це одержала
найменування «Київська». Вона відзначилася також: при форсуванні Вісли, Дунаю, в боях на території
Польщі та Австрії і завершила свій бойовий шлях у Відні.
У боях за Київ брав участь і 7 авіаційний штурмовий корпус, яким командував Герой
Радянського Союзу, генерал-лейтенант Каманін. Бойова техніка була розташована на аеродромі
поблизу с. Олександринівка, а штаб корпусу знаходився у двоповерховому приміщенні, де тепер
дитяча музична школа та районні бібліотеки.
У боях за звільнення Згурівщини брали участь і жителі району. Це — рядовий, пізніше сержант
Микола Лушпина, боєць 759 стрілецького полку, старший сержант Віктор Бологов — завідуючий
секцією фронтового складу, старшина Григорій Шейко — командир танку Т- 34».
Всього за роки війни на фронт призвали 5959 жителів району, із них 3691 загинули та
пропали без вісті. До «Книги пам'яті України» (том 3, Київська область) занесені імена 3259 воїнів, у
тому числі 413 воїнів із селища Згурівка.
В центрі Згурівки розташований Меморіал Слави. Також в місті працює музей Великої Вітчизняної
війни «Пам'ять».

Іванків
Під час Другої
світової війни Іванків
808 днів і ночей був
окупований
німецькими військами.
Історикокраєзнавчий музей
Іванкова
добре
ілюструє
події
тих
часів.
Знаходиться
музей за адресою: смт
Іванків,
вул.
Шевченка,
13.
Заснований у 1980р.
Експозиційні розділи
музею:
виставка
портретів та картин, фауна і флора району, довоєнний період, Друга Світова війна, Чорнобильська
катастрофа, Іванків сучасний. У міському парку знаходиться Братська могила воїнів Радянської
Армії, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни (встановлено 1972 р.).
Пам’ятники та пам’ятні знаки є практично у всіх селах. Братські могили є у селах Білий Берег,
Мусійки, Олива, Потоки, Прибірськ, Рахвалівка, Розважів, Рудня-Тальська, Рудня-Шпилівська,
Соснівка, Термахівка, Феневичиі, Шпилі (2 братські могили). У селі Кухарі є Братська могила 48
радянських воїнів, які загинули у грудні 1943 р. і 37 радянських
громадян, розстріляних фашистами (встановлено 1954 р.).
У цьому ж селі у 1974 році встановлено пам’ятник
Герою Радянського Союзу Ніні Сосніній, яка тут народилась.
Ніна була керівником комсомольського антифашистсього
підпілля в Малині. Загинула у 19 років в облозі, від рук
фашистів, які підпалили дім, де вона з батьком-лікарем
оперували пораненого бійця.
Деякі братські могили тепер розташовані в зоні
відчуження ЧАЕС, це колишнє село Бички (2 могили), Буряківка,
Заслісся (2 могили), Замошня (2 могили), Запілля, Зимовище
(колишній Чорнобильський район), Зорин, Ковпачі, Корогод (2
могили), Кошівка, Красне, Крива Гора, Купувате, Ладижичі (2
могили), Новосілки, Новошепеличі, Опачичі (2 могили),
Паришів, Плютовище, Розсоха, Роз’їждже, Рудня, Старі
Шепеличі, Старосілля, Теремці, Терехи, Чапаєвка, Черевач,
Чистогалівка, станція Янів, Ямпіль.
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Кагарлик
У серпні 1941 року в Кагарлик вступили німецькі
війська. Кагарличани боролися на фронтах переважно у
складі Червоної армії. У місті було встановлено цивільну
німецьку
адміністрацію,
і
включено
до
складу
Рейхскомісаріату Україна. Нацисти відкрити православну
церкву, дозволили поновити богослужіння. Спроби вести
підривну роботу присікалися.
За період окупації іноземні загарбники в
Кагарлицькому парку розстріляли понад півтисячі осіб.
8 січня 1944 року місто зайняли радянські війська.
Кагарлицький
районний
державний
історико-краєзнавчий музей – зберігає матеріали і
предмети з історії, побуту та культури Кагарличчини.
Відкрито його 1974 року. Адреса: м. Кагарлик, вул. Кооперативна, 2.
Вважається, що будинок, в якому розташовано музей, є історичним і налічує понад 200-річну
історію. Музей є методичним осередком для створення краєзнавчих та меморіальних місць у інших
містцях району – музей має нині близько 10 відгалужень-сільськиїх філій:










музей «Пам'ять», с. Слобода, пл. Слави, 77;
музей «Берегиня», с. Стайки, вул. Київська;
Гребенівський сільський музей, с. Гребені, вул. Київська, 22;
музей ім. К. Д. Трохименка, с. Сущани, вул. Шкільна, 1;
Зеленоярський сільський музей, с. Зелений Яр, вул. Центральна, 1;
Мирівський сільський музей, с. Мирівка, вул. Гагаріна;
Буртівський сільський музей, с. Бурти, вул. Леніна, 3б;
Великопріцьківський сільський історико-краєзнавчий музей, с.Великі Пріцьки.

Пам’ятник на честь воїнів-земляків , що не повернулися з
фронтів війни – Мати Скорбота, Кагарлик, вул. Паркова,
Міський парк

Братська могила рад. воїнів , які загинули у січні
1943р, Кагарлик, вул. Паркова, Міський парк

Братська могила 740 рад. воїнів , які загинули в роки
громадянської та ВВВ, Кагарлик, вул. Паркова, Міський
парк

Танк на честь захисників Батьківщини

38

Також на вул. Став’янка, 130 є могила лейтенанта Ізотова та братська могила 26 воїнів, що
загинули в 1943-44 рр. та 8 військовополонених.
Братські могили і поодинокі могили Героїв Радянського Союзу є в селах: Балико-Щучинка (2
могили), Антонівка, Бурти, Бендюгівка, Великі Прицьки, Горохуватка, Горохове, Демівщина, Зелений
Яр, Зорівка, Іванівка (2 братські могили), Кадомка, Кузьминці, Леонівка, Ліщинка, Липовець, Мирівка,
Очеретяне, Панікарча, Півці, Расавка, Слобода, Стави, Стайки (група могил), Стрітівка, Уляники,
Халча, Черняхів, Шпендівка, Шубівка, Юшки, Яблунівка.
В Гребенях – братська могила 186 воїінів, і якій поховані Герої Рад. Союзу Марінін та Оразцов,
що загинули при форсуванні Дніпра 1943 р.

Києво-Святошинський район
Боярський краєзнавчий музей (м. Боярка, вул. М. Грушевського, 49) відкрито 1974 року.
Створений на базі Літературно-меморіального музею радянського письменника М. О. Островського,
автора роману «Як гартувалась сталь», дія якого частково відбувалась в Боярці. Музей
перепрофільовано в краєзнавчий вже за незалежності України, у 1992 р.

Курган Слави в м. Боярка Києво-святошинського
району.

Братська могила 56 воїнів, які загинули в роки Великої
Вітчизняної війни

Група братських могил воїнів Радянської Армії, в
одній з яких похований Герой Радянського Союзу
Балуков М.М., і пам'ятник воїнам-землякам, які
загинули в роки Великої Вітчизняної війни, м.
Вишневе

Пам'ятник воїнам-землякам, які загинули в роки Великої
Вітчизняної війни, м. Вишневе
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Братські могили є в селах: Бобриця, Білогородка, Віта-Поштова, Гатне, Гнатівка, Гореничі,
Горенка (2 могили), Гурівщина, Дмитрівка, Жорнівка, Забір’я, Княжичі, (2 могили), Личанка, Лісники,
Лука, Малютянка, Михайлівка-Рубежівка, Мощун, Неграші, Святопетрівське, Петропавлівська
Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Тарасівка, Хмільна, Ходосівка, Хотів, Чайки, Шевченкове,
Шпитьки, Юрівка.
На території району знаходиться комплекс військово-інженерних споруд (ДОТи)
Київського укріпрайону (1929-1935, 1941-1943 рр.).

Білогородка: ДОТ 356, ДОТ 378, ДОТ 380, ДОТ 381, Дот «Міна» №401 (402)
(західна околиця села, поруч із ставком), Дот №404 (лісовий масив на західній околиці
села), ДОТ № 406.

Віто-Поштова сільська рада зберігає таки пам’ятки історії, науки та техніки:




Довготривала фортифікаційна споруда - ДОТ № 180 музей оборони Києва (с. Віта-Поштова, вул.
Набережна, 3);
Довготривала вогнева точка (ДВТ) № 179 Київського укріпленого району (КиУР);
Довготривала вогнева точка (ДВТ) №180 Київського укріпленого району (КиУР) (с. Віта-Поштова,
вул. Набережна, 2)
Крюківщинська сільська рада:



Довгочасна фортифікаційна споруда – захищений вузол зв’язку київського особового Військового
Округу (територія садового товариства «Арсеналець-5», абсолютні географічні координати:
широта – 50°21'24'' північна довгота – N 30°22'18'' східна.
Горенська сільська рада, с. Горенка:





Дот «АНП» №504 (лісовий масив на північ від села)
ДОТ 281, 483, 502, 503, 505 (с. Горенка);
ДОТ 510, 512, 513 (с. Мощун)
Хотівська сільська рада, с. Хотів: ДОТ № 155.
Село Кременище: Дот № 129, Дот № 136, Дот №131 (східна околиця села)
Село Круглик:









Дот
Дот
Дот
Дот
Дот
Дот
Дот

№151 (лісовий масив на північній околиці села біля лісництва)
№ 152 (центр села)
№178 (лісовий масив на західній околиці села, біля дороги на с. Круглик)
№ 153 (с. Круглик)
№ 301 (с. Крюківщина)
№ 138 (с. Лісники)
№ 230 (с. Тарасівка)

Чабанівська селищна рада, с. Чабани: ДОТ 182, 186, Довготривала вогнева точка (ДВТ) №
205 Київського укріпленого району (КиУР), Дот «АНП» №204 (с. Юріївка, центр села, на пагорбі у
лісопосадці),
Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада:



Дот №410 (траса Київ-Житомир, під мостом через р. Ірпінь)
Дот №420 (с. Чайки, поруч з житловим комплексом «Брест-Литовський»)
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Макарів
Під час Другої світової війни Макарів з 10 липня 1941 по 8 листопада 1943 був окупований,
перебував у складі рейхскомісаріату "Україна". На території Макарівського р-ну базувалися партизани,
з'єднання С.Ковпака та М.Наумова.
У Макарівському районі й досі знаходять снаряди часів Другої світової. У лісі під селом
Калинівка Макарівського району знайшли 400 снарядів. Артилерійські снаряди різного калібру до сих
пір мають запали, тобто залишаються небезпечними. Знахідку виявили місцеві жителі й викликали
вибухотехніків. За даними спеціалістів, снаряди використовувались для знищення фортифікаційних
споруд і бронетехніки. Ні в якому разі не можна використовувати такі знахідки, як навчальний макет,
або колекційний трофей, або намагатися «здати на метал», бо це може призвести до трагічних
наслідків, за словами начальника управління реагування Головного управління ДСНС в Київській
області Анатолія Врублевського.
А порівняно недавно, 3 квітня 2019 року групою піротехніків Аварійно-рятувального загону
спецпризначення ГУ ДСНС України в Київській області вилучені шість мінометних мин часів Другої
світової з території дитячого садку в селі Андріівка Макарівського району. Їх було вилучено і
знешкоджено на полігоні.
Перепоховання загиблих воїнів постійно відбуваються на Київщині останні роки. Так і в селі
Липівка Макарівського району 22 червня 2017 р. відбулося перепоховання бійців, які полягли на
Макарівщині влітку 1941 р.
У квітні 2017 р. представниками пошукового загону ІКК «Пошук 171» поблизу сю Наливайківка
були знайдені залишкі бійців 171-ї та 81-ї стрілецьких дивізій. Захід, організований за ініціативи АМПО
«Обеліск», ГО «Вертикаль», Макарівського районного Будинку культури, ТОВ «НВП «Аеротехніка –
МЛТ» та редакції газети «Макарівські вісті» було проведено в день початку німецько-радянської війни.
В ньому брали участь реконструктори військових подій, пошуковці, військовослужбовці, керівники
району, представники Макарівського районного історико-краєзнавчого музею та історикокраєзнавчого клубу «Пошук», ветерани Другої світової, воїни-інтернаціоналісти, місцеві мешканці.

Братська могила рад. воїнів, які
загинули в боях в листопаді 1943 р.,
смт Макарів перехрестя вулиць
Димитрія Ростовського та
Шляхетської.

Пам’ятник на місці розстрілу
фашистами більше 300 мирних
жителів у червні 1941 р.

Пам’ятник на честь 341 воїнаодносельця, що не повернулися з
фронтів війни

Братські могили є в населених пунктах Макарівщини: смт. Кодра, ст. Буян (Кодрянська с/р),
с. Андріївка, с. Бишів (група могил), с. Горобіївка (Бишівська с/р), с. Борівка, с. Садки-Строївка
(Борівська с/р), с. Великий Карашин, с. Вільне (група могил), с. Юрівка (група могил), с. Гавронщина,
с. Грузьке (група могил), с. Весела Слобідка, с. Забуяни (група могил), с. Макарівська Буда, с.
Козичанка, с. Колонщина (група могил), С. Березівка, с. Мар’янівка, с. Миколаївка, с. Комарівка, с.
Копилів, с. Северинівка, с. Королівка (група могил), с. Ферма, с. Липівка, с. Людвинівка, с. Лишня
(група могил), с. Осикове, с. Маковище, с. Мостище, с. Мотижин, с. Наливайківка, с. Небелиця, с.
Новосілки, с. Пашківка, с. Плахтянка, с. Рожів, с. Ситняки, с. Соснівка, с.Фасова, с. Червона Слобода,
с. Чорногородка, с. Юрів (група могил), с. Яблунівка, Леонівка, Ясногородка (група могил).

Миронівка
Наприкінці липня — на початку серпня 1941 року поблизу Миронівки розгорнулися запеклі
бої. Частини 26-ої армії стримували наступ групи армій «Південь» військ Вермахту. Миронівка декілька
разів переходила з рук в руки. Радянські вояки 199-ї стрілецької дивізії під командуванням комбрига
Дмитра Аверіна проявляли масовий героїзм. Так група бійців, очолювана лейтенантом Пастушенко
(492-й полк, 199-а стрілецька дивізія), 31 липня прорвалася в Миронівку, вогнем із ручного кулемета
розсіяла загін ворога, знищила кілька десятків гітлерівців і захопила велику кількість зброї та
спорядження. Наприкінці липня під Миронівкою вів успішні бойові дії радянський бронепотяг № 56,
що прикривав відхід частин 14-го кавалерійського корпусу, що знаходилися під загрозою оточення.
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Бронепотяг вів бої поблизу Миронівки до 6 серпня, коли за наказом командування відійшов до
Канева, де прикривав переправу радянських військ через Дніпро. За зразкове виконання бойових
завдань 29 грудня 1941 року командир бронепотягу капітан П. К. Іщенко та комісар політрук В. О.
Козарін були нагороджені орденами Леніна, а інші члени команди також були нагороджені високими
урядовими нагородами. Саме героїчні дії команди бронепотягу пізніше стали основою сюжету
художнього фільму «Фортеця на колесах» відзнятого 1960 року на київській кіностудії ім. О. П.
Довженка за сценарієм письменника Віктора Кондратенка.
Після захоплення Миронівки окупантами був встановлений режим грабежів і терору. На землях
селекційної станції став хазяйнувати німецький пан. Поліцаї нагаями виганяли людей на роботу. В
перші ж дні окупації за наказом німецького коменданта було страчено декілька містян, а молодь
насильно забирали на каторжні роботи до Німеччини. Тоді ж в районі Миронівки розпочала діяти
підпільна група «Комітет № 8», очолювана кадровим військовим, політруком Червоної армії І. К.
Приймаком, уродженцем села Юхни. На травень 1942 року чисельність групи зросла до 40 осіб.
Патризани знищували окупантів, виводили з ладу паровози, здійснювали підриви залізничних колій.
Одним із зв'язкових загону у Миронівці був працівник хлібопекарні Я. Шарафан. Він потрапив у ворожу
засідку та загинув. У червні чисельність групи становила вже понад 60 осіб і тоді ж був сформований
повноцінний партизанський загін № 8, який розгорнув більш масштабні бойові дії проти ворога. В
околиці Миронівки партизани вивели з ладу 25 локомотивів, знищили 240 гітлерівців, пошкодили 35
км ліній зв'язку ворога. В грудні 194 року підпільна група «Комітет № 8», об'єднався з партизанським
загоном с. Григорівка в одне велике партизанське з'єднання ім. В. І. Чапаєва, яке очолив І. К.Приймак.
З осені 1941 року в Миронівці діяла також підпільна комсомольсько-молодіжна група, до якої
входили О. Гордєєв, Я. Буслов, І. Циганенко, Чуєв та багато інших. Підпільники мали радіоприймач,
розповсюджували серед населення листівки. Восени 1942 року гестапівці натрапили на слід
підпільників, частина з яких загинула у катівнях ворога.
31 грудня 1942 року сформувався Миронівський підпільний райком КП(б)У, який очолив
інженер цукрового заводу В. М. Новицький. До складу комітету увійшли робітники цукрового заводу
А. Сидоренко, А. М. Вороний та М. С. Мирошник. Райком створював партійні організації в селищі.
Зокрема з січня 1943 року активно працювала підпільна партійна організація на станції Миронівка,
якою керував М. Жовтоног. Вона розповсюджувала листівки і повідомлення Радянського інформбюро,
організувала бойову групу, що виводила з ладу паровози, обладнання депо, визволяла з ешелонів
людей, яких везли на каторжні роботи в Німеччину. З квітня 1943 року на станції почала діяти
диверсійна група в складі 34 осіб під керівництвом залізничника Ф. Я. Сивова. Підпільники вивели з
ладу локомотиви та вагони, знищили 7 автомашин, 410 тонн
бензину тощо. В листопаді, коли з'явилася загроза провалу,
група увійшла до складу партизанського загону, що діяв в
околицях Миронівки. У 1943 році на ділянці залізничної колії
Миронівка — Таганча діяв також партизанський загін під
командуванням Я. І. Сиворонова.
Довгоочікуваний день визволення настав 31 січня 1944
року. Радянські війська 54-ого укріпрайону під командуванням
генерал-майора Михайла Карначова, зламавши опір ворога,
захопили декілька стратегічно важливих об'єктів, зокрема,
частково зруйновані цукровий завод і залізничну станцію та за
декілька днів остаточно визволили селище від ворога.
Загалом до лав радянського війська під час Другої
світової війни було мобілізовано 1237 миронівчан, з них 475 осіб,
за проявлений героїзм, були нагороджені урядовими нагородами.
У Парку Слави м. Миронівка височіє Монумент Слави.
Такоє встановлені погруддя Героїв Радянського Союзу – воїнів
Другої світової:

Герой Радянського Союзу
Пироженко Степан
Матвійович

Герой Радянського Союзу
Кондратович Микита
Ульянович
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Герой Радянського Союзу
Литвиненко Трозим
Панасович

Герой Радянського
Союзу Стрілець Пилип
Євдокимович

Обухів
30 липня 1941 року німецькі війська окупували Обухів – у місто увірвались танки. На
Трипільському плацдармі бої точилися до 20 серпня — три тижні вдень і вночі. Трипілля обороняв 27й мотострілецький полк 26-ї армії Південно-Західного фронту, яким командував М. Кирпонос.
Виснажливі бої на Трипільському плацдармі змусили німців на деякий час припинити наступ на Київ.
Терор окупаційного «нового порядку» викликав опір обухівчан: почали діяти кілька підпільних
груп. У Козинському лісі організувався партизанський загін В. І. Варакова. Восени 1942 року в Обухові
створилася підпільна організація, до якої також
ввійшли М. Сподаренко, Є. Жевага, та інші.
Наприкінці червня 1943 року до Обухова на
бронемашинах прибув загін есесівців, почалися
арешти серед населення. Заарештованих жорстоко
катували. В ніч на 1 липня 1943 року покатованих
жителів зі школи, яку перетворили у в'язницю,
вивезли в урочище Розкопану, біля Трипілля, і там
розстріляли. Тієї жахливої ночі було вбито більш як
півтисячі громадян Обухівщини, більшість з яких
були особами єврейської національності: багато
жінок, дітей, стариків. На місці масового розстрілу
зараз стоїть пам'ятник-обеліск з меморіальною
дошкою. Урочище Розкопану називають у народі
«Обухівський Бабин Яр». Тіла вбитих скидали у
рів глибиною 60 метрів і ледь-ледь засипали землею.
Про
цю
трагедію
написав
член комісії
з
розслідування цього злочину Андрій Малишко у нарисі «Марія Білик з дітьми».
8 листопада 1943 року в Обухів увійшли частини першого Українського фронту. 8 листопад
частини 206-ї стрілецької дивізії 27-ї армії, які успішно форсували Дніпро, та остаточно витіснили
частини вермахту з міста Обухів. Кілька днів війська фронту продовжували наступальні дії, а 12
листопада лінія фронту стабілізувалася: вона пролягла тією місцевістю, де у ХУІІІ столітті був
польсько-російський кордон. Бої затягнулися на 2 місяці — з 12 листопада 1943 по 7 січня 1944 року,
нагромаджуючи потенціал для подальшого розвитку наступальних операцій Радянської армії.
На фронтах війни загинуло 5870 жителів Обухівщини. Два уроженці Обухова — пілоти
М. С. Киянченко та І. Ю. Русан — удостоєні звання Героя Радянського Союзу.
Пам'ятки Великої Вітчизняної війни:

Меморіальний комплекс: братська могила воїнів
Радянської Армії, підполковника і льотчика, які
загинули у 1941—1943 р.р.

Пам'ятник на честь 659 воїнів-односельців, що не
повернулись з війни

Переяслав (до 2019 Переяслав-Хмельницький)
Уже в середині липня 1941 захищати Батьківщину в лавах Радянської армії зголосились понад
10 тісяч мешканців району. Доволі інтенсивно з перших днів війни велося будівництво оборонних
споруд в районі сіл Андруші, В’юнище, Дівички, Городище, Єрківці, Стовп’яги. Андрушівську молодь
також відправляли рити окопи і в правобережні села – Трахтемирів та Зарубинці, де збирались
зупинити ворога на підступах до Дніпраю Було вирито десятки кілометрів протитанкових ровів,
проводилась евакуація МТС, майна колгоспів, промислового устаткування, людей. Селяни у
надзвичайно короткий строк зуміли зібрати майже весь урожай зернових, щоб використати його на
потреби армії.
Бої на підступах до Переяслава розпочалися на початку серпня1941 року. Бійці 97-ї стрілецької
дивізії до 15 серпня чинили супротив спробам гітлерівців вийти до Дніпра в районі с. Григорівка.
Фашисти так і не змогли тут форсувати Дніпро, оскільки ліве крило Південно-Західного фронту, що
обороняло Переяслав, Ржищів і Канів, встигли переправитися на лівий берег і там укріпитися. Весь
берег поблизу Андрущів замінували, були виставлені протитанкові загородження (із свідчень
андрушан і монастирців). Не здобувши успіху в районі Переяслава, на початку вересня окупанти
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форсували Дніпро в районі Трипілля та Кременчука, обійшовши радянські підрозділи з флангів. І вже
17 вересня німецькі війська без бою окупували місто і район.
Розпочався новий стиль життя та формування структури окупаційного зразка. В Андрушах, як
і по селах усієї України, залишилися переважно жінки, діти та люди похилого віку, бо чоловіки
призовного віку уже перебували на фронтах, або були ув’язнені в таборах військово-полонених, хто
не зумів вийти з оточення. Сотні жінок розшукували своїх чоловіків і синів, поневіряючись по усій
країні. Хоч і не всім, але багатьом це вдавалося, адже фашисти спочатку відпускали тих, за ким
приходили дружини, матері, за винятком колишніх комуністів та радянських активістів.
Вся повнота влади у місті в перший період окупації належала військовій комендатурі. Була
створена й районна управа, якій підпорядковувалися сільські управи на чолі зі старостою, у
підпорядкуванні якого у свою чергу було в кожному селі кілька поліцейських. В Андрушах старостою
з перших днів окупації німці призначили Павла Сулиму, який був учасником Першої світової війни й
звідти повернувся з деяким знанням німецької мови. Це призначення відбулося примусово, але
староста неодноразово використовував надану йому владу для допомоги односельцям у різних
побутових обставинах. Як казали в Андрушах «він був хорошим старостою».
Німці колгоспи не розпускали, лише на їх базі створили так звані громадські господарства, до яких
повністю перейшли земельні фонди та майно колгоспів. Тобто, німці на окупованих територіях
використали існуючу форму організації суспільного господарства, залишивши спільний обробіток
землі. Вони лише ліквідували статут сільськогосподарської артілі, замінивши назву «колгосп» на
«громадське господарство». Землі, що раніше належали колгоспу, переходили до громадського
господарства й оброблялись колишніми колгоспниками. На наступних етапах реформування
передбачалося її розділення поміж членами громадських господарств.
Протягом всього періоду тимчасової окупації тема земельної реформи залишалася домінуючою в
діалозі окупаційної влади з селянством. Німецьким керівництвом робився неабиякий розрахунок на
те, що декларування положень про наділення селян приватною землею дозволить контролювати
ситуацію на селі. У кожній газеті, на плакатах та листівках німці обіцяли наділити селян землею в
приватну власність та дозволити господарювати на ній самостійно, отримуючи з цього прямий
прибуток.
У порівнянні з ситуацією, що існувала за радянської системи, коли основана маса селян
працювала в колгоспах за трудодні, перспектива приватного господарювання приваблювала значну
кількість сільських мешканців. Негативно налаштованими з приводу реформи в селах залишались такі
категорії населення як сільська молодь, вихована на радянській пропаганді, а також жінки, що мали
малих дітей та ті, чоловіки яких перебували у Червоній армії. Негативне ставлення цих категорій до
можливих змін в господарському житті пояснювалося побоюванням останніх, що вони не зможуть
самостійно налагодити господарство через недосвідченість чи нестачу робочих рук. Та не встигли
окупанти провести цю реформу. Вона була втілена в життя тільки після розпаду СРСР, коли землі й
майно були розпайовані між колишніми колгоспниками.

Пам'ятний знак на місці розстрілу
мешканців Переяслава у вересні
1943 року, м. Переяслав, вул.
Сковороди

Меморіальний Курган Слави, вул.
Покровська

Пам'ятний знак «Учасникам
битви за Дніпро» в мікрорайоні
Карань, вул. Героїв Дніпра

Пам'ятник воїнам-односельцям, які
загинули в роки Великої
Вітчизняної війни, село Велика
Каратуль

Братська могила воїнів Радянської
Армії, які загинули в роки Великої
Вітчизняної війни, с. Дівички

Братська могила воїнів
Радянської Армії воїнамодносельцям, село Козлів

44

Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і
створення Букринського плацдарму восени 1943 року» – діорама у
Переяславі, відкрита 1975 р. Складова частина Національного
історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Знаходиться в
приміщенні Вознесенськго собору 1700 року, визначній пам’ятці
архітектури національного значення, внесеній до Держреєстру
нерухомих пам’яток України. Вознесенський собор — яскрава
пам'ятка у стилі українського бароко. Цегляний, тинькований,
дев'ятикамерний. Увінчує будівлю купол на дуже високому
гранчастому барабані. Рамена хреста завершені високими хвилястої
форми фронтонами. Стіни розчленовані пласкими розкрепованими
пілястрами. Портали і ліпні обрамлення вікон і барабану купола були
виконані у першій третині XVIII століття під час ремонту.
5 травня 1975 року, до 30-річчя Перемоги у «Великій
Вітчизняній війні» 1941—1945 років в приміщенні собору урочисто
відкрили музей-діораму.
Діорама присвячена подіям вересня 1943 року — форсуванню Дніпра військами Воронезького
фронту з метою захопити плацдарм на правому березі в районі Великого Букрина за 80 км на
південний схід від Києва, який пізніше став відомий як Букринський плацдарм. З Букринського
плацдарму планувалося розпочати наступ на Київ. Жорстокі кровопролитні бої у вересні-жовтні 1943
року не увінчалися успіхом. На плацдармі і при формуванні Дніпра загинуло близько 250 тисяч воїнів.
У приміщенні музею-діорами знаходиться портретна галерея Героїв Радянського Союзу, які
отримали це звання за форсування Дніпра. Центром експозиції є батальна діорама.
Художньо-документальне полотно діорами довжиною 28 метрів і висотою 7 метрів написане на
цільнотканому холсті майстрами батального живопису Студії військових художників імені
М. Б. Грекова Петром Мальцевим і Миколою Присєкіним. Опираючись на фото-документальні
матеріали автори максимально реалістично відтворили момент переправи радянських військ з лівого
берега Дніпра на високий правий, де знаходилися укріплення противника, 23 вересня 1943 року.
Герої, зображені на передньому плані, — реальні особи, деякі з них мають портретну схожість.
Автори діорами працювали над створенням полотна чотири з половиною роки. Уперше діорама
була виставлена для ознайомчого огляду в московському манежі на два місяці.
Крім діорами і галереї героїв в експозиції — живописні й скульптурні роботи, фронтові реліквії:
особисті речі бійців, листи, нагороди, зброя, унікальна преса часів війни.
Підземний коридор веде з головної зали до меморіалу на честь десяти тисяч переяславців,
загиблих у боях. Їхні прізвища викарбувані на стінах. Тут же встановлена меморіальна плита загиблим
героям штурму Дніпра.

Полісся
До 1993 року центром району було смт Поліське (колишні назви – Хабне, Кагановичі Перші),
яке наразі закрите.
23 серпня 1941 року фашисти захопили Хабне, містечко стало адміністративним
центром Хабенського ґебіту. З перших днів окупації в районі діяв підпільний райком партії. В селищі
діяла патріотична підпільна група, якою керував лікар комуніст Опанас Петрович Сірош. У 1941—1943
роках у лісах Поліського району діяли партизанські групи та Розважівський партизанський загін.
Весною 1943 року на Полісся прибуло партизанське з'єднання С. А. Ковпака.
Через геноцид єврейського народу в лісі біля Поліського живцем закопано кілька сотень
людей. За розповідями очевидців українців примушували відмивати німецькі машини від крові.
Поховання охоронялися автоматниками — земля ще кілька днів ворушилася.
У липні 1942 року 118-й шуцбатальйон зазнав важких втрат у бою з рейдуючим партизанським
загоном українського комуністичного підпілля поблизу містечка. На боці партизанів була повна
кількісна і якісна перевага, їх загони включали кавалерію і артилерію, та мали більший бойовий
досвід.

45

15 листопада 1943 року підрозділи 143-І стрілецької дивізії 12 армії, І-го Українського
фронту та 336 стрілецької дивізії визволили район. Всього за час окупації району німці розстріляли
більше тисячі мирних жителів. За даними радянських істориків, німці загнали на каторгу до Німеччини
майже 4 000 жителів Хабного і навколишніх сіл. Однак в архівах України були знайдені дані про те,
що близько 1000 жителів насправді було розстріляно не німцями, а загонами НКВС та радянськими
партизанами, або відправлено до радянських тюрем і таборів у Сибіру та на Колимі як «особи, що
перебували на окупованій території». У період з 1943 по 1951 рік були депортовані євреї та поляки,
навіть ті, які вціліли під час війни; доправлені до тюрем родини старообрядців, а також і православних
священиків.
Майже з 10 тисяч чоловік з Поліського району воювали на фронтах Німецько-радянської війни,
4338 загинули в боях з ворогом і пропали безвісти. 3281 учасник війни нагороджені орденами і
медалями. Чотирьох з них удостоєно звання Героя Радянського Союзу.
У теперішньому центрі, смт Красятичі діє районний історико-краєзнавчий музей. Також у центрі
знаходиться Братська могила воїнів Радянської Армії, які загинули в роки «Великої Вітчизняної війни».
Братські могили також розташовані у селах: Вовчків, Городещина, Залишани, Радинка,
Стещино.
Велика кількість братських поховань залишається на закритій, забрудненій Чорнобилем
території. У 2019 році делегація керівників з Красятичів, до «Дня Перемоги» відвідала колишнє селище
Поліське із покладанням квітів до могил, які знаходяться біля колишньої тублікарні і при виїзді на село
Тараси. Автостанція, кафе, хлібопекарня, районна поліклініка, арйком, книгарня, відділ освіти, школа
№2… - залишки цих будівель проглядають крізь зелень дерев, нагадуючи, що колись тут була
цивілізація із багатою історією та культурою. Зараз тут мешкають від 3 до 10 «самоселів», та
функціонує пожежна частина, доглядається церква. Щороку на гробки приїздять переселенці з різних
кутків України. 398 мирних жителів розстріляно німецькими окупантами, де встановлено Меморіал
Слави «Пам’ятаємо», і 252 особи у лісі, де стоїть три пам’ятника і кілька бетонних плит.
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Ржищів
У 1941 році протягом місяця на переправі біля
Ржищева дислокувалося підрозділ мотострілецьких
військ генерал-полковника М. Кирпоноса.
З кінця вересня 1943 року після захоплення
радянською армією Букринського плацдарму Ржищів
був залучений як праве крило в боях за визволення
Києва, в яких вирішальною стала листопадова
Київська наступальна операція. Сам Ржищів за роки
війни й окупації серйозно постраждав, велика частина
історичної забудови була знищена. У 1950-ті роки
місто вдруге у своїй історії практично відбудовувався
заново.

І досі знаходять вибухонебезпечні предмети
часів Другої світової. У 2019 році дев’ять боєприпасів
було виявлено у с. Балико-Щучинка Ржищівської ОТГ
та в с. Ходорів Миронівського району. У грудні фахівці
групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального
загону спецпризначення м. Біла Церква вилучили та
знешкодили ці боєприпаси, підірвавши їх у кар’єрі для
знищення вибухонебезпечних предметів.
У Ржищеві знаходиться Братська могила воїнів
Радянської Армії, серед яких Герої Радянського Союзу
Єрехів, М. Т., Кінілєв І. В., Ларионов В. Д, Северин І. К., Тороладзе А. Л., Топольський А.М., які
загинули в роки Другої світової.

Рокитне
Від кінця липня 1941 року по 25.01.1944 року Рокитнянщина була окупована німецьконацистськими військами і перебувала у складі Білоцерківського гебіту.
З перших днів війни у центрі Рокитного вдень і вночі формувалися загони для Червоної Армії.
Згодом, коли над селищем закружляли розвідлітаки, збірний пункт було перенесено в садок
йосипівського колгоспу ім. «12-річчя Жовтня», а пізніше – в урочище «Решітки». Для проведення
інформаційної роботи та набору підпільних груп прибув представник Київського обкому КП(б)У
Семенов. У селі Довгалівське керівником підпільної групи був С. К. Музика, диверсійної – В. І.
Пахоленко, залишився для підпільної роботи у селі і син Музики – Сергій.
Було організовано винищувальний батальйон у складі 86 чоловік під командуванням Андрія
Хіцького. Штаб розмістили у медичній школі. Батальйон охороняв райцентр, підтримував
правопорядок у селах, стежив за військовою обстановкою, вилучав фотоапарати та радіоприймачі.
Останнє було викликане повідомленням, що хтось у Рокитному подає німецьким літакам сигнальні
позначки для влучного бомбардування військових об’єктів. Мовчанівський міст охороняв Н. М,
Ходиркер. Одного разу опівночі, коли над селищем закружляв ворожий літак, хтось випустив ракету.
Незнайомця затримали. Окрім пістолета у нього вилучили карту місцевості, списки активістів району,
підпільників. Під час допиту з’ясувалось, що це житель Мовчанівки В. В, Нужний, завербований
німецькою розвідкою з перших днів війни. Тієї ж ночі його стратили.
6 липня 1941 р. район почав готуватися до евакуації, спалювалися архіви, проводилися
розрахунки з робітниками, колгоспникам дозволялось забирати хліб з колгоспних комор, зі складу
райспоживтовариства видали 400 тонн солі. Вивозилися цінності з місцевого відділення Держбанку.
Через Рокитне з прифронтових районів йшли біженці, рухалися автомашини, гужовий транспорт,
гуртовики переганяли велику рогату худобу та коней. 9 липня після тяжких боїв в урочище «Решітка»
прибув вимотаний ворогом 198-й стрілецький полк 42-ї армії. Під натиском ворога наші війська
відступали, фронт наближався до Рокитнянщини. Нмці обстрілювали з літаків мирне населення,
скидали бомби.
Героїчним рядком в історію увійшла оборона Рокитного. 18 липня співробітники районного
військового комісаріату склали документи в автомобіль та залишили район. Останнім з районного
керівництва – 22 липня – виїхав голова райвиконкому Михайло Островерженко.
На подвір’ї Цосипівської школи неподалік від залишків стародавнього року стояла висока липа.
Дерево було настільки високим, що з нього добре проглядалось і містечко й наавколишні села. Саме
це дерево обрав для спостереження радянський коректувальник вогню. На розвилці дерева від двома
міцними ремінцями обкрутив стовбур і прив’язався до нього, ногами міцно стояв на товстих гілках. Тут
можна було і вільно сидіти. На дерево протягли телефон для передачі на батарею координат. А тим
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часом німці просувались на Подоляки. Запарали зати на Каращуках. Коректувальник передав
координати, артилерія влучно била в ціль. Було повністю знищено мінометну батарею ворога, що
знаходився у радгоспному саду, вбиту німецького кулеметника на трубі Синявського цукрового
заводу.
Фашисти відшукували наші
вогневі
точки,
снайперів
та
спостережні пункти. Був виявлений
пункт на липі. Ворожий снайпер
прошив
червоноармійцю
кулею
серце…
Наші
війська
спішно
згортали позиції. Зв’язківці обрізали
кабель, а зняти вбитого чомусь не
встигли. До глибокої осені стояв він
на липі, доки восени з неї не
Йосипівська школа
облетіло листя. Хтось побачив на
дереві
людину
у
вицвілому
військовому одязі, обмотках та черевиках і донім поліці.. Прибулі поліцаї нікого не підпускали до липи.
Вони скинули з дерева висохлий труп воїна, за ним на землю полетіли гвинтівка з багнетом, гранати,
пістолет, бінокль, телефонна трубка. Труп вкинули у віз. Де поділи тіло, так ніхто і не дізнався.
Точилися жорстокі бої. Поранених червоноармійців направляли у Решітки, де розміщувався
санітарний батальйон. Військові з’єднання 26-ї армії призупинили просування фашистів. Більше 500
воїнів 97-ї стрілецької двівізії та Харківського студентського батальйону загинули, стримуючи тут
безперервні атаки танців та мотопіхоти ворога й утримуючи рубіж оборони до 24 липня 1941 р. Але
ворога втримати не вдалося.
Учасниками оборонних військових дій у цьому районі були майбутні письменники Олесь Гончар
та Данило Бакуменко. Згодом Гончар описав ті події ті долю студбату в романі «Людина і зброя».
Зайнявши Рокитне фашисти почали масові грабунки населення, репресії. За допомогою
«помічників» вони почали складати списки політично небезпечних ативістів та євреїв. Сотні людей
зазнали знущань та катувань. У Рокитному закатовано голову колгоспу ім. «12-річчя Жовтня» І. А.
Мургу, колгоспницю Віру Мовчан та двох її дітей, сім’ї Якименків, Борщенків, багатьох інших. Маленькі
місцеві діти (у тому числі діти Якіменків) залізли до німецької походної кухні, і навіть нічого не взяли,
але їх половили фашисти, одного розстріляли на допиті і вкинули в криницю, інших катували. Мати
Якименко з трьома меньшими дітками прийшла просили за старшу дитину, але їх усіх розстрялали
прямо на шляху і довго не дозволяли ховати. Вже після війни закатованих захоронили в братській
могилі. Батько ж Якіменків не повернувся з фронту.
Восени 1941 фашисти зігнали всіх євреїв Рокитного і розстріляли їх у яру під сухоліським лісом.
Вижив тільки один хлопчик – Борис Кляг, який втік та переховувався у Савинцях у Марії Ємець.
Події тих днів описані в повісті журналіста Леоніда Серебрякова, який утік з Дарницького
концтабору – «З одного вогнедишного котла».
На фронтах війни загинуло 3624 жителі району, 2172 пропали безвісти, 622 нагороджені
бойовими орденами і медалями, 6 – удостоєні звання Героя Радянського Союзу. У 14-ти братських
могилах, 7-ми одиночних похованнях, що знаходяться на території району, поховано 849 бійців
Червоної армії, відомі імена лише 273 бійців. В Ольшаниці похоронено юного патріота Володю
Бучацького, на місці його загибелі встановлено обеліск.
В центрі смт Рокитне, на перехресті вулиць Радянської та Заводської встановлений
Меморіальний комплекс воїнам Другої світової війни, який є й Братською могилою воїнів Радянської
Армії. Меморіал збудовано в 1975 році.
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По вулиці Заводській, 2 розташований пам’ятник Шевченко Олександру Овсійовичу, Герою
Радянського Союзу, який загинув у роки «Великої Вітчизняної війни». Біля р. Синяви на місці
загибелі інтернаціонального екіпажу в складі льотчика А. С. Джиоєва, штурмана В. П. Хмаладзе,
стрільця-радиста Б. Є. Глазиріна, встановлено пам’ятник-обеліск у вигляді крила літака, що рветься
вгору. Члени екіпажу могли врятуватися за допомогою парашутів, але вони відвели палаючий літак
від села заради порятунку мешканців.
В Рокитнянському районі братські могили є в таких селах: Острів, Довгалівське, Житні Гори,
Запруддя, Луб’янка, Ольшаниця, Ромашки, Синява, Телешівка, Шарки.

Сквира
14 липня 1941 року зі Сквири втекла
сталінська влада, яка не мала популярності у місті.
Проте й нова німецька влада не рахувалася з
українськими інтересами. Загинуло 1500 громадян,
1125 юнаків і дівчат виїхали до Німеччини.
Одним
із
пам'ятників
монументального
мистецтва
є
пам'ятник
Миколі
Михайловичу
Ольшевському,
розташований
на
розі
вулиці
Богачевського та вулиці Карла Лібкнехта.
Микола Михайлович Ольшевський (27 січня
1920 році, Київська область - 22 серпня 1944) командир танка 26-ї гвардійської танкової бригади 2го гвардійського танкового корпусу 2-го Білоруського
фронту, гвардії молодший лейтенант. Народився 27
Меморіальний комплекс, Сквира
січня 1920 року в місті Сквира Київської області. У
1940 році призваний до лав Червоної Армії. У боях
Великої Вітчизняної війни з 1941 року. Воював на Західному, Брянському і 2-му Білоруському фронтах.
У червні 1944 року точилися бої за оволодіння Оршею. 2-й танковий корпус отримав завдання:
перерізати залізницю Орша - Лепель і перехопити Мінську автомагістраль. Танковий батальйон, у
складі якого діяв екіпаж молодшого лейтенанта Н. М. Ольшевського, підійшов до села Киселі і тут був
зупинений вогнем противника. Командир батальйону по радіо наказав Н. М. Ольшевському розвідкою
боєм з'ясувати обстановку. Танк Н. М. Ольшевського на повній швидкості помчав на ворога, таранним
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ударом в задню моторну частину вивів ворожий танк з ладу, той спалахнув і
задимів. Праворуч Н. М. Ольшевський побачив в укритті самохідну гармату, так
само швидко розправився з нею і потім увірвався в село. Вулицею йшла колона
ворожих автомашин з піхотою. Н. М. Ольшевський направив танк на головну
машину. Вогнем і гусеницями він знищив 8 автомашин з гітлерівцями. Дорога
батальйону була розчищена. Своїм героїчним подвигом екіпаж Н. М.
Ольшевського забезпечив виконання завдання не тільки батальйону, а й всієї
бригади. 27 червня 1944 року Орша була звільнена. Мінська автомагістраль
перехоплена.
В одному з подальших боїв екіпаж Н. М. Ольшевського впритул підійшов
до ворожих позицій. Ведучи вогонь, танкісти з ходу увірвалися в розташування
ворога, знищуючи його вогнем і гусеницями. 12 гармат, 4 міномети, 7 тягачів, 40
автомашин, 60 возів - результат стрімкої атаки.
М. Ольшевський
У серпні 1944 року при визволенні Литви від німецько-фашистських
загарбників Микола Михайлович Ольшевський був важко поранений і 22 серпня
1944 помер від ран. Похований у Вільнюсі, на створеному в 1951 році на Антакальнісском кладовищі
меморіальному ансамблі в пам'ять про радянських воїнів Великої Вітчизняної війни. Указом Президії
Верховної Ради СРСР від 24 березня 1945 року за мужність і відвагу, проявлені в боях з німецькофашистськими загарбниками, молодшому лейтенанту Миколі Михайловичу Ольшевського посмертно
присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Нагороджений орденом Леніна. Ім'ям Героя названа
вулиця в Мінську.
Нажаль, інформація про цю людину є лише у російськомовній та білоруській вікіпедії,
інформація українською й досі не додана. Сподіваємось місцевій історики та краєзнавці виправлять
цю прикрість.
Також посеред Сквири пам'ятник воїнам автомобілістам, полеглим у боях за радянську
Батьківщину 1941—1945 року, розташований біля центральної Автостанції «Сквира». Пам'ятник
героям Великої Вітчизняної Війни, що пали в боях за волю й незалежність Батьківщини (1941—1945),
розташований по вулиці Карла Маркса, 51. У Комсомольському парку (у джерелах, незважаючи на
декомунізацію й досі сказана стара назва) розташований
Меморіальний комплекс, могили Героїв Радянського Союзу Якушкіна
Г. Т., Артамосова П, І., пам’ятник воїнам-землякам, які загинули в
роки ВВВ.
У 2018-му, тепер вже у Сквирі, чоловік понівечів Меморіал
Слави загиблим воїнам. Поліція дізналась про подію із дзвінка
людини з пункту прийому металобрухту, куди пияк притяг метал з
Меморіалу. 43-річному зловмиснику так кортіло випити, що він взяв
сокиру, відбив табличку з назвами сіл Сквирського району та
кількістю загиблих у Другій Світовій війні, намагався зігнути її
навпіл, після чго здав у брухт. За словами поліції, йому «світить» до
чотирьох років ув’язнення.

Пам’ятник Ольшевському

Пам'ятник героям Великої
Вітчизняної Війни, що пали в боях
за волю й незалежність
Батьківщини (1941-1945):

Пам'ятник воїнам автомобілістам
полеглим у боях
за радянську батьківщину 19411945 року:

Братські могили облаштовані у селах району: Антонів, Велики Єрчики, Великополовецьке,
Горобіївка, Каленна, Кривошиїнці, Малі Єрчики, Малі Лисівці (група могил), Мовчанівка, Пищики
(група могил), Пустоварівка, Таборів, Тхорівка, Чубинці, Шамраївка (група могил).

Ставище
17 липня 1941 року селище окупували німецькі війська груп армій «Південь». З перших днів
почалося грабування населення, ростріли людей, руйнування будівель. Запанував окупаційний режим
протягом якого на невільницькі роботи було відправлено 2449 юнаків і дівчат Ставищенщини.
Починаючи з 1942 року місцеве населення розгорнуло боротьбу проти гітлерівців. У
серпні 1942 року на території району став діяти партизанський загін ім. Чкалова, що налічував 39
бійців. Його очолив Б. Д. Куземний, який загинув 7 серпня 1943 року. Командиром загону став
І. Д. Карташов. Загін провів 37 бойових операцій, знищивши значну кількість бойової сили
противника, в тому числі 9 автомашин і тракторів. Серед активних партизанів загону були жителі
Ставища В. К. Римар, П. А. Шило, П. І. Зленко, Ф. П. Орел та інші.
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У 1943 році в районі діяла група на чолі з І. Возбранним. Згодом вона влилася до
партизанського загону ім. Чкалова. Партизани приймали радіоповідомлення з Москви і поширювали
їх серед жителів, друкували листівки, в яких закликали населення для боротьби проти окупантів.
Всього було розповсюджено 28 листівок загальним тиражем 32 тис. примірників. Народні месники
перешкоджали окупантам вивозити награбоване майно, відправляти молодь на каторжні роботи до
Німеччини, чинити розправу над мирним населенням.
Ставищани активно допомагали партизанам боротися з окупантами. В Ставище в урочищі
«Ревиха» було вбито понад 100 осіб, вивезли до Німеччини 345 підлітків, пограбували й зруйнували
колгоспи, МТС, школу, лікарню. Із району було вивезено 100 тракторів, 90 автомобілів, 72 комбайни.
Гітлерівці жорстоко розправлялись з партизанами. 31 грудня 1943 року за допомогу партизанам було
знищено 73 мешканців села Полковничий Хутір та спалено більшість помешкань. Всього в районі було
розстріляно 224 людини, 2450 вивезено на каторжні умови праці. Сотні людей позбавилися житла.
Визволення району розпочалося 1 січня 1944 року. Ставище було звільнено від німецьких
військ 4 січня 1944 року військами 38-ї армії І Українського фронту. В боях за визволення
Ставищенського району віддали своє життя 430 воїнів Червоної армії: 168 росіян, 125 українців, 36
білорусів, а також особи інших національностей.
Всього у Другій світовій війні полягло 296 жителів селища. Понад 320 ставищанів нагороджено
бойовими орденами й медалями. В першу чергу були перепоховані загиблі під час війни воїнивизволителі і мирні громадяни, встановлені пам'ятники та обеліски.
Активно включалися у роботу воїни-визволителі. Житель смт Ставище Волошин В. П. був
призваний в ряди Червоної Армії у 1939 р., а в 1940 за відвагу під час радянсько-фінської війни
(1939—1940 рр.) отримав першу бойову нагороду — медаль «За бойові заслуги». Із початком Другої
світової війни став командиром гармати, згодом командиром батареї протитанкових гармат, був тяжко
поранений. Після тривалого лікування був демобілізований у 1944 році. За бойову звитягу
нагороджений також орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни 1-го і 2-го ст., «За мужність» 3-го
ст., медаллю «За оборону Москви». Після закінчення університету тривалий час працював завідуючим
Ставищенським районним відділом освіти та директором школи. З його ініціативи у селищі був
створений районний краєзнавчий музей, який він очолив. Ветеран праці. Підполковник у відставці.
Активний учасник клубу «Фронтові друзі».

Ставищенський районний краєзнавчий музей

Меморіальна дошка ГРС
Паланському О. С.

Пам’ятник-танк на честь 6-ї танкової армії

Могила Героя Радянського Союзу
Свєчнікова П. С.

Меморіальний комплекс: пам'ятник воїнам-односельцям, які
загинули на фронтах війни у Ставищенському парку
відпочинку
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Меморіальна дошка двічі герою
Радянського Союзу Кравченку А.
Г.

Могила Героя
Радянського Союзу
Гаврилова І. С. у

Могила Героя
Радянського Союзу
Старикова П. Н.

Тараща
Героїчною славою вкрили себе таращани в
роки Німецько-радянської війни 1941—1945 рр.
З жовтня місяця 1941 року діяла підпільна
патріотична група в Таращанському районному
відділенні зв'язку, яку очолював А. П. Стрілець.
Багато жителів Таращі брали участь у
Таращанському русі, зокрема О. Т. Савлу, В. С.
Холодний. П. П. Кириленко. І. В. Голянзовський, В.
П. Кваснєвський та інші. За мужність і відвагу
проявлену на фронтах Німецько-радянської війни
246 жителів м. Тараща нагороджені орденами й
медалями, а льотчику М. К. Навроцькому і танкісту
П. Л. Вернигорі присвоєно звання Героя Радянського
Союзу.
5 січня 1944 року Таращу визволили від
німецько-фашистських загарбників. За період
Будівництво комендатури в роки нацистської
тимчасової окупації фашисти розстріляли 1450
окупації
жителів міста, в тому числі 276 дітей, 367 чоловік
вивезли до Німеччини. Фашистські варвари завдали величезних збитків господарству Таращі. У руїнах
лежали будинки, були спустошені промислові підприємства.
Цікава і змістовна робота щодо виховання молоді на бойових традиціях таращанців
проводилася в середній школі № 1. Юні слідопити вивчали історію свого міста, бойовий шлях
легендарного Таращанського полку в роки громадянської та Німецько-радянської воєн. Піонерській
дружині школи у радянські часи було присвоєно ім'я Таращанського полку.

Пам'ятник воїнам Таращанського полку в Сталінграді

Пам'ятник (братська могила) танкістам загиблим
при визволенні Таращі

Братські могили в Таращі

52

Пам’ятний знак до 60-річчя
визволення Таращі

Тараща, пам'ятник на місці розтрілу таращанських євреїв
нацистами у вересні 1941-го року.
Пам'ятник розташований в яру, навпроти входу до ринку, зі
сторони кінотеатру «Мир».

Тетіїв
Війна докотилася до Тетіївщини в липні 1941 року. Одна із мешканок згадує прихід німців:

«

Через кілька днів змоторизована німецька армія вже просувалась попри нашу хату, тим же
шляхом, яким несповна два роки тому гуркотіли танки Червоної армії. Різниця була тільки у напрямку:
німці їхали із заходу на схід. За два дні до приходу німців стався трагічний випадок. В тій порі багато
енкаведистів безладно втікало бездоріжжям із заходу на схід. Кілька енкаведистів напоролись у полі
на наших двох молодих хлопців і зразу постріляли їх. Власне величаві похорони цих останніх жертв
большевицького терору якраз збіглися з появою німців.

»

Своїм спорядженням і воєнною технікою німецька армія справила на селян сильне враження.
Куди там було до них рівнятись Червоній армії, що полишала вздовж по дорогах поламані танки. Перші
німецькі вояки ставились до населення привітно, і люди віддячували їм тим самим. Вони надіялися на
вільніше життя, без похоронів, які тільки що відбулися.

Але сталось, не так як гадалось. 17 липня 1941 року було окуповане місто Тетіїв. Почалася
жорстока розправа з комуністами. Всюди, де вони ступали, у них під ногами горіла земля. На території
району був встановлений «новий порядок» (порядок, який характеризується системою масового
знищення людей, системою пограбування і системою експлуатації). Нацисти грабували населення,
забирали у них худобу та продукти харчування, силою та погрозами примушували працювати на
полях та підприємствах для отримання продукції, що вивозили до Німеччини. Не дарма, адже на той
час на Тетіївщині були добре розвинені до десятка заводів, колгоспи утворювали густу сітку, яка
покривала повністю весь район. Це було на руку німцям, що вони не залишили обабіч своїх «великих»
справ.
Молодих та здорових юнаків та дівчат вантажили у товарні потяги і, наче худобу, перевозили
на каторжні роботи до «фетерлянду». Та хвиля руху опору швидко дійшла до тетіївчан. Вони
працювали абияк, часто не виходили не роботу, виводили з ладу верстати і обладнання, зривали
виконання задумок нацистів. Селяни відмовлялись виходити в поле, псували хліб та інше
продовольство, саботували його поставку до Німеччини. Поступово пасивні форми опору переростали
в активні. Молодь тікала у ліси до партизанів, щоб не їхати до Німеччини і якось прискорити закінчення
цього жаху.
Також припинилась робота шкіл району. Хоч і німці силою примушували вчителів викладати
за німецькою програмою, їм це не вдалося. Для інтенсивної експлуатації населення німці зберегли
колгоспну систему. Приватна торгівля, окрім базарів та кооперативної організації, була заборонена.
Промисловість не відбудовувалась. Ось як ці події описує очевидець, письменник М. Кравчук у своїй
новелі «Окупація»:

«

… Уже сьомий день серединою вулиці сунуло незнайоме німецьке військо. Я сидів на споришевому
згірку під безом і, дивлячись на дорогу, ніяк не міг позбутися важкого подиву: ще кілька днів тому
радіо показувало про нашу переможну армію, на базарі були розклеєні карикатури на Гітлера і
містечко було повне наших танків, гармат, кінноти, а сьогодні розжареною сошею, шкрябаючи по
камінню кованими чобітьми, йшли німці — ті самі намальовані фашисти. Як же воно несподівано
трапилось?
Солдати їхали машинами, мотоциклами, велосипедами, йшли довгими колонами, несучи на собі, крім
зброї, так багато всякої амуніції (у наших армійців такого не було), що лишалося тільки дивуватися з
того, як можна все це донести та ще й при немилосердному сонці. Чогось особливо вражав мене кінний
обоз — високо колісні зелені безтарки, запряжені небаченим у нас величезними переважно
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»

каштанової масті з урізаними хвостами кіньми, що впевнено кресали широкими, як кашкети, підковами
по моєму рідному камінні…

А ось спогади мешканки Тетієва Олександри Макарівни Гаврилюк (дівоче прізвище
Шмаркатюк) про прихід німців:
"У перших числах липня (точно не пам'ятаю) близько 3-4 години ночі німці привезли у лікарню
багато своїх поранених. Їх було дуже багато і ліжок для них не вистачало. Тоді вирішили навезти
соломи і всіх їх вкладали на неї у коридорах. Всі поранені були у важкому стані та дуже зморені. Руки
та ноги у багнюці та крові. Пташнікова Марія (завідувала майном у лікарні) принесла хліб та масло
для них, але не всі вони могли їсти − були дуже стомлені і у тяжкому фізичному стані, а, головне,
важко поранені. У багатьох з них були сильні кровотечі. Коли їх привезли, то зразу викликали весь
медперсонал лікарні і, навіть мене, хоча я на той час вже звільнилася через хворобу матері, але наша
хата стояла майже навпроти лікарні, то й мене з переляку покликали. Але прийшли не всі працівники
лікарні. А я змушена була прийти, тому що боялася покарання. Допомагали нам хворі, які були на той
час у лікарні, — колишні в'язні, які працювали до початку війни на будівництві аеродрому біля села
Денихівка. Багато хто з медсестер, мабуть, дуже боялися німців тому й не прийшли. Боялася і я, але
це нікого не цікавило — треба було доглядати поранених. Німці розпорядилися вивести та винести
всіх з хірургічного та пологового відділень, захопили аптеку, поставили охорону по всій лікарні. Всіх
наших хворих наказали забрати будь-куди. Було вирішено перевести їх у стайню радгоспу (там вже
були наші поранені). Було дуже важко працювати без відпочинку та й мати моя потребувала догляду.
Тоді я вирішила щось зробити собі, щоб німці не залучали мене для догляду за своїми пораненими. У
нас був сусід − Семен Гладун і у нього я попросила трохи рідини, яку наливають в акумулятори. Цією
рідиною я зробила собі опік на обличчі — намазала її собі на щоки біля носа та трохи й носа. Було
дуже боляче, з'явилися пухирі, але це, як мені здавалося, було недостатньо. Тому я почала палити
папір на тарілці, від якого утворювалося клейка коричнева рідина, якою я змазувала опіки на обличчі.
У результаті рани на моєму обличчі набули страшного вигляду. Наступного дня прийшли за мною
німці, щоб я йшла до лікарні доглядати за пораненими. До них вийшов мій брат Гриша (1920 року
народження) і, коли він сказав їм, що я захворіла, то вони розлютилися і дуже його побили, попри те,
що він був калікою — у дитинстві стрибнув з дерева і без милиць не міг ходити. Я вдала, що дуже
хвора (лежала у ліжку), моє обличчя було страшенно понівечене опіками. Подивившись на мене, вони
пішли з хати геть.»
У серпні 1941 року в районі було створено підпільний райком партії. Його очолив секретар РК
КП(б)У Петро Васильович Цвєтков. Під його керівництвом діяло 5 підпільних організацій у складі 57
чоловік (у Тетієві, Голодьках, Черепині, Кашперівці та Ненадисі). Вони вели антифашистку агітацію,
розповсюджували повідомлення Радінформбюро, листівки, організовували допомогу радянським
воїнам, що вибиралися з оточення, направляли їх у партизанські загони. Так, у листівці, надрукованій
у серпні 1942 року, підпільники закликали населення району знищувати сільськогосподарську
техніку, розбирати хліб, підривати мости і залізниці. Гітлерівці всіляко намагалися натрапити на слід
підпільників. Весною 1942 року їм вдалося заарештувати учасників підпільного руху Лаврентія
Васильовича Каргалуцького та Клару Абрамівну Сіміс. Ніякі знущання та тортури не змогли примусити
комуністів виказати своїх товаришів. Німці закатували їх, як і ще 13 чоловік зв'язаних з підпіллям, та
марно. Починаючи з жовтня 1941 року на території району почала діяти ще одна підпільна група в
селі Денихівка під керівництвом Йосифа Лаврентійовича Мукомела. У кінці листопада 1941 року
Й. Л. Мукомел познайомився з Василем Шкільнюком, який запросив його до себе в Дібровку, де
познайомив з П. В. Цвєтковим. Йосиф Лаврентійович допомагав у доправленні гвинтівок до
партизанського загону Георгія Кулагіна. Згодом Й. Л. Мукомел влаштувався на цукровий завод
експедитором. Саме завдяки цьому він їздив у Шепетівку через Київ з тетіївськими листівками.
У лютому 1942 року Й. Л. Мукомел поїхав у Черкаси з листівками. Звідти — у Київ, де дістав 4
міни, які підклали під потяг з автомашинами. Група Й. Л. Мукомела проводила диверсії на залізницях,
цукрозаводі, організовувала виготовлення фальшивих довідок, за допомогою молодь звільнялася від
згону до Німеччини. У грудні 1942 року було організовано партизанський загін, який перебазувався
до лісу. Проте сам П. В. Цвєтков не встиг перейти до партизанів. Він та В. Н. Ножкін були оточені на
конспіративній квартирі Домни Білозор в Голодьках та загинули в нерівному бою. На території
Тетіївського району діяли також загін під керівництвом П. І. Том чай (Кашперівка) та партизанський
загін І. Калашникова (Клюки, Денихівка, Стадниця). Вони проводили диверсії на цукровому заводі,
знищували сільськогосподарське приладдя, не давали німцям вивозити хліб та людей. Продовжували
свою роботу підпільники і в 1943 році. У січні 1943 року було встановлено зв'язок із Жашківським
підпіллям. В Денихівці два німецькі воїни допомогли загону Й. Л. Мукомела дістати 41 перепустку, що
не раз їх виручали.
У цей час фронт все наближався до Тетіївщини. Зі сходу постійно доносився гуркіт канонад. У
ніч з 31 грудня на 1 січня радянські воїни 240-ї та 155-ї стрілецьких дивізій звільнили Тетіїв…
Відступаючи, фашисти намагалися знищити все, що лишилось. Хотіли, щоб радянським військам не
було де зупинитись чи поповнити запаси. Так, вранці 23 грудня 1943 року німці оточили хутір Тельман,
що у Володарському районі, та, зігнавши усіх жителів до трьох хат, всіх їх розстріляли, а хати спалили.
Із 136 зігнаних, залишилась в живих лише одна жінка — Тетяна Циганенко.
У селі Тарасівка, у хаті місцевої жительки на горищі поранений командир партизанського
загону «Іскра» Г. Кулагін проводив нараду керівників партизанських груп. Зверталась увага, що
відступаючий ворог може вчинити таку ж розправу і жителями Тарасівки та інших сіл. Адже було
відомо, що багато з них допомагали партизанам, та й самі були учасниками партизанського руху.
Радість визволення докотилась до тетіївчан у новорічну ніч. 1 січня об'єднаний загін народних
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месників вирушив у Денихівку, де німецькі окупанти замінували цукровий завод. Підприємство було
врятовано. Далі дві групи попрямували до Стадниці, де захопили німецький бронетранспортер,
автомашину, більше двадцяти німців.
Штаб розмістили на явочній квартирі Кулаківських. У ніч на 3 січня 1944 року Микола
Каменський був посланий у розвідку до Тарасівки. Та по дорозі він зустрів біженців з дітьми, які
говорили, що німці хочуть спалити село. Микола повернувся до штабу і на світанку 3 січня народні
месники схопили німців і село було врятоване.
Також у визволенні району брали участь воїни Чехословацького корпусу Людвіга Свободи.
Воїни Червоної Армії залишалися на території району до середини березня 1944 року у зв'язку із
Корсунь-Шевченківською битвою. В районі Турського лісу були жорстокі бої між радянською армією й
німецькими військами, які намагалися вирватися з оточення в напрямку Оратів-Вінниця.
Спогади про минуле Тетіївщини зберігає
Тетіївський
районний
народний
історико
краєзнавчий музей (вул. Януша Острозького, 12 м.
Тетіїв).
По вул. К. Маркса, 1-3, у парку ім. 30-річчя
Перемоги знаходиться Меморіальний комплекс. До
складу комплексу входять також: пам'ятник воїнам,
жителям Тетіївського району, які загинули в роки
громадянської та Великої Вітчизняної воєн, Братська
могила радянських воїнів, які загинули у боях із
фашистами за звільнення міста

Меморіальний комплекс

Пам’ятник

Братська могила

Братські могили є у селах: Голодьки, Скибинці, Стадниця.

Фастів
В роки німецько-радянської війни загинуло понад 5 тисяч фастівців. Під час
вторгнення в місто, німцям довелось зустріти супротив 77-ї і 79-ї окремих
залізничних батальйонів під командуванням старшого політрука Галафєєва О. А.
та старшого лейтенанта Кривця Л. А. Всі захисники в нерівному бою пали смертю
хоробрих.
На Фастівщині успішно діяли партизанські загони, однією з домівок яких
став Вовчий ліс.
Важким було звільнення міста від німецько-фашистських окупантів. Місто у
німців було відбите радянською армією 7 листопада 1943 року. За мужність і
Буйко Петро
героїзм, проявлені в ході операції, понад 21 тисячу солдат і офіцерів Радянської
Михайлович
Армії було нагороджено орденами та медалями. За відбиття Фастова від німецьких
загарбників 31 солдат та офіцер отримали звання Героя Радянського Союзу.
20 фастівцям присвоєно звання «Почесний громадянин міста Фастова». Серед них — учасники
відбиття Фастова від німецьких військ — Герої Радянського Союзу І. Бобрикін, С. Гусєв, В. Міняєв.
Знане далеко за межами міста ім'я представника інтелігенції — лікаря, київського професора
(з 1933 р. директор Охматдит), Героя Радянського Союзу Петра Буйка, який врятував від вірної
загибелі та відправки в Німеччину десятки фастівців, приписуючи їм різноманітні хвороби. Професор
активно
допомагав
партизанам,
у результаті
чого
був заживо
спалений нацистами в
селі Ярошівка, Фастівського району.
Фастівчани пам’ятають героїчні сторінки свого минулого, які відображені у пам’ятниках,
присвячених воїнам-визволителям міста від німецько-фашистських загарбників в часи Великої
Вітчизняної війни. У місті встановлено велику кількість пам’ятних знаків, плит, братських могил
внаслідок активних бойових дій та партизанського руху.
У роки окупації
Фастова таємна польова поліція місцевої комендатури і батальйон
територіальної оборони ліквідували 30 снайперів і 50 євреїв. Цілковитий спокій вдалося відновити
тільки після того, як зондеркоманда розстріляла терориста і всіх євреїв у віці від 12 до 60 років, всього
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292 людини. На цьому місті наразі є пам’ятник, на якому вказано: «Здесь захоронены жители Фастова,
расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.».

Курган Слави

Пам'ятник (танк Т-34) радянським
воїнам-танкістам, визволителям міста
від окупантів

Братська могила біла школи №4: «Здесь покоится прах жителей
Фастова замученных гитлеровскими варварами во время немецкой
оккупации 1941 - 1942 г.»

Пам’ятник Буйко П. М.

«Здесь захоронены жители Фастова, расстрелянные немецкофашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.»

" Тут похоронені радянські патріоти звірськи
замучені
фашистськими
окупантами 25 січня 1942 р.. Вічна
память
нашим
землякам." (міський
парк)

Могила-обеліск
також
вісочіє
на
кладовищі
Малополовецького й на вул. Будьонного є обеліск розстріляним
мирним жителям. Подібний обеліск є в с. Млинок. В с. Томашівка
розташована могила Героя Радянськго Союзу П. М. Буйка. А в селі
Ярошівка – пам’ятник йому ж. В с. Оленівка встановлені обеліски на
могилах воїнів-визволителів та 22 загинвших медсестер. В с.
Кожанка знаходиться меморіальна плита на могилі воїніввизволителів. Там же, на кладовищі розташований пам’ятник Герою
Радянського Союзу Миколаєнку М. Д. У центрі села Степове стоїть
пам’ятник цілій партизанській сім’ї.
У роки радянсько-німецької війни Борову німці зайняли 30 липня
1941 року, а полишили під натиском танків 91-ї окремої танкової
батареї полковника І.Якубовського 6 листопада 1943 року.
Старостою під час війни борівчани 2-3 серпня 1941 року на
загальноселищних зборах обрали Северина Шевченка, а
начальником місцевої поліції Захара Скрипку, яких після війни буде
заарештовано і віддано під суд. У 1943 році навколо Борови діяли радянські партизани
Васильківського партизанського загону Шаміля Мукагова, а також розвідгрупа Панасика-Головка, яку
зрадили, і М.Панасик та Л.Лутківська потрапили до Бабиного яру де Лутківська загинула, а Панасик
вижив і свідчив на Нюренбергському процесі, а також фастівський загін УПА на чолі з «Довгим»
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(Василем Кравченком). Після звільнення Борови від німців післявоєнну владу очолили колишні
підпільники М.Панасик і М.Головко.
У смт Борова стоїть пам’ятник воїнам-визволителям і партизанці Л. Ф. Дітківській (за
другою версією Лутківській). Також у Боровій є свій Меморіальний комплекс захисникам Вітчизни.
Поблизу станції Мотовилівка стоїть пам’ятний знак громадянам, які загинули на станції в роки ВВВ, а
в лісі встановлено пам’ятник на місці загибелі командира 4-го батальону Київського партизанського
об’єднання.

Яготин
«За даними Українського інституту національної пам'яті, в період 1924—1937 рр. 43 %
населення Яготинщини зазнали репресій (розстріли, ґвалтування, виселення, ув'язнення, конфіскація
засобів існування і майна) — другий показник серед районів України. Можливо це є причиною того,
що громада міста Яготина 21 вересня 1941 року зустрічала німецькі війська хлібом-сіллю. Через два
дні, викопавши сховані дзвони зі знищених церков, чотири яготинські православні громади одночасно
влаштували багатогоде
нний урочистий передзвін з нагоди визволення міста від радянської влади. 20 вересня 1943
року в Яготин без боїв увійшли радянські війська і зайняли місто.»
Так вказує невідоме джерело в Вікіпеді…
Хтось тепер скаже «зайняли місто», хтось «визволили від фашистів». Подання історичних
фактів не повинно залежати від вподобань «істориків» і має бути неупередженим.
Як би там не було, незважаючи на зміну влад, прапорів, політиків, люди й досі приносять квіти
до пам’ятників та братських могил тих, хто віддавав своє життя за Батьківщину маючи за плечами,
іноді, незакінчену школу, та не поцілувавши жодного разу дівчини. У братські могили лягали часто
безвусі діти, учорашні школярі, а деяким не дісталось і могили.
Потерпало від німців і цивільне населення, і люди з «неправильною» національністю. Злочин
гітлерівської Германії признаний у Міжнародному військовому трибуналі у 1946 році у Нюрнберзі, і
немає про що сперечатись, опираючись на власні історичні та політичні вподобання.
Ніхто не вибілює злочинів радянської влади щодо мирного населення, національного цвіту –
інтелігенції, поетів, письменників. Та й не треба забувати, що у лавах такої опальної, наразі,
радянської армії воювали наші з вами земляки, такі ж селяни, хлібороби, діти міської та сільської
інтелігенції – осторонь мало кому вдалося відлежатись – війна зачепила кожну родину, сказалася
довга окупація країни. І тепер, при словах «Герой Радянського Союзу» люди інколи воротять носа,
сміються з викриків, з якими йшли в бій наші з вами земляки, або навіть предки - «За Родіну, за
Сталіна». Так, сьогодні це, мабуть, виглядає смішно. Люди у всі віки боролися за щось, за ідею. І якщо
ідеї, або цілі нема, то всі залишаться в запічку. Приклад цьому сьогоднішня війна на Сході України. Ті,
хто там проживає – відчули її на собі, на іншій території люди живуть як і жили, за словами деяких «в
Україні війни нема» - бо саме їм «на голову не крапає», та пулі не свистять. В інших частинах країни
люди ховали дітей та чоловіків від призову. Ось і маємо таку «історію»…
Дуже тішить той факт, що у Яготинському
історичному музеї (Яготин, вул. Незалежності, 114)
значна увага приділяється історичному періоду Другої
світової. Один з розділів – Краєзнавчий музей ім. двічі
Героя
Радянського
Союзу,
генерал-полковника
танкових військ А. Г. Кравченка (с. Сулимівка
Яготинського району, вул. А. Кравченка, 106). Саме
така людина, уродженець села Сулимівка служить
прикладом.
Музей створено 1983 р.
за матеріалами, що їх збирав
ветеран війни, колишній голова
колгоспу с. Сулимівка С. Д.
Бусло.
Пізніше
справу
продовжив вчитель сільської школи М. І. Кирик. Вшанування пам’яті герояземляка Андрія Кравченка та полеглих на фронтах Другої світової війни,
виховання духовності та патріотизму у молодого покоління, неперервність
зв’язків поколінь – мета створення музею. На стендах музею, зокрема, фото
жителів Сулимівки, що полягли на фронтах. Є Книга пам’яті, у якій зберігаються
фото та біграфічні нариси про 321 односельця – учасників війни ( з яких 156
загинули). Серія картин у великій залі музею ясквраво розповідає про те, як
командувач танкового корпусу А. Кравченко вперше в історії війн здійснив успішний перехід по дну
ріки!
У музеї зберігаються особисті речі генерал-полковника, польовий планшет з картою, кобура для
пістолета, українська сорочка. Серед експонатів — шкатулка з землею, политою кров'ю воїнівтанкістів, що була привезена зі с. Тинівка Жашківського району Черкаської області, де воював
генерал. Невід'ємною складовою музею є бойова техніка часів війни: танк, гармата, міномет.
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Експозиція багата на фотографії з епізодами життя командарма, книги з його біографією та
матеріалами про вшанування пам'яті А. Г. Кравченка односельцями та ветеранами 6-ої танкової армії.
Загалом у музеї 815 експонатів.
Доречі, інше, більш офіційне джерело (сайт Яготинської міської ради) вказує, які руйнування
вчинили німці:
«Велика Вітчизняна війна залишила жахливий слід в серцях людей. Обеліски та пам’ятники
нагадують прийдешнім поколінням про подвиг воїнів-земляків, їх добру славу. Незабутній подвиг
повних кавалерів орденів Слави: мінометника М. Н. Дубошія, розвідника В. І. Ходуса, саперагвардійся Є. Д. Гелевери, кулеметника М. І. Козлова, підпільників з с. Фарбоване на чолі з директором
школи М. І. Яценком, партизанки Фені Мотильової (вчительки), партизанів Київського загону
“Перемога або смерть” на чолі з С. Я. Осєчкіним, бійців загону ім. Чапаєва, що діяв на Переяславщині
та партизанів загону імені Щорса.
Захопивши 15 вересня 1941 р. Яготин, фашистські окупанти
встановили режим лютого терору й насильства. Місто зазнало
масових руйнувань. Були зруйновані корпуси цукрозаводу,
елеватора,
молокозаводу,
МТС,
школи,
житлові
будинки,
електростанція та інші об’єкти. Окупанти жорстоко придушували
найменший опір населення, але це не зламало волі яготинців до
боротьби.
Визволили Яготин 21 вересня 1943 р. війська 40-ї армії
Воронезького фронту. Серед поневолених мирних жителів – 3200
юнаків і дівчат з нашого району. Рабську працю, розлуку з
Батьківщиною, напівголодне існування та приниження – все довелося
витримати на чужій землі. Фронтові дороги привели наших бійців до
лігва фашистської Німеччини – до Берліна. І на Параді Перемоги 9 Травня 1945 р. в Москві, в шеренгах
переможців крокували і наші земляки.
Яготин по праву гордиться своїми синами-героями: повними кавалерами орденів Слави
М.Н.Дубошієм та В.І.Ходусом, Героями Радянського Союзу, генералом-майором А.І.Гиричем та
В.Ф.Кайдашем. Їх уславлені імена викарбувані в граніті меморіальних дошок і встановлені на фасадах
Яготинських міських шкіл №1, № 3. Щороку до погруддя Героїв на Алеї Слави лягають квіти, як
символи пам’яті і вдячності за мирне небо над головою.»
Микола Панасович Малинка – художник, твори якого представлені в Картинній галереї Яготина
та музеях, скульптор, в 1959 році виліпив та відлив з бетону пам’ятники Т.Г. Шевченку, що стоїть в
Яготинскому парку, виліпив барельєф Жінки на стелі загиблим робітникам цукрозаводу, він є автором
пам’ятної Стели воїнам підрозділу лейтенанта Г.А.Посітка.

Братська могила воїнів Радянської Армії і пам'ятник
воїнам-землякам, які загинули в роки Великої
Вітчизняної війни

Братська могила неподалік Будинку культури

58

Братська могила воїнів Радянської Армії, які загинули
в роки Великої Вітчизняної війни, і пам'ятник на їх
честь на тер. Цукрового заводу

Пам'ятник (танк Т-34) героям-танкістам, які
визволили м. Яготин від окупантів, пл. Героївтанкистів

Пам'ятник на честь робітників цукрового заводу, які
загинули в роки Великої Вітчизняної війни на тер.
Цукрового заводу

Стела на честь воїнів Радянської Армії, які загинули в
боях 16 вересня 1941 року, вул. Шевченка

Битва за Дніпро 1943 р.
Якщо вважати Битву за Дніпро однією операцією, то жертви перевищать найкривавішу
військову операцію Другої Світової – битву під Сталінградом.
Київська наступальна операція, яка тривала з 3-го до 13 листопада 1943 року, була
складовою частиною Битви за Дніпро - так називають ряд пов'язаних військових операцій військ СРСР
(куди входила і союзна Перша Чехословацька бригада з закарпатськими українцями у її складі) проти
армій Третього рейху та Румунії.
Загалом Битва за Дніпро тривала з серпня по грудень 1943 року, ставши однією з
наймасштабніших операцій світової історії. У боях було задіяно близько чотирьох мільйонів людей з
обох сторін. Лінія фронту становила приблизно 1 400 км, загальні втрати (убиті, поранені і полонені)
складають від 1 до 2,7 млн людей.
Улітку 1943 року після виснажливої Курської битви німці остаточно втратили стратегічну
ініціативу. Червона Армія розгорнула потужний наступ на всьому фронті. Звільнення Лівобережної
України та форсування Дніпра було доручено військам п'яти фронтів: Центрального (командувач
Костянтин Рокосовський), Воронезького (Микола Ватутін),Степового (Іван Конєв), Південно-Західного
(Родіон Малиновський) і Південного (Федір Толбухін). Координували дії фронтів маршали Георгій
Жуков та Олександр Василевський. У складі військ цих фронтів було 2,63 млн солдатів і офіцерів, 51,2
тисячі гармат та мінометів, 2400 танків і самохідних артилерійських установок, 2850 бойових літаків.
Проти п'яти радянських фронтів німецьке командування сконцентрувало 2-у німецьку армію з
групи армій "Центр" та всю групу армій "Південь", якою командував генерал-фельдмаршал Еріх фон
Манштейн. Основне угруповання німецьких військ було зосереджено проти Воронезького, Степового,
Південно-Західного та Південного фронтів. Воно налічувало 1,24 млн солдатів і офіцерів, 12,6 тисяч
гармат та мінометів, близько 2100 танків і штурмових гармат та 2000 бойових літаків. Центральний
фронт Рокосовського, таким чином, мав проти себе менші сили противника, але його дії
ускладнювалися лісами, ріками та болотами.
15 вересня німецькі війська отримали наказ про загальний відхід та переправу на правий берег
Дніпра. Вони відступали в напрямках постійних переправ біля Києва, Канева, Кременчука, Черкас,
Дніпропетровська, застосовуючи тактику «випаленої землі». Швидко відступаючи на захід, Вермахт
прикрився величезними пожежами, знищуючи врожай і перешкоджаючи просуванню радянських
військ. Німецькі військові частини отримали наказ повністю руйнувати господарські споруди,
знищувати майно:
«На випадок відступу слід повністю знищувати на території, яка залишається, всі споруди і
запаси, що якоюсь мірою можуть виявитися корисними для ворога: житлові приміщення (будинки і
бліндажі), машини, млини, колодязі, стоги з сіном і соломою. Усі без винятку будинки слід спалювати,
печі в будинках підривати за допомогою ручних гарант, колодязі робити непридатними шляхом
знищення підйомних пристроїв, а також кидати в них нечистоти (дохлятину, гній, кизяки, бензин);
стоги з соломою і сіном, а також всілякі запаси – спалювати, сільськогосподарські машини і телеграфні
стовпи підривати, пороми і човни затоплювати. Зруйнування мостів і мінування доріг є завданням
саперів. На всіх лежить обов’язок подбати про те, щоб зачищувана територія протягом тривалого часу
не могла використовуватись для будь-яких воєнних цілей і для потреб сільського господарства».
По фронту завдовжки 1000 км і вглибину до 30–40 км фашисти винищили все живе, що могло
бути використане радянськими військами. Величезна територія Подніпров’я була перетворена на
смертельну пустелю, яка являла собою суцільні кладовища і руйнування.
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Треба відмітити, що таку ж саму тактику використовувало радянське командування під час
відступу у 1941 році. Спецоперація з підриву Києва проведена восени 1941 заради знищення в
окупованому німцями місті важливих об’єктів життєзабезпечення: електростанції, водопроводу, мостів
через Дніпро, адміністративних будівель, Успенського собору Києво-Печерської лаври і житлових
будинків у центрі столиці. Історичний центр Києва зазнав тоді нищівного руйнування. Нацисти
використали факт диверсії як привід для «розв’язання єврейського питання» у Києві. Лише 29 та 30
вересня 1941 р. у Бабиному Яру стратили майже 34 тисячі євреїв.

Горить Київ у вересні 1941 р.

За одними даними підрив Хрещатика і прилеглих вулиць організували підрозділи НКВС: під
час війни на інженерних диверсіяї спеціализувалася зокрема ОМСБОН НКВС.
Але повернемося до подій 1943 року. Для оборони Києва від наступу радянських військ
німецькі загарбники укріпили правий берег Дніпра, значно вищий за лівий. До кінця вересня тут була
створена розвинута в інженерному плані, розгалужена, насичена протитанковими та протипіхотними
засобами оборона. Використовуючи неузгодженість і нерішучість дій радянського командування,
Манштейн почав переправу військ через Дніпро, яка здійснилася майже без втрат. Основна частина
(до 90%) німецьких військ встигла переправитися на правий берег Дніпра і розташуватися уздовж
нього на добре укріплених позиціях.
Дніпровська епопея, центром якої була битва за Київ, за своїм військово-політичним і
стратегічним задумом не мала жодного аналогу в історії військової справи. По-перше, радянська армія
мала подолати досить складний природно-географічний фактор. Восени Дніпро несе свої води зі
швидкістю 2 м/сек. Ріка досягала 3,5 км завширшки та 12 м глибини, правий берег височів над низьким
лівим берегом. На картах гітлерівського генштабу дніпровські укріплення одержали назву «Східного
валу». По-друге, на правому березі Дніпра зосередились значні сили Вермахту.
З виходом до головного стратегічного
водного об’єкту країни 21-22 вересня 1943 р. війська
Центрального та Воронезького фронтів зразу
розпочали форсувати Дніпро та захоплювати
плацдарми на правому березі. Пізніше до них
приєднались війська Степового та ПівденноЗахідного фронтів.
Першими форсували Дніпро частини 70-ї
гвардійської дивізії у районі села Теремці. На південь
від них війська 60-ї армії оволоділи плацдармом від
гирла річки Прип'ять до річки Тетерів. Ще один
плацдарм було захоплено в районі Ясногородки.
Біля Переяслава форсування здійснювали танкові та
Радянські солдати готують плоти для
інші частини Воронезького фронту. Війська 40-ї армії
форсування
захопили плацдарм в районі Букрина. Зазнала невдачі
спроба форсування в районі Сваром'я та Старосілля, але
невдовзі був захоплений стратегічно вигідніший Лютізький плацдарм.
23—25 вересня почалося форсування Дніпра між Дніпропетровськом та Запоріжжям військами
Південно-Західного фронту. Форсувавши Дніпро одночасно в кількох місцях, радянські війська зірвали
плани німців стабілізувати фронт на великій території. До 30 вересня було створено 23 плацдарми.

Букринський плацдарм
Один з плацдармів на правому березі Дніпра, в районі Великого Букрина за 80 км на південний
схід від Києва, захоплений у вересні 1943 р. військами Воронезького фронту під час Битви за Дніпро.
Плацдарм становив 11 км по фронту і до 6 км углиб. Спроби розпочати з нього наступ на Київ
у жовтні 1943 року двічі завершувалися невдачею, що змусило перенести центр наступу на Лютізький
плацдарм. Війська, що залишилися на Букринському плацдармі, здійснювали допоміжний удар,
відволікаючи на себе частину сил противника.
Наприкінці вересня 1943 року війська І-го Українського фронту під командуванням генерала
М.Ватутіна вийшли до Дніпра в районі м. Києва: на 80 кілометрів південніше — навпроти
села Букрин та північніше — на лінії Лютіж — Вишгород. Командування Першого Українського фронту
планувало почати визволення Києва з удару з позицій Букринського (Канівського) плацдарму, а
допоміжний удар планувався в районі Нових Петрівців. У жовтні 1943 року було зроблено дві спроби
наступу з боку Букринського плацдарму, проте вони виявилися невдалими — сили ворога були
значними. Після чого було ухвалено рішення перебазуватися на Лютізький плацдарм, звідки й було
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успішно завершено наступальну операцію. «Неудача наступления на Букринском плацдарме
произошла потому, что не были своевременно учтены условия местности, затруднявшие здесь
наступательные действия войск, особенно танковой армии», — говорилось в секретній директиві,
підписаній Йосипом Сталіним. Такою була офіційна версія поразки на Букринському плацдармі, якою
виправдовувалися колосальні людські втрати.
За словами учасників боїв на Букринському плацдармі, таких кровопролитних сутичок не було
з початку війни. У вересні-жовтні 1943-го головний плацдарм наступу радянських військ методично
"перемелював" людські поповнення - штрафників, щойно мобілізованих українців Лівобережжя,
парашутистів, регулярні війська.
Першими через Дніпро під страшним вогнем
переправляли
бійців
штрафних
батальйонів.
Солдати пливли хто як міг: на човнах місцевих
жителів, тримаючись за дерева, колоди, дошки,
плащ-намети напхані соломою… і тонули тисячами.
Серед тих, хто форсував Дніпро в районі Букрина,
був відомий російський письменник-фронтовик
Віктор Астаф’єв, який згадував:
"...коли з одного боку в Дніпро входили 25
тисяч воїнів, то на протилежному - виходили три
тисячі, максимум п'ять. Через п'ять-шість днів усе
це спливає. Уявляєте?"
"Я
пробував
написати
роман
про
Дніпровський плацдарм - не можу: страшно, навіть
зараз страшно, і серце зупиняється, і головні болі мучать. Може, я не володію тією мужністю,
яка необхідна, щоб написати про все..."
Жахлива картина на Дніпрі в спогадах письменника:
"Густо плавали у воді трупи з виклюваними очима, що почали розкисати, з обличчями, які
пінилися, ніби намилені, розбиті снарядами, мінами, зрешечені кулями. Сапери, яких послали
витягувати трупи з води і ховати їх, не вправлялися з роботою – надто багато було вбито народу...
А потім за річкою вже продовжувалося згрібання трупів, наповнювалися людським місивом все
нові й нові ями, проте багатьох і багатьох полеглих на плацдармі так і не вдалося відшукати по балках
і поховати".
Військам, які захопили ділянку Дніпра від села Трахтемирів до села Григорівка, чинився
шалений опір з боку противника, а бої були такими запеклими, що вода у Дніпрі була темно-кривавого
кольору і солоною на смак. Отже, ті хто брав участь в операції на Букрині, за словами письменника,
переживали справжнє пекло на землі: «Ми просто не вміли воювати. Ми залили своєю кров'ю,
завалили ворогів своїми трупами» — писав він.
З Букринським пладармом пов'язана ще одна трагічна і героїчна сторінка Битви за Дніпро - так
званий "Десант Смерті". Замість того, щоб допомогти військам на Букринському плацдармі,
десантники через погану підготовку самі опинились у критичній ситуації. На початку десантування
воїни-десантники, яких задіяли в операції, навіть не знали, яка роль відводиться їм у наступних боях.
Десантування відбувалося в темряві, пілоти літаків навіть не були попередньо ознайомлені з
маршрутами і районами десантування. Багато задіяних воїнів ніколи в житті не стрибали з парашутом:
бібліотекарі, військові музиканти, штабний персонал. Через брак підготовки десантників скидали
прямо на німецькі позиції, під гусениці танкових колон, на дерева і просто в річку чи болото.
Відомий радянський кінорежисер, уродженець Мелітополя Григорій Чухрай був одним з
учасників того десанту, командиром взводу. Пізніше він згадував:
"Вистрибували з літака в секторі зенітного вогню. До цього мені довелося зазнати чимало
військового лиха: був двічі поранений, воював у Сталінграді, але такого - падати назустріч
виблискуючим трасам куль, крізь полум'я палаючих у небі парашутів товаришів - такого ще не
пробував..." Тієї кривавої осені тисячі десантників згоріли у небі під куполами парашутів, а на тих, хто
зумів приземлитися, смерть чекала на землі та у водах сивого Дніпра.
Незважаючи на героїзм десантників, 3,5 тисяч із них загинуло або потрапило в полон, більша
частина - у перші години після висадки 25 вересня. Однак ті, хто приземлився неподалік лісів під
Каневом, гуртувалися у групи і продовжували воювати.
Внаслідок глибокого прориву в Україну Червона армія опинилася на територіях, які відносно
тривалий час і без перерви перебували під німецькою окупацією. Саме тоді тих, хто залишився під
окупацією, почали вважати "зрадниками батьківщини", які мусили "спокутувати провину
кров'ю": мобілізували місцеве населення, часто всіх підряд - від 16 до 60 років. "Був під окупацією?
Спокутуй кров'ю!" На щойно звільненому Лівобережжі Червона армія отримала добру нагоду
поповнити лави такими новачками, не навченими військовій справі. Це були і юнаки, які досягли
мобілізаційного віку, це "пораженці" і оточенці 1941-42 років, які залишилися на окупованій території.
Без форми, часто без зброї, часто непідготовлені, ці люди гинули тисячами. За цивільний одяг їх
прозвали "чорносвитниками", або "чорнопіджачниками". Результат дії цього механізму у
дніпровській воді описав згаданий вище Астаф'єв:
"Старі й молоді, свідомі і не свідомі, добровольці й мобілізовані військкоматами, штрафники і
гвардійці, росіяни і не росіяни – усі вони кричали одні і ті ж слова: "Мамо! Божечки! Боже!
Караул! Допоможіть!" А кулемети сікли та сікли..."
Так села і міста Лівобережжя за кілька тижнів утрачали більшість своїх чоловіків - їх у вересніжовтні перемололи дніпровські плацдарми.
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Із спогадів однієї з пошукових команд сучасності, які викопували рештки воїнів у районі
Ясногородського плацдарму на Київщині:
«У 2012-му році ми активно працювали на плацдармі, тоді знайшли щось близько 50-ти
безвісти зниклих солдатів ... і весь цей час мене муляло знову туди поїхати, але ніхто не хотів, так як
були впевнені, що там уже нічого робити ... а тут
підвернулася можливість туди прокотитися в цю суботу...
приїхали, зайшли на позиції, які ми довбали в 12-му році і
пішли з приладом по десятому разу риті вже окопи та
траншеї ... на одній з ям ми зловили слабенький сигнал,
шурфанулі – полізли стріляні гільзи, так як чіткого сигналу
не було, ми засмутилися і пішли далі, а по дорозі назад
проходячи повз цього окопу я вирішив помацати його
щупом і удача, щуп уткнувся в кістку, стукіт щупом по кістки
ні з чим не сплутаєш, почали копати і в підсумку – боєцьчорнопіджачник, безіменний, як і 90% чорної піхоти. Всё,
що при ньому було – це дві гранати, та пачка патронів в
кишені, стандартний набір по 43-му році...» Дуже сумно.
Бої на Букринському та Лютізькому плацдармах точилися без успіху до 15-16 жовтня і потім
були тимчасово припинені. 20 жовтня 1943 року було перейменовано фронти, які билися за Дніпро
на території України. З 21 жовтня Воронезький став називатися 1-м Українським, Степовий, ПівденноЗахідний і Південний – відповідно 2, 3 і 4-м Українськими. Центральний фронт Рокосовського став
Білоруським.
В запеклих боях на фронті від Ржищева до Києва обидві сторони зазнали величезних втрат.
Німецьке командування ввело в бій всі свої сили та почало перекидати на цей напрям танкові дивізії
з інших ділянок фронту. Наскільки дорого коштував Букринський плацдарм – ще й досі не
встановлено. Озвучена цифра людських втрат під час Битви за Дніпро – 417 000 осіб, а в боях за
Букрин загинуло близько 250 000 (деякі історики вважають, що набагато більше). Німецькі втрати –
55 000. У Братській могилі села Балико-Щучинка Кагарлицького району, де споруджено меморіальний
комплекс
Букринського
плацдарму
(Національний
музей-меморіальний
комплекс
«Букринський плацдарм»), поховано 3316 бійців Радянської армії. Декілька тисяч солдат
похоронено у Братській могилі села Ходорів Миронівського району. Тіла інших загиблих
захоронені в місцевих городах і дворах, у навколишніх лісах та ярах або опинилися під водою
створеного в 70-х Канівського водосховища.
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Частини ансамблю Меморіального комплексу с. Балико-Щучинка

Частини меморіального комплексу в с.Ходорів. Братська могила

Каплиця поблизу
братської могили у
селі Ходорів

Дзвін поблизу братської
могили в селі Ходорів

Меморіальний комплекс у селі Григорівка Канівського
району

Лютізький плацдарм
Лютізький плацдарм — один із найважливіших плацдармів на правому березі Дніпра, в
районі села Лютежа за 30 км на північ від Києва, захоплений у вересні 1943 року військами
Воронезького фронту. 11 жовтня з Лютізького плацдарму війська 38-ї армії завдавали допоміжних
ударів із метою відвоювання Києва. Переправою групи з 8 полків командував гвардії підполковник
Йосип Юфа. Війська 38-ї армії розширили Лютізький плацдарм.
Бої на Лютізькому плацдармах точилися без успіху до 15-16 жовтня і потім були тимчасово
припинені. Під час форсування Дніпра радянські війська понесли великі втрати.
5 жовтня з Центрального фронту до складу Воронезького фронту були передані війська, що
розташовувалися на північ від м. Лютіжа: 13-ї армії (дислокувалася на схід від м. Чорнобиль) і 60-ї
армії (дислокувалася у районі м. Димер).
20 жовтня 1943 року було перейменовано фронти, які билися за Дніпро на території України.
З 21 жовтня Воронезький став називатися 1-м Українським фронтом.
Дії 38-ї армії в районі Лютізького плацдарму 11–17 жовтня 1943 року були визнані
командуванням як відносно успішні. Після цих жовтневих боїв 1-й Український фронт надійно закріпив
за собою три оперативних плацдарму: Букринський (40-я, 27-а і 3-я гвардійські танкові армії),
Лютежский (38-я армія) і плацдарм в гирлі річки Прип'ять (13- я і 60-я армії). І тільки тоді, після двох
місяців спроб штурму з Букринського плацдарму, Сталін вирішив змінити напрямок головного удару.
Найбільш підходящим для наступу на Київ тепер здавався саме Лютізький плацдарм. Для успішного
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здійснення цього плану було необхідно забезпечити оперативну раптовість - потай посилити війська,
перевівши їх по лівому березі Дніпра з-під Букрина за Троєщину.
24 жовтня пізно вночі Ставка видала фронту директиву, згідно з якою Перший Український
фронт мав негайно розпочати перекидання своїх військ з лівого крила на правий та закінчити їх
зосередження до 1-2 листопада. До наступу залучили і згадану на початку 60-ту армію
Черняховського - її Рокосовський передав Ватутіну. Операція готувалася поспіхом - згідно з
радянськими традиціями, Київ штурмували "під дату". Столицю Української РСР поспішали звільнити
від нацистів до 7 листопада - головного радянського свята, до 26-ї "річниці Великої Жовтневої
соціалістичної революції". Цей поспіх призвів до "штурмовщини".
За 8-10 днів війська з Букринського плацдарму мали здійснити форсований марш на відстані
150-200 км, переправитися через Десну і знову через Дніпро – на Лютізький плацдарм. Серед цих
завдань найскладніше було пов'язане з наступним перегрупуванням військ. На Букринському
плацдармі облаштовували удавані вогневі позиції артбатарей, частина радіостанцій залишилася на
своїх місцях і продовжувала звичайний радіообмін, здійснювалася постановка мін і дротяних
загороджень, будувалися удавані переправи на Дніпрі, імітувалося перекидання військ з лівого берега
на плацдарм. Для маскування переправ широко використовувалися димові завіси, які ставили там, де
переправи військ не відбувалися. Німецьке командування не змогло дізнатися про масштаби та
характер перегрупування радянських військ і саме в цей час відвело з-під Києва в район Кагарлика
7-му танкову дивізію. Успіху перегруповування значною мірою сприяла робота радянських інженерних
частин, які в дуже складних умовах навели через Дніпро понтонний міст, збудували два дерев'яні
мости з настилом, нижчим за рівень води, що робило їх майже непомітними, та розгорнули дві паромні
переправи.
Саме третього листопада 1943 року, після артилерійської й авіаційної підготовки, з плацдарму
було розпочато головний наступ у південному напрямі вздовж річки Ірпінь, в обхід Києва з північного
заходу силами 60-а і 38-а армії з 5-м гвардійським кавалерійським корпусом. Надвечір 4 листопада в
бій була введена 3-я гвардійська танкова армія з 1-м гвардійським кавалерійським корпусом, котрі
були перекинуті з Букринського плацдарму.
Радянські війська вибили німецькі війська 4-ї танкової армії з Києва (звільнений 6
листопада), Фастова, Житомира і захопили стратегічної величини плацдарм на захід від української
столиці. Здійснений таємно маневр вирішив успіх Київської операції.
Радянські втрати з 20 вересня по 2 листопада 1943 року становили 24 422 особи, санітарні
втрати склали 60 642 осіб. Середньодобові втрати становили 2 578 осіб. Разом: 85 064 осіб. Серед
втрат значну частину становили так звані чорносвитники.
У листопаді 1943 року кінорежисер Олександр Довженко записав у своєму щоденнику:
«Сьогодні Віктор Шкловський розказав мені, що в боях загибає множество мобілізованих на
Україні звільнених громадян. Їх звуть, здається, чорносвитками. Вони воюють у домашній одежі, без
жодної підготовки, як штрафні. На них дивляться як на винуватих.»
Німецькі втрати за 20 вересня — 31 жовтня 1943 року склали 3 094 осіб убитими, 10 579
вояків пораненими та хворими, 1818 осіб пропало безвісти чи було взято у полон. Разом: 15 491 осіб .
Подіям на Лютізькому плацдармі присвячений Музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» (с. Нові
Петрівці Вишгородського району).

Дніпровська повітряно-десантра операція 1943 р («Десант смерті»)

Підготовка до десантування

Всі ці події збігалися в часі із дуже
масштабною, но дуже невдалою для радянських
військ Дніпро́вською пові́тряно-деса́нтною
опера́цією — повітряно-десантна операція часів
Другої світової війни, яка була проведена
протягом 25 вересня — 28 листопада 1943
року на території Черкаської та Київської областей
УРСР.
Головним
завданням
операції
було
захоплення та утримання повітряним десантом
важливого рубежу на території Правобережної
України поблизу Дніпровського закруту, в районі
Великого Букрина — так званого Букринського
плацдарму, з метою сприяння зосередженню на
ньому необхідної для продовження наступу
радянських військ та не допущення прориву військ
Вермахту до захоплених загальновійськовими

з'єднаннями плацдармів.
Операція закінчилася повним крахом. Радянські війська втратили 3500 осіб загиблими та
зниклими безвісти. Заплановане завдання операції не було виконане. Після поразки в цій повітрянодесантній операції, радянські повітряно-десантні війська більше не мали досвіду застосування десанту
парашутним способом протягом усієї своєї подальшої історії.
Влітку 1943 року, після нищівної поразки німецьких військ на Курській дузі, радянські війська
продовжили широкомасштабний наступ на всій території Лівобережної Україні, прагнучи прорватися
до Дніпра і, користуючись замішанням противника, захопити плацдарми на правому березі. У ході
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стрімкого наступу радянським військам вдалося з ходу захопити декілька важливих плацдармів на
західному березі Дніпра в районі Лютіжу і Великого Букрина, тим самим створивши всі необхідні
передумови для подальшого розвитку наступу на території Правобережної України.
Разом з цим, за пропозицією Жукова в Ставку Верховного Головнокомандування була подана
ідея — з метою сприяння зосередженню на плацдармах необхідної кількості радянських військ,
обмеження маневру противника та відповідно не допущення прориву його піхоти і танків до
захоплених рубежів із західного та північно-західного напрямків, застосувати повітряно-десантні
війська на цьому напрямку театру воєнних дій. Також однією з вирішальних причин прийняття
рішення щодо висадки повітряного десанту стало завдання — якнайшвидше підготувати все до
звільнення від німців столиці УРСР — міста Києва.
За попереднім задумом операцію планувалося здійснити десантування на протилежний берег
Дніпра семи гвардійських повітряно-десантних бригад, об'єднаних у два зведених повітрянодесантних корпуси, які повинні були перешкодити перегруповуванню військ противника з
початком форсування Дніпра частинами сухопутних військ Червоної армії.
До 16 вересня 1943 року штаб повітряно-десантних військ завершив розробку операції,
визначив мету, склад і завдання десанту, а вже наступного дня рішення на проведення повітрянодесантної операції було ухвалене Ставкою. План операції передбачав наступне: першим у
район Канева, у смузі наступу Воронезького фронту, повинен був десантуватися корпус командувача
повітряно-десантними військами генерал-майора Івана Затевахіна. Він складався з 1-ї, 3-ї та 5-ї
повітряно-десантних бригад, загальною кількістю близько 10 тисяч чоловіків. Корпус мав на озброєнні
24 гармати калібру 45 мм, 180 мінометів калібрів 50 і 82 мм, 378 протитанкових рушниць та 540
кулеметів. Другий повітряно-десантний корпус у складі 4-ї, 6-ї та 7-ї повітряно-десантні бригад під
командуванням генерал-майора Олександра Капітохіна повинен був десантуватися в смузі
наступу Південного фронту кількома днями пізніше. Ставка затвердила план, але оперативна
обстановка на цій ділянці фронту дуже швидко змінилася та вимагала термінового початку
десантування поблизу Дніпровського закруту, у районі Великого Букрина, де радянські війська
досягли найбільшого успіху. 19 вересня представник Ставки - Жуков затвердив остаточний план
операції.
У цілому план операції був відпрацьований достатньо реалістично та охоплював практично усі
можливі варіанти підготовки та проведення повітряно-десантної операції. Але, як це часто буває при
плануванні, було випущено з уваги багато деталей, що згодом призвели до провалу. Вже на етапі
підготовки транспортної авіації до десантування, виникла ціла низка проблем: авіація не встигала
перебазуватися на нові аеродроми, на яких до того ж була відсутня достатня кількість палива,
ремонтних деталей та запчастин; особовий склад повітряно-десантних бригад не мав часу на
проведення тренувань і додаткових занять; бракувало також часу для організації чіткої взаємодії
авіації і десантних підрозділів.
Більш того, надмірні заходи щодо утримання операції в таємниці спричинили за собою дуже
негативні наслідки. В результаті, війська отримали можливість ознайомитися зі своїми бойовими
завданнями практично перед посадкою в літак, та деякі навіть після десантування вже
в тилу противника! Багато пунктів плану були дуже далекі від реального життя й, відверто кажучи,
скоріше були побажаннями, ніж обґрунтованими рішеннями.
Наприклад, було прийнято рішення висадити до початку операції спеціально підготовлені
групи з числа найбільш підготовлених десантників, які за допомогою сигнальних вогнів повинні були
позначити на місцевості місця приземлення для основних сил десанту. Проте, ця ідея не була втілена
в життя з простої причини: ніхто з командування так і не визначив, хто ж на практиці виконуватиме
це завдання.
На користь повітряного десанту планувалося
використовувати вогневу міць артилерійського корпусу
прориву, для чого до складу десанту були введені
артилеристи-коректувальники
й
була
виділена ескадрилья літаків-коректувальників
для
управління артилерійським вогнем. Напередодні вже
були визначені види вогню артилерії, позначені
ділянки для нанесення загороджувального вогню за
викликом десанту. Але артилерія так і не змогла
провести підтримку висадки десанту.
Так само, як і при плануванні Вяземської
Десант у літаку
операції, було підраховано, що кожен літак військовотранспортної авіації виконає принаймні по 2-3 вильоти за ніч, але в реальності це було просто
неможливо.
Вплив всіх цих негативних наслідків можливо було б мінімізувати, якби впродовж всієї операції
велася постійна розвідка, і командування аналізувало можливі зміни оперативної обстановки. Однак,
керівники операції, які проводили планування, переклали виконання цих завдань на другорядних
виконавців, проявивши повну пасивність при підготовці такої масштабної висадки десантних військ.
Командувач військами фронту генерал Ватутін М. Ф. через командувача ПДВ визначив такі
бойові завдання:

3-й пдбр
(повітряно-десантна
бригада) (командир полковник В. К. Гончаров):
здійснити
десантування на південний схід від Ржищіва, захопити позиції по рубежу Липовий
Ріг, Македони, Козарівка, із завданням не допустити прориву піхоти і танків противника в район
плацдарму і утримувати ці позиції до підходу головних сил 40-ї армії;
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5-й пдбр (командир підполковник П. М. Сидорчук): здійснити десантування на захід від Канева з
метою захоплення рубежу Горкавчина, Степанці, Костянець та у взаємодії з 3-ю пдбр утримувати
його до підходу головних сил;

1-й пдбр: яка не встигла здійснити підготовку до десантування у повному обсязі, до встановленого
часу знаходитися в резерві корпусу та бути в готовності до висадки на другу або третю ніч.
Тривалість самостійних бойових дій десанту в тилу противника визначалась в 2-3 доби. Загальна
чисельність особового складу десанту близько 10 тис. чоловіків. Запланована для захоплення і
утримання ділянка місцевості мала майже 40 кілометрів по фронту, що ще до початку проведення
операції було дуже складним завданням для виконання лише двома повітряно-десантними бригадами,
які мали на озброєнні лише стрілецьку зброю, міномети і легку артилерію.
Через надмірні заходи безпеки, керівництво операцією в прагненні зберегти її в таємниці
дозволило командирам бригад оголосити завдання тільки наступного дня, 24 вересня 1943 року, за
півтори години до посадки особового складу в літаки. До того ж заради підвищеної секретності, над
районами передбачуваної висадки було заборонено літати нашої розвідувальної авіації, щоб німці
раптом чого не запідозрили, що теж нечувана дурість. Німці ж спокійно літали над нашими
аеродромами де була скупчена транспортна авіація і накопичувалися десантники, так, що їм було не
важко здогадатися, про те, що радянське командування щось затіває.
Як наслідок, у командирів батальйонів і рот залишилося дуже мало часу для доведення завдання
підлеглим, й вони не мали можливості уточнити основні питання взаємодії як усередині повітряного
десанту, так і з іншими родами військ, намітити план бою після приземлення. Командири
взводів взагалі були вимушені ставити завдання особовому складу в польоті. Фактично вони
обмежувалися тільки вказівками про райони викидання, порядок збору після приземлення і рубіж,
який передбачалося захопити і обороняти. Взагалі не проводилися також і передполітні заняття ані
з офіцерами, ані з рештою особового складу.
Крім
цього,
не
зважаючи
на
значну
кількість радіостанцій, вони були розподілені таким
чином, що в деяких літаках було по 5—6 засобів зв'язку,
а в інших літаках радіостанції для десанту не було
взагалі. Тому після висадки радисти залишилися без
засобів зв'язку, а радіостанції — без радистів. Батареї
живлення для радіостанцій також скидалися окремо від
них. У підсумку, десант скинули туди де у німців
знаходилась п'ять повнокровних дивізій частина яких
підійшла до району розгортання, а інша вже підходила, в
тому числі і танкова дивізія СС «Вікінг».
Як показав подальший хід операції, все це, безперечно, негативно відбилось на діях підрозділів
в тилу противника. Фінальна стадія підготовки Дніпровської повітряно-десантної операції пройшла в
неймовірній метушні, яка була обумовлена зривом планів та катастрофічним браком часу, що як
наслідок призвело до повного краху операції.
21 вересня по тривозі було піднято шість гвардійських повітряно-десантних бригад: 1-ша, 3-тя, 4та, 5-та, 6-та і 7-ма. 1-ша, 3-тя і 5-та гвардійські повітряно-десантні бригади надійшли у
розпорядження Воронезького; 4-та, 6-та і 7-ма — Південного фронтів. Було проведена
переукладка парашутів та укладка вантажів у парашутно-десантні м'які мішки. Після цього бригади
були передислоковані залізницею в райони аеродромів Лебедин, Смородине і Богодухів Сумської
області.
До 23 вересня була створена оперативна група повітряно-десантних військ, яка повинна була
здійснювати управління десантами. Група розмістилася на аеродромі Лебедин, у безпосередній
близькості від пункту управління оперативної групи авіації далекої дії і штабу 2-ї повітряної армії.
Незабаром група встановила прямий зв'язок зі штабом 40-ї армії, у смузі якої планувалось провести
висадку першого десанту. Розвідувальна авіація 2-ї повітряної армії приступила до фотографування
районів майбутнього десантування. В тил противника для проведення дорозвідки районів
десантування та обстановки були виведені розвідоргани 40-ї армії.
Для здійснення висадки десанту залучили 180 військово-транспортних літаків «Дуглас» Лі-2 (1-ї,
53-ї і 62-ї авіаційних дивізій АДД). У свою чергу, авіація ПДВ виділила 10 машин Іл-4 для
викидання спорядження і легких гармат, буксирувальники планерів, а також 35 десантних
планерів А-7 і Г-11, якими повинна була десантуватися бригадна артилерія. Віддалення аеродромів
від районів викидання десанту складала 175—220 кілометрів, що теоретично дозволяло за одну ніч
провести два-три літако-вильоти з цих аеродромів.
22 вересня передові частини Воронезького фронту захопили перші плацдарми за Дніпром.
Вранці 23 вересня, генерал армії М. Ф. Ватутін прибув на командний пункт 40-ї армії, де з доповідей
розвідки з'ясував, що в запланованому районі висадки десанту значних сил противника не
встановлено. У той же час німецьке командування проаналізувало стан справ і, припустивши
ймовірний характер дій Червоної армії, зосередило 3 додаткових дивізії в районі висадки. Крім того
німці планували переміщення ще двох дивізій у вірогідний район десантування. Радянська розвідка
знову ніяких змін обстановки не виявила.
Викидання перших двох бригад було вирішено почати в ніч на 25 вересня 1943 року. Передовий
загін літаків 101-го полку АДД, який вела Герой Радянського Союзу Валентина Гризодубова з
парашутистами 3-ї гв. Пдбр піднявся в повітря о 18 годин 30 хвилин 24 вересня.
Через дві години стартували літаки з бійцями 5-ї гв. пдбр. Всього в ніч на 25 вересня було
проведено
298 літако-вильотів (замість
запланованих
500),
було
викинуто 3050 чоловіків
і 432 контейнери зі складу 3-ї гвардійської бригади і 1 525 чоловіків та 228 контейнерів 5-ї
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гвардійської бригади. Відсутність достатньої кількості палива для літаків транспортної авіації на
аеродромах зльоту привела до того, що графік зльоту був порушений з самого початку. Замість
намічених планом 65 транспортних машин під посадку було подано лише 48, а чотири
бензозаправники з'явилися лише за півгодини до вильоту. У результаті виліт першого ешелону
довелося відкласти на півтори години.
Літаки злітали безсистемно — по готовності та з
грубими
порушеннями бойових
порядків.
Повертаючись
назад
на аеродроми вони
були
вимушені ще довше чекати перезаправляння,
внаслідок чого десантники змушені були буквально
метатися по аеродрому від одного літака до іншого,
у пошуках готового до зльоту.
На аеродромі Смородине жоден літак з числа
запланованих до вильоту не був готовий до зльоту
взагалі. Ці літаки повинні були доставити 45-мм
артилерійські гармати для десанту. Через відсутність
палива
5-та
бригада
була
вимушена
припинити десантування з аеродрому Богодухів з
настанням світанку. 3-тя бригада здійснила
десантування в повному складі (без 45-мм гармат) з
Десантники на навчаннях 1935 року
мережі аеродромів у районі Лебедина до світанку 25
вересня. Але літаків під посадку було подано менше,
ніж передбачалося планом, а в найостанніший момент з'ясувалося, що зношеність машин не дозволяє
їм брати штатну кількість вантажу. Багато літаків Лі-2 могли підняти лише 15-18 парашутистів або
м'яких парашутно-десантних мішків — замість положених по штату мінімуму в 20 одиниць. У результаті
в першу ніч не було викинуто 2017 чоловіків (30 % десанту). 590 контейнерів з вантажем
(озброєнням, боєприпасами і продовольством) з числа запланованих, так і не були доставлені в район
висадки десанту, залишившись на аеродромах зльоту.
Також, одним з головних чинників, що призвели першу стадію проведення повітряно-десантної
операції на етапі десантування до провалу, став украй низький рівень навченості і готовності льотних
екіпажів військово-транспортної авіації, які в більшості своєї не мали навіть елементарного досвіду
проведення повітряних десантів.
Не випадково також, однією з головних причин провалу операції стала незадовільна
організація навігаційного забезпечення. Згідно з планом проведення операції навігаційне
забезпечення повинне було забезпечуватися в районах аеродромів, на маршрутах прольоту авіації та
в районах висадки десанту на площадках приземлення сигнальними вогнями, радіопередавачами і
приводними радіостанціями системи ППО. І хоча в районах аеродромів це спрацювало, то, ні на
маршрутах прольоту літаків з десантом, ні тим більше в районах десантування навігаційного
забезпечення взагалі не було. А пересувна по рейках радіонавігаційна станція «Бджола» прибула в
пункт призначення в районі села Капустінці тоді, коли десантування було вже завершене. Тому літаки
здійснювали висадку практично наосліп, без будь-якого навігаційного забезпечення.
Незважаючи на негативний досвід
проведення Вяземської повітрянодесантної операції взимку 1942 року,
ніяких практичних висновків в цьому
відношенні взагалі зроблено не було.
Всі
завдання
щодо
наведення
основних сил десанту переклали на
плечі передових загонів, які повинні
були після приземлення здійснити
підсвічування районів десантування
за допомогою серій сигнальних ракет.
Основний тип транспортних літаків, залучених до операції
Але задум провалився через повне
безладдя, що на аеродромах, що в
повітрі, що на землі після приземлення. Плюс до цього, німці, виявивши висадку десанту
супротивника, почали масовані запуски різнокольорових ракет з різних напрямків, чим
остаточно ввели в повну оману не тільки транспортну авіацію, але і парашутний десант.
Додатково до відсутності радіоапаратури наведення, в ніч на 25 вересня різко погіршали погодні
умови. Низька хмарність на висоті 600—800 метрів, в сукупності з дощем знизили видимість до 1-3
кілометрів. Коли вночі дощ припинився, над районами висадки опустився легкий туман, видимість
досягала 2-4 км. Лише поодинокі екіпажі літаків змогли провести орієнтування в таких жахливих
погодних умовах. Навігаційна апаратура могла б полегшити в такій обстановці забезпечити
десантування, але вона була відсутня.
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Як
пізніше
стало
відомо
з
доповідей льотчиків — практично жоден з них
не зміг використати наземні орієнтири в таких
умовах. Дніпро залишався єдиним вірним
орієнтиром для всіх без винятку екіпажів. З
урахуванням того, що райони десантування
знаходилися
на
відстані
всього
15-20
кілометрів від Дніпра, який був достатньо
надійним
орієнтиром,
льотчики
могли
розрахувати по напрямку й часу польоту
приблизний район та здійснити висадку з
помилкою 5-7 кілометрів від заданого. Але
внаслідок вкрай низького рівня навченості
льотних екіпажів, відсутності уявлення, де і в
якому місці вони перетинають річку, екіпажі
Перед злітом
проводили невірні розрахунки. Іноді помилки
в розрахунках досягали 40 кілометрів (!) від
заданого. На додаток, після перетинання Дніпра, остерігаючись вогню протиповітряних
засобів противника, літаки набирали висоту не визначені для десантування 600 метрів, а 1000 м і
більш, та збільшували швидкість.
Перша хвиля десанту відразу ж зіткнулася зі шквальним зенітним вогнем, льотчики кидали
десантників як доведеться, часто з півтора і два кілометри, що ще більше розширило радіус за яким
розкидало десант, а велика висота дозволяла не поспішаючи розстрілювати десантників і підпалювати
запальними патронами купола їх парашутів.
Десантники вимушені були покидати борт літака в таких умовах, що призвело до того, що
інтервали між парашутистами після приземлення досягали не розрахункових 4 кілометри (максимум),
а 8, а то і 15 (!) км. Навіть при висадці у тил противника в денний час, збір парашутистів у таких
умовах був мало реальним. У більшості радянських десантників був відсутній хоч якийсь бойовий
досвід щодо ведення бою в тилу противника, тому що переважна частина досвідчених десантників,
які брали участь у Вяземській повітряно-десантній операції в цій операції участі не брали. Раніше,
влітку 1943, з них було сформовано кілька звичайних піхотних дивізій, які взяли активну участь у
жорстоких боях на Курській дузі, і зазнали важких втрат.
Ганебна організація навігаційного забезпечення, слабка підготовка льотного складу призвели до
того, що особовий склад десантувався на площі більш ніж 25 на 70 кілометрів. Тільки 5 % особового
складу приземлилися в запланованій зоні; 23 % десантників приземлилися в радіусі 10 кілометрів від
намічених районів, 58 % — в радіусі 15 км, решта (14 %) — поза межами цих відстаней. Близько 400
десантників було викинуто на Черкаський ліс (70 кілометрів від району висадки), і 230 —
приземлилися в розташуваннях своїх військ. Частина десанту приводнилася на Дніпро і потонула,
заплутавшись у стропах.
Викидання десанту проводилося в умовах сильного зенітного вогню противника, внаслідок чого
авіація далекої дії втратила три літаки. У одному зі збитих літаків знаходилося все управління 3-ї
гвардійської бригади на чолі з командиром бригади полковником Красовським П. І. Всі вони загинули.
Існує згадка Героя Радянського Союзу Кондратьєва І. П., що командир 3-ї бригади підполковник
Гончаров В. К. в одному з перших боїв був поранений і згодом евакуйований на По-2 в тил. Можливо
Гончаров, будучи командиром 1-ї бригади, після загибелі Красовського був призначений командиром
вже висадженої 3-ї бригади і також десантувався в німецький тил.
Очевидці цього страшного десанту згадують, що це було схоже на вогненний нічний дощ з людей,
що падають каменем вниз. Відважні навчені радянські хлопці стрибали буквально в люки німецьких
танків. Пощастило тим хто приземлився взагалі у своїх і не потрапив в м'ясорубку. Радіозв'язку не те
що не вистачало, її взагалі не було. Радисти летіли разом в одних літаках, а не в складі десантних
груп, в результаті частину радистів збили разом з літаками, а частина залишилися на аеродромах
разом з обладнанням, яке десанту так і не доставили.
Значна кількість десантників приземлилася безпосередньо на бойові порядки німецьких 73ї, 112-ї і 255-ї піхотних і 7-ї танкової дивізій. Додатково, у цей район висувалася 19-та танкова і 10та моторизована дивізії з частинами 24-го та 48-го танкових корпусів, тому багато парашутистів були
практично відразу або знищено, або взято в полон.
Вже в процесі висадки стало зрозумілим, що операція йде не за планом. Зв'язок з висадженими
підрозділами десанту був втрачений. Подальше десантування військ було припинене. Підрозділи 5-ї
бригади, що залишилися, та 1-ша гвардійська повітряно-десантна бригада в повному складі були
повернені до пунктів постійної дислокації.
Десант приступив до виконання бойового завдання в екстремально несприятливих умовах. Згідно
з попередніми розрахунками, обидві бригади при сприятливому розвитку подій повинні були
приземлитися в районі розміром 14 на 10 кілометрів, на відстані всього 25 кілометрів від лінії фронту.
Фактично, приземлення було здійснене на величезній площі між Ржищевим і Черкасами. Переважна
більшість обох бригад приземлилася буквально на голови німців, що знаходилися в другому
ешелоні та в резерві противника, який відкрив по десанту запеклий вогонь з усіх видів зброї. Істотна
частина десанту взагалі по суті опинилася далеко за межами району запланованих бойових дій.
Велика кількість бійців загинула в перші години операції: по донесенню німецького командування,
протягом доби 25 вересня знищено 692 десантники, ще 209 захоплені в полон.
На землі всі роти, батальйони і навіть бригади перемішались між собою і вимушені були вступити
миттєво в бій при повній відсутності єдиного командування і організації взаємодії між собою. Особовий
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склад групувався в невеликі загони, очолювані офіцерами, які не знали один одного та не володіли
ситуацією, де вони знаходяться, і яке завдання стоїть перед ними. Це було найгіршим з можливих
варіантів розвитку подій.
Незважаючи на нестерпні умови десантування, парашутисти 3-ї та 5-ї повітряно-десантних бригад
демонстрували мужність, відвагу і самопожертвування в бою. Ще знаходячись у повітрі, десант вів
вогонь зі стрілецької зброї та закидав противника ручними гранатами. Проте, не зважаючи на
проявлений героїзм, організований збір десанту на площадках приземлення був зірваний. Виконання
первинного плану повністю провалилося. Ні про яке захоплення вказаного рубежу не могло вже бути
і мови. Десант вів запеклі бої дрібними групами протягом ночі і весь день 25 вересня.
Усвідомивши що відбулося, штаб ПДВ прийняв рішення припинити подальшу висадку. Спроби
встановити зв'язок з десантом тривалий час успіхів не мали. В ніч на 28 вересня в район десантування
було викинуто три спеціальні групи з радіостанціями, але їх доля залишилася невідомою. Вдень 28
вересня надісланий за лінію фронту літак По-2 був збитий. Згодом розвідувальна авіація виявила
зосередження не розкритих раніше великих сил противника.
Як і решта особового складу десанту, командири підрозділів і бригад були розсіяні на великій
ділянці місцевості. Командир 5-ї пдбр підполковник Сидорчук П. М., що приземлився в районі
Канева, тільки через 2 години зіткнувся з першим парашутистом — військовослужбовцем 3-ї бригади.
До ранку вони вийшли на групу з 5 чоловіків, і впродовж восьми днів він зібрав з дрібних груп і загонів
боєздатне з'єднання. Тільки на дев'ятий день з моменту операції Сидорчук зустрівся з десантниками,
які стрибали разом з ним в одному борту.
У неймовірних умовах протидії з боку німецьких військ, вночі і частково вдень, десантом було
зібрано 35 груп, загальною чисельністю 2300 офіцерів, сержантів і солдатів, з числа тих, що
десантувалися в ніч на 25 вересня. У цю кількість не входили ті групи десанту, які приземлилися на
значному віддаленні від району бойових дій в глибокому тилу німців і не могли вплинути на виконання
поставленого завдання, а також ті 230 парашутистів, що приземлилися на своїй території. Групи
зосереджувалися на величезній площі, в абсолютній ізоляції одна від одної, без засобів зв'язку,
важкого озброєння, в першу чергу артилерії. Найбільшими угрупуваннями десанту стали: групи, що
діяли в районі Канівського і Черкаського лісових масивів, всього 600 чоловіків; у районі
сіла Черниші — близько 200 чоловіків та в районі Ромашки — 4 групи загальною чисельністю 300
чоловіків.
Всі ці групи розпочали активні бойові дії в глибокому тилу німців та не припиняли своїх спроб
з'єднатися в єдині підрозділи і бригади. Швидкому збору перешкоджало те, що жоден з командирів
або їх заступників не міг вийти в заплановані раніше пункти збору, або, тим більш, на свої командні
пункти.
Обстановка в тилу німців не давала можливості десантникам засиджуватися на одному місці. Навіть
якщо групи у результаті виходили в пункти збору, то вони не залишали ніяких знаків або умовних
сигналів про своє перебування тут, тим самим ускладнюючи іншим парашутистам можливість знайти
їх. Ще складнішим виявилося завдання збору парашутно-десантних м'яких мішків з озброєнням,
боєприпасами і іншими вантажами. Німецькі війська виставляли засідки в місцях, де ними був
знайдений вантаж, та створювали спеціальні команди для захоплення і знищення парашутистів. Німці
пропонували навіть місцевому населенню винагороду в кількості 6000 окупаційних марок (10
000 карбованців) за кожного захопленого десантника.
Часом, десантники все ж таки примудрялися знайти такі контейнери, але внаслідок своєї
нечисленності вони були не в змозі використовувати їх, і тому часто або спалювали, або закопували
їх в землю. Це заподіювало непоправний збитків для ведення бойових дій рештою груп, яким
бракувало боєприпасів, озброєння, медикаментів і продовольства, тривалий час діючи в глибокому
тилу німців. В цілому всю територію, де вели бойові дії десантники можна умовно поділити на дві
частини: північну і південну.
Північний ареал ведення бойових дій знаходився в околицях міста Ржищів, в місцевості практично
позбавленій достатньої кількості лісових масивів. Невеликі гаї, ліски, яри дозволяли приховано діяти
лише малим групам десанту, і практично виключали можливість діяти великим загонам, в особливості
в денний час. Плюс до всього противник володів у цьому районі широкою мережею гарнізонів, які
брали найактивнішу участь в боротьбі з повітряним десантом. Проте, у північній частині діяло
принаймні 20 груп, загальною кількістю понад 1100 чоловіків, та 4 великих угруповання по 100—150
десантників у кожній.
Бойові дії, які вели десантники на північній ділянці проходили за значної переваги противника і
практично за повної відсутності можливостей для маневру. З цієї причини, не маючи інформації про
дії товаришів на півдні, ці групи робили численні спроби прорватися через лінію фронту та пробитися
в розташування 40-ї армії. Не маючи можливості проявити повною мірою свої здібності, північні групи
і загони своїми діями в тилу ворога усе ж таки заподіювали безліч клопоту військам Вермахту,
змушуючи німців кидати істотні сили на їх пошук та знищення.
Південна ділянка ведення бойових дій рясніла ярами, лощинами, і мала високий ступінь лісистості:
Канівський, Таганчанський, Михайлівський і Черкаський лісові масиви, велика кількість річок,
струмків, боліт, безліч улоговин, ярів і дефіле, при порівняно малій щільності населеності створювали
сприятливі умови для активних бойових дій групам і підрозділам десанту.
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5 жовтня в Канівському лісі підполковник Сидорчук П. М.
об'єднав декілька загонів десантників, сформувавши, таким чином, 3тю бригаду у складі трьох батальйонів і чотирьох взводів бойового
забезпечення: розвідувального, саперного, протитанкового і зв'язку.
Наступного
дня
в
розташування
бригади
вийшла
група
з радіостанцією і цього ж дня вперше після висадки, відбувся сеанс
зв'язку з командуванням 40-ї армії. Весь час перебування в тилу
противника бригада вела активні бойові дії. Німці кинули на знищення
бригади значні сили, але так і не змогли ліквідувати в своєму тилу таке
могутнє диверсійне угруповання. Крім виконання диверсійних завдань,
бригада провела детальну розвідку системи оборони противника по
Дніпру. До 26 жовтня у складі бригади було вже близько 1200
чоловіків, що дозволило наприкінці жовтня сформувати четвертий
батальйон. Так само спільно з бригадою діяли партизанські загони «За
Батьківщину», «Імені Коцюбинського», «Батя» (командир Солодченко
К. К.), «Імені Чапаєва» (командир Спежевой М. А.), «Винищувач»
Прокопій Матвійович Сидорчук
(командир Могильний П. Н.), 720-й партизанський загін та
(пом. 1944 р.)
розвідувальний
загін
Розвідуправління 1-го
Білоруського
фронту (майор Гнідаш К. С.).
Значного ефекту добилися активні бойові дії південних груп і загонів. Особливо відзначилися
загони під командуванням старшого лейтенанта Ткачова, капітана Кротова, майора Фофанова,
старшого лейтенанта Ахромовіча. Ці групи завдавали німців чутливих ударів. Так, наприклад, 30
вересня група, якою керував старший лейтенант Петросян С. Г. в населеному пункті Потик раптовою
нічною атакою розгромила німецький гарнізон, знищивши до 100 чоловіків, було захоплено до 30
автомашин з боєприпасами, знищено 3 зенітні гармати, до 30 автомашин. Через декілька годин, ця ж
група зробила засідку на німецьку артилерійську колону. В результаті бою було знищено до 80
чоловіків, 15 автомашин, 6 гармат та два міномети.
У період з 28 вересня по 11 листопада розвідувальні і диверсійні групи з числа десантників
руйнували мости, знищували транспортні колони, засоби зв'язку, здійснювали зухвалі нальоти на
гарнізони противника. У військових архівах зберігся цікавий документ про оцінку німецьким
командуванням радянських десантників. У наказі № 4969/43s датованим 7 жовтня 1943 року, штаб 8ї німецької армії так оцінив дії парашутистів 3-ї і 5-ї бригад:
«Способи і методи ведення бою ворожими парашутистами, навіть після довгих днів боїв, втрат і
відсутності поповнення, боєприпасів і продовольства демонструють високу навченість, яка постійно
поєднується з хитрістю і кмітливістю, що проявляються кожним десантником. Невіддільною
характерною рисою парашутистів залишається їх приголомшлива невловимість. Поведінка в
безумовно важких умовах вражає своєю екстраординарністю. Навіть будучи пораненими десантники
демонструють свою мужність і продовжують вести бій, незважаючи на отримані поранення. Поранені
неодноразово, вони воліють підірвати себе гранатою, ніж бути захопленими в полон. Досі залишається
складним виконання завдань щодо розшуку місць, де ховаються загони парашутистів. Ми
неодноразово переконувалися в професійній здатності противника ретельно маскуватися,
використовуючи усі переваги пересіченої місцевості. Коли наші розвідувальні підрозділи все-ж
знаходили укриття, ворог тут же робив спроби позбавитися від них без жодного звуку, без
криків „Ура!“, шуму і пострілів. Відчуваючи жахливий дефіцит у боєприпасах, противник, проте,
фанатично б'ється до останнього патрона, часом пускаючи в хід навіть кинджали, якими вони всі
озброєні.»
У ніч на 12 листопада в розташування бригади на літаку По-2 прибув помічник начальника
штабу 52-ї армії майор Дергачов, який доповів командирові бригади порядок форсування Дніпра
військами 52-ї армії. До години ночі 13 листопада підрозділи бригади вийшли до вихідного положення
та за сигналом командира бригади одночасно атакували всі опорні пункти противника відповідно до
затвердженого рішення. На п'яту годину завдання отримане десантниками було успішно виконане.
У ніч на 14 листопада частини 254-ї стрілецької дивізії форсували Дніпро. 3-тя
гвардійська повітряно-десантна бригада з'єдналася з ними та продовжила брати участь в
наступальних боях до повного розгрому німецьких військ в районі Черкас. Третій батальйон,
зайшовши в тил противника, раптово нічною атакою 21 листопада оволодів великим населеним
пунктом Дубіївка і, тримаючи оборону, у взаємодії з другим батальйоном, що підійшов з боку Білозір'я,
утримував його до 25 листопада, передавши ділянку оборони 926-ту стрілецькому полку.
28 листопада всі підрозділи 3-ї гвардійської повітряно-десантної бригади здали свої позиції 7-й
гвардійській повітряно-десантній дивізії і були виведені до міста Киржач до пункту постійної
дислокації.
Наприкінці жовтня 1-ша, 2-га і 11-та гвардійські повітряно-десантні бригади були зведені у 8-й
гвардійський повітряно-десантний корпус і передані до складу 1-го Прибалтійського фронту, де
планувалася висадка повітряного десанту. Однак операція була скасована, висадка не відбулася,
управління корпусу було передане до складу сухопутних військ, а бригади повернені до пунктів
постійної дислокації.
Вважається, що двох учасників Дніпровського десанту було удостоєно звання Героя Радянського
Союзу — командира 2-го пдб 5-й гв. Пдбр майора Блувштейна О. А. та командира 3-го парашутнодесантного батальйону 5-й гв. пдбр старшого лейтенанта Петросяна С. Г., однак насправді їх було
троє. Офіційна історія забула про молодшого сержанта Кондратьєва І. П., навідника протитанкової
рушниці (ПТР) 5-ї гв. пдбр, який 13—16 листопада 1943 року в бою в районі Свидівок вогнем ПТР
знищив 4 німецьких танки, 2 бронемашини та 3 вантажівки з піхотою. У бою він був поранений в
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спину, пізніше в 1944 році — демобілізований. Звання Героя йому було присвоєно 24 квітня 1944 року,
того ж дня отримали Героя і Блувштейн з Петросяном.
Примітний такий факт: у складі 5-ї
гвардійської
повітряно-десантної
бригади в
тил
противника
висаджувалася санітарний інструктор
Надія Іванівна Гагаріна (Михайлова),
якій тоді було всього 16 років(!). У боях
в
районі Свидівок і Сокирна,
вона,
єдиний
медичний
працівник
батальйону, хто залишився в живих,
надала
допомогу
25 пораненим десантникам, але і сама
двічі була поранена. 65 діб вона поруч
з
рештою
десантників
стійко
переносила суворі випробування, що
випали на її долю. Гагаріна була
нагороджена медаллю
«За
бойові
Ті, що вижили після десанту
заслуги».
У складі Дніпровського десанту
брали участь багато людей, що згодом стали відомими діячами науки і культури, наприклад, в десанті
брав
участь
майбутній
знаменитий кінорежисер Григорій
Чухрай —
тоді
він
був лейтенантом, командиром взводу зв'язку 3-ї повітряно-десантної бригади. З його споминів:
«Опинившись в повітрі, я спочатку нічого не зрозумів: внизу палав вогонь. Горіли сільські хати. У
світлі пожеж білі куполи парашутів були чітко помітні на тлі темного неба. Німці відкрили по десанту
вогонь жахливої сили. Трасуючі кулі роєм вилися навколо кожного з нас. Багато наших товаришів
гинули, ще не долетівши до землі. Десантників в першу чергу губили виготовлені з капрону і перкалю
парашути, які після потрапляння запалювальних куль перетворювалися в яскраво палаючі факели».
Разом з Чухраєм подібне в ту ніч випробували сотні наших десантників.
Зі спогадів Миколи Петровича Абалмасова, учасника десанту:
«До 10 жовтня, здійснюючи зухвалі напади на нечисленні групи ворога, ми успішно обходили
ворожі засідки. А ось в той день не врятувалися. Німці знайшли нас на дні глибокого яру і закидали
гранатами. Поруч з товаришем гримнув вибух і мене всього обдало землею і кров'ю. Потім - ще один
вибух майже під ногами - "Ось і все".
Прийшов я в себе він уже після бою і почав було згрібати з себе землю вільною рукою, але в
ту ж мить відчув сильний удар по голові і знову знепритомнів. Коли прийшов до тями, ніякої землі на
мені вже не було. Поруч, прихилившись до стіни яру, сидів з двома перев'язаними куксами замість
рук старшина 1-ї роти, поруч з розпоротим черевом звивався від болю солдат, якого намагався
перев'язати інший, теж поранений, солдат. Неподалік гоготали німці. Я потягнувся рукою до поясу,
де була кобура з трофейним пістолетом, але ні пояса, ні навіть гімнастерки на мені не було. "Ось коли
все, - в саме серце кольнула думка. - Це ж - полон."».
Одна з груп в 150 десантників з'єднавшись на сході від села Грушево, потрапила в оточення і
відбивалася до останнього бійця, забравши з собою багато фріців. Всі вони загинули, ніхто не здався
в полон.
З бойовим прапором 3-ї гвардійської повітряно-десантної бригади була пов'язана своя героїчна
історія. Примітно, що Прапор бригади десантувався в тил ворога разом з бойовими підрозділами. При
десантуванні він знаходився у прапороносця капітана Сапожникова, який заховав його
під гімнастерку. Під час польоту, у повітрі, він був поранений в ногу і плече. Відстрілюючись, він всетаки зміг за допомогою товаришів доповзти до стогу сіна і від втрати крові знепритомнів.
15-річний підліток Анатолій Ганенко разом з братом знайшли пораненого командира та надали
йому допомогу. Декілька тижнів брати разом з матір'ю доглядали п'ятьох поранених бійців і капітана.
Коли радянські бійці зміцніли, вони вирішили прориватися до своїх. Але щоб не ризикувати Бойовим
Прапором і штабними документами, їх довірили зберегти Анатолію, наказуючи передати їх негайно
радянському командуванню, як тільки село буде звільнене від німців. Півроку мати і син із
смертельною небезпекою берегли прапор частини, у той час як в їх будинку розміщувався німецький
генерал. Лише через 32 роки після війни за ініціативою воїнів-десантників за цей подвиг С. І. та
А. Ф. Ганенко були нагороджені медаллю «За відвагу».
У форсуванні Дніпра як звичайна піхота брали участь гвардійські повітряно-десантні дивізії.
Зокрема в 7-му полку 2-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії служив знаменитий снайпер евенк
Кульбертинов І. Н., який під час битви за Дніпро за короткий час знищив 59 німців. Всього до кінця
війни снайпер мав на своєму рахунку 484 знищених бійців Вермахту.
За два місяці проведення Дніпровської повітряно-десантної операції загинули і зникло безвісти
понад 3 500 десантників з числа 4 575, що висадилися. Частина десанту долучилася до партизанів,
невеликій частини вдалося прорватися до своїх, в живих з 4575 чоловік залишилося приблизно 10001200, багато хто з них пройшли через німецький полон.
Не зважаючи на героїзм проявлений десантниками, мета десанту досягнута не була. Разом з цим,
за радянськими офіційними даними, за час боїв у тилу противника десантники, спільно з партизанами,
знищили близько трьох тисяч німецьких солдатів і офіцерів, пустили під укіс 15 ворожих ешелонів,
знищили 52 танки, 6 самохідних гармат, 18 тягачів, 227 різних автомобілів та багато іншої техніки.
По перших результатах проведення Дніпровського десанту Ставка ВГК відреагувала негайно.
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3
жовтня 1943 року
вийшла
Директива
Ставки
№ 30213 «Про
причини невдачі повітряного десанту на
Воронезькому
фронті». У
директиві
прямо вказувалось на «неграмотність
організаторів», в числі яких було
названо Скрипка, Жукова і Ватутіна.
Проте, не зважаючи на директиву
№ 30213, штабом Південного фронту
була спланована ще одна операція, яка
передбачала висадку за Дніпро частин
6-ї і 7-ї гв. парашутно-десантних бригад.
Але вже 13 жовтня 1943 року вийшла
Директива Ставки № 30222, яка прямо
вказувала на заборону викидання нічних
повітряних десантів. Ст
Таким чином, 1-ша, 4-та, 6-та і 7-ма
Ветерани 3–ї повітряно–десантної бригади (зліва направо):
О.Волков (Белорусь), Л.Жуков (Росія), А.Заріпов (Україна), 2013р бригади та частина сил 5-ї бригади, які
не встигли задіяти під час десантування
в тил противника в районі Дніпра, у
середині жовтня були повернені до пунктів постійної дислокації.
Організація і підготовка операції, яку проводило управління обох фронтів та штабу ПДВ, не
зважаючи на пряме керівництво з боку представника Ставки ВГК маршала Жукова Г. К. (можливо,
саме завдяки його стилю керівництва під час підготовки та ведення військових операцій), виявилася
украй поганою.










Ані повітряна, ані наземна розвідка не виявила наявності в районі десантування дивізій
противника, що вже блокували плацдарм, а також зосередження в наміченому районі висадки
підтягнутих з тилу значних резервів противника.
Навігаційне забезпечення висадки десанту було організовано вже після закінчення десантування.
Висадка передових загонів для забезпечення висадки головних сил не була проведена.
Підготовка особового складу до проведення операції практично не проводилася. Командний склад
постановки бойових завдань особовому складу десанту не проводив. Організації всебічного
забезпечення, розіграшу взаємодії та управління в ході ведення бойових дій проведено не було.
Десант вилетів на бойову операцію непідготовлений. Як результат, практично жоден підрозділ не
був готовий до ведення бойових дій в тилу противника.
Матеріальне забезпечення підготовки операції було організоване погано, в результаті
другий ешелон в повітря взагалі не піднявся, оскільки з'ясувалося, що на аеродром не підвезли
пальне.
Льотний склад військово-транспортної авіації взагалі не мав досвіду десантування. В результаті
десантники виявилися розкидані на дуже великій площі, а значна частина десанта і артилерія (45мм гармати) скинуті взагалі не були.
Не зважаючи на велику кількість засобів зв'язку, багато радистів залишилися без радіостанцій, а
радіостанції — без батарей живлення.
В результаті хаотичної висадки повітряно-десантні бригади виявилися розкидані дрібними
групами на величезній території, в основному на південь від передбачуваної зони висадки. Значна
частина
з
них
загинула,
деякі
групи,
користуючись радіостанціями, зуміли встановити
контакт
і
об'єднатися,
проте
зв'язок
зі
штабом фронту командири цих загонів налагодити
не змогли через відсутність секретних кодів.

В цілому можна констатувати, що Дніпровська
повітряно-десантна операція провалилася з вини
командування фронтів та управління повітрянодесантних
військ
внаслідок
кричущих
організаційних помилок і відсутності у штабних
офіцерів реального досвіду керівництва бойовими
частинами в ході проведення десантної операції.
Для
повітряно-десантних
військ
невдала
операція мала фатальні наслідки. Більше радянські
повітряно-десантні війська жодного разу не мали
практичного бойового
досвіду застосування
повітряного десанту парашутним способом протягом
всієї своєї подальшої історії.
До 70-річчя Дніпровського десанту у 2013 році у Черкаській області (селище Литвинець на
Канівщині) відкрито пам’ятник, біля якого і зустрічались три товариши, що вижили у тому пеклі.
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Битва за Київ (Київська наступальна операція) 1943 р.
Битва безпосередньо за Київ розпочалася 1 листопада 1943 року наступом радянських військ
на Букринському плацдармі - після 40-хвилинної артилерійської та авіапідготовки. Ворог, який зберіг
тут з періоду жовтневих боїв сильне угруповання, нищівним вогнем, танками і контратаками зупинив
наступ. З 3 по 5 листопада радянські війська демонстрували на Букрині зосередження оперативних
резервів, відволікаючи значні сили ворога від північного напрямку, де вирішувалася доля Києва.
Третього листопада 1943 р. ударне угруповання військ 1-го Українського фронту на Лютізькому
плацдармі нанесло потужний удар з півночі від Києва. З 8-ої години протягом 40 хвилин артилерія
спрямовувала нищівний вогонь на оборону ворога.
У смузі наступу 38-ої армії (командувач, уродженець Донбасу - Костянтин Москаленко), яка
наносила головний удар, на 6-кілометровій ділянці прориву було сконцентровано понад 2 тисячі
гармат та мінометів, 500 установок реактивної артилерії, що дозволило тут створити небачену раніше
у війнах щільність артилерії – більше 300 одиниць на 1 км ділянки прориву.
Потужний удар знищив захисні споруди, ворог зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні,
бойовій техніці. Перший ешелон радянських військ перейшов в атаку. Наступ продовжувався, тяжкі
бої тривали до глибокої ночі.
Ранком 4 листопада війська поновили наступ, а ворог потужно контратакував, особливо в
Пущі-Водиці. Запеклі бої на підступах до Києва продовжувалися протягом ночі. 7-й гвардійський
танковий корпус перерізав шосе Київ-Житомир і попрямував на Київ - з західного боку міста, уздовж
нинішнього проспекту Перемоги.
Танки їхали з ввімкнутими фарами та сиренами, ведучи інтенсивний вогонь. Ворог не витримав
і почав відводити війська в бік Фастова, одночасно перекидаючи в район Києва війська з Букринського
плацдарму.
5 листопада першим у центр Києва прорвався танк
уродженця Вишгородського району, гвардії старшини Никифора
Шолуденка. Він був розвідником і його машина ішла на чолі
колони техніки. До війни Шолуденко заочно вчився на IV курсі
КПІ і добре знав західну частину Києва. На одному з перехресть
між Шулявкою і Борщагівкою старшину було смертельно
поранено під час бою з німецькою самоходною гарматою. Його
іменем названа вулиця Керосинна, колишня головна магістраль
з Лук’янівки на південь.
Бої на вулицях Києва точилися всю ніч на 6 листопада особливо в районі Борщагівки і Сирця. Ворог відступав на
південний захід.
О 4-й годині ранку 6 листопада генерал Москаленко, особисто побувавши на Хрещатику та
впевнившись, що війська повністю оволоділи містом, доповів Ватутіну про звільнення столиці України.
Цього ж дня війська Першого Українського фронту продовжили потужний наступ, проходячи понад 50
км на день. Ворог переслідувався по розбіжних напрямах на Коростень, Житомир, Фастів, Білу Церкву.
7 листопада 3-тя гвардійська танкова армія оволоділа важливим залізничним вузлом і
потужним опорним пунктом ворога – містом Фастів. Це надавало можливість військам фронту
розвинути наступ на Козятин та Білу Церкву і допомогти здійснити перелом в діях військ на
Букринському плацдармі.
Але 10-12 листопада на козятинському та білоцерківському напрямах ворог фактично зупинив
радянський наступ. Захоплені раніше населені пункти Попільня та Паволоч були втрачені. Основні
зусилля армії зосередилися на утриманні досягнутого рубежу в районі Фастова. Важкі бої на схід від
Фастова точилися неперервно декілька днів,
але успіху ворог не досяг.
Далі Червона армія відбила Коростень
і Житомир, але контрнаступ німецьких військ
повернув ці міста. Після форсування річки
Тетерів і прориву радянського фронту
гітлерівці 16 листопада перерізали шосе
Житомир-Київ і 17 листопада захопили
Коростишев. З 19 на 20 листопада був
захоплений
Житомир.
Танки
ворога
попрямували уздовж нинішньої траси "КиївЧоп" на схід - до столиці України. На невеликій
смузі фронту 38-ої та 3-ої гвардійської
танкової
армій
німецьке
командування
зосередило майже стільки танкових (9) і
Вуличні бої в Києві. Листопад 1943
моторизованих (2) дивізій, скільки в боях на
Курській дузі діяло проти головних сил усього Воронезького фронту.
Після жорстоких боїв німецький наступ виснажився, остаточно припинившись 25 листопада.
Війська рушили назустріч кампанії осені-зими 1943-44 років.
15 грудня Другий Український фронт захопив Черкаси, розширивши плацдарм в районі
Дніпропетровська до стратегічного. Під Києвом тим часом німці поновили спроби витіснити радянські
війська за Дніпро. Але до кінця грудня їхній наступ видихався.
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23 грудня вважається остаточною датою
завершення битви за Дніпро.
Невеличкий плацдарм у районі Лютіжа був
розширений до стратегічного – до 400 км по фронту
та 150 км вглиб. Розширено було й інші плацдарми.
Радянські війська перетнули Дніпро, тепер їх могли
зупинити тільки перед Карпатами.
Битва за Дніпро тривала чотири місяці,
ставши однією з наймасштабніших операцій світової
історії. У боях було задіяно близько чотирьох
мільйонів людей з обох сторін. Лінія фронту
становила приблизно 1 400 км, загальні втрати
(убиті, поранені і полонені) складають від 1 до 2,7
млн людей.
Із 300-400 тисяч загиблих за ці чотири місяці радянських солдат більшість загинула у вересніжовтні на Букринському плацдармі. Значну частину з них складали так звані "чорносвитники" цивільні із щойно взятих Червоною армією населених пунктів, силоміць мобілізовані комплектаційними
підрозділами військових частин.
День 6 листопада став для киян днем позбавлення від жахів нацистської окупації (195 тисяч
киян було закатовано гітлерівськими катами, 100 тисяч вивезено на примусові роботи до Німеччини,
із 850 тисяч населення в місті залишилося не більше 180 тисяч). З міських руїн почали з’являтися
люди, вони кидались в обійми бійцям і командирам 1-го Українського фронту. М.С.Хрущов у своїх
мемуарах згадував, як палаючим Хрещатиком між танків, машин і піхотинців бігав блідий, напівхворий
чоловік і кричав: «Я єврей, я єдиний єврей, який залишився у цьому місті». Як покаже час, його слова
були майже правдою.
До остаточної капітуляції Німеччини було ще довгих півтора року. Попереду ще була КорсуньШевченківська наступальна операція (24 січня – 17 лютого 1944) із втратами близько 80 тис, у т.ч.
убитих, померлих від ран та полонених 24 286 осіб, поранених і хворих 55 902. Але ця історія потребує
окремого дослідження.
/За матеріалами «Визволення Києва і битва за Дніпро. Як це було» Павла Солодько, редактора «Історичної
правди»/

Хроніка визволення населених пунктів Київщини (1943 - 1944 р р.): день
за днем...
Вересень 1943 р.
Вища Дубечня - 18 вересня 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це лише 24 вересня 1943 р.)
Боденьки - 19 вересня 1943 р.
Яготин - 20 вересня 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 21 вересня 1943 р.)
Березань - 21 вересня 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 22 вересня 1943 р.)
Заворичі - 21 вересня 1943 р.
Лісняки - 21 вересня 1943 р.
Переяславська (залізнична станція) - 21 вересня 1943 р.
Теремці - 21 вересня 1943 р.
Переяслав (з жовтня 1943 р. - Переяслав-Хмельницький) - 22 вересня 1943 р.
Пірнове - 22 вересня 1943 р.
Сваром'я - 22 вересня 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це лише 28 вересня 1943 р.)
Баришівка - 23 вересня 1943 р. (остаточне визволення). Перше визволення відбулося 18 вересня
1941 р.
Бобрик - 23 вересня 1943 р.
Бориспіль - 23 вересня 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 24 вересня 1943 р.)
Вишеньки - 23 вересня 1943 р.
Димерка - 23 вересня 1943 р.
Кальне (село на лівому березі Дніпра, затоплене наприкінці 1950-х р р.) - 23 вересня 1943 р.
Чубинський - 23 вересня 1943 р.
Бровари - 25 вересня 1943 р.
Пухівка - 27 вересня 1943 р.
Бортничі - 28 вересня 1943 р.
Прип'ять (залізнична станція) - 28 вересня 1943 р. (перше визволення)
Чорнобиль - 28 вересня 1943 р. (перше визволення)
Дарниця (залізнична станція, нині у межах м. Київ) - 29 вересня 1943 р.
Жовтень 1943 р.
Лютіж - 7 жовтня 1943 р.
Малий Букрин - 12 жовтня 1943 р.
Гостомель - 13 жовтня 1943 р. (перше визволення)
Великий Букрин - 15 жовтня 1943 р.
Ходорів - 16 жовтня 1943 р.
Вишгород - 19 жовтня 1943 р.
Листопад 1943 р.
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Димер - 4 листопада 1943 р.
Біличі (з 1966 р. - у межах м. Київ) - 5 листопада 1943 р.
Боярка - 5 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 6 листопада 1943 р.)
Жуляни (з 1988 р. - у межах м. Київ) - 5 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 6
листопада 1943 р.)
Борова - 6 листопада 1943 р.
Буча - 6 листопада 1943 р.
Васильків - 6 листопада 1943 р.
Васильків ІІ (залізнична станція) - 6 листопада 1943 р.
Ворзель - 6 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 7 листопада 1943 р.)
Глеваха - 6 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 7 листопада 1943 р.)
Гостомель - 6 листопада 1943 р. (остаточне визволення). Перше визволення відбулося 13 жовтня
1943 р.
Ірпінь - 6 листопада 1943 р.
Київ - 6 листопада 1943 р.
Клавдієве - 6 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 7 листопада 1943 р.)
Клавдієво-Тарасове - 6 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 7 листопада 1943 р.)
Мотовилівка - 6 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 7 листопада 1943 р.)
Немішаєве - 6 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 7 листопада 1943 р.)
Бабинці - 7 листопада 1943 р.
Васильків І (залізнична станція) - 7 листопада 1943 р.
Кожанка - 7 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 8 листопада 1943 р.)
Паляничинці - 7 листопада 1943 р. (перше визволення)
Сорочий Брід - 7 листопада 1943 р.
Триліси - 7 листопада 1943 р. (перше визволення. Радінформбюро повідомило про це 8 листопада
1943 р.)
Фастів - 7 листопада 1943 р.
Бишів - 8 листопада 1943 р.
Макарів - 8 листопада 1943 р.
Бородянка - 9 листопада 1943 р.
Обухів - 9 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це ще 8 листопада 1943 р.)
Півні - 9 листопада 1943 р. (перше визволення)
Буян - 10 листопада 1943 р.
Гребінки - 10 листопада 1943 р. (перше визволення)
Кодра - 10 листопада 1943 р.
Піски - 10 листопада 1943 р.
Пісківка - 10 листопада 1943 р.
Тетерів - 10 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 11 листопада 1943 р.)
Іванків - 11 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це ще 10 листопада 1943 р.)
Трипілля - 11 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це ще 8 листопада 1943 р.)
Розважів - 13 листопада 1943 р.
Поліське - 15 листопада 1943 р.
Чорнобиль - 17 листопада 1943 р. (остаточне визволення). Перше визволення відбулося 28 вересня
1943 р.
Буряківка - 19 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 20 листопада 1943 р.)
Нові Шепеличі - 20 листопада 1943 р.
Прип'ять - 21 листопада 1943 р. (остаточне визволення. Радінформбюро повідомило про це 22
листопада 1943 р.). Перше визволення відбулося 28 вересня 1943 р.
Товстий Ліс - 22 листопада 1943 р.
Стайки - 23 листопада 1943 р.
Янів - 23 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це ще 20 листопада 1943 р.)
Триліси - 25 листопада 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це лише 27 листопада 1943 р.)
Грудень 1943 р.
Яхни - 27 грудня 1943 р.
Кожанка - 28 грудня 1943 р. (остаточне визволення. Радінформбюро повідомило про це ще 27
грудня 1943 р.). Перше визволення відбулося 7 листопада 1943 р.
Буки - 29 грудня 1943 р.
Вінницькі Стави - 29 грудня 1943 р.
Красноліси - 29 грудня 1943 р.
Кривошиїнці - 29 грудня 1943 р.
Селезенівка - 29 грудня 1943 р.
Сквира - 29 грудня 1943 р.
Устимівка - 29 грудня 1943 р.
Гребінки - 30 грудня 1943 р. (остаточне визволення. Радінформбюро повідомило про це лише 1
січня 1944 р.). Перше визволення - 10 листопада 1943 р.
Паляничинці - 30 грудня 1943 р. (остаточне визволення. Радінформбюро повідомило про це ще 29
грудня 1943 р.). Перше визволення відбулося 7 листопада 1943 р.
Півні - 30 грудня 1943 р. (остаточне визволення). Перше визволення відбулося 9 листопада 1943 р.
Великополовецьке - 31 грудня 1943 р.
Володарка - 31 грудня 1943 р. (Радінформбюро повідомило про це 1 січня 1944 р.)
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Слобідський Пост - 31 грудня 1943 р.
Шамраївка - 31 грудня 1943 р.
Січень 1944 р.
Денгофівка - 1 січня 1944 р. (Радінформбюро повідомило про це лише 5 січня 1943 р.)
Лобачів - 2 січня 1944 р.
Мармуліївка - 2 січня 1944 р.
Рубченки - 2 січня 1944 р.
Ставище - 2 січня 1944 р. (Радінформбюро повідомило про це лише 4 січня 1944 р.)
Фастівка - 2 січня 1944 р.
Фесюри - 2 січня 1944 р.
Черепин - 2 січня 1944 р.
Щербаки - 2 січня 1944 р.
Друцька - 3 січня 1944 р.
Кашперівка - 3 січня 1944 р.
Тетіїв - 3 січня 1944 р.
Біла Церква - 4 січня 1944 р.
Тараща - 5 січня 1944 р.
Томилівка - 5 січня 1944 р. (Радінформбюро повідомило про це 6 січня 1944 р.)
Сухоліси - 6 січня 1944 р.
Буки (село) - 7 січня 1944 р. (перше визволення. Радінформбюро повідомило 9 січня 1944 р.)
Кагарлик - 7 січня 1944 р. (Радінформбюро повідомило про це лише 9 січня 1944 р.)
Ольшаниця - 7 січня 1944 р.
Ржищів - 7 січня 1944 р.
Рокитне - 7 січня 1944 р.
Узин - 6 січня 1944 р.
Закутинці - 24 січня 1944 р.
Дмитренки - 26 січня 1944 р. (Радінформбюро повідомило про це лише 29 січня 1944 р.)
Ісайки - 26 січня 1944 р.
Митаївка - 26 січня 1944 р.
Бране Поле - 27 січня 1944 р.
Бурти - 27 січня 1944 р.
Гута - 27 січня 1944 р.
Дібрівка - 27 січня 1944 р.
Красногородка - 27 січня 1944 р.
Медвин - 27 січня 1944 р.
Побережка - 27 січня 1944 р.
Софійка - 27 січня 1944 р.
Дешки - 28 січня 1944 р.
Коряківка - 28 січня 1944 р.
Розкопанці - 28 січня 1944 р.
Щербашенці - 28 січня 1944 р.
Біївці - 28 січня 1944 р.
Синиця - 28 січня 1944 р.
Володимирівка - 29 січня 1944 р. (Радінформбюро повідомило про це лише 3 лютого 1944 р.)
Дибинці - 29 січня 1944 р.
Перегонівка - 29 січня 1944 р. (Радінформбюро повідомило про це лише 3 лютого 1944 р.)
Бородані - 30 січня 1944 р.
Чайки (Богуславський район) - 30 січня 1944 р.
Саварка - 30 січня 1944 р.
Карапиші - 31 січня 1944 р. (Радінформбюро повідомило про це лише 3 лютого 1944 р.)
Киданівка - 31 січня 1944 р.
Лютарі - 31 січня 1944 р.
Миронівка - 31 січня 1944 р. (остаточне визволення. Радінформбюро повідомило про це лише 3
лютого 1944 р.) Перше визволення відбулося 22 липня 1941 р.
Олексіївка (Богуславський район) - 31 січня 1944 р.
Лютий 1944 р.
Мисайлівка - 2 лютого 1944 р.
Богуслав - 3 лютого 1944 р.
Карандинці - 3 лютого 1944 р.
Козин - 3 лютого 1944 р.
Македони - 3 лютого 1944 р.
Маслівка - 3 лютого 1944 р.
Потік (Миронівський район) - 3 лютого 1944 р.
Росава - 3 лютого 1944 р.
Туники - 3 лютого 1944 р.
Шупики - 3 лютого 1944 р.
Яцюки - 3 лютого 1944 р.
Івки - 4 лютого 1944 р.
Калинівка (Богуславський район) - 4 лютого 1944 р.
Половецьке - 4 лютого 1944 р.
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Поташня (Богуславський район) - 4 лютого 1944 р.
Тептіївка - 4 лютого 1944 р.
Хохітва - 4 лютого 1944 р.
Яхни (Миронівський район) - 4 лютого 1944 р. (Радінформбюро повідомило 10 лютого 1944 р.)
Семигори - 6 лютого 1944 р.
Вільховець - 9 лютого 1944 р.
Ємчиха - 8 лютого 1944 р.
Михайлівка (Богуславський район) - 7 лютого 1944 р.
Москаленки - 8 лютого 1944 р.
Янівка (з 1945 р. - Іванівка, Богуславський район) - 10 лютого 1944 р.
/Джерело: Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945
років» http://www.warmuseum.kiev.ua (договір архівного зберігання № 57-14 від 21 січня 2014 р.)/

Резюме
Так, це була воістину всенародна війна. Смертельна небезпека загрожувала всім народам СРСР
і кожній людині зокрема. Тому на священну війну з гітлерівським фашизмом піднялися всі — від
старого до малого. Перемога дісталась не завдяки якійсь надприродній силі, видатній особистості чи
сприятливому випадку. Вона здобута кров’ю, потом і небаченими в історії воєн людськими жертвами.
Відмічаючи цю особливість, Г. К. Жуков написав у своїх мемуарах: «...Перш за все ми повинні
поклонитися до землі нашій радянській людині». Саме тому радянському керівництву вдалося
розбудити патріотизм, віру людей у те, що після війни все стане інакше — краще. Державні структури,
в тому числі й партія, в цей тяжкий період зуміли наблизитись до людей, висунути із своїх рядів посправжньому авторитетних воєначальників, керівників виробництва. Система змушена була поставити
себе в рамки нормальної для умов війни держави, інакше вона б не вижила.
Проте доводиться чути сьогодні й інші судження. Перше — машину гітлеризму міг зупинити
лише подібний до неї, але більш сильний механізм — машина сталінізму. Другий аргумент — ідучи на
смерть, фронтовики кричали: «За Родину, за Сталина!». Так, кричали. Але, якщо взяти його до уваги,
то з таким же успіхом можна стверджувати, що перемога над Наполеоном досягнута завдяки царю і
царизму. Хоча, звісно, спроби зробити Сталіна символом Батьківщини здійснювалися, і небезуспішно.
Найпопулярніші плакати тої пори, які розклеювались по всьому місту, закликали, стукаючи в
кожне серце: «Родина-мать зовет!». Інші закликали до захисту «завоювань Жовтня» як частини
великої національної історії. Але специфічно соціалістичні мотиви в пропаганді були мовби
приглушені. Більше говорилось про «честь наших жінок», зганьблених солдатом-окупантом, сплюндровану землю і т. ін. Заклики були спрямовані до всіх, незалежно від національності.
Щоб забезпечити симпатії українців, Сталін навіть пішов на створення додаткових українських
Міністерств — закордонних справ та оборони. Як і інші республіки, Україна отримала право (проте не
реальну можливість) вступати у зовнішні відносини. Відчутно послабився контроль за культурною
діяльністю, а патріотичний вірш В. Сосюри «Любіть Україну» (за це після війни він буде
переслідуватись) навіть був відзначений Сталінською премією.
Політика знайшла відображення також в компромісі з православною церквою, яка зробила свій
внесок у боротьбу з гітлерівськими загарбниками. Антирелігійна пропаганда після визволення міста
була припинена. Число прихожан на релігійні служби значно збільшилося. Незважаючи на те, що нове
ставлення до церкви мало відтінки внутрішньополітичних аспектів, є підстави говорити про
післявоєнні роки як про переломний момент в житті православної церкви. Нове ставлення до церкви
місцевих органів було поступкою все ще живим — особливо на селі — релігійним почуттям, які
посилились у період загальнонародної скорботи за полеглими рідними, хоча німцям вдалося схилити
до співробітництва окремих церковних лідерів.
Разом зі звільненням міста стала оживати й стара сталінська державна система, яка з війни
вийшла ще більш зміцнілою. Знову відновлені партійні організації і трудові колективи приймали
резолюції, посилали «рапорти» Сталіну, які починалися словами: «Великому вождю народів». Після
війни навіть місцева преса, величаючи Сталіна, завжди буде добавляти: «творець нашої Перемоги».
Центральні видання підуть значно далі. Газета «Правда» відмітить, що сталінська військова наука
перевершила все те, що давала попередня історія військової думки.
Невдовзі після звільнення від окупації жителі міста почули новий офіційний гімн Радянської
держави, який вперше пролунав по радіо 1 січня 1944 року. Саме в ньому строфа відмічала, що
«Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас
вдохновил». Все це лунало на тлі зруйнованого міста, сплюндрованої країни.
Саме в цей період, занотовуючи свої враження від побаченого, великий український
кіномитець і мислитель О. Довженко записав: «У народу є якась масова величезна потреба якихось
інших нових форм життя на землі. Це я чую повсюди. Цього я не чув і не чую лише серед керівних
осіб».
Таким чином, перемога у війні була використана для того, щоб реабілітувати тоталітарну
систему, подати справу так, що не жорстка централізація і адміністративно-командні методи,
підкріплені репресіями, ледь не привели країну до трагічної поразки, а навпаки: саме вони
забезпечили перемогу. Так Перемога була вкрадена у народу в ім’я подальшого звеличення.
/За матеріалами офіційного порталу м. Біла Церква/
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Методичні рекомендації від Українського інституту
національної пам’яті
Протягом попередніх років незалежна Україна відзначала 9 травня День Перемоги за
усталеним радянським/російським зразком. Святкування за цим (пост)радянським зразком не
відповідали історичній пам’яті українського народу і загальноєвропейським традиціям, призводили до
ігнорування трагічних сторінок ІІ світової війни, закріплювали в свідомості культ війни. Результатом
цього стало домінування історичних міфів, перманентне протистояння в суспільстві та посилення
впливу Російської Федерації на громадське та політичне життя в Україні.
Завдяки Указу Президента «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» та Закону «Про увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» Україна розпочинає нову традицію
святкування 8 та 9 травня в європейському дусі пам’яті та примирення.
22 листопада 2004 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію №A/RES/59/26, в якій
проголосила 8 і 9 травня Днями пам’яті та примирення. Нею державам-членам ООН, неурядовим
організаціям, приватним особам, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення, рекомендовано
також щороку відзначати один або два дні як данину пам’яті всім жертвам Другої світової війни. У
Великій Британії та країнах Співдружності відзначається «День Перемоги в Європі»; у Вірменії – «День
Миру»; у Норвегії – «День визволення»; у Словаччині – «День перемоги над нацизмом»; у США –
«День Пам’яті»; у Франції – «День Перемоги»; у Чехії – «Національний День».
Новий зміст відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги включає в себе:




переосмислення подій ІІ світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний
діалог навколо складних сторінок минулого;
рівне вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслення солідарності та
бойового братерства усіх Об’єднаних Націй, як держав, так і бездержавних тоді народів
(євреїв, українців та ін);
перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак відмову
від святкування на користь вшанування.

Символ відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги — червоний мак.
Гасло “1939—1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо”
Термінологічний словник Другої світової війни:
Некоректний термін/словосполучення
Велика Вітчизняна війна
Україна у Великій Вітчизняній війні
Фашистська Німеччина
Фашистський блок/фашистські сателіти
Німецько-фашистські загарбники
Фашистські посібники/посіпаки
Визволення України від фашистських загарбників
Велика Перемога над фашистською Німеччиною

Коректний термін/словосполучення
Німецько-радянська війна
Україна у Другій світовій війні
Нацистська Німеччина/Третій Райх
Країни «вісі»/союзники Німеччини
Нацистські окупанти
Колабораціоністи
Вигнання з України нацистських окупантів
Перемога над нацизмом у Європі

Рекомендації щодо проведення заходів:
Відповідно до Указу Президента, метою відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни є:
1) гідно вшанувати подвиг Українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської
коаліції у Другій світовій війні;
2) висловити повагу усім борцям проти нацизму;
3) увічнити пам’ять про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти
людяності, скоєних у роки війни;
4) посилити турботу про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду,
жертв нацистських переслідувань;
5) утвердити спадкоємності традицій воїнів – переможців нацизму та нинішніх захисників Вітчизни,
консолідувати суспільство навколо ідеї захисту України.
Задля реалізації цієї мети Законом встановлюється День пам’яті та примирення, який повинен
відзначатися щороку 8 травня, а також зберігається державне свято – День перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні (День перемоги), що відзначається 9 травня.
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Відповідно до Закону встановлюються такі основні форми увічнення перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні:
1) урочисте відзначення Дня пам’яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(Дня перемоги), днів вигнання нацистів з України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя, а також інших адміністративно-територіальних одиниць;
2) установлення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса,
покладання вінків, квітів до пам’ятників та меморіалів, присвяченим увічненню перемоги над нацизмом
та вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни;
3) відображення подій війни, її жертв, діянь учасників у творах літератури і мистецтва, книгах та
альбомах пам’яті, засобах масової інформації;
4) упорядкування, збереження та спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків на вшанування пам’яті
учасників та жертв Другої світової війни, створення музеїв, меморіальних комплексів
Також Український інститут національної пам’яті рекомендує відповідним органам державної
влади та місцевого самоврядування організувати 8 травня там, де це можливо, мистецьку
акцію «Перша хвилина миру» – концерт симфонічної музики, що має символічно завершитися о
23:01 – у хвилину, коли за Актом про беззастережну капітуляцію Німеччини було проголошено
припинення вогню.
Водночас для позбавлення від ідеологічного впливу Росії слід відмовитися від
радянського/російського формату святкування Дня Перемоги. Головний акцент має бути зроблено на
вшануванні всіх жертв війни, на пам’яті про загиблих вояків. Слід зосередити увагу не на військових
парадах, що є своєрідною формою пропаганди війни, а на допомозі ветеранам та вшануванні
загиблих.
При організації заходів, при підготовці промов офіційних осіб чи журналістських матеріалів
увагу слід зосереджувати не на макрорівні (народ чи держава – переможці), а на мікрорівні
(конкретний вояк-переможець), не на масовому героїзмі та «радянському патріотизмі», а на
індивідуальних героїчних вчинках. Акцентувати увагу важливо на персональних історіях українцівучасників війни, не лише вояків, а й тих, хто пережив її в тилу чи на окупованій території. Всебічне й
об’єктивне висвітлення умов окупації, полону, повоєнного часу допоможе краще зрозуміти реалії того
періоду. Потрібно зображати війну як трагедію та гуманітарну катастрофу, яка коштувала життя
мільйонам людей, завдала непоправних втрат цивілізації та культурі. Слід з однаковою пошаною
говорити як про солдат Радянської армії, так і про вояків Української повстанської армії та етнічних
українців в складі інших армій – учасників антигітлерівської коаліції.
Особливо цінним та цікавим напрямом журналістської та меморіальної роботи може бути пошук
учасників ІІ світової війни з різних сторін, чиї нащадки нині воюють пліч-о-пліч в зоні проведення
АТО.
Україна долучається до загальноєвропейської традиції вшанування жертв війни із
використанням
червоних
маків. З
огляду
на
поточну
військово-політичну
ситуацію не
рекомендується використовувати в якості символів перемоги над нацизмом червоний прапор із серпом
та молотом, п’ятипроменеву зірку та «Георгієвську стрічку». Виготовляти стилізовані червоні маки
можна з паперу, пластику або тканини та розміщувати на одязі на лівій стороні грудей.
Також можливе проведення благодійно-меморіальної акції «Маки пам’яті» – масове
виготовлення та продаж штучних червоних маків, з передачею зібраних коштів на потреби поранених
в зоні проведення АТО.
/Квітка маку в українські традиції. В українській міфології мак має дуже багато значень. Це символ сонця,
безкінечності буття й життєвої скороминущості, пишної краси, волі, гордості, сну, отрути, оберегу від нечистої сили,
а також хлопця-козака, крові, смерті. В останніх з перелічених значень квітка часто згадується в українських
народних піснях та думах, особливо козацької доби: «Ой, з могили видно всі долини, – сизокрилий орел пролітає:
стоїть військо славне Запорізьке – як мак процвітає...». У відомій пісні «Ой, ти, Морозенку, славний козаче», мак
згадується поруч зі смертю козака: «…Обступили Морозенка турецькії війська. По тім боці запорожці покопали
шанці; Ой, впіймали Морозенка у неділю вранці. Ой, недаром ранесенько той мак розпускався, – Ой, уже наш
Морозенко у неволю попався…». Образ маку нерідко символізує козака, що героїчно загинув, боронячи Україну.
З народної творчості мак як символ пов'язаний із війною та військом перейшов у художню літературу. В
Івана Франка: «Гей, Січ іде, красен мак цвіте! Кому прикре наше діло, Нам воно святе». Легенду про мак обробив
Михайло Стельмах у творі «У долині мак цвіте»: «…Ординці воїна скришили, на землю впало тіло біле і, наче зерно,
проросло, а влітку маком зацвіло…». Одна з героїнь присвяченого Другій світовій війні роману Олеся Гончара
«Прапороносці» гине в долині червоних маків.
Мак як символ пам'яті у світі. Появу цього символу пов'язують з віршам двох людей: канадського
військового лікаря Джона МакКрея та працівниці Християнської асоціації молодих жінок Мойни Майкл. Перший під
враженням боїв у Бельгії у 1915 р. написав твір «На полях Фландрії», що починався словами: «На полях Фландрії
розквітли маки/Між хрестами ряд за рядом». Друга 1918 р. написала вірша «Ми збережемо віру», в якому обіцяла
носити червоний мак в пам’ять про загиблих. Саме Мойні Майкл в листопаді того ж року причепила червоний
шовковий мак на пальто. У 1920 р. Національний Американський легіон прийняв маки в якості офіційного символу,
а у 1921 р. червоні маки стали емблемою Королівського Британського легіону. В Польщі червоні маки є символом
перемоги 11-18 травня 1944 р. Другого корпусу ген. Андерса в боях за гору Монте-Кассіно в Італії. Приспів до
популярної військової пісні того часу починається словами «Червоні маки на Монте-Кассіно/Замість роси пили
польську кров».
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Мак як символ пам'яті в Україні. Червоний мак як символ пам’яті жертв війни вперше використано в Україні
на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Дизайн українського червоного
маку розроблено за ініціативи Українського інституту національної пам'яті та Національної телекомпанії України;
автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного
боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі. Поруч з квіткою розміщено дати початку і
закінчення Другої світової війни та гасло. Минулорічним було «Ніколи знову».
До річниці перемоги над нацизмом ми пропонуємо нове гасло: “Пам'ятаємо. Перемагаємо”. Ми пам'ятаємо,
якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними
зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить
нас сильнішими. Вона — запорука неминучості нашої перемоги сьогодні./

Перелік документальних фільмів, присвячених Україні в Другій світовій війні:
Назва

Рік
випуску
2009

Країна/студія

“1941. Заборонена правда”

2013

Україна,
студія “Телекон”

Ігор Кобрин

“Апокаліпсис: Друга світова
війна”

2009

Франція,
ECPAD

Ізабель Кларк

“Битва за Киев”

2013

Україна,
т/к “ІНТЕР”

Олексій Лябах

“В августе 43-го”

2013

Україна,
Robinzon.TV

Ігор Піддубний

“Визволення”

2014

Україна,
“07 Продакшн”

Олексій Лябах

“Війна. Український рахунок”

2002

Україна,
т/к “Студія 1+1”

Сергій
Буковський

“Війна без переможців”

2002

Україна,
т/к “ІНТЕР”

Ігор Чижов

“Війна та мир: окупація”

2007

Україна,
ООО “Профі-ТВ”

“Війна та мир: евакуація”

2009

Україна,
“07 Продакшн”

“Двобій на Дніпрі”

2013

Україна,
т/к Перший Національний

Ярослав Геляс,
Володимир
Ніколаєць
Ярослав Геляс,
Володимир
Ніколаєць
Світлана
Красножон

“Друга світова війна в кольорі”

2009

“Золотий вересень. Хроніка
Галичини 1939-1941”

2010

Велика Британія, World Media
Rights West wing Studios
Україна,
“Invertpictures”

Джонатан
Мартин
Тарас Химич

“Місто, яке зрадили”

2008

Україна,
т/к “ІНТЕР”

Андрій
Цаплієнко

“Між Гітлером і Сталіним: Україна
у Другій світовій війні”

2005

Святослав
Новицький

“Несчастливая “Звезда”. Третья
битва за Харьков. Хроники

2013

Україна, Канада, Українськоканадський досліднодокументаційний центр
Україна,
Robinzon.TV

“НКВД и Гестапо. Братья по
крови”

2009

Білорусь, Польша,
т/к БелСат

Володимир
Самойлов

“ОУН–УПА: війна на два фронти”

2006

Україна,
т/к НТН

Андрій
Санченко

“Радянська історія”
“Рівень секретності “18”

2008
2011

Латвія
Україна,
т/к “Студія 1+1”

Едвін Шноре
Володимир
Рибась

“1377 спалених заживо”

Україна,
т/к “ІНТЕР”
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Режисер,
автор
Іван
Кравчишин

Ігор Піддубний

«Солдати Імперій. Різні адреси
війни»

2014

Україна,
т/к Перший Національний

Сніжана
Потапчук

“УПА. Тактика боротьби”

2007

Україна,
т/к Перший Національний

“Харьков 1941-43 гг. Жизнь, как
она есть”

2014

Україна,
Robinzon.TV

Сергій
Братішко,
Віталій
Загоруйко
Ігор Піддубний

“Хроніка Української
Повстанської Армії 1942–1945”

2014

Україна,
ГО Українська Галицька
Асамблея

Тарас Химич

“Ціна перемоги”

2007

Україна,
т/к “ТОНІС”

“Чернігівський рубіж. 1941-1943”

2013

Україна,
т/к “Дитинець”

Сергій
Братішко,
Віталій
Загоруйко
Ігор Левенок

“Чорна піхота”

2010

Україна,
т/к “ІНТЕР”

Іван
Кравчишин

Перелік вітчизняних науковців, що спеціалізуються на окремих аспектах Другої світової
війни:
- Володимир В’ятрович, Український інститут національної пам’яті
- Володимир Гінда, «5 канал»
- Владислав Гриневич, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
- Іван Дерейко, Інститут історії України
- Олександр Зінченко, Український інститут національної пам’яті
- Віктор Король, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Олександр Лисенко, Інститут історії України
- Олександр Пагіря, Посольство Швейцарії
- Тетяна Пастушенко, Меморіальний комплекс «Національний музей ВВВ»
- Іван Патриляк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Ростислав Пилявець, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
- Яна Примаченко, Інститут історії України
- Андрій Руккас, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Володимир Сергійчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Юрій Шаповал, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
- Вікторія Яременко, Український інститут національної пам’яті
Контакти істориків для запрошення на ефіри, коментарі та консультацій можна отримати в
Українському інституті національної пам'яті: uinp@memory.gov.ua або (044) 253-15-63.

Рекомендації для бібліотек
Пробудження розуміння громадянського обов’язку, готовності у будь-який час стати на захист
Батьківщини, тобто героїко-патріотичне виховання – ожин з пріоритетних напрямків роботи публічних
бібліотек.
Рекомендовано організувати цікаву виставкову діяльність: книжково-ілюстративні
виставки, тематичні викладки літератури, тематичні полички, книжкові виставки-роздуми, виставкиреквієми, виставки-пам’яті, виставки-присвяти, виставки-вшанування, виставки-спогади, виставкипанорами, виставки-інсталяції, виставки-експозиції, виставки-подорожі:










«75 років Перемоги в серцях поколінь»,
«Безсмертя вашої слави пломеніє у вічних вогнях»,
«Очима тих, що бачили війну»,
«Ще довго в пам’яті болітиме війна»,
«І ворог нашу мужність не зборов»,
«Відлуння тих далеких днів сльозою на очах бринить»,
«Їх подвиг палає безсмертним вогнем»,
«Не заростуть людські стежини до святинь Великої війни»,
«Поклонимось великим тим рокам»,
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«І житимуть у пам’яті народу його вірні доньки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної Великої
війни»,
«Перемога, свята перемога, свято миру, свободи, весни»,
«Друга Світова війна: події, факти, спогади»,
«Ішли у бій – ввійшли у безсмертя»,
«Нам 41-й не забути, нам 45-й славити в віках»,
«Ті, хто пройшли крізь жахіття війни»,
«Шана за подвиг, вдячність за мир»,
«Над величчю вашого подвигу засяяв Перемоги день»,
«Згадай, Україно, вогненні роки…»,
«Друга Світова війна у творах художньої літератури»,
«Вічна Вам шана і слава, солдати Перемоги»,
«Подвигу солдатському жити у віках»,
«Хай слава бойова немеркнучою зіркою в легендах буде жити»,
«Героїв не забуде рідна земля»,
«Велич ратного подвигу»,
«Будь славен, день святої Перемоги»,
«Вічний вогонь палає, дзвонить у долі століть»,
«Всіх полеглих ніхто не знає, пам’ятають усі»,
«Війна і перемога, біль і пам’ять»,
«За цвіт життя завдячуємо ми полеглим й посивілим ветеранам»,
«Нарешті знищена війна весняним громом Перемоги»,
«Доземний уклін Вам, творці перемоги»,
«Стоїть обеліск, а на нім імена, які вкарбувала навіки війна»,
«Свято слави, свято честі, свято Перемоги!»,
«За тих, хто впав за крок до Перемоги»,
«День пам’яті та надії»,
«В книжковій пам’яті – миттєвості війни»,
«Незгасима пам’ять та вічна слава»,
«Доторкнутися серцем до подвигу»,
«Війна у пам’яті – у серці біль»,
«Війна у серці, в пам’яті, в книжках»,
«Україна в Другій світовій війні»,
«Є в кожній пам’яті і біль і вдячність»,
«Вони захищали рідний край»,
«Живуть герої серед нас»,
«Тихі зорі вічної пам’яті»,
«Вклонімося великим тим рокам»,
«Уклонімось низько до землі тим, хто в серці вічно буде жити»,
«Безсмертним полум’ям палає у кожнім серці та весна»,
«Війна відгриміла та пам’ять жива»,
«Україна в жорстоких обіймах війни»,
«Ваш світлий подвиг незабутній»,
«Славетному подвигу нема забуття»,
«Вічний вогонь народного подвигу»,
«Про подвиг, про мужність і про славу»,
«Уклін живим – загиблим слава»,
«Не гасне вогонь пам’яті»,
«Кожен рік салютує весна Перемоги»,
«Київщина у Другій світовій війні»,
«Про тих, хто впав в бою за Перемогу»,
«Пам’ять серця, пам’ять сивини, пам’ять тих, хто не прийшли з війни»,
«Вогонь війни у пам’яті навічно»,
«Війна степи палила незліченно і не минуло лихо жоден дім»,
«Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на землі»,
«Славимо день Перемоги і будемо мир берегти»,
«Перемого, свята Перемого, свято миру, свободи й весни»,
«Герої Перемоги – сини і дочки України»,
«Будь славен, день святої Перемоги»,
«Нам не забути дні війни – навіки в пам`яті вони»,
«Війна закінчилась, та пам’ять живе»,
«Велику Перемогу ми наближали як могли»,
«Свято слави, свято честі, свято Перемоги»,
«Батьки, діди заповідали мужність»,
«Подвигу жити у віках»,
«В цей день святий схиліть чоло перед поколінням мужнім»,
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«Незабутнє. Україна у Другій світовій війні»,
«Хай сміється мирне небо і дивує світ, а Земля нехай дарує вам барвистий цвіт: до 75-ти річчя
Перемоги»,
«Лінія фронту пройшла через дитинство: діти війни»,
«У слові й пісні оживає безсмертна слава Перемоги»,
«Війна далеко, але пам'ять з нами: Дні пам’яті і примирення»,
«Пам’ять вічна! Пам’ять жива!»,
«Слово про війну: Друга світова війна на сторінках творів українських письменників».

Огляди літератури:





























«В боях за Україну»,
«Війна у пам’яті – біль у серці»,
«Мужності вічний вогонь»,
«У вічній пам’яті народній не закінчилася війна»,
«З книжок про війну, про бої ми читаємо»,
«Нашу пам’ять обпалює вічний вогонь»,
«І знов білим цвітом вкрилися сади і знов приходить свято Перемоги»,
«Друга Світова війна в літературі»,
«Уклін живим, загиблим слава»,
«Подвиг, пам’ять, вдячність»,
«Герої вогненних років»,
«Пам’ять, стій! Зупинись на хвилинку!»,
«Рядки, обірвані війною…»,
«Ці книги розкажуть про війну»,
«Події Другої світової війни очима зарубіжних письменників»,
«Хоробрі серця»,
«Біль мого народу»,
«Уклін вам, ветерани»,
«За тебе молюся, солдате»,
«Минуть роки, минуть століття, а подвиг житиме завжди»,
«Між життям і безсмертям»,
«Згадаймо всіх поіменно: земляки у Великій Вітчизняній війні»,
«Великі Липняги – вічному болю вклонімося»,
«Велика Вітчизняна війна в спогадах солдатів, генералів, ветеранів»,
«Герої війни в літературних творах»,
«День Перемоги – день пам’яті і надії»,
«Істинна мужність виявляється під час лиха»
«Обпалена війною Київщина»

Масові заходи до Дня пам’яті та примирення та 75-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні організовувати для користувачів різного віку, зокрема ряд цікавих акцій:
1. Акція по вшануванню ветеранів: «Привітай ветерана», «Маки пам’яті», «Добрий ранок,
ветерани!», «Бібліотека солдатові Перемоги», «Ветеран живе поруч». Працівники бібліотек разом
з користувачами можуть завітати до ветеранів додому з квітами, святковами листівками та словами
вдячності.
2. Акція «Постав ветерана у стрій», під час якої кожен клас місцевої школи проходить центром села
із стройовою військовою піснею.
3. Бібліомарафон «Ми пам’ятаємо», який розпочинається з вуличної акції «Дізнайся більше про
визволення свого села». Потім в бібліотеці всі присутні ознайомлюються з книжковою виставкою
«Згадай, Україно, вогненні роки!» та переглядають відеоматеріали про подвиги українців на
фронтах Другої світової війни. Завершується бібліомарафон хвилиною мовчання біля обеліска
Слави або пам’ятника полеглим воїнам.
4. Флешмоб «Вальс Перемоги». Захід рекомендовано проводити при підтримці місцевих ЗМІ,
громадських організацій, центрів культури та дозвілля, учнів шкіл, громадськості. Рекламну
кампанію починати заздалегідь на бібліотечному сайті, сайті міської/сільської ради, у соцмережах.
Вуличне свято проводити за допомогою гучномовців та запрошувати на вальс присутніх гостей.
На заході можна презентувати книжкову виставку «Будь славен, Перемоги День!».
5. Флешмоб «Ніколи знову!» із вуличною презентацією символу Червоного Маку, історією його
виникнення та дарування присутнім саморобних квітів маку (можливо із невеличким майстеркласом тут же).
Вечори пам’яті та вшанування, вечори-спогади, вечори-реквієми:




«Пам’ять серця, пам’ять сивини, пам’ять тих, хто не прийшов з війни»,
«Знов білим цвітом вкрилися сади і знов приходить свято Перемоги»,
«Відлуння тих далеких днів сльозою на очах бринить»,
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«Весна іде і переможним кроком, в тюльпановому вічному вогні йде травень крізь хвилини , дні і
роки несе нащадкам спогади свої»,
«Їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти, закликають мир ясний і спокій, як
зіницю ока берегти»,
«Не зітерти з пам’яті той спомин про війну»,
«В сірім небі кружляли лелеки, а земля – в димовищі війни»,
«У спогадах війна – у сьогоденні слава»,
«Шана за подвиг, вдячність за мир»,
«Без права на забуття»,
«Ще довго пам’яттю болітиме війна...»,
«Війна відгриміла та пам'ять жива»,
«Встеляйте квітами дорогу бійцям, що мир несли в наш край»,
«Стоїть обеліск, а на нім імена, які вкарбувала навіки війна»,
«Стоїть в скорботі мати-Україна»,
«Зорять з граніту вічні солдати, болями їхніми пам’ять живе»,
«Клятву полеглим героям даємо, що на землі мир святий збережемо»,
«Спасибі, солдати, за подвиг століть, якому нема і не буде ціни»,
«Кров’ю і потом плекали свою землю діди наші. Пам’ятаємо!»,
«Ніколи в серці не зітреться вогонь тих днів і тих подій»,
«Уклонімось низько до землі тим, хто в серці вічно буде жити»,
«У вічній пам’яті народній не закінчилася війна»,
«Солдатській славі поклонись»,
«Війна відгриміла та пам'ять жива»,
«День пам’яті і примирення»,
«Священні місця і дороги, якими солдати на подвиг ішли»,
«Вклонімося великим тим рокам»,
«Неймовірно важко це збагнути. Біль навік запікся і застиг» .
Тематичні, історичні та літературно-мистецькі вечори:



























«Вклонімося величним тим рокам»,
«Доземний уклін Вам, герої Вітчизняної»,
«Пам’ять серця, пам’ять сивини, пам’ять тих, хто не прийшов з війни»,
«День Перемоги славний у віках»,
«Згадаймо поіменно наших земляків»,
«Вклонімося тим, хто поліг у бою»,
«Ще довго пам’яттю болітиме війна»,
«Вічна слава героям»,
«Хто за свободу вийшов проти смерті – тому немає смерті на землі»,
«Через роки, через віки, пам’ятайте!»,
«Подвигу жити – славі бриніти»,
«І пам’ять згадкою торкає»,
«Тихі зорі вічної пам’яті» ,
«Повік ті дні із пам’яті не стерти»,
«Війна відгриміла, та пам’ять жива»,
«Ми пам’ятаємо вас, ветерани»,
«Поклонимось великим тим рокам»,
«Уклін вам, ветерани війни»,
«Звеличте увагу, з якою вони нам служили, вони цю повагу тернистим життям заслужили»,
«Хто в бою закрив Вітчизну серцем, той в народній пам`яті живе»,
«Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм»,
«Вічний вогонь палає, дзвонить у долі століть»,
«Хай буде мир. Хай більше не горить, у пеклі війн твоє життя, людино!»,
«Пам’ятаймо цих людей довіку, тих, хто повернувся і поліг в боях»,
«З книжок про війну про бої ми читали».

З кожним роком ряди воїнів Другої світової війни порушуються невпинною течією часу, вони
відходять за межу земного життя, тому зустрічі з ветеранами, їх спогади на вагу золота. Тому вечоризустрічі із ветеранами та дітьми війни, останніми свідками тих днів – вкрай важливі:





«Перемога завжди молода»,
«День пам’яті і надії»,
«Посивілі скроні, душі у рубцях, але пам'ять вічна, не згасає в серцях»,
«Уклін, вам, сивочолі ветерани».

З метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу у
Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих
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воїнів та жертв війни до Дня Перемоги та Дня пам’яті та примирення в бібліотеках рекомендовані
різноманітні години.
Години історичної пам’яті під назвами:

























«Втеча з пекла»,
«Життя свого не жаліли за рідную землю свою»,
«Україна в полум’ї війни»,
«Роки, обпалені війною»,
«І пам'ять знову жива»,
«Вклонися, мій травню, високим могилам»,
«Полум’ям подвигу вашого наші горять серця»,
«Пам’ять про Вас у наших серцях жива»,
«Травневий цвіт Перемоги і Миру»,
«Україна у Другій Світовій війні»,
«Мужність залишається в віках»,
«Нарешті знищена війна весняним громом Перемоги»,
«Їх подвиг безсмертний, їх слава невмируща»,
«Ми славимо людей, полеглих у бою!»,
«Стоїть обеліск і на нім імена, які вкарбувала навіки війна»,
«Пам’ятаєш, земле, 45-й? Земле, 41-й не забудь»,
«У вогні війни палала Україна»,
«Перемога, весна, Перемога, лине слава твоя на віки»,
«Полум’я війни в наших серцях»,
«Вони захищали наш край»,
«Перегортає пам’ять сторінки»,
«Ті грізні роки не забути»;
«Війна пройшла по їхніх долях»,
«Вічна пам’ять полеглим на полі бою, честь і слава живим героям»

Години-реквієми:





«Вклонімося великим тим рокам»,
«Пам’ять про подвиг безсмертний солдата народ пронесе крізь віки»,
«У слові й пісні оживає безсмертна слава Перемоги»,
«Сповідь солдатських сердець»

Інформаційні години:




«Українці у Другій світовій»,
«Нарешті знищена війна весняним громом Перемоги»,
«Пам’ятаємо, славимо, вшановуємо»;

Меморіальна година:


«Ніхто не забутий, ніщо не забуто»;

Історико-патріотичні години:





«Знати, щоб пам’ятати»,
«Люди з полум’яними серцями»,
«Не згасити вогонь пам’яті»,
«Пам'ять, обпалена війною»;

Героїко-патріотичні години:



«Вони пішли у безсмертя юними»,
«Знов білим цвітом вкрилися сади і знов приходить свято Перемоги…»;

Година-сповідь:


«Дитяче обличчя війни»;

Літературні години:





«Між життям і безсмертям мости»,
«Ніхто не забутий, ніщо не забуте»,
«Незгасима свічка таланту»,
«Війна відгриміла та пам’ять жива»;

Година поезії:
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«У святому мовчанні над вічним вогнем»;

Година пізнання історії держави:


«Друга світова війна: український рахунок»;

Години вшанування:



«Слава тобі, визволителю, слава тобі, ветеране»,
«Встеляйте квітами дороги бійцям, що мир принесли»;

Літературно-музичні години:



«Не обміліє пам’ять віку, в серцях хорольців буде жить»,
«Будь славен, день святої Перемоги»;

Година-спогад:


«Ми згадуємо ту страшну війну»

Краєзнавча година:


«Обпаленим війною присвячується»

Патріотична година:


«Ще довго пам’яттю болітиме війна»

Година мужності:


«Війна у пам’яті, у серці – біль»

Іноваційні заходи:

































Бібліофреш «В книжковій пам’яті – миттєвості війни»
Бліц-інформина «Київщина в роки Другої світової»
Відеобесіда «Дитинство, обпалене війною»
Вікторина «Що ми знаємо про війну?»
Слайд-презентації «Вони пройшли дорогами війни і відбудовували рідний край», «Перемога
одна на всіх»
Презентація «Герої рідного села (міста)»
Історичний калейдоскоп «Багато на нашій землі обелісків… Це пам’ять, яку залишила війна»
Діалог-огляд «Юні орлята, ми вас пам’ятаємо»
Круглий стіл «Минають роки, а подвиг житиме завжди»
Відеомандрівка «Подвиг героїв безсмертний»
Усний журнал «Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть»
Поетичний калейдоскоп «Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою фашистських катів»
Інформ-кур’єр «Нові сенси відзначення 8-9 травня»
Мультимедійна презентація «Історія війни в пам’ятниках та обелісках»
Історико-патріотичні альманахи «Роки війни – століття пам’яті», «Священна пам’ять в спадок
нам дана»
Прес-панорама «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо»
Історична довідка «Сповіді обпалені війною»
історичний часопис «Доторкніться серцем до подвигу»
літературно-поетичний альбом «Війна відгриміла, та пам’ять жива»
репортаж-огляд «15 маловідомих фактів, які Ви повинні знати про Другу світову війну»
літературний вернісаж «Нехай війна назавжди замовчить», «Не було серед них невідомих,
непомітних, незнаних…», «Вірші обпалені війною»;
попереджувальна бібліографічна довідка «Вічний вогонь незгасимої пам’яті»
подорож сторінками історії «Минають роки, минуть віки, а подвиг житиме вічно»
віртуальна подорож музеями бойової слави «Юні пам’ять збережуть»
героїко-патріотичні читання «Не можна забути дороги війни»
година вітання ветеранів «Уклін земни, дяка вічна»
голосне читання книги
відео-презентація «А на очах бринить сльоза»
дні інформації «Вогонь війни у пам’яті навічно», «Гордись, рідна земле, своїми синами»
дні солдатської слави «Йде травен крізь хвилини, дні, роки, несе нащадкам спогади війни»,
«Тихі зорі вічної пам’яті», «Піснями славимо Перемогу», «За право жити завдячує народ
полеглим і посивілим солдатам»,
скайп-конференції за тематикою.
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Літературно-музичні
композиції:










вечори,

літературно-музичні

композиції,

музично-поетичні

«Перегортає пам'ять сторінки...»,
«Вклонімося величним тим рокам»,
«Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить свято Перемоги…»,
«Читаймо книги про війну, це пам’ять наша про Велику Перемогу»,
«Нам обійшлися дорого дороги, що привели в 45-й, бо заплатили ми за Перемогу, сльозами вдів,
життям солдатів»,
«Низький уклін тобі солдате»,
«Вогонь пам’яті»,
«Вклонімося великим тим рокам»,
«Живи в серцях, Велика Перемого! Світи нам пам’ять вічного вогню».

Однією із кращих форм роботи для бібліотеки буде проведення пошукової работи по збиранню
спогадів земляків, ветеранів. Збирання краєзнавчих матеріалів і робіт місцевих істориків,
краєзнавців, пошуковців та акумулювання вже виданих монографій у своїй бібліотеці. Таким чином
бібліотека опікується зберіганням пам’яті та історичних даних про події у своєму селі/місті. Вся це
може служити багатим матеріалом для створення власних бібліотечних продуктів: краєзнавчих
нарисів та збірок, біографічних нарисів, інформаційних буклетів, оглядів літератури. Нажаль, ця
форма роботи поширена не у всіх бібліотеках області, хоча подібні видання можна використовувати
для виступів на місцевому радіо, або друкувати в місцевій газеті, як журналістське
розслідування. Власні видання можна презентувати, робити обговорення, виставляти на
стендах:
Сюди ж відносяться виставки та колажі фотоматеріалів, малюнків:












Живи, Пам'ять!»
«Ніхто не забутий»
«Ті, хто пройшли крізь жахіття війни»
«Життя і долі».
«Війна очима дітей України»,
«Малюємо травень, малюємо Перемогу»,
«Шануймо світлу пам’ять»,
«Подаруй оберіг захиснику»
«Все пам’ятає батьківська земля: і грім гармат, і Перемоги день»
«Війна пройшла по їхніх долях»
«Подвиг дідів у спадщину внукам»

З метою формування у користувачів бібліотек високої патріотичної свідомості, почуття патріотизму,
любові до Батьківщини, розширення кола знань з історії рідного краю в бібліотеках рекомендовані
різноманітні конкурси:







сімейний конкурс «Книга пам’яті мого роду»
конкурс дитячого малюнку «Ми вдячні Вам, захисники Вітчизни»
конкурс читців «Не обміліє пам’ять віку, в серцях нащадків буде жити»
конкурс патріотичних віршів «Ми хочемо без воєн жити»
конкурси малюнків «Листівка ветерану» та «Хай буде Мир»
конкурс знавців історії «І покоління «Google» пам’ятає».

Майстер-класи:





«Мак – символ пам’яті, шани, скорботи»
«Маки пам’яті»
«Листівка ветерану»
«Журавлики миру»

Мітинги-реквієми:










Не погасити пам’яті вогонь»,
«Вічний вогонь палає»,
«Немеркнуче світло великого подвигу»,
«Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на землі»,
«Уклонімось низько до землі тим, хто в серці вічно буде жити»,
«Крокують ветерани посивілі, а перемога завжди молода»,
«Шляхами болю й перемоги»,
«Будь славен і пам’ятний в серцях нащадків Перемоги світлий день»,
«Уклін вам, переможці 45-го».
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Для ознайомлення з подіями Другої світової в бібліотеках рекомендовані різноманітні уроки.
уроки слави




«За тих, хто впав за крок до Перемоги»,
«Фронтовими дорогами України»,
«День цей не затьмариться в віках і не зміліє пам’яті ріка»,

уроки історичної правди




«Війні немає забуття»,
«Подвиг. Пам’ять. Життя»,
«День Перемоги славний у віках»,

урок громадянськості, патріотизму



«З тобою, роде мій орлиний, іду дорогами війни»
«День Перемоги славний у віках»

уроки мужності






















«Тих днів не змовкне слава»
«Їх подвиг безсмертний»
«Роки з адресою – війна»
«Тих днів не змовкне слава»,
«Не стерти з пам’яті той спомин про війну»,
«Доторкнися серцем до подвигу»
«Пам’ять подвигу»,
«Тихі зорі вічної пам’яті»
«Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить свято Перемоги»,
«І віддають їм пам’ятники честь і обеліски поклоняються»,
«З тобою, роде мій орлиний, іду дорогами війни»
«Спасибі, солдате, за рік 45-й»
«Пам’ятаємо твій подвиг, солдат»,
«Велика Вітчизняна війна і Україна»,
«Роки війни – століття пам’яті»
«Чи пам’ятає світ врятований?»
«Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на землі»
«Моє ім’я дізнаєтесь після війни»,
«Немеркнучі зорі Олексія Батієвського»,
«Серцем спинивши свинець»,
«Вклоняючись подвигу земляків»

урок-вшанування


«Героїв стежина від батька до сина»

уроки пам’яті





«Перегортає пам’ять сторінки»
«Ті суворі горді роки»
«Встеляйте квітами дороги бійцям, що мир несли в наш край»,
«Весна 1945 року»

урок історії


«Слава визволителям!»

Місцеві клуби за інтересами також можуть провести засідання на теми:





«Наша Перемога»
«Наша Перемога: духовні уроки»
«Пісні фронтових доріг»
«Що для вас особисто означає День Перемоги?»

/За матеріалами «Перегортає пам’ять сторінки» : узагальнюючої довідки по проведенню обласної
декади популяризації літератури на допомогу патріотичному вихованню, Полтавська обласна
наукова бібліотека ім. І. П. Котляревського/
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Рекомендована література та корисні інтернет-ресурси:
1. Авторгафи війни на вулицях Дніпровського району : краєзнавчо-бібліографічний список / [уклад.
Прудка Г. І.] ; Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини Дніпровського району м. Києва. –
К., 2013. – 20 с.
2. Визволення Києва і битва за Дніпро. Як це було [Електронний ресур] / Павло Солодько ; Історична
правда. – Режим доступу. – http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/11/6/139185/. – Назва з
екрана. Дата звернення 7.05.2020.
3. Від Дніпра до Ельби. Чотири Українських фронти [Електронний ресурс] // Історична правда. –
2004. – 09.05. – Режим доступу. – http://www.istpravda.com.ua/blogs/2011/06/22/43446/. – Назва
з екрану. Дата звернення 7.05.2020.
4. В’ятрович, В. Українська Друга світова (в кольорі) [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. –
2009. – Режим доступу. – http://gazeta.dt.ua/POLITICS/ukrayinska_druga_svitova_v_kolori.html. –
Назва з екрана. Дата звернення 7.05.2020.
5. Гвоздик В.С., Князьков Ю.П., Штейнле О.Ф. “Георгіївська стрічка”, що вона означає [Електронний
ресурс]
/
Український
інститут
національної
пам’яті.
–
Режим
доступу.
–
https://old.uinp.gov.ua/news/georgiivska-strichka-shcho-vona-oznachae. – Назва з екрана. Дата
звернення 7.05.2020.
6. Гриневич В. Військові мобілізації в Україні 1943—1944 років: “Ви повинні змити власною кров’ю
провину перед Батьківщиною і її великим вождем товаришем Сталіним” [Електронний ресурс] //
Дзеркало
тижня.
–
Режим
доступу.
–
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/viyskovi_mobilizatsiyi_v_ukrayini_19431944_rokiv_vi_povinni_zmiti_vl
asnoyu_krovyu_provinu_pered_batk.html. – Назва з екрана. Дата звернення 7.05.2020.
7. Друга світова війна для України: нове осмислення [Електронний ресурс] / Анастасія Зануда ; ВВС
Україна.
–
Режим
доступу.
–
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/05/150506_ukraine_ww2_az – Назва з екрана. Дата
звернення: 7.05.2020.
8. Завершення Другої світової війни. 2 вересня 1945 року : матеріали і рекомендації Українського
інституту національної пам’яті до 70-річчя з дня завершення Другої світової війни [Електронний
ресурс]
/
Український
інститут
національної
пам’яті.
–
Режим
доступу.
–
https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/viyskovym/zavershennya-drugoyi-svitovoyi-viyny-2veresnya-1945-roku. – Назва з екрана. Дата звернення: 7.05.2020.
9. Катаргіна, Т. І., Колибанова К. В. Збереження пам’яток історії Другої світової війни на теренах
зарубіжних країн / Катаргіна Т. І., Колибанова К. В. // Історія України: маловідомі імена, події,
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