
 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА  ДЛЯ 

ЮНАЦТВА 
 

 

 

 

«Пам´ять не знає забуття»  

 

 

 

Київ 2010 

 



2 
 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА 

 

 

 

 

 

 

До 65 – річчя Перемоги над 

фашистськими загарбниками  

 

 

 

 

«Пам´ять не знає забуття»  

 

Інформаційно – бібліографічна довідка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2010 



3 
 

ББК 63.3 (2) 622 

Пам 15 

 

Пам´ять не знає забуття : до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні : інформаційно - бібліографічна довідка / [уклад. Н. Я. Патенок];  Київська 

обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2010. – 30 с. 

Довідка висвітлює події у Великій Вітчизняній Війні. 

Видання включає рекомендаційний список літератури. 

Розраховано на широке коло читачів, учнівську й студентську молодь та 

працівників бібліотек. 

 

 

 

Укладач: Н. Я. Патенок 

Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока 

 

 

 
            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Укладач : Н.Я. Патенок, 2010 

© Київська обласна бібліотека для юнацтва, 2010 



4 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941 -1945 років 

З метою забезпечення всенародного вшанування та увічнення героїчного 

подвигу захисників Вітчизни, які, виявивши масовий героїзм, небачену 

стійкість, патріотизм, у жорстокій війні з фашистськими загарбниками 

відстояли свободу і незалежність Батьківщини, шануючи традицію 

Українського народу зберігати пам'ять про захисників Вітчизни, зважаючи на 

необхідність посилення уваги суспільства до потреб ветеранів війни, 

поліпшення їх соціального захисту, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Визначити пріоритетами у проведенні проголошеного Верховною Радою 

України 2010 року в Україні Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 -

1945 років консолідацію Українського народу в шанобливому ставленні до 

ветеранів Великої Вітчизняної війни, увічненні пам'яті про Перемогу, героїчні, 

бойові і трудові звитяги Українського народу в часи Великої Вітчизняної війни, 

виховання насамперед у молоді почуття патріотизму, поваги та вдячності 

ветеранам Великої Вітчизняної війни за їх ратні і трудові подвиги у боротьбі з 

фашизмом. 

2. Утворити Координаційну раду з питань відзначення 65-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 —1945 років (далі — 

Координаційна рада). 

Визначити, що Координаційну раду очолює Президент України. 

Затвердити персональний склад Координаційної ради (додасться). 

Основними завданнями Координаційної ради є забезпечення узгодженості 

дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та 

організацій щодо підготовки та проведення заходів з відзначення 65-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 років. 

3. Кабінету Міністрів України забезпечити: 

безумовне виконання законів з питань соціального захисту ветеранів 

Великої Вітчизняної війни, вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення 

законодавчих актів з метою поліпшення пенсійного, соціального, медичного 

забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни, посилення гарантій 

реалізації їх прав і свобод; 

вирішення відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» 

питань про суттєве збільшення розмірів щорічної разової грошової допомоги 

відповідним особам та здійснення її виплат до 5 травня 2010 року та наступних 

років, передбачивши для цього відповідні видатки у проекті Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2010 рік» та у проектах законів про 

Державний бюджет України на наступні роки; 

виплату протягом 2010 року згідно з даними інформаційно-аналітичної 

системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян» ветеранам Великої 

Вітчизняної війни компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, які її 

не отримали; 

своєчасне виготовлення та вручення за участю місцевих органів виконавчої 
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влади ветеранам війни, у тому числі громадянам України, які проживають в 

інших державах, ювілейної медалі «65 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 гг.»; 

підготовку і одночасне проведення 9 травня 2010 року у столиці України - 

місті-герої Києві, містах-героях Керчі, Одесі, Севастополі параду військ і 

святкового салюту тридцятьма артилерійськими залпами, участь у цих заходах 

ветеранів Великої Вітчизняної війни; 

проведення в місті Києві за участю ветеранів Великої Вітчизняної війни 

урочистого зібрання та святкового концерту в Національному палаці мистецтв 

«Україна»; 

надання в установленому порядку громадським організація ветеранів війни 

підтримки, в тому числі передбачати під час доопрацювання проекту Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів 

законів про Державний бюджет України на наступні роки збільшення обсягів 

фінансової підтримки таких організацій; 

здійснення разом із Київською міською державною адміністрацією 

невідкладних заходів щодо надання всеукраїнським громадським організаціям 

ветеранів — Міжнародній Українській спілці учасників війни, Українській 

спілці в'язнів — жертв нацизму та Всеукраїнському об'єднанню ветеранів 

нежилих приміщень для здійснення їх статутної діяльності; 

перегляд складу Організаційного комітету з підготовки та відзначення 65-ї 

річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, його ефективну діяльність, а також 

внесення відповідних змін до актів Кабінету Міністрів України, що випливають 

із цього Указу. 

4. Міністерству закордонних справ України: 

забезпечити запрошення в Україну для участі 9 травня 2010 року в 

урочистих заходах з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

іноземних делегацій ветеранів війни, які брали участь у визволенні України від 

фашистських загарбників; 

здійснити разом з іншими центральними органами виконавчої влади 

додаткові заходи щодо активізації роботи закордонних дипломатичних установ 

України з висвітлення ролі Української народу у Великій Вітчизняній війні 

1941 - 1945 років і Другій світовій війні та його внеску у перемогу 

антигітлерівської коаліції. 

5. Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони 

України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству транспорту і 

зв'язку України, Державному комітету України у справах ветеранів забезпечити 

підготовку та реалізацію проекту «Поїзд Перемоги». 

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським державним адміністраціям розробити за участю 

громадських організацій ветеранів війн відповідні програми з проведення Року 

ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 років, в яких передбачити, 

зокрема, де даткові заходи з поліпшення житлово-побутових умов, медичного 

та транспортного обслуговування ветеранів війни, насамперед надання житла 



6 
 

інвалідам Великої Вітчизняної війни, які потребують поліпшення житлових 

умов, та забезпечити виконання цих програм. 

7. Міністерству культури і туризму України разом із Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською 

міськими державними адміністраціями передбачити проведення культурно-

мистецьких заходів, присвячених Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 

1941 -1945 років. 

8. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 

забезпечити широке висвітлення заходів, присвячених Року ветеранів Великої 

Вітчизняної війни 1941 - 1945 років. 

9. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласним, Київській та Севастопольській міській державним 

адміністраціям інформувати Президента України про хід організації 

відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 

років, а також щоквартально до січня 2011 року — про хід виконання заходів з 

проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років. 

10. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу 

Адміністрації Президента України. 

11. Указ набирає чинності з дня його опублікування.  

м. Київ                                  Президент України В. ЯНУКОВИЧ  

23 березня 2010 року 

№ 403/2010 
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  «Героїв мало вже лишилось 

  Покрила скроні сивина 

А щастя у серцях з’явилось 

Лише в душі гримить війна» 

(Яресько Л. М.) 

 Безсмертним подвигом ввійшла в історію радянського народа Перемога 

над германським фашизмом в  Великій Вітчизняній війні. Вона стала подією 

неприходящого значення, яка вплинула на весь хід світового розвитку.  

 Може, декому з сучасних молодих, і не тільки молодих, людей важко  

уявити ту величезну радість, піднесення, гордість, які охопили тоді більшість 

українства. Але учасники чи свідки тих подій, ті, хто неупереджено їх 

вивчають, знають: підстави для такого сприйняття були більш ніж вагомі. 

Визволення України стало одним із найважливіших етапів на шляху до повного 

й остаточного розгрому 1955 року фашистських претендентів на світове 

панування. То була Перемога (одна на всіх) чесних людей на Землі. Вона 

врятувала людство від фашистського рабства, а багато етносів, які нацисти та 

їхні поплічники вважали нижчою расою, неповноцінними, в т. ч. і український, 

- від зникнення. Адже 26 держав, в т. ч. США, Велика Британія, СРСР, які 

назвали себе Об’єднаними Націями, у своїй Декларації, підписаній 1 січня 1942 

р. у Вашингтоні, заявили, що повна перемога над їхніми ворогами необхідна  

для захисту життя, свободи, незалежності й релігійної свободи і для зберігання 

прав і справедливості як у їхніх власних країнах, так в інших країнах… зайняті 

загальною боротьбою проти диких і звірячих сил, що прагнуть підкорити світ і 

зобов’язувались “ використати всі свої ресурси, військові або економічні ,проти 

членів Троїстого пакту і тих, хто приєднався до нього…» Тобто Об’єднані Нації 

в 1939-1945 рр. вели війну проти фашистської Німеччини та її союзників, які 

намагались зробити так званих арійців володарями планети, інші народи 

значною мірою винищити, а уцілілих – перетворити на своїх рабів. 

 Головним творцем Перемоги був радянський народ, який в дні 

смертельної небезпеки проявив небачений в історії героїзм, організованість, 

відданість, в той час, ідеалам комунізму. В жорстокій сутичці з сильним і 
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підступним ворогом перемогу здобув радянський народ ціною великих зусиль, 

ціною життів міліонів своїх відважних синів і дочок. 

У ті вже далекі часи СРСР втратив близько 27 мільйонів чоловік, зокрема 

11,3 мільйонів чоловік на фронті, 4-5 мільйонів партизан. Багато людей 

загинули на окупованій території і в тилу країни. У фашистському полоні 

опинилося близько 6 мільйонів чоловік. Матеріальний збиток склав 679 

мільярдів рублів. Ціна Перемоги могла була дуже  масштабною.  

Обороноздатність країни була підірвана соціально-економічною 

політикою, що проводилася тоталітарним режимом, масовими репресіями, що 

охопили і військові кадри, а також великими прорахунками у військовому 

будівництві, у визначенні вірогідних термінів початку війни, винними в цьому 

були Йосип Сталін і його найближче оточення. «Людей не жаліти» - було 

головним правилом сталінських маршалів.  

Україна зазнала найбільших втрат серед усіх колишніх радянських 

республік. Під час німецької окупації на фронтах, за підрахунками історика 

Мюнхенського Інституту Історії Дітера Поля, загинуло близько 5 мільйонів 

жителів нашої країни. Але активні дії НКВС у цей час додали до цієї цифри 

декілька сотень тисяч. З 1941 до 1946 населення України скоротилося на 9 

мільйонів - з 41 до 32 мільйонів.  

Можливо, наймолодшому нашому поколінню вже непросто уявити собі, 

що нація стояла перед вибором: бути чи не бути. Це дуже страшна правда. 

Отож,  наш святий обов’язок -  віддати належну шану всім полеглим у тій 

наджорстокій боротьбі, всім ветеранам, що боролися не шкодуючи життя, 

проти нацистів та їхніх союзників, усім учасникам антифашистсього Руху 

Опору в Україні. 

Сьогодні ми з жахом згадуємо ці цифри і дякуємо всім, хто зміг, 

незважаючи ні на що, захистити нашу землю.  

 

Святкування Дня Перемоги 

9 травня святкують День Перемоги як в Україні , так і в інших країнах 

пострадянського простору, зокрема: 

 

 Росії (рос.  День Победы)  

 Білорусії (біл.  Дзень Перамогі)  

 Молдові (молд.  Зиуа Викторией)  

 Вірменії  

 Грузії  

 Казахстані (каз. Жеңіс Күні)  

 

 Цього дня традиційно зустрічаються фронтовики, покладаються вінки до 

пам'ятників військової доблесті і лунає святковий салют. Правда, так було не 

завжди. З 1945 до 1965 року, при Йосипі Сталіні і Микиті Хрущові, це був 

звичайний робочий день. Тепер же у людей є можливість вшанувати пам'ять і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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пригадати тих, кому ми зобов'язані життям. Тому це свято не тільки радісне, 

але й сумне, адже практично кожна сім'я постраждала в тій страшній війні.  
 

 

Ордени бойової слави 

Орден «Перемога» 

   Орден "Перемога" — найкрасивіший, 

найкоштовніший та найбільший за розмірами орден 

СРСР. Основа ордена — зірка та промені, що виконані з 

платини; всього на ордені 170 діамантів — загальною 

вагою 16 карат. Орденом "Перемога" згідно його 

статуту могли нагороджуватися "особи вищого командного складу Червоної 

Армії за успішне проведення таких бойових операцій у масштабі декількох або 

одного фронту, в результаті яких в корені міняється обстановка на користь 

Червоної Армії". За весь час існування ордена 20 його екземплярів було 

вручено 17 його кавалерам. 

 

Орден Вітчизняної Війни 
   По-перше, це найперша відзнака, що з'явилася у роки 

Великої Вітчизняної війни; по-друге, це перша радянська 

відзнака, що мала розділення на ступені; по-третє, 

протягом 35 років він залишався єдиним радянським 

орденом, що передавався сім'ї як пам'ять після смерті 

нагородженого (лише у 1977 році порядок поширили на 

всі ордени та медалі); по-четверте, серед орденів він мав 

найширший Статут, у якому вперше був наведений 

детальний перелік конкретних заслуг, за які могло відбутися нагородження 

орденом. Згідно Статуту, цей орден видавали майже завжди за хоробрість на 

полі бою, що зближувало його з такими царськими нагородами, як орден Св. 

Георгія або Георгіївський хрест та робило його високо цінованою відзнакою.  

 

Орден слави 

Цей орден був заснований 8 листопада 1943 року, в один 

день із орденом "Перемога" — вищим з 

"полководницьких" орденів. Орден призначався для 

нагородження рядового та сержантського складу, тому в 

орденській системі його поставили молодшим. Але не 

дивлячись на таке скромне місце у орденській ієрархії і на 

коротку історію ордена — він видавався протягом усього 

півтора років — орден Слави швидко завоював величезну 

популярність серед воїнів Червоної Армії, а його кавалери 

— заслужену шану у народі. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OrderOfVictory.jpg
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Орден Богдана Хмельницького 

Це — останній за часом заснування радянський орден, що 

носив ім'я полководця і єдиний орден, в статуті якого 

особливо відзначалися заслуги партизан, за які вони 

могли бути удостоєні ордена.   Одночасно він — єдиний 

"полководницький" орден, одним із ступенів якого могли 

бути відзначені рядові бійці й партизани. Це також 

єдиний орден СРСР, що мав написи не російською 

мовою. Орден був створений за ініціативою відомих 

українських діячів культури: кінорежисера Олександра Довженка та поета 

Миколи Бажана, а заснований орден у дні звільнення України Указом від 10 

квітня 1943 року.  Згідно статуту ордена, ним нагороджувалися "командири та 

бійці Червоної Армії й Військово-морського Флоту, керівники партизанських 

загонів і партизани, що проявили особливу рішучість і уміння в операціях із 

розгрому ворога, високий патріотизм, мужність та самовідданість у боротьбі за 

звільнення радянської землі від німецьких загарбників". 

 

Медаль «За відвагу» 

Медаль "За Відвагу" заснована для нагородження за 

особисту мужність і відвагу, проявлені при захисті 

Вітчизни та виконанні військового обов’язку.В період 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., коли героїзм 

захисників Батьківщини набув масового характеру, було 

здійснено понад 4 мільйони нагороджень медаллю "За 

відвагу". З моменту своєї появи вона була найвищою 

медаллю СРСР і нею залишалася до моменту краху 

Радянського Союзу. На відміну від багатьох інших медалей і навіть орденів, що 

нерідко вручалися "за участь", медаллю "За Відвагу" нагороджували виключно 

за хоробрість, виявлену на полі бою. Саме ця особливість зумовила величезну 

популярність цієї медалі серед фронтовиків і ту велика пошана, якою 

користувалися її кавалери. В основному нею нагороджувався рядовий і 

сержантський склад, але нерідко вона вручалася і офіцерам — здебільшого, 

молодшої ланки. 

Медаль «Партизанові Вітчизняної війни» 

 
Медаллю "Партизанові Вітчизняної війни" І та ІІ ступенів 

нагороджувілися партизани Вітчизняної війни, 

начальницький склад партизанських загонів і 

організатори партизанського руху, що проявили 

хоробрість, стійкість, мужність у партизанській боротьбі 

за Батьківщину у тилу проти німецько-фашистських 

загарбників. Усього за участь у партизанському русі 

медаллю "Партизанові Вітчизняної війни" І ступеню нагороджено понад 56 

тисяч осіб; медаллю "Партизанові Вітчизняної війни" II ступеню — близько 71 
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тисячі осіб.  

Медаль «Золота зірка» 

   Звання Героя Радянського Союзу є вищою мірою 

відзнаки і надається за особисті або колективні 

заслуги перед Радянською державою і суспільством, 

пов'язані зі здійсненням героїчного подвигу. 

   Звання Героя Радянського Союзу надавалося 

Президією Верховної Ради СРСР.  

Герою Радянського Союза вручалися:  

- вища відзнака СРСР — орден Леніна; 

- знак особливої відзнаки — медаль “Золота Зірка”; 

- Грамота Президії Верховної Ради СРСР.  

Герой Радянського Союзу, що здійснив повторно героїчний подвиг, 

нагороджувався орденом Леніна та другою медаллю «Золота Зірка», а в 

ознаменування його подвигів споруджувався бронзовий бюст Героя з 

відповідним написом, що встановлювався на його батьківщині, про що робився 

запис в указі Президії Верховної Ради СРСР про нагородження. 

 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про нагородження ювілейною медаллю «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

На відзначення 65-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

1941– 1945 років, вшанування подвигу, 

мужності та самовідданості, виявлених у 

боротьбі за свободу і незалежність 

Вітчизни, відповідно до Рішень Ради глав 

держав Співдружності Незалежних 

Держав від 10 жовтня 2008 року «Про 

План заходів з підготовки та святкування 

65-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 років» і 

«Про єдину ювілейну медаль «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» постановляю:  

1. Нагородити ювілейною медаллю «65 

лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» громадян України, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/65_years_victory_ww2.jpg
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віднесених у встановленому порядку до ветеранів війни, відповідний статус 

яким надано за участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років і за працю в 

тилу у зазначений період.  

2. Затвердити Порядок вручення ювілейної медалі «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (додається).  

3. Кабінету Міністрів України забезпечити:  

розроблення та затвердження зразка бланка посвідчення до ювілейної медалі;  

виготовлення ювілейної медалі «65 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», посвідчень до неї та футлярів.  

 

Головні битви  
Битва за Москву (рос. Битва за Москву, нім. Schlacht um Moskau) - бойові 

дії радянських та німецьких військ на московському напрямку. Битву можна 

поділити на дві частини - оборонна (30 вересня - 4 грудня 1941) та наступальна 

(5 грудня - 7 січня 1942). Адольф Гітлер та керівництво Третього Рейху 

вважали Битву за Москву, столицю СРСР та найбільше радянське місто, 

основною метою Плану Барбаросса. В німецькій військовій історії битва також 

відома як Операція «Тайфун». 

Ржевська би́тва (8 січня 1942 — 31 березня 1943) — умовна назва боїв 

радянських військ Західного і Калінінського фронтів проти групи армій 

"Центр" військ Вермахту на Ржевсько-Сичовському напрямку в ході Другої 

світової війни. 

Ржевська битва складалася з чотирьох самостійних наступальних 

операцій: 

 січень-квітень 1942 року — Ржевсько-Вяземська операція  

 серпень 1942 року — Ржевсько-Сичовська операція  

 грудень 1942 року — Ржевсько-Сичовська операція (операція 

«Марс»)  

 березень 1943 року — Ржевсько-Вяземська операція  

Втрати радянських військ в боях під Ржевом склали за оцінками більше 2 

мільйонів чоловік, удвічі перевищивши втрати в Сталінградській битві. У лісах 

під Ржевом загинула 29-а армія. Саме місто було перетворене на місячний 

пейзаж. Від 40 000 населення міста залишилося всього 248 чоловік. Після 

запеклої 15-місячної битви Ржев так і не був узятий — коли ситуація на 

південному фланзі боїв вже не дозволяла тримати плацдарм, німці самі 

відійшли на наперед підготовлені позиції. 

 

Сталінградська битва (17 липня 1942 — 2 лютого 1943) — битва 

радянських військ проти німецьких, італійських, румунських і угорських військ 

у ході Великої Вітчизняної війни. Битва була одним з найважливіших подій 

Другої світової війни й поряд з боєм на Курській дузі була переломним 

моментом у ході воєнних дій, після яких німецькі війська втратили стратегічну 

ініціативу. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(1941)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1941
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(1941)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1942
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%C2%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1942
http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1943
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1942
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(1942)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1942
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1942
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1943
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(1943)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/29-%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1942
http://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1943
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Сталінградська битва поділяється на два періоди: наступ німецьких військ (з 23 

серпня по 18 листопада 1942 року), і контрнаступ радянських вiйськ (з 19 

листопада 1942 року по 2 лютого 1943 року). 

Битва за Кавказ (25 липня 1942 — 9 жовтня 1943)  — битва збройних сил 

нацистської Німеччини, Румунії і Словаччини проти СРСР під час Великої 

Вітчизняної війни за контроль над Кавказом. Битва поділяється на два етапи: 

наступ німецьких військ (25 липня — 31 грудня 1942) і контрнаступ радянських 

військ (1 січня — 9 жовтня 1943). 

Восени 1942 німецькі війська зайняли велику частину Кубані і Північного 

Кавказу, проте після поразки під Сталінградом були вимушені відступити із-за 

загрози оточення. У 1943 радянському командуванню не вдалося ні замкнути 

німецькі частини на Кубані, ні нанести їм рішучої поразки: танкові частини 

Вермахту (1-а танкова армія) були виведені з Кубані в Україну в січні 1943, а 

піхотні (17-а армія) були вивезені з Таманського півострова до Криму в жовтні. 

Реальна і передбачувана співпраця з окупантами послужила причиною 

депортації ряду народів Північного Кавказу до Сибіру і Казахстану. 

 

Битва на Курській дузі або Курська битва, що тривала з 5 липня по 23 

серпня 1943 року, є однією з ключових битв Другої світової війни. У радянській 

історіографії прийнято розділяти битву на три частини: Курську оборонну 

операцію (5-23 липня); Орловську (12 липня - 18 серпня) і 

Бєлгородсько-Харківську (3-23 серпня) наступальні операції. 

 

Білоруська операція 1944 (Операція «Багратіон»)— одна з найбільших 

наступальних операцій Радянської Армії в роки Другої Світової війни. 

Проведена 23 червня — 29 серпня 1944 в Білорусії військами 1-го 

Прибалтійського фронту, 3-го Білоруського, 2-го Білоруського і 1-го 

Білоруського фронтів за участю частин 1-ї Польської армії, при підтримці 

авіації далекої дії, Дніпровської військової флотилії, білоруських та литовських 

партизанів. Задум Ставки Верховного Головнокомандування Радянської Армії 

полягав у тому, щоб силами чотирьох фронтів прорвати оборону противника, 

оточити і знищити його флангові (вітебське і бобруйське) угруповання, після 

чого ударами по збіжних напрямах оточити і знищити основні сили ворога на 

Схід від Мінська. 

 

Битва за Берлін — остання великомасштабна операція радянських військ у 

Другій світовій війні на східному фронті, у ході якої солдати Червоної Армії 

захопили столицю Німеччини і поклали кінець війні в Європі. Операція 

проходила 23 дні — з 16 квітня по 8 травня 1945 р, протягом яких радянські 

війська встигли просунутися на захід на відстань від 100 до 220 км. Битва за 

Берлін була закінчена штурмом Рейхстагу, але поодинокі бої траплялися до 8 

травня. 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1942
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1942
http://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1943
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1942
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1943
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1942
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=17-%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1943
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1944
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3
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Міста-герої Великої Вітчизняної війни 

   Місто-герой — почесне звання, яке було надано 12 

містам і одній фортеці в СРСР та одному місту в Югославії 

(зараз у Словенії). Це звання їм присвоєно після Великої 

Вітчизняної війни 

 

 

1. Ленінград — з 1 травня 1945 (підтверджено 8 травня 1965)  

2. Одеса — з 1 травня 1945 (підтверджено 8 травня 1965)  

3. Севастополь — з 1 травня 1945 (підтверджено 8 травня 1965)  

4. Сталінград — з 1 травня 1945 (підтверджено 8 травня 1965)  

5. Брестська фортеця-герой — з 8 травня 1945 (підтверджено 8 травня 

1965)  

6. Київ — з 8 травня 1965  

7. Москва — з 8 травня 1965  

8. Керч — з 14 вересня 1973  

9. Новоросійськ — з 14 вересня 1973  

10.   Мінськ — з 26 червня 1974  

11.  Тула — з 7 грудня 1976  

12.   Мурманськ — з 6 травня 1985  

13.   Смоленськ — з 6 травня 1985  

 
  

 

 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1965
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1965
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1965
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1965
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1965
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1965
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1965
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1973
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1973
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1974
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1976
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1985
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1985
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Паради Перемоги 1945 року — Берлін, Москва, Берлін, 
Харбін 

 
Берлін, 4 травня 1945 р. 

9 травня 2010 року відбудеться святкування 65-річчя Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941—1945 рр. Першими військовими парадами можна 

вважати тріумфи в епоху Римської імперії — урочисте проходження військ на 

честь диктатора, консула або претора, котрий переміг противника. 

Мало кому відомо, що епохальних парадів 1945 року було чотири. 

Перший за значимістю, — безперечно, Парад Перемоги 24 червня 1945 р. на 

Красній площі в Москві. Ще три маловідомих паради були присвячені 

закінченню Великої Вітчизняної війни і перемозі об’єднаних націй у Другій 

світовій війні, розгрому гітлерівської Німеччини та імператорської Японії: це 

парад радянських військ 4 травня в Берліні — на ознаменування взяття столиці 

Третього рейху, парад радянських, англійських, американських і французьких 

військ 7 вересня в Берліні — на честь перемоги над Німеччиною і парад 

радянських військ 16 вересня в Харбіні — на честь перемоги над Японією. 

Парад радянських військ у Берліні 4 травня 1945 року 

Столиця Третього рейху здалася на 17-й день штурму. 2 травня о 15.00 

капітулювали рештки німецького гарнізону. 4 травня відбувся воєнний парад 

радянських військ Берлінського гарнізону, які рухалися урочистим маршем на 

площі поблизу Бранденбурзьких воріт і Рейхстагу. Солдати та офіцери йшли 

повз руїни будинків, перетворених гітлерівцями на опорні пункти. Вони 

марширували в тих самих гімнастерках, у яких штурмували столицю 

Німеччини. Вулиці міста ще димілися від пожеж. Приймав парад військовий 

комендант Берліна генерал М.Берзарін. 

 

Парад Перемоги Червоної армії та флоту в Москві 24 червня 1945 року 

23 червня 1945 р. у всіх газетах Радянського Союзу було опубліковано 

наказ Верховного головнокомандувача Й.Сталіна: «На ознаменування перемоги 

над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні призначаю 24 червня 1945 року в 

Москві на Красній площі парад військ Діючої армії, Військово-Морського 

флоту і Московського гарнізону — ПАРАД ПЕРЕМОГИ». Далі в наказі йшло 

розпорядження прийняти парад Маршалу Радянського Союзу Г.Жукову, а 

командувати парадом — Маршалу Радянського Союзу К.Рокоссовському. 
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За місяць до параду у війська було розіслано 

директиву Генштабу, відповідно до якої кожен 

фронт мав виділити для параду зведений полк 

чисельністю 1059 чоловік: п’ять батальйонів 

дворотного складу по 100 чоловік у роті (включно з 

36 прапороносцями при чотирьох асистентах-

офіцерах). У полку належало мати: шість рот 

піхоти, одну роту артилеристів, одну роту 

танкістів, одну роту льотчиків і одну роту зведену 

— кавалеристи, сапери, зв’язківці. Зведені полки 

повинні були прибути, маючи при собі 36 бойових 

знамен з’єднань і частин фронту, котрі найбільше відзначилися в боях, і 

захоплені в боях бойові знамена. 

Дата проведення Параду Перемоги визначалася часом, якого потребували 

швейні фабрики Москви — для виготовлення 10 тисяч комплектів парадного 

обмундирування для солдатів, а майстерні й ательє — для пошиття парадного 

обмундирування для офіцерів та генералів. 24 червня о 10.00 зведені полки 

фронтів на чолі з командуючими фронтами і всіма командармами були 

вишикувані на Красній площі. Порядок урочистого маршу визначався 

послідовністю розташування фронтів — від Північного Льодовитого океану до 

Чорного моря: Карельський, Ленінградський, 1-й Прибалтійський, 3-й, 2-й, 1-й 

Білоруські, 1-й, 4-й, 2-й і 3-й Українські фронти. Далі розміщувалися зведений 

полк Військово-морського флоту і парадні обслуги військ Московського 

гарнізону. 

Заступник Верховного Головнокомандувача Маршал Радянського Союзу 

Г.Жуков прийняв рапорт командуючого парадом Маршала Радянського Союзу 

К.Рокоссовського. Потім маршал Жуков виголосив стислу промову з трибуни 

Мавзолею. Після виконання Гімну Радянського Союзу, артилерійського салюту 

і триразового солдатського «ура» парад відкрили сорок юних барабанщиків — 

вихованців Московського військово-музичного училища. За ними під звуки 

військового оркестру урочистим маршем пройшли зведені полки фронтів (для 

кожного полку виконувався окремий марш). 

На чолі зведеного полку ВМФ — командир сил охорони водного району 

Головної військово-морської бази ЧФ віце-адмірал В.Фадєєв. Військові моряки 

представляли Північний, Балтійський і Чорноморський флоти, Дніпровську і 

Дунайську воєнні флотилії. 

На площі — спецрота дивізії військ НКВС СРСР імені Дзержинського. 

200 солдатів несли нахилені до землі бойові знамена розгромлених 

фашистських полків і дивізій. Під гуркіт барабанів знамена було кинуто до 

підніжжя Мавзолею Леніна. 

Урочистий марш переможців продовжили зведений полк Народного 

комісаріату оборони СРСР, парадні обслуги військових академій та училищ, 

Суворівського військового училища, війська Московського гарнізону — 

кавалерійська бригада, військова техніка. Тривав парад дві години. Завершив 

його марш зведеного тисячотрубного військового оркестру. 
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Парад Перемоги союзних військ у Берліні 7 вересня 1945 року 
Повернувшись до Берліна з Москви після Параду Перемоги, маршал 

Г.Жуков запропонував американському, англійському і французькому 

головнокомандувачам окупаційних військ провести в Берліні Парад Перемоги 

союзних військ. Пропозицію було прийнято. Парад вирішили приурочити до 

закінчення війни на Тихому океані і провести його поблизу Рейхстагу та 

Бранденбурзьких воріт. Приймати його мали головнокомандувачі військ 

Радянського Союзу, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів, 

Французької Республіки в Німеччині. Союзна комендатура визначила дату 

параду — 7 вересня 1945 р. Від кожної союзної нації мав брати участь зведений 

полк чисельністю тисяча чоловік і бронетанкові частини. 

Напередодні цієї події союзні 

головнокомандувачі несподівано повідомили, що 

не зможуть бути присутніми на параді і 

надсилають своїх повноважних представників. 

Тому приймав парад маршал Радянського Союзу 

Жуков, а командував ним англійський генерал 

Нейрс. На трибуні, окрім Жукова, були 

представники головнокомандувачів окупаційних 

військ США, Великобританії, Франції, а також 

радянські й іноземні генерали. 

Парадні обслуги очолив зведений полк 248-ї стрілецької дивізії (під 

командуванням Героя Радянського Союзу підполковника Леньова), яка 

штурмувала Берлін. Солдати й офіцери були одягнені в польову форму, з 

автоматами ППШ на грудях. За радянським полком ішов французький зведений 

полк 2-ї піхотної дивізії на чолі з полковником Плесьє. Французи виставили в 

парадній обслузі тисячу солдатів свого берлінського гарнізону: французькі 

партизани, альпійські стрілки і колоніальні війська (африканці та зуави). 

Зведеним полком 131-ї британської піхотної бригади командував полковник 

Бренд. По берлінській бруківці промарширували солдати Дерхемського, 

королеви Великобританії, Девонширського піхотних полків та британських 

ВПС. Зведений полк американських парашутистів із 82-ї авіадесантної дивізії 

очолював полковник Тукер. 

Колону бронетехніки відкрили 24 танки і 30 бронемашин англійської 7-ї 

танкової дивізії. За англійцями йшла французька колона — 6 середніх танків, 24 

бронетранспортери і 24 бронемашини 3-го єгерського полку та 1-ї 

бронетанкової дивізії. Далі — колона американських 32 танків і 16 бронемашин 

із 16-ї мотомеханізованої кавалерійської групи. Загальне захоплення викликали 

52 танки ІС-2 із 2-ї гвардійської танкової армії. Командував зведеним танковим 

полком Герой Радянського Союзу генерал-майор Т.Абрамов. 

Парад Перемоги радянських військ у Харбіні 16 вересня 1945 року 
Радянський Союз, виконуючи зобов’язання перед союзниками, оголосив 

8 серпня 1945 р. війну Японії. Усього через 24 дні японці зазнали поразки, і 2 
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вересня 1945 р. на борту американського лінкора «Міссурі», який стояв на 

рейді Токійської затоки, відбулося підписання Акту про беззастережну 

капітуляцію Японії. Ще 12 серпня уряди США і СРСР прийняли узгоджене 

рішення про призначення генерала Д. Макартура верховним 

головнокомандувачем союзних військ на Далекому Сході. Через два тижні 

Раднарком СРСР призначив генерал-лейтенанта К. Дерев’янка представником 

Верховного головнокомандувача при генералі Д.Макартурі. 

На борт лінкора «Міссурі» були доставлені 

повноважні японські представники, і генерал 

Д.Макартур від імені союзних націй прийняв 

капітуляцію збройних сил Японії. Потім свої 

підписи поставили представники союзних націй: 

США, Китаю, Великобританії, СРСР, Австралії, 

Франції, Голландії, Нової Зеландії, Канади. 

Професійний розвідник, українець Кузьма 

Дерев’янко очолював розвідвідділи округу та 

фронту, штаби армій. Уродженцю Черкащини 

випала честь від імені Радянського Союзу поставити останню крапку в Другій 

світовій... 

З нагоди перемоги над Японією в місті Харбін (Китай) відбувся 

військовий парад радянських військ. Командував парадом командувач артилерії 

1-ї окремої Червонопрапорної Далекосхідної армії генерал К.Казаков. Приймав 

парад командувач цієї армії, двічі Герой Радянського Союзу генерал 

О.Білобородов. Воїни були одягнені в польову форму. У параді брали участь 

піхотинці, артилеристи, танкісти. Відкрили військовий парад піхотинці 300-ї 

Харбінської стрілецької дивізії. За ними — артилерійські тягачі везли 122-мм 

гармати, інші гармати; танки і САУ замикали парадні колони. 

Всі чотири паради доленосного 1945 року збережуться в пам’яті вдячних 

нащадків. 
 

Письменники-учасники Великої Вітчизняної війни 
Героїчна робота поетів України на фронтах Великої Вітчизняної війни і в 

тилу збільшувала бойову енергію народу, зміцнювала його волю до боротьби.  

У роки війни поети та письменники України були з народом на 

найрізноманітніших ділянках його праці. Їх голос лунав на сіх шляхах і 

роздоріжжях війни. Робота в редакціях газет, виїзди до військових частин і на 

передній край на фронтах, участь у підпільній боротьбі на території, захопленій 

окупантами, рейдах партизанських загонів - уже цей далеко не повний перелік 

дає уявлення про масштаб і розмах письменницької участі у війні.  

Більшість письменників з першого по останній день війни були на фронті. 

Йшли разом з армією гіркими шляхами відступу, брали участь у наступі, у 

визвольному поході в Європу, у остаточному розгромі ворога.  
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В рядах Червоної Армії перебували Микола Бажан, Іван Вирган, Сергій 

Воскрекасенко, Сава Голованівський, Іван Гончаренко, Любомир Дмитренко, 

Петро Дорошко, Степан Крижанівський, Андрій Малишко, Ігор Муратов, Іван 

Нехода, Леонід Первомайський, Микола Рудь, Михайло Стельмах, Микола 

Упеник, Павло Усенко, Микола Шеремет, Антон Шмигельський.  

В армійських дивізійних газетах з'являються твори молодих поетів-

фронтовиків Андрія М'ястівського, Олександра Підсухи, Василя Швеця, 

Ярослава Шпорти, в партизанській пресі - Платона Воронька.  

Виїздили на фронт, виступали по радіо та на різноманітних зборах поети, 

які працювали в тилу, - Максим Рильський, Павло Тичина, Володимир Сосюра, 

Микола Терещенко. Вони жили життям народу, широкий резонанс мало їхнє 

художнє слово.  

Як відомо, давній вислів “Коли говорять гармати, музи мовчать” в історії 

людства інколи не підтверджується. Так було в роки Великої Вітчизняної війни. 

Ревли гармати, гуркотіли танки, йшла в атаку піхота, горіли міста і села, на 

землю прийшло тяжке лихоліття. У цей різний час з особливою виразністю 

розкривається роль палкого письменницького слова. Вражаючої сили 

набувають яскраві публіцистичні виступи. Щиро, натхненно звучить мужня і 

ніжна поезія.  

Літераторів старшого покоління зобов'язали залишатися в тилу. Серце 

кожного з них було з фронтовиками. Філософське осмислення буття людини в 

жорстоких умовах війни, оптимістичне життєствердження звучало в рядках 

віршів П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана, А. Малишка та багатьох інших.  

Переважна більшість письменників була в ті роки в діючій армії. Працюючи в 

редакціях армійських та дивізійних газет, вони ділили з бійцями всі труднощі й 

безпеки війни. Багато хто з них не повернувся з фронту.  

Роздуми, враження, мрії й сподівання бійців віддзеркалюються у віршах, 

які часто писалися при світлі каганця в землянці. У цих віршах відтворюється 

весь спектр відчувань, думок і настрої людини з автоматом в руках.  

Л. Первомайський у своєму листі написав: “Можливо, перебільшенням 

було б сказати, що слово вело солдатів на бій, але не підлягає сумніву, що воно 

йшло в одній лаві з солдатами і не лише їм додавало сил, але й від них черпало 

свою силу.”  

У роки війни поети і письменники України підтримували народ своїм 

словом. Багато з них були серед фронтовиків, багато з них так і не повернулись. 

І в тилу і на фронті вони душею були з народом.  

Їхнє слово придавало народу мужності, хоробрості, віри і надії.  

Київська область у Великій Вітчизняній війні 
 За даними Надзвичайної комісії зі встановлення і розслідування злочинів 

німецько-фашистських загарбників, жертвами масового терору на київській 

землі стали 236 400 мирних жителів, які опинилися на окупованій території з 

1941 по січень 1944 року. Але мартиролог жертв мирного населення значно 

більший, якщо врахувати десятки тисяч земляків ,знищених на чужині, 

«остарбайтерів», замучених у концтаборах і гетто. 



20 
 

 Майже 930 днів тривала на Київщині темна ніч німецько-фашистської 

окупації. 

 Гітлер неодноразово заявляв, що Україна має забезпечити  достаток 

Великій Німеччині, при цьому необхідно позбавитися місцевого населення, 

колонізувати територію. За планами загарбників на місце українців, інших 

громадян України мали переселитись 25 млн. німців, румунів, угорців. 

Передбачалось створення восьми окремих районів, заселених виключно 

німцями. З перших днів окупації проводився масовий геноцид, тобто 

організоване і послідовне знищення мирних громадян. 

 Фашисти використовували пастки, облави, в тому числі на жінок з дітьми, 

неповнолітніх, хлопчиків і дівчаток, людей похилого віку. Ніякі життєві 

обставини до уваги не бралися. 

 У знищенні мирного населення активну участь брали таємна польова 

поліція, охоронна поліція, жандармерія. Майже повсюдно німці застосовували 

тактику «випаленої землі» - спалення населених пунктів, знищення жителів, 

пограбування майна. 

 Під час окупації сільськими управами області видавалися розпорядження, 

де вказувалося старостам про застосування смертної кари до жителів сіл: 

«Якщо не будуть виконуватися поставки худоби та інші поставки, то щонеділі 

буде повішено 5 осіб на село, а також у майбутньому всі ті, які 

переховуватимуть у себе партизанів або будуть доставляти їм їжу в ліс, негайно 

будуть розстріляні». 21 листопада 1943 року у Васильківському районі німці 

розстріляли п’ять мирних жителів за саботаж вказівок німців. 

 В грудні 1941 року гестапівці замучили і розстріляли активістів 

Баришівського району, тілі яких було закопано в силосній ямі. 

 19 грудня 1942 року у  селі Перемога Баришівського району карателі і 

поліцаї зігнали до хат усіх односельців, забивали їх, розстрілювали і 

підпалювали. 

 З перших днів окупації Броварського району гітлерівці намагалися 

встановити «новий порядок». Знущання, катування, погрози і переслідування – 

ось методи, за допомогою яких вони діяли. Багато славних синів і дочок землі 

броварської загинуло від тортур. 

 Абсолютна  більшість українців, громадян інших національностей, які 

проживали чи опинилися у цей час на окупованій території, чинили 

відчайдушний опір гітлерівцям. Форми протистояння були різними: участь у 

партизанських і підпільних організаціях, масове невиконання розпоряджень 

окупаційних властей тощо. Так, населення Фастівського району саботувало збір 

урожаю, приховувало від окупантів зерно, худобу, зривало постачанні 

продуктів для гітлерівської армії і рейху. У німецьких документах того часу  по 

Фастівському району значилося: «Заарештовано і страчено комуністів за 

саботаж та підривну роботу».  

 У березні 1943 року у с. Раска Бородянського району було проведено  

каральну експедицію начебто зі знищення партизанів. Ортскомендант 

Бородянки Валлізе свідчив: «Одразу було поставлено завдання таким чином, 

що немає необхідності поводити якусь перевірку, а треба знищити цілком і 
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повністю все село». Що й було зроблено. Село спалили, а його мешканців – 613 

осіб, у тому числі 120 дітей – стратили. 

 У Іванківському районі вдалося встановити імена 932 осіб, яких фашисти 

жорстоко закатували, розстріляли і спалили. 

 З перших днів вторгнення окупантів у Кагарлицькому районі розпочалось 

масове знищення мирного населення, в першу чергу комуністів, євреїв, 

активістів. У січні 1943 року гестапівці заарештували і стратили працівників 

підпільної друкарні . 22 січня 1943 року – трагічна дата для кагарличан. Цього 

дня гестапівці перетворили міський парк у кладовище. За два дні вони 

розстріляли 378 мирних жителів, з них 49 дітей. 

 10 березня 1943 року на території селища Кодра  Макарівського району 

відбувся бій партизанського з’єднання Ковпака з фашистами. Після бою 

фашисти дощенту спалили селище, а всіх жителів, включаючи жінок і дітей, що 

не встигли піти з партизанами. У селі Бишів Макарівського району 15 жовтня 

1943 року була здійснення каральна операція фашистів над митними жителями. 

Двадцять чотири мешканці окупанти живими вкинули у криницю, а потім 

закидали гранатами. 

 У Миронівському районі воєнне лихоліття забрало 597 чоловік і жінок: це 

мирні жителі, які були розстріляні фашистами, загинули на німецькій каторзі, 

вбиті під час бомбардувань, підірвалися на мінах, снарядах. З Миронівки 

забрали кілька єврейських сімей, що не евакуювалися, вивезли в Богуслав і всіх 

– і місцевих, богуславських, і звезених з інших місць, майже 800 осіб – 

неподалік Богуслава також розстріляли. 

 Жахливі дні окупації  Обухівського району. Хвиля терору прокотилася 

влітку 1943 року. В ніч на 1 липня в урочищі Розкопана каральна експедиція 

гестапо розстріляла понад півтисячі осіб – переважно старих жінок, дітей – всі 

вони загинули страшною смертю: ще напівживих людей присипали землею, 

немовлят виривали з рук матерів, видали в яму і там пристрілювали. Стогін 

стояв над яром. Після цього урочище Розкопана в народі називають 

обухівським Бабиним Яром. 

 У м. Переяслав-Хмельницький за зв’язок з партизанами були розстріляні 

робітники держмлина, колгоспники та комуністи. А 20 вересня 1943 року 

фашисти зігнали на монастирський двір понад 300 мирних жителів і 

розстріляли. Ще один жахливий злочин учинили гітлерівці на місцевому 

кладовищі 7 жовтня 1941 року, де закатували понад 700 осіб єврейської 

національності. 

 У місті Ржищів лютий ворог палив хати, грабував і вбивав невинних 

людей. У серпні-вересні 1941 року в приміщення церкви гітлерівці замордували 

понад 1500 мешканців. 

 14 грудня 1943 року в шести хатах села Антонів Сквирського району було 

спалено 14 сімей односельчан за підозрою у зв’язках з партизанами. Всього в 

селі німці знищили 49 мирних жителів, серед них були діти. 

 За час окупації Чорнобильського району німці спалили села: Крива Гора, 

Ладиженці, Теремці, Красне, більшість мешканців цих сіл було знищено. У 
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місті Чорнобилі окупанти розстріляли понад 500 місцевих жителів, імена яких 

встановити не вдалося. 

 Квітуча київська земля була перетворена вандалами на пустирі та 

згарища: повністю або частково було зруйновано 213 населених пунктів, 

спалено 75 тисяч дворів селян, десятки тисяч різних будівель та хат. 

 Зберігати пам’ять про славних наших співвітчизників , ніколи не забувати 

про них, хто ціною свого життя здобув Велику Перемог і забезпечив мирне 

творче життя прийдешнім поколінням, - святий обов’язок  всіх, хто живе 

сьогодні. 

 Така страшна інформація потрібна нам, живим, щоб наші діти, онуки, 

наступні покоління знали, якою дорогою ціною дісталася нам Перемога над  

найтемнішою силою в історії людства – фашизмом. 

 Так вклонімося пам’яті загиблих, закатованих в гестапо, гетто, 

концтаборах, страчених, спалених і розстріляних окупантами мирних жителів 

нашої області. 

 Поставимо свічки перед образом Божим і помолимося за їхні душі… 

 

Партизанський рух на Київщині 
Однієї з найважливіших складових боротьби з загарбниками був 

партизанський рух. ЦК КП(б)У і місцеві підпільні організації велику увагу 

приділяли зміцненню діючих і створенню нових партизанських загонів, 

забезпеченню їх кадрами й озброєнням. На виробництво партизанського 

озброєння і спорядження восени 1941 р. переключився ряд підприємств 

Харкова, була створена спеціальна лабораторія по розробці і виготовленню  

різних систем і ручних гранат, виготовлялися портативні короткохвильові 

радіостанції.  

Військові ради фронтів і армій, що діяли на Україні, установлювали 

безпосередні зв'язки з партизанськими загонами і диверсійними групами 

прифронтових районів, допомагали їм зброєю і спорядженням. 

З метою посилення військового керівництва партизанськими загонами в 

прифронтовій смузі і координації їхніх дій з частинами Червоної Армії при 

військових радах фронтів восени 1941р. стали створюватися спеціальні 

оперативні групи. 

  Бойові дії партизанських загонів у тилу ворога почалися відразу ж після 

вступу загарбників на українську територію. На Київщині влітку і восени 

1941р. діяло більш 20 партизанських загонів, що нападали на обози, штаби 

тилових частин і невеликі гарнізони. Особливо відрізнився загін під 

командуванням І.Ф.Боровика. Несучи великі втрати, загін зробив 700 - 

кілометровий рейд по території Київської, Житомирської, Чернігівської і 

Сумської областей. 

Сміливі рейди проводили в липні - серпні 1941р. у прифронтових районах 

київські загони. Свої дії вони погоджували з операціями Червоної Армії і 

добивалися успіху, знищуючи ворожих солдатів і техніку. Однак у грудні 

1941р. ці загони були розбиті. 
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 У лівобережних районах київської області діяв Броварський загін під 

командуванням Г.Н.Кузьменко та  А.М. Светличного, що нараховувало близько 

170 членів. У вересні 1941р. вони звільнили 900 військовополонених. 

Понад 30 боїв у тилу ворога провів з липня по вересень 1941р. Київський 

партизанський загін " чи Перемога смерть" під командуванням С.П.Осєчкіна.  

Партизанські загони Київщини вже в 1941 р. провели понад 450 боїв, 

знищивши 5600 гітлерівців і багато техніки. У Київській області протягом 

другої половини 1942р. кількість загонів збільшилося в 8 разів, а загальна 

чисельність партизанів у них збільшилася до 6600. 

 
  

Державний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" 

     Державний музей-заповідник 

«Битва за Київ у 1943 році» — музей 

присвячений Київській стратегічній 

наступальній операції 1943 року. 

Підпорядкований управлінню культури 

Київської обласної державної 

адміністрації. 

Розташований на околиці села 

Нові Петрівці Вишгородського району 

Київської області. Директор — Іван 

Петрович Вікован. 

Створений музей постановою Ради 

Народних Комісарів України і ЦК 

ВКП(б) "Про створення музею-

заповідника «Поле битви за Київ»" 

№ 425 від 20 березня 1945 року. За час існування його відвідало більше 10 

мільйонів чоловік з 85 країн світу. 

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;  

 Пам'ятник-музей визволителям Києва;  

 Діорама «Битва за Київ. Лютізький плацдарм 1943 рік.»  

 меморіальний комплекс в центрі села Нові Петрівці;  

 Музей-діорама площею 1100 метрів, в якому знаходяться експозиційні 

зали і експонується полотно діорами.  
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http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
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Експозиція музею розповідає про події осені 1943 року, форсування Дніпра і 

створення Лютізького плацдарму, хід Київської наступальної операції. 

В фондах музею є археологічні, етнографічні, фалеристичні, нумізматичні 

збірки, вироби художнього промислу, твори живопису, скульптури, фото і 

документи часів Великої Вітчизняної війни. 

В музеї постійно створюються стаціонарні та пересувні виставки. 

На території музею щороку відбувається ряд акцій по вшануванню пам'яті 

героїв Битви за Дніпро, мітинги, зустрічі ветеранів, прийняття присяги тощо. 
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