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л 0 СВ1Д ДОСЛЩЖЕННЯ ВШСЬКОВОГО ПОХОВАННЯ У СЕЛ1 
ДОЛИНСЬКЕ МЕЛ1ТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

У 2010 рощ наш гурток «Пошук» Центру туризму та 
краезнавчоТ творчост! мюта Мел1тополя вивчав подп Велико!' 
В|тчизняно1 вшни на територй' нашого краю i намагався роз1братися в 

nirraHHi про чисельнють втрат особового складу Червоно'У Армп пщ час 
|Иел 1 топольськоУ  наступальноУ операщУ (26.09. - 05. 11.1943р.). Справа в 
тому, що цифри, я и  наводяться в р1зних джерелах, р1зняться М1Ж собою 
часом дуже суттево. Так росшський сайт “Pobeda.ru” визначав кшьюсть 
загиблих та пропалих безвюти у 42 тисяч1 700 чоловж i ще 150 тисяч 
поранених [1]. Меркулова Н.В. на сайп mdpu.org.ua Мелггопольського 
державного педагопчного ушверситету навела число втрат - 198 тисяч 
749 чоловж  без подшу Ух на вбитих, пропалих безвюти та поранених [2]. 
«За победу в мелитопольской наступательной операции народам нашей 
страны пришлось заплатить очень высокую цену. Она унесла более 200 
тысяч человеческих жизней...», - писала мюцева газета 28 жовтня 2010 

року [3].
Шукаючи вщповщь на це питания, ми випадково натрапили у 

всесвггаш мереж1 на прохання Миколи Авдж1, мешканця мюта 
Мар1уполя, допомогти визначитися з мюцем поховання його дща, Дагл1 
I eoprin 1вановича, який загинув у жовтш 1943 року пщ Мелгеополем. 
Микола зазначав, що шформащю Bin взяв на carni obd-memorial i що 
писар у документ про втрати деюлька раз1в по-р1зному написав назву 
села (IpraHi, 1оганесруль, 1огансеруль) [4] i просив пщказати, як воно 
називаеться в наш час. Не було шяких сумн1в1в, що мова йде про наше 
Долинське, яке у довоенш часи було меноштською колошею 
1оганнесруе.

У нашому розпорядженш на той момент був диск з паспортами 
^  Фотограф1ями братських могил, що знаходяться на територ11 

Л1топ°льського району. Цю шформащю надав нам Дяченко Серпй 
°Рович, тодппн1Й директор Мел1топольського районного центру з 

ХоРони культурно!' спадщини i туризму. Тому здавалось, що допомогти 
л,0ДИщ в ц розшуках буде не дуже складно. Ми зб1льшили фотограф1ю



братськоУ могили з села Долинське на екраш монУтору i почали шукатц 
щнзвшце Дагль Та на наш подив серед 252 прпвищ, що булц! 
викарбуваш на трьох дошках з рожевого мармуру, Дапп був вщсутшм.

Ця обставина спонукала нас бшыи детально зайнятися 
вивченням ще'У братськоУ могили. У nacnopri на пам’ятник була коротк9 
1сторична довщка, у яюй вказувалося, що в жовтш 1943 року в боях ;а I 
село загинуло 52 радянських во'Уни, яких поховали неподалнс ei t I 
будинку середньо'У школи. У 1974 poui за ранениям м1ськвиконкому 
сюди ж були перепоховаш рештки 17 во'Ушв з села Удачне та 39 во'Ушв ,1 
села Ромашки i Ух загальна юльюсть склала 108.

Тепер необхщно було переглянути список безповоротних втрат, 
з якого Микола Авдж1 отримав вщомосп про свого дща. Цей документ 
розмнцено на росшському caini «ОБД МЕМОРИАЛ. Поиск погибших! 
воинов». Знайти його було не важко. BiH був складений писарем 3471 
стршецько'У див1зн 19 листопада 1943 року i мктив даш на 140 бшшв| 
двох полюв, що загинули в наших теренах впродовж мюяця бо'Ув. Серед 
них 43 во'Уна (у тому чис.'Н i Дапп) значилися похованими «в братской! 
могиле около лесопосадки ж. дор. идущей с Мелитополя 1км от с I 
Иргани сев. окр.».

При пор1внянш цього списку з тим, що нанесений на| 
мармурових плитах стало очевидно, що то i е та сама могила, бо з 43-х I 
прпвищ бшц1в 29 (хоча i3 деякими неточностями у шпцалах та окремих! 
буквах) все ж таки нанесет на пам’ятнику, а 14 (i Дапп теж) вщсутш I 
Ймов1рно, помилка сталася вже в повоенний час, коли вщбувався! 
масовий благоустрш вшськових поховань i списки з Уменами загиблих! 
надходили з Москви кшами. А тод1, у 1943 poui, шсля визволення! 
нашого краю вщ ворога, фронт шшов д ат , залишивши в тилу масу| 
без)менних пагорб1в над братськими могилами.

Тепер настав час помилку виправити i ми вщправились ) |  
вшеьккомат, аби з ’ясувати, якими списками користувалися, кол'1! 
виготовляли пам’ятш дошки для села Долинське i з проханням нанести! 

14 «загублених» пр1звищ. Та у вшськкома™ прашвники 16 вщд1Я'| 
оеобливоУ защкавленосп не виявили, сказали, що списками загиблИ'1 
давно т х то  не займаеться i звщки взялися помилки на дошках вони i,e I 
знають. А военком MicTa пояснив, що змши у написах можна вносит11 
ильки шсля отримання офщшного шдтвердження з Ц ен тр ал ь н о 1 ° | 

ap xiey  M inicrepcTBa оборони РосшськоУ ФедерацГУ, скрш леноГ1!

чаткою щеУ установи i порадив звергатися у Подольськ особисто. Це 
« в е л о  ДО того, що на наш запит з apxiey через чотири мюящ

При . сад1ЙШла вщповщь, що наше питания потреоуе вивчення велико1 
;л ь К 0 С Т 1 документ!в i здшснюеться на платнш o c h o b i. 1ншими словами, 
нашим краезнавчим гуртком, який не мае шякоУ юридичноУ ваги, н1хто 

не хоче сшвпрацювати. Лише шсля того, як запит вщправив голова 
рдетх1Т0П0ЛЬСЬК01 районноУ сгплки ветеран i в Леонщ Олексшович 
Коваленко, з Подольська надшшла вщповщь, що 13 з 14-ти воУшв 
д 1Йсно похован1 у сел1 Долинське, а один (Бурцев Михайло Григорович) 
до списку вбитих потрапив помилково, бо шсля того бою залишився 
„сивий. Листування з Центральним apxieoM МО РФ тривало загалом 
бшьше року.

Тепер, на гпдстав! цдеУ довщки, вшськкомат Mir дати 
р озп орядж енн я у сшьську раду про внесения змш у список похованих i 

ми передали УУ вшськовому KOMicapy.
Та яке ж було наше здивування, коли, побувавши у 

Долинському у к в т и  2012 року, ми побачили оновлеш списки i частина 
пр1звшц бшщв, що ми на них подавали запит у apxiB, вже була занесена 
до них! Оновленими виявилися списки i на сусщшх могилах у селах 
Кирпичному i Новому. Тшьки тепер стало зрозумшим, що справа була 
зроблена до черговоУ р1чнищ свята Перемоги ще до нашого першого 
визиту у вшськкомат, а коли ми прийшли туди наприкшщ квппя 2011 

року, роботи в цьому напрямку вже велися.
У мюцевш cuibpafli нам показали документ з вшськкомату, за 

яким було рекомендовано дописати на мемор1альшй дошщ пр1звища 
лпстьох з тринадцяти бшщв, що на них прийшла довщка з Подольська. 
В результат! такоУ «плщноУ сшвпращ» з вшськкоматом червоноармшця 
Щербину Григор1я Григоршовича так i не внесли на мемор1альну дошку 
(хоча на нього пришило пщтвердження з apxiey), а Бондарев Олександр 
Акимович так i залишився Бондаренком А.А., до того ж записаним 
ABini.

У той час, поки велося листування з центральним вшськовим 
аРХ1вом Pocii, ми продовжували дослщжувати документи, намагаючись

06 ж таки з’ясувати, хто з загиблих Mir бути дшсно похований у Ц1Й 
М0ГИЛ'. а чиУ привита потрапили до списку випадково.

Иа сайт! МЕМОР1АЛ була знайдена облжова картка 
кового поховання у семи Долинське, у яюй було зазначено 124 (!)



пргзвитца, !м’я та по батьков! во'йпв, яю, начебто, були тут поховащ 
Довелося весь цей список перев1ряти через ОБД МЕМОР1АЛ, кр!м того 
перев1рити i eci 264 прпвища, що нанесен! на мемор1альнш criiii 
братсько! могили у ceni Долинське. I ось що вдалося з’ясувати:

1. На мемор!альшй дошщ нанесен! 40 щ пзвтц односельц;в 
мешканщв Долинського, Ромашок та Удачного, як! загинули на pisunx 
фронтах вшни i не можуть бути похованими тут.

2. Ще на 50 пр!звищ комп’ютер не видае шяко! шформацп чи 
через те, що нанесен! вони з помилками, чи через те, що не eci списки 
безповоротних втрат вщскановаш i викладеш на сайт! obd-memorial.

3. Зпдно документов сайту випадково на мемор!альну дошку в 
Долинському потрапили:

-чотири рядових 182-го запасного стршецького полку 
Ганопольський, Гаврилов, Гуджаб!дзе, Угрихар!дзе, вбит! ще 30.09.1941 
у с. Дармштадт (Ромашки);

- рядовий Вшько А.М., мешканець с. Вознесешвка (338 
кав.полк), вбитий 14.09.1941 у с. Мар!енфельд (МарТвка);

-сержант Гелашвш  Г.М. (257 сд), убитий 21.10.1943 p. i 
похований у с. Данило-1вашвка;

-рядовий Ншолаенко Д.П. (347 сд), убитий 17.10.1943 p. i 
похований у с. Данило-1ван!вка;

-мол. лейтенант Гиль I.M. (ЗЗГв.сд), убитий i похований yl 
с. Богдашвка В-Токмакського району;

- ст. сержант Калюжний П.С., убитий i похований у радгосш I 
«Мелггополь»;

- рядовий Коршенко А.Ф., пропав безв!сти у с. Данило-1вашвка; I
- сержант Одегов Д.1., убитий i похований у с. Чаплинка I 

Херсонсько'1 обл.;
- рядовий Седов С.П., убитий i похований в Мелкопол! у двор1!

школи;
- лейтенант Лаврентьев В.Ф., тд1рвався на MiHi i п о х о ван и й  УI 

с. Карлсруе Михайл!вського району;
- кап!тан Тимошенко A.I., рядовий Ткачов П.1., рядовий Обор31 

М.В. померли вщ ран у 259 медсанбато i похован! у с. Дачин*1 I 
Приазовського району;

-лейтенант Листопад С.К., вбитий 2 8 .0 9 .1943р I 
с. Блюмштейн;

-рядовий Варавва Кирило Свиридович потрапив у полон шд 
то п о л ем  17.10.1943р. i загинув там 10.02.1944р. (Шталаг-8С);

^ еЛ' .рядов! Варнавський П.Д., Каритаев М., Лавський Ф.В., Лящ 
Лишний Г.А., Щеткш 1.Ф. загинули i похован! у

С в!тло долинське,

- рядовий Скляров 1.Г. (248сд), убитий у с. Альтенау;
-рядовий Ситшков П.А. та сержант Чепурнов П.А. вбито

1 11 1943р. б!ля Турецького валу;
-старший сержант Безручюн В.В. (79 тбр), вбитий 26.10.1943р. 

похований у ceni Новомикола'шка;
- рядовий Сенченко С.С., вбитий у с. Дурлах;
- рядов! Дахш С.В., Жухш, Забава С.Г. загинули у с. Гуттерталь

(Кирпичне);
- рядовий Карачш Т.Ф. до списку убитих потрапив помилково,

залиш ився живий;
- рядовий Фокш С.1. (21 бед) 24.10.1943р. похований у братськш

могил! радг. «Мукомольний»;
- людина з щпзвшцем Фомшов може бути партизаном 

М елтшольського партизанського загону Фом1новим Олександром 
Олександровичем, який загинув 13.10.1943р. i похований на кладовищ! 
с. Шщаний.

Всього 35 загиблих.
Взагал! ж зпдно з тими списками, що потрапили нам на 04i на 

сайто ОБД-МЕМОР1АЛ, при зв!льненш трьох сш у цьому район; 
загижло:

-48 6 iftuiB 221-1 арм!йсько1 штрафно! роти б!ля с. Удачне 
23.10.1943р.;

-24  бшця 1166 сп 346 сд в ce.ii Удачне ( ...10.1943р.);
- 17 офщер!в-танк!стов та 30 сержантов та рядових танюстов

19-го танкового корпусу б1ля с.Дармштадг (Ромашки) 24-25.10.1943р.;
" 17 рядових та сержантов стршецьких полюв 19 танкового 

корпусу бшя с. Дармштадт (Ромашки) та 1оганесруе (Долинське)
• 10.1943р.;

jr  “ 24 сержанта та рядових 221 сд бшя с. Дармштадт (Ромашки)
10-1943р.;

Я “ 1 козак lO-'i кав. дивп!!';



- 9 otJriuepiB 257-i' сд бшя с. 1оганесруе (Долинсько| , 
23,24,25.10.1943р.;

- 44 сержанти i рядових 257-1 сд;
- 2 рядових 216 сд (Ыля села 1огаиесруе;
- 42 рядових 347 сд (у тому числ1 i Дагл! ГЛ.).
Всього разом 258 вшськових. I далеко не в и  i'x пр1зви1ца 

нанесеш на плитах у с. Долинське.
Тшьки тел я  того, як на сайп ОБД-Мемор1ал були знайлещ 

схеми розташування деяких братських могил (складеш восени 1943р.) в 
райош сел Долинське та Удачне, стало очевидним, що цифри з паспорта 
поховання у сел1 Долинському не вщповщають дшсност1, щ0 
перепоховуючи вопив, шхто не рахував i'x юлыасть, i що в щй могащ 
лежать останки значно бшьшо'1 юлькосп людей, н1ж 108 загиблих. 
А точну юльккть загиблих у цьому райош можна встановити лише 
отримавши з подольського apxiey eci списки безповоротних втрат тих 
вшськових частин, що брали участь у визволенш нашого краю.
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