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ПОДИ ВЕЛИКО! В1ТЧИЗНЯН01 В1ЙНИ НА ТЕРИТОРП
н о в о м и к о л А 1 в с ь к о 1 СШ ЬСЬКО! РАДИ

До складу НовомиколаТвсько\' сшьськоУ ради на початку червня
1941 року входили: с. Зеленчук, с. Маяк, с. Першотравневе,
с.НовомиколаУвка (центр сшьсько! ради) та створене на баз1 колишшх
менон1тських економш господарство «Соцземлеробство» (сьогодш
с.Тавр!я Весел1вського району).
Трудове, С идне, Швденне на той час були трьома вщцшеннями
сшьгоспколонп НКВС i мали окреме шдпорядкування.
В Новомикола!вщ проживало близько 2,5тисяч чолов 1к. На
територп села Д1я л и чотири колгоспи: «Ударник», «Восход», «Червона
з1рка» та «Леншська icKpa». В кожному к о л го ст був свш клуб та
б1бл1отека. В сел! Д1я л и чотири початков1 школи i «червона семир1чка».
В 1нших населених пунктах були лише початков! школи, а також клуби i
б 1блютеки.
Вщ початку вшни за 3 мюящ забрали на фронт Bcix, хто
тд л ягав мобijriчацit. Майже 700 чоловш в було мобш зовано з нашоТ
сшьради. Були й доброволып. Випускниця Новомикола!всько1 школи
Зша Веретельник т ш л а до военкома М елтотоля i рииуче заявила:
«Пошлггь мене на курси медсестер. Хочу захищати Батьювщину!».
Йшла косовиця, Bci були в степу, окр1м л 1тн1х людей i дггей.
Тому коли вшськкомат присилав «полуторку» в сшьську раду за
мобшзованими, вершники на конях мчали в степ з повщомленнями.
Часто з поля молодих х л о т и в та чоловш в везли на бричш прямо до
сшьради, а по'пм машиною на зал1зничну станцно. З.Т.Шипиленко
розповщала, що безпосередньо з поля колгоспу «Восход» машиною
забрали близько 15 колгоспншав, вони не встигли навпъ попрощатись з
рщними. Серед них був п в!С1мнадцятил1тн1й брат Григорш, який
пропав безв 1сти в боях щд Москвою [11].
Ус1х моб1л!зованих з Весел 1вського району та навколишшх cin
везли через Новомиколшвку
вулицями
Веселянською
(тепер
вул.Чапаева) i Рахман1вською (тепер вул. Комарова). 1нод 1 зупинялись

наПо 1ТИ коней, попиги, або залити води в рад1атор машини. Люди
виходили на вулицю, «проводили на вшну» чужих сишв, чоловпйв,
добрим
словом, п1снею та сльозами. За селом росла купка дерев
гледичй, односелыц назвали ix «вдовин1 дерева». Саме туди, за село,
б;гЛи Д1ТИ, йшли д1вчата, жшки, проводжаючи чолов!к1в на фронт,
д шсля Перемоги бшя цих дерев завжди збиралась д1твора - вони
п е р ш и м и зустр 1чали фронтовик 1в, б 1гли попереду повыомити дорослих.
у вшьну годину сюди приходили вдови, сшвали журливих niceiib,
п р о д о в ж у в а л и чекати, сподпвалися на повернення c b o ix ч о л о в т в [ 11 ].
Шсля косовищ почали рити окопи та протиганковий pie. Щоб
не пройшли ворож1 танки, p ie розм1ром 7x4 метра копали вщ
М о л о ч н о го лиману i аж до Дгппра. Быьше 6000 чолов(к населения м1ста
i району було мобЫзовано на буд1вництво оборонних споруд. Кожна
с1льська рада повинна була копати свою дшянку. Зранку колгоспники
на бричках Ухали за с.Маяк, до Чехограду (тепер с. Новгородивка),
Дармштадту (тепер с.Ромашки) копати pie. Працювали тут ш длтси,
д1вчата, Ж1нки та чоловши старшого вшу, яких не брали до вшська.
Копали вручну лопатами, довбали глину кирками. Спочатку грунт
вивозили бричками, а пот 1м виносили вщрами, носилками, вивозили
саморобними тачками. Носили землю навпъ минками. Декшька
стареньких жшок готували у великих казанах общ, а д 1ти 7-10 роыв
збирали cyxi гшля, траву. Фашистсью лпаки неодноразово скидали
бомби на знесилених важкою працею людей. В степу сховатися нще,
тому були i вбит 1, i покал 1чеш [ 1, с. 11 ].

Колгоспи вивозили сортове зерно, фураж, комбайни.
Комбайнери М. С. Житник, С. Г. Науменко i Д. Патлаха мали «бронь»,
тож вони за наказом разом з c b o im h комбайнами ви1хали зшпзницею на
ехщ. Трактори «Фордзони» колгоспи передали вшськовим. 1Шсть
В1тряк1в nanpHKinui вересня були спалеш. Частина докумснт1в сшьсько!'
ради 1 партшно '1 орган 1зацп знищувалася, а важлив 1 папери, наявн 1 rponii
в касах колгосп1в вивозили в М елпополь для евакуацп. Голова сшьради
га голови колгосп 1в з а м ’ями евакуйовувались на возах та «полуторц!».
Вони В1дпов1дали за евакуац 1ю тваринницьких ферм i супроводжували
^гада тварин. Шдлггки та д!вчата гнали череди кор 1в, телят, отари овець.
а спогадами О. В. Манжелш, якш тод 1 було 16 рок 1в, гнали скотину вщ
ХоДУ до заходу сонця. Зупинялись на невеликий перепочинок бшя
аВК1в та р1чок, щоб попити води та обмитись. Ноги були вкрай

розбип, бо йшли босошж. Так гнали череди аж за р1чку Дон, а там уже
передали якимсь уповноваженим [ 11 ].
Не Bci могли евакуюватись з малими дггьми, старими i хворими.
Быыш сть людей спод1вались на Червону Армпо. Та коли 1 8 -2 0 вересня
фашиста захопили Весел)вський район, люди втратили останню надпо.
Навчеш прким досв1дом попередшх десяти л iTb (св 1това вшна, змши
влади в 1918-1920рр., розкуркулення), селяни почали ховати продукта.
Кожна Ым’я ховала в кшькох ямах пшеницю, просо, горох, квасолю,
сушеш фрукта, солоне м'ясо та сало. Закопували документа, фотографп,
щнш peni.
4 жовтня ворож1 вшська зайняли п. Соцземлеробство та с.
Першотравневе.
5 жовтня 1941 року фашиста окупували села Зеленчук i Маяк та
сшьгоспколошю. Цього ж дня на захщшй околищ НовомиколаУвки
з ’явилися шмецьш розвщники на велосипедах, вони були переодягнеш
у радянську форму та питали росшською мовою: «Где военные?». За
розвщниками в село заУхали мотоциклкти, машини з солдатами. Вони
зразу ж почали вимагати молоко, яйця, ловили курей, поросят.
Примушували рубати дрова, носити воду для готування Тж1 [7, с.79-80].
Захопивши М елш ш оль i Мелиопольський район, окупанти
одразу встановили свш порядок. Попались арешти комушспв,
комсомольщв, члешв профспшок, людей без документов, поранених
вшськових, яю вщстали вщ сво'Ух частин i т. п.
В роки окупали на територп нашого села був концтаб 1р,
огороджений колючою проволокою. Тут утримувалися перюдично 30 150 чоловш: вшськовополонеш, б 1женщ без документе, nauii
односельщ. Bci вони потерпали вщ недоУдання, а поранен! ще й
страждали без медичного догляду. П.В. Глинська згадуе про те, що коли
T ao ip охороняли румуни, то жшки посилапи ;нтсй, яю кидали через
огорожу варену картоплю. 1ншого в них шчого не було. Румуни Д1тей не
вщганяли, але коли Ta6ip охороняли т м щ , вони боялися нав 1ть
шдходити. Фашиста знущалися з в’язшв пщ час допипв. Тих, кого
вщправляли до Мел1тополя, вже б1льше шхто не бачив. Полонених
примушували працювати, адже це була дармова робоча сила.
Окупащйна влада, спираючись на полщно з добровольц1в,
примусила людей
в 1дновити
господарство, щоб
забезпечити
продовольством i вшсько, i Фатерланд. Господарч! команди поставляли

матер1ал, поросят та iH. Все доросле населения i n a e i i b
iTKH працювали пщ наглядом: зас1вали поля, вирощували овоч1,
ц о г л я д а л и свиней. За невихщ чи сп 1знення на роботу карали, кидали в
к < ) н ц т а б ) р , розстршювали. Влшсу 1942 року на баштан1 встановили
с т о в п з перекладиною та зашморгом: щоб шхто не надумав красти
к а в у н и чи диш. Та попереду чекало ще страшшше: вивезення молод1 в
рабство. Рейхкомюар УкраУни Кох наделав розпорядження в округ
М е л п ' о п о л ь , в якому наказував Bcix «старше
15 роюв, незалежно вщ
CTaTi, закритим способом вщправити на роботи до Шмеччини»
с е л а п о с !в н и й

ni

[5, с. 145-146].
MaTepi ховали д1тей я к могли: в ямах, пщ см1ттям, соломою...
Жителька с. Маяк Л.К. Загной все ж и т т я була вдячна ветлкарю
Д .С .Х а л и м е н д и к у . BiH врятував п та багатьох шших, дав якусь мазь вщ
якоУ з ’являлись виразки. Та в « м сховатись неможливо. Першими
схопили Галю Чорну, Олю Стогн1й, M apiio Леваду, Галю Гавриленко i3
с. Зеленчук, з НовомиколаУвки - 1вана Согуля, B ip y Шкар, Над1ю Бачук,
Bipy Саржан та багатьох шших. Загалом пщ час OKynauii' з територ!У
сшьськоУ ради було вивезено майже 100 юнашв, д1вчат та молодих
жшок. Вони працювали на заводах i фабриках в Кельш, Мюнхен1,
Дрезден!, Нюрберз1 та шших М1стах, м1стечках, на фермах у 6ayepiB.
Довелося Ум тяжко працювати, а годували дуже погано. В середньому
давали 1-2 кг хл1ба на 5 дн!в. Сам хл1б був дуже поганий: з тирсою,
гнилою картоплею. 3 в ’язшв знущалися, тих, хто спробував тшати
катували до смерт1. Л.В. Глеба згадувала, я к одну польку зацькували
а!вчарками у e c ix на очах. Проте не e ci погано вщносилися до бранщв.
Колишш остарбайтери згадують, що деям т м щ , особливо жшки,
шдгодовували Ух [11].

К. В. Каштанова, жителька НовомиколаУвки, розпов1дала про
сво1 понев1ряння: «Отак i забирали: зайшли в дв1р, наставили автомати
на рщних, мене пщ руки, автомат в спину i вивели на вулицю. Посадили
на шдводу, разом з шшими, та й повезли в Мелггополь. На станцГУ
заштовхали в товарний вагон i повезли як скотину на захщ. Везли дуже
д о в г о , Уж. майже не давали. Померлих в1д задухи, чи в кого серце не
итримало - викидали не зразу, а пльки коли ставали десь б1ля л1су, чи
°ля. ПроУхали УкраУну, Польщу, иривезли аж у Кельн. Через декшька
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~ СМ Д1вчат' * ш ш ли на с х ь[1 ховаю чись. На другий день
ншець нам П1дказав куди краще йти, щ об не арештували.

Ми йшли люами, ши Jiicoei ягоди, пили воду з р1чки. Коли
проходили мимо nonie, Ули колоски, моркву, буряк. Та старались не
залишати шяких слццв. Д \ж е зморювались, бо були слаб!. Нам повезло,
caMi не знаемо чому. Коли нас спшмали, то не вбили, а выправили в
Ta6ip невеликого MicTa. Там ми працювали на фабрищ. Годували
бруквою, шпинатом. Я б Ух сьогодш i за rponii не Ула б, так вони Meni
спротивились. Жили в бараках, нари в три поверхи. Ta 6 ip огороджений
колючим дротом, висотою 4-5м.
Та нас жалши деяш ш м к е т , вони приносили в цех яюсь xap 4 i i
таемно нам давали. Шдгодовували. Каштанов Борис, мш чоловш, теж
працював на фабрищ, тут ми познайомилися. У к в т п у нас народилась
д1вчинка. А вже як боV приближались, нас погнали, ми ще не знали
куди. Звшьнили нас американцу за 2-3 кшометра вщ концтабору, де
спалювали людей. Ми вже бачили страшш ne4i i дим. Отак повезло, не
встигли спалить. Pi шил и йти шшки додому. В дорол з дитиною важко,
несли по черз 1. ГПдшшли до одного двору попросити води, вийшла
шмкеня. Так вона нас не пустила в дорогу, жили у неТ декшька тижшв
Вона порала дитину: купала, лшувала, пщгодовувала. Коли ми
набрались сил, i окр тл и , з1брала нас в дорогу: продукта, rapHi костюми
нам подарувала. А дитиш дала пелюшки, дитячий одяг, пустушки,
сосочки, бутилочки —у нас тедо ще такого не було. Нав 1ть дала нову
дитячу коляску.
Отак за Haiui муки на чужиш Бог послав нам допомогу. I дош
наша вижила. Як у нас е xopouii люди, так i в шмшв» [11].
В роки окупацп в НовомиколаУвщ д!яло комушстачне шдшлля.
До вшни тут працював ветлжарсм Д.С.. Халемендик. BiH мав в селi
авторитет - був гарним спещалштом i порядною людиною. Тому його
залишили для шдпшьноУ роботи. BiH був лщером пщшлля, знав
шмецьку мову, ввшшов в дов1ру та став старостою. В жовтш - груди'
1941 року шдпшьники налагоджували зв’язки. M o6ijibni партизансью
групи з 3-5 чоловж переховувались на покинутих хуторах на захщ в)Л
п.Соцземлеробства. 1м noTpi6Hi були i одяг, i продукти. Взимку 19-гроку з шмецького складу в НовомиколаУвщ вноч! було вивезено части н)
награбованого майна: кожухи, валянки, продовольство. Юнаки Микола
Лобода i Михайло Мясников, якими керував I. Ю. OxpiMemco, виконали
бездоганно вказ1вки кер1вництва. Операщю було добре сплановано
проведено, шмщ не знайшли Hi майна, Hi винних. Вони з а т д о зр и 11

д С Х а л и м е н д и к а , та йому якось вдалося повернута дов1ру фашист1в.
д ле наприюнщ л)та 1943 року вони знову арештували його,
М М.Хавера i радистку Галину Коваль. 1х тримали в TiopMi в
МеЛ1Х0 П0 л 1, катували. М.П. Гоман, яку запроторили в тюрму за невихщ
на роботу, бачила як 'ix везли на розстрш. Бшьше Hi кого не
арештовували, бо вони не видали [ 11 ].
К а н д и д а т кторичних наук, заступник директора Запорпького
о б л а с н о г о центру охорони культурно!' спадщини ЮЛ. Щур дослщжував
д 1яльшсть ОУН в Занор1зькш облаеп, зокрема в нашому райош. В
Н овом и кол аУ вщ був створений шдрайонний провщ на чол1 з 1.Молод1ем
_ « С о ш е н к о м » . До складу цього порайонного проводу входили два
сш ьсы си х осередки: у с. Константшпвка (на чол1 з агрономом
О.Ш евченком) та у с. НовомиколаУвка (на чол1 з I. Ротанчуком).
Н а ч а л ь н и к полщи НовомиколаУвки 1ван Молодш, медсестра На/ня
Артюхова, 1ван Ротанчук та шип розповсюджували лисивки, сприяли
молод! уникати вивозу в Шмеччину, вели культурно-просвиню роботу.
Фашисти викрили I. Молодая, та його хтось попередив, можливо нав!ть
Д.С. Халимендик. Йому довелось переховуватись. В 2011рощ ЮЛ. Щур
вщвщав НовомиколаУвку, зустр1вся з
дочкою
I.A. Ротанчука
H.I. Богдановою та з вихованцями гуртка «Юш краезнавщ» [15].
Чим ближче 3i сходу наближався фронт, тим дужче лютували
окупанти: розстршювали тих, хто ховався вщ рабства, спроваджували в
концтабори, кидали в тюрму за найменше порушення. Замучили до
смерт1 та вкинули в колодязь ciM чоловш: наших односельщв Семена
Лук яненка, Павла Па.'ия, жите;пв М елшш оля П.П. Суханова i
МЛ.Гаркушу та шших.
В с.Зеленчук розстршяли подружжя
Аболтусових з Новопилишвки, як\ прийшли до сво'Ух родич 1в. Всього на
територп НовомиколаУвськоУ сшьськоУ ради розстршяно 58 цившьних та
шйськовополонених. 1мена25 чоловш невщом1 [8 , с. 1].
В цей трапчний перюд справжнш подвиг здшснили шонери
. ГаРасенко та Саша Москаленко i3 с. Маяк. Пщ час шчного бою в
над М елтш олем був збитий радянський лггак. Та льотчикам
т_
врятуватись, вони якось добралися до протитанкового рову i
тл! _ , ^ а1ЛИСЬ'
т о п ч а к и випадково виявили Ух i майже два м кящ
в1д себН0СИЛИ 1М В0ДУ’ молоко, корж,, яблука, варивали шматочок Уж1
К
Нав1ть сво'Ум рщним Hi4oro не говорили, розумши, що

попередн 1х боях, були введен! 101 i частково 102 танков 1 бригади.
ризикують життям. Через мюяць шсля визволення хлопшв нагородили
рлибокий
вихщ танкового корпусу в тил противника i активш
медалями «За вщвагу» [11].
наступальш
д ^- 345 стршецькоУ ДебалыпвськоУ див1зй, яка з фронту, з с.
Бшьше двох т с я щ в йшла битва за Мел 1тополь. Територ1я
У д ач н о го
вступила
в б1й з фашистами на швденнш околищ села,
сшьськоУ ради розташована на захщ вщ MicTa i зашзнично? станци
фашиста пщ тиском вимуюенл були вщетупити i nami в 1йська пщ eenip
Мелггополь. Тому селяни потерпали вщ тиску фашистов, яю
закршились
в п1вденнш чаетшп села. [14, с. 11-13; 12, с. 94-96].
примушували дорослих i дггей копати окопи, транше!, ангари для
26
жовтня
шхотинщ i танюсги нанесли р!зкий удар i звшьнили
л1таюв, працювати в rocm rani i т. п. Та вс! з трепетом в душ1 чекали
о
д
р
а
зу
м
а
й
ж
е
всю
НовомиколаУвку.
Та в швшчно-захщнш частин1 села
визволення, хоча не знали чи залишаться живими.
зас1в п 1Х0 тний батальйон фашисив, який прикривав вщхщ ворога. Тут
Спочатку через Н ово м и ко лаУвку жандарми гнали людей i3
в щ б у в с я в а ж к и й бш, було дуже багато поранених i вбитих 1пхотилц 1в i
Мелггополя та навколишшх сш . TIotim почали виганяти i наших
танк1ст1в.
А Радянське 1нформбюро ще 25 жовтня повщомило про
односельщв. Йшли шшки, д 1тей везли на саморобних возиках, у кого
в
и
зв
о
л
е
н
н
я
НовомиколаУвки. 26 жовтня також було звшьнено с. Маяк, с.
вц ш л и корови - запрягали KopiB.
Зеленчук,
сшьгоспколошю
(тепер - с. Трудове), с. Першотравневе та п.
Ця евакуашя — шлях у невщомють, Bci плакали, боялись
С о ц з е м л е р о б с т в о [6 , с. 81-82; 10, с. 163-164].
розстршу, боялись, що потоплять у Д нш рь.. С ш ’ями чи вулицями люди
Евакуйоваш дшшли до с. Н. СЛрогози, с. Петр1вки, с. 1вашвки,
трималися один бшя одного. Жандарми наставляли автомата, пщганяли
с.Максима
Горького. Коли конвоУри д1зналися про поразку пщ
Та ще дужче лютували козаки РОА (Русская Освободительная Армия):
Мел1тополем
вони вноч! зникли. А на ранок люди побачили перших
завжди на пщпитку, били ecix пщряд нагайками, лаялись нецензурно,
радянських солдатiв - це були розв1дники. М. I. Качур розповщала: «Ми
забирали продукта, не зважаючи на д1тей [1, с.41; 5, с. 145-146,
плакали i см 1ялись, сп 1вали, танцювали, обшмали солдат 1в, цшували.
155-159].
Пригощали Ух молоком, бо шшоУ Уж! не було». Назад, додому, летши як
Велике угруповаяня шмецьких
вшськ, яга залишили
на крилах. Молодших послали вперед, ремонтувати зруйноване житло,
Мелпчшоль, було зосереджене в НовомиколаУвщ. На нарад1 в
затопити
гтечл, o6irpiTH дом1вки.
командуючого фронтом Ф.1. Толбухша вирииили нанести удар 19
26
- 28 жовтня 1943 року жител 1 села та в!Йськов1 провели
танкового корпусу швденшше Мелггополя на Чехоград. а поим
урочисте
поховання
загиблих во'Ушв в цпстьох м1сцях: в саду i бшя
розвернути корпус i нанести удар в напрямку НовомиколаУвки та
клубу
колгоспу
«1скра»,
в центр1 села, бшя саду колгоспу «Восход» та
Матвпвки по тилах Ме.птопольськоУ групи противника; дал1 - в
клубу колгоспу «Ударник». На схщ вщ села бшя лкопосадки були
напрямку Веселого з метою вщр1зати шляхи вщступу противника на
поховаш льотчики. На могилах були встановлеш дерев’ян1 шрамщальн1
Каховку та Нжополь [12, с. 94-96].
обел1ски,
як. вшчали металев 1 з 1рки. 1Пзн1шс колгоспники обкладали
Представник СВГК Маршал А.М. Василевський пояснив:
поховання
цеглою, яку бшили вапном, висаджували барв 1нок, п 1вники
«Наступлением на Новониколаевку смотать, свернуть оборону
(ф
иси),
тюльнани,
бузок. Наприк1нц1 50-х - на початку 60-х роив
противника... Взаимодействие танкистов и 51 армии... будут сковывать
проводили перепоховання. 1з цих могил останки воУшв переносили до
главные силы врага, помогать танковому корпусу по мере его
братсько! могили в ucH ipi села [11].
продвижения на север» [4, с 6 -8 ].
^ в
Шсля звшьнення нашого села протягом листопада 1943 року
25
жовтня 19 танковий корпус звшьнив Чехоград i наше удар
0
м°бш
зовано Bcix тих, хто не призивався в 1941 рощ через вади
напрямку НовомиколаУвки. 79 танкова бригада М.Л. £рмач1ка вступила
РУ, слуху, хвороби серця i т. п., а також тих юнаюв, яким за роки
в важкий бш з 40 танками противника, яю маскувались в садках, за
Kynauiy
виповнилося 18 рок1в. Худ1, виснажен1 окупацшним режимом,
будинками.
Для
оволодшня НовомиколаУвкою,
як важливиМ
°влен1
до бойових дш, вони були к и нут i на передову та
стратепчним пунктом, на допомогу 79 танковш бригада о с л а б л е н ж в

загинули у nepini ж м кяш . П.Т. Гура, О.В. Гура, I.P. Лкненко,
Я.М. Негруля, Д.К. Недшько, JI.A. Черняк, Д.К. Тиць, Г1.А. Качур,
С.Т. Качка загинули в листопад! - ci4Hi 1943-44рр. на Перекош. Цей
список можна продовжувати. Покараних за полон, за проживания на
окупованш TepHTopiV i «сидшня вдома» вщправляли в штрафбата, а
звщги мало хто вернувся.
Ще довгих швтора роки йшла вшна, важко доводилось селянам.
Не вистачало чолов 1чих рук в господарствах сшьсько!' ради. Чолошки
похилого BiKy та швалвди, я и повертались з фронту, не могли без
допомоги жшок, ;нвчат i тдш тш в вчасно пос 1Яги чи з!брати врожай.
Д1ти вшни розповдають, як важко доводилось працювати, особливо
навесн1 1944 року, коли чоловиси воювали на фронтах, а техшки не
було. Жшки з д!тьми запрягали Kopie, як! вцш ли шсля окупацп, орали
поля i вручну стяли. Вставали вдосв 1та i працювали до заходу сонця
Нав1ть корови не витримували, падали. Тод1 сшьсыа д и и з вже 10-13
роюв працювали на n o c iB H if t, погоничами т д час збору врожаю,
посильними (биали, повщомляючи розпорядження кер 1вниюв, бо
телефошв не було), пололи колгоспш поля, працювали в дитсадках,
1'дальнях. Хлопчаки працювали в бригадах водовозами. Рано вранш
треба було запрягти коней у бричку з дерев’яною бочкою, набрати з
колодязя 40-50 вщер води та везти людям на поле, в колгоспну щальню.
I так два рази на день. Багато часу н авеет та восени, нав1ть дгга
молодших клас!в, працювали в колгосш з вчителями т д час шюльних
занять [ 11 ].
Наш! земляки воювали на ргзних фронтах Велико! ВЬчизняно!
вшни. Загинули i пропали безвкти майже 400 вопив. Важю
випробування пройшли П.Т. Скидан, I.I. Остапенко, A.I. Афещцков, I.C.
Яковенко, яю вижили в концтаборах для вшськовополонених. Тшьки
зараз, завдяки вщкриттю сайту «Мемор1ал» ApxiBy МО РФ в
Подольську, стало вщомо про дол! тих, хто загинув у концтаборах.
Багато фронтовиюв мали нагороди за смшив 1, геро!чш вчинки
В.К.Загной був нагороджений Золотою 31ркою Героя Радянського
Союзу, М.Т. Глазков став Народним Героем Югославп.
Володя Загной народився 25 вересня 1927 року. Жив з
батьками, братом i сестрою в Маяку. До початковоУ школи Володя
ходив за 2 км в с. Зеленчук. Вчився завжди на «в1ДМ1нно», переходив з
класу в клас з похвальними грамотами. В 5-6 класи ходив за 9 к м в

о м и к о л а !в к у . 3 приходом фашиспв дитинство Воло;и ск1нчилося.
С
- nioHep, патрют Володя Загной не Mir примиритися з
^зТйнуванням воропв на рщнш земл!.
П1СЛЯ зв1льнення Маяка вщ фашист1в Володя Загной прийшов
Мелггопольського военкомату i додавши co 6 i в к , попросив
а в и т и його на фронт. Вш так палко говорив про свое бажання
п о м с т и т и с я фашистам, що йому не вщмовили. Через швроку зв’язк1вець
В Загной за бо! на Bicni одержав свою першу нагороду - медаль « За
Отвагу»- На початку ач н я 1945 року В. Загной був вже другим номером
о б е туги станкового кулемета. При форсу ваши Одера знову вщзначився
; був нагороджений орденом Слави III ступеня [11].
Н а й м о л о д ш и й серед бшщв, загальний улюбленець, веселун,
т а л а н о в и т и й розвщник, влучний стршець, люблячий син i брат,
с п р а в ж ш й патр!от свое! Батьювщини загинув в 17,5 рок1в. 25 с1чня 1945
рок)7В.К. Загной був тяжко поранений i через день помер у вшськовому
го сш та л !. Помер, не знаючи, що bih представлений до звання Героя
Р а д я н с ь к о г о Союзу. Постановок) Президп Верховно! Ради СРСР в]д 10
к в п н я 1945 року вш посмертно був нагороджений Золотою 3ipKoio
Героя Радянського Союзу та ще одним орденом Слави III ступеня.
3 листа Януша Пшимановського, вщомого польського
юнорежисера, автора фшьму «Чотири танюсти i собака», р1дним стало
вщомо, що Володя Загной похований в мютечку Кендзежин - Козле
Опольського воеводства. В с. Рубашвка, де народився Володя, ще в 60-i
роки було встановлено бронзовий бюст Герою, а в с. Маяк названо
вулицю його именем. В Новомикола!вському шюльному музе! в роздии
«Наш край в роки Велико! Впчизняно! В1й н и » е експозиц1я «Володя
Загной - Герой Радянського Союзу» [13, с. 6 ].
Микола Трохимович Глазков до вшни жив в с. Першотравневе.
Тут вш заинчив 4 класи початковоУ школи, а д а т продовжував
навчання в середнш школ! с. Новомикола!вки. Будучи пщлпком, мр1яв
етати льотчиком, тож у недшю ninnm ходив за 16 км до ав!ашколи в
Мелггопол1.

На початку вшни юнак не роздумував, в1н рвався захищати
*Две небо. Микола Трохимович мав звання старшого лейтенанта, був
^омандиром ланки 168 гвардшського Червонопрапорного полку. Шд
Шни був льотчиком-винищувачем i л1тав на знаменитих то;п JIa-7
та M ir _i с -з
• ла муж теть, слплив^сть в боях нагороджений 16-ма

грамотами, медаллю «За отвагу», орденами ЧервоноУ 3ipKH та
Червоного Прапора та шшими нагородами [11].
В 1944 poui, коли югославських партизан оточили в горах
шмецью вшська, кер1вництво НацюнальноУ ВизвольноУ АрмГУ Югослав!!
звернулося до радянського командування за допомогою - врятувати
партизанський штаб. Зробити це можна було лише за допомогою aeiauiy.
Микола Глазков зум1в майстерно посадити в горах свш л!так. BiH вив1з
поранених, важлив1 документа i кер!вництво НВАЮ, серед яких був
кер1вник партизанського руху Югослав!!' Тосиф Броз T ito. [9, с. 6].
За цей подвиг М и к о т Трохимовичу було присвоено звання
Народного Героя Югославй'. Ц1еУ найвищоУ нагороди були удостоен]'
лише 13 радянських воУшв, серед них - Маршал Радянського Союзу
Р.Я. Малиновський i наш земляк М.Т. Глазков [3, с. 235-236, 350].
На бущвл! НовомиколаУвськоУ сшьськоУ ради встановлено
мемор 1альну дошку на честь вщважного льотчика [2 , с. 2 ]
Чотири десятшптгя на пам’ятнш дошщ братськоУ могили в
центр! НовомиколаУвки було викарбувано iMeHa лише 45 загиблих
бшщв. В роки перебудови, шсля розсекречення ap xieie МО СРСР в
м.Подольську, стали вщом! iMeHa 114 загиблих визволител!в. На
початку 90-х роюв багатьох ixHix рщних було знайдено пошуковими
групами, якими керували Т.П. Горб в НовомиколаУвськш школь
iHTepHaTi га Н.П. Хавер в НовомиколаУвськш середнш школк В цш
братськгй могил! похований каштан-танмст Фе;пр Семенович
Бородастов. BiH родом з Мордов1У, заюнчив в 1942 рощ шститут iMeni
Плеханова в MocKBi. M ir залишитись в тилу, але шшов добровшьно на
фронт. Ф.С. Бородастов 3ropiB в танку, визволяючи наше село. Його
посмертно нагороджено орденом ЧервоноУ 31рки. Вщомо про Любавша
Миколу Матвшовича, молодого робггника i3 Воронежа, мобшзованого
на початку вшни; танюста Миколу Дмитровича М етераш вш з ГрузГУ,
18-л1тнього Вштора Михайловича Андреева з AcTpaxaHi та багатьох
шших. Пщмосков’я, Поволжя, Урал, Груз 1я, В1рмсшя, Азербайджан,
Середня Аз1я, Сиб|'р - з р1зних куточшв Радянського Союзу надходила
в1дпов 1дь пошуковцям. I зв 1дки б не приходив лист, рщш не знали, де
загршув Ухнш син, брат, батько. «Пропал без вести», або в кращому
випадку в похоронц! зазначалося: «Погиб освобождая Украину».
Встановлення точноУ к1лькост( та iMeH загиблих при визволент cin
НовомиколаУвськоУ с!льськоУ ради продовжуеться.

З е м л я к и , HKi пережили окупацио, розповщаюгь про гуманн1
соЛДат1в Вермахту. M.I. Ковальова згадувала як втекла, коли Ух
ЗЧйНКи
_
.
м
ли вулицями М ел 1Тополя на вокзал. Вноч! приишла додому i ховалася
а гориш!- Старий шмець ГУ не видав, а порадив зл!зти з горища i
прикинутись хворою. Худ1, виснажен! важкою працею доросл!,
наШ вголодн1 роздягнен 1 дни викликали сп!вчуття у н!мецьких солдат 1в.
К 1 С к и д а н розповщала про кухаря Бруно з Ерфурта, який ризикуючи
життям восени 1943 року пщгодовував Ухню с1м’ю з п’яти чоловж. А
деяК; робили це непомпно: вноч 1 пщкладали консерви, шоколад, гапети,
мило нитки та in. Давали дойчмарки, щоб люди купили якусь одежину
ц!тям Л.К. Люненко вважае, що декшька с1мей залишились живими
завдяки (пмецькому оф!церу-тамк1сту, який попередив Ух про артобстрш
6 jM с. М аксима Горького. П.Ф. Хавера, якого арештували в жовтн1 1943
року i тримали в тюрм1 в Мелггопол1, вщпустив (пмець-конвоУр пщ час
нальоту наших л и аю в . BiH ховався до H04i в руУнах, вноч1 пробрався
додому. Вранц 1 Bcix евакуйовували, отак i вижив. IliMni попереджували
багатьох людей про евакуац1ю, це дало Ум можливють хоч якось
пщготуватись: змайструвати возики, пщшнати збрую до Kopie, sioparn
одяг, xap4i, посуд в дорогу i т.п. [ 11 ].
XX столитя залишаеться у спогадах як одне з самих величних i
водночас траг1чних столгсь минулоУ епохи. Загальновщомо, що вшни
починають полиики, а розплачуються народи. У нас немае жодноУ Ым’У,
яка б не постраждала в роки ВеликоУ В1тчизняноУ вшни. Тому люди
старшого поколшня так в1ддано бережуть пам’ять про своУх рщних, яю
загинули в горнил! вшни, про воУшв-визволител!в i День Перемоги для
них - справжне свято.
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