
 По гарячим слідам 
1941-го. 

 



   
архівна карта положення 

німецько-румунський військ з 22 Червня 
по 26 Липня 



 

Вирішив: знищити противника вогнем польових військ.З кулеметних 
споруд відкривати вогонь тільки в крайній необхідності.З капонірних 

споруд відкрию вогонь в періоду форсування річки Дністер головними 
силами противника                                                           ( 7.7.41р.11-00)  

 
 

 



 

В напрямку Ямполя 18.07.41р. 



 

 



Завдання розвідкам встановити: а)З’ясувати кількість пр-ка Бирнов
мон. Карлашовка в рощі пів.Балинни Косауць-Сороки.  
 
 
 
 

  

  
  

 
. 



Висновок: 
Заслуговує на увагу блокування дотів противник веде 

дрібними групами і обов'язково з тилу. 
Підрозділам потрібно врахувати!(7.7.41р.13-00) 

  
  

  



 
 
 
  

 
 
 

  

 
                                                                                                                                                                                                                     

 

Це фото місця вище нинішньої переправи  



 

 

В районі Косеуць  рух на підводах.(16.07.41р.16-00)



 



 



 

В районі Косеуць або Косеуць (молд. / Рум. Cosăuţi ) 

виявлено до 60 автомашин із засобами 

переправного обладнання на деяких з них 

були понтони .Противник вів по спорудах 

артилерійський і гвинтівко-кулеметній 

вогонь. По даним отриманих від військово 

полоненого солдата 176 ПД планується 

форсування Дністра противником на 17-18.7.41р 





 . 

Ще одне рідкісне фото Ямполя.Це один с перших днів окупації в часи 
другої світової війни.На фото понтонна переправа 
з  Косэуць (молд. Cosăuţi) в Ямпіль. 
Нижче порівняння  фото  з виглядом 

на сучасній карті.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


берегова лінія один в один на цих трьох фото по перше : 
дерева .дорога та переправа під час монтажу(не рухомої частини) 

 

В районі Сороки розосередженні 

танки.В напрямку  Косеуць 

безперервний рух піхоти, автомашин і 

невеликої кількості танків.  



 



 



 

Швидкість руху по мосту 12-15 км / ч. Інтервал між машинами 
граничного для даного моста ваги 20 метрів, для інших навантажень 
не регламентуються.Фото надав ВІКТОР 

ДЯЧОК 



 



 

Можливості по збірці перевізних поромів з одного парку: 

* Поромів вантажопідйомність 4 тонни - 8 поромів. Час збірки одного 
порома розрахунком 20 осіб 30 хвилин. 
* Поромів вантажопідйомність 8 тонн - 4 порома. Час збірки одного 
порома розрахунком 40 осіб 30 хвилин. 
* Поромів вантажопідйомність 16 тонн - 2 пороми. Час збірки одного 
порома розрахунком 40 осіб 45 хвилин. 



  

 

Після наведення мостові переправи відразу були взяті під        
охорону.Для цього були використанні доти першої лінії оборони        
Ямполя розташовані на березі річки Дністер .        



 

 

Нижче порівняння двох фото з     

виглядом на сучасній карті.    



 

 

Трофейний понтонно-мостовий парк, який дістався Вермахту      
від  армії Чехословаччини що капітулювала. Цей парк забезпечував      



наведення наплавних мостів вантажопідйомність 4.5, 10 і 11 тонн         

 

Ось вид вже з украінського берега.Після перевезення матереалів на         
землю Ямпільщини відразу були розпочаті роботи по наведенню        
деревьяного моста,Саме до важкої роботи були залучені навіть        
військовополонені на фото їх приблизно десять чоловік.  Особовий       
склад дивізійного мостового парку типу В: 2 офіцери, 14         
унтер-офіцерів, 83 солдата. Комплект майна і особовий склад        
перевозилися на 38 трьохтонних або п'ятитонних автомобілях з      
причепами та полугусенчних тягачах. З них 28 машин тільки для          
самого мостового майна. Озброєння - 92 карабіна "98", 7 пістолетів          
Р38 і 3 ручних кулемети MG 34. Для наведення мостів і складання            
поромів потрібно додатково від 150 до 240 саперів або піхотинців та           
десь 150 хвилин.    

Нижче порівняння трьох фото з     

виглядом на сучасній карті.    



 

Роботи велися відразу з двох берегів під наглядом військових         
інженерів. 
Все ж до початку війни цей парк можна вважати застарілим, хоча він            
був прийнятий на озброєння в жовтні 1934 року. Слід при цьому           
зазначити, що в середньому зразки засобів переправи змінюються        
раз в 20-40 років. За вантажопідйомность цей парк ще забезпечував          
переправу танків типів Pz Kpfw I, Pz Kpfw II, Pz Kpfw III, а ось більш               
важкі танки Pz Kpfw IV вагою 25 тонн вже не міх.           



 

Тобто німецькі фахівці в області інженерного озброєння не        
спрацювали на перспективу і не врахували розвиток бронетанкової        
техніки 

 



 

Вигляд на паромну переправу вже навпроти      

Фото надав ВІКТОР ДЯЧОК    



Нижче порівняння двох фото з     

виглядом на сучасній карті.    

 

Фотографія зроблена солдатами Вермахту Art.Reg.54 неподалік від     
дороги Могилев Подільський-Ямпіль в літку 1941 року точніше десь         
кінець Липня початок Серпня.На фото з гори над Дністром  
 також видно молдавское село:Голошица (молд. Holoşniţa)    
. Курешница (молд. Cureşniţa   та украінське     
село  Оксановка (укр. Оксанівка)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

Далі 

 

село Дорошівка літа 1941 перші часи      



окупаціЇ 

 

 

початок кінця.  



Березень 1944р.  

  

 В ході Уманско-Боташанскої операції саме на  Дністрі в березні 1944          
року були зроблені ці фото    



 



 



 

 Відрізані (в районі с.Яруга) від переправи в Могилев-Подільскому        
були змушені хаотично форсувати річку неподалік села       
Голошница(Молдова) біля Ямполя.   



На підручних засобах зроблених швидкоруч 74 роки тому втікав         
німецько-румунський авангард з Україньської землі.     

 


