
В небі над Ямпільщиною 1941-44 р.  
Під час Другої світової війни в небі над ямпільщиною 

відбувалися запеклі повітряні бої через важливий стратегічний 
об'єкт — переправу через Дністер. Про ці бої згадують і старожили, 
описані вони в багатьох джерелах. Надаємо можливість читачам 

сайту дізнатися деталі та імена учасників цих боїв.            

      
23 липня 1941 року.

 
Максимов Леонід 
Тимофійович. Молодший лейтенант. 

Льотчик 168-го винищувально-авіаційного полку.



  
Не повернувся на літаку  И -16 з бойового вильоту в 
район Ямпіль.



На початку березня 1944 р. розпочались Проскурівсько-Чернівецька 
та Умансько-Ботошанська наступальні операції, які стали основним і
завершальним етапом визволення Вінницької області від 
нацистських окупантів. У важких умовах весняного бездоріжжя та 
водопілля війська 1-го і 2-го Українських фронтів пройшли з боями 
сотні кілометрів, очищаючи від ворога подільську землю.





                     
Савосько Порфирій Гнатович. 

Дата народження: 08.03.1914 р

Місце народження: Чернігівська область Семенівський район с. 
Тимоновичі. Був покликаний на військову службу 23 червня 1941, 
захищати нашу Батьківщину, в складі 45-го швидкісного 
бомбардувального авіаполку техніком авіаційної 61 штурмового 
авіаполку повітряноЇ дивізіЇ в складі 241-го штурмового авіаполку, 
повітряним стрільцем в званні Гвардії старшина.

За час війни був нагороджений в 1944 році грамотами Наказом 
Головнокомандувача за звільнення від німецьких окупантів міст Воронеж, Орел,
Харків, Київ, Звеногородка, Шпола, Сміла, Богуслав, Канів, Шепетівка, Шумськ, 
Ямпіль і Окрополь, міст Львівської області, міст Румунської області , міста 
Кишинів, Белград, центральних міст Угорщини і в 1945 році в складі танкової 
групи звільняв місто Будапешт і міста Південно-Західного напрямку. Був 
нагороджений: - Орденом «Вітчизняної війни» ІІ ступеня в 1943 році. - Орденом 
«Вітчизняної війни» І ступеня в 1945 році. - Орденом «Червоної зірки» в 1944 
році. - Медаллю «За відвагу» 1943 рік. - Медалями за перемогу над Німеччиною

і за оборону Києва.                                                                                                      



                                   

Гудзовський Микола 
Григорович
1903 р.н., м Ямпіль Вінницької обл. Учасник Великої Вітчизняної війни.

Призваний в березні 1944 р Ямпольським РВК Вінницькій обл.

Згідно повідомлення - пропав безвісти 26.05.1944 р (ймовірно під Кишиневом).  
.



                                                                 

Жалкін Костянтин Миколайович
Гвардії сержант, командир мінометної обслуги.

Народився 5 червня 1925 року в м.Сміла.

До війни працював помічником машиніста паровоза.

Бойовий шлях в складі 2-го Українського і 1-го Забайкальського фронтів з 
лютого 1944 по квітень 1946 років:

Україна (Кременчук, Первомайськ) - Молдова (Рибниця, Ямпіль, Сороки, Бєльці,
Кишинів) - Румунія (Ясси, Ромак, Бакеу, Хуши, Клуж) - Трансільванія - Угорщина
(Мішкольц, Дебрецен, Будапешт) - Австрія (Відень) - Чехословаччина (Рожнява,
Іельшева, Братислава, Трнава, Зволен, Брно, Прага) - Монголія (Чолбайсан, 

У боях за Батьківщину був тричі поранений.                                                             
.                                                                                                                                      
.                                                                                                                                      
.                                                                                                                                      

2-й етап
                                                                                          
Ставка Верховного головнокомандування 11 березня 1944 уточнила завдання всім   
Укр. фронтам тому. 2-му Укр. фронту,, належало  розвивати наступ  на головне



угрупованням спрямувати в пн.-зх. напрямку (Могилів-Подільський, Ямпіль) для 
сприяння 1-му Укр. фронту в оточенні й подалі розгромі осн. сил нім. 1-ї танк. армії. 
Передові загони армій 2-го Укр. фронту Вийшли на 100-кілометровому Фронті до р. Пд.
Буг, з ходу його форсували та із введенням в операцію 6-ї танк. армії 17-19 березня 
Вийшли до Дністра в р-ні Могилів-Подільський-Ямпіль. З 17 до 22 березня війська 
фронту форсувалі Дністер і захопили великий плацдарм на його правому березі на 
Південь від Могилева-Подільського. Війська лівого крила фронту до 20 березня 
Вийшли до Пд. Бугу в районі Первомайська і 22 березня 1944 звільнили це місто від 
супротивника, та правому крилі - висунулися в напрямку Хотина. Таким чином група 

армій «Південь» була розчленована на дві части.                                       

Зі спогадів Архипенко Федора 
Федоровича ( Записки 
льотчика-винищувача) стор.20 

13 березня було прийнято рішення перебазуватися 
на аеродром Умань. Полк перелетів поескадрільно 
на новий аеродром. Розмістили нас біля парку 
Софіївка по квартирах.

Наші війська успішно просувалися на Захід і 15 
березня 1944 року вийшли на річку Дністер до 
кордону Молдавії в районі міста Ямпіль.

З аеродрому Умань в район Ямполя                      



доводилося  літати з підвісними баками,

 оскільки базувалися дещо 
далеко від лінії фронту. 19 березня ми вилетіли в 
парі з Віктором Корольовим в район Ямполя, 
прилетіли в зону і почали баражувати над нашими 
військами, хмарність була в 5-6 балів. Раптом 
з'явилися два винищувачі ФВ-190

, одного ми атакували - ззаду, я - зліва, Корольов - 
справа і збили, другий, побачив долю свого 
напарника,та втік з поля бою.

Наші війська, вийшовши до Дністера, відразу 



захопили невеликий плацдарм на правому березі 
річки. Німецьке командування напружило всі сили, 
щоб назад відвоювати плацдарм і не допустити його 
розширення, в тому числі привернуло багато авіації, 
яка бомбила плацдарм і переправу.

23 березня(в книзі помилка бо це в дійсності 
відбувається згідно архиву 21 березня) в складі 
ланки ми прилетіли в район Ямполя на прикриття 
плацдарму і переправи через Дністер. Зі мною були 
Корольов, Маріїнський і Лусто. На висоті близько 
3000 метрів ми помітили три великі групи по 30-40 
німецьких літаків Ю-87

, що летять до Ямполя з півдня. Ми миттєво скинули 



підвісні баки і без зволікання атакували їх з метою не
допустити прицільного бомбометання по нашим 
військам і переправі.

Повітряний бій ми провели успішно, бо жодна бомба 
не потрапила в ціль. Фактично, як це пам'ятається 
мені зараз, ми в невеликому повітряному просторі, 
біля переправи вели повітряний бій з великою 
кількістю ворожих бомбардувальників. Німецькі 
льотчики бомбили в основному свої ж війська на 
передньому краї, а до переправи жоден літак 
противника так і не прорвався.

В результаті повітряного бою ми збили 8 літаків Ю-

87 , з них 2 були 
збиті мною, можливо, ми підбили і ще декілька. 
Боєприпаси всі льотчики витратили повністю. Тоді 
було не до підрахунків.

Під час того повітряного бою у Королева стався 
напад апендициту, але він з поля бою не вийшов, а 
продовжував вести бій.



                           
«Кобру» Євгена Маріїнського все ж підпалили і вона 
загорівся в повітрі, але бій на той час вже майже 
закінчився, і він сів на палаючому літаку на нашій 
території. Ми вийшли з бою на захід від Ямполя, я 
пролетів на бриючому над літаком Маріїнського, 
побачив, що сам він живий, метушиться біля 
палаючої машини.

Тим часом датчик палива показує, що пального до 
свого аеродрому не вистачить. Приймаю рішення 
вибрати майданчик і на ньому сісти.



Придивився я рівну галявину, зайшов на посадку, сів 
благополучно, дав команду сідати Королеву і Лусто, 
вони теж благополучно зробили посадку на цьому 
майданчику. Зарулив на кордон галявини, вимкнули 
двигуни, вилізли з кабін.



Віктор Корольов відразу впав і став кататися по 
землі. Ми з Лусто підбігли до нього і питаємо: - «Що з
тобою?». А він через силу вимовляє: - «Живіт 
болить».

Йому пощастило, що скоро прилетів У-2 і сів на той 
же майданчик. На наші розпитування льотчик 
кукурузника повідомив, що кілометрів за 30 є 
госпіталь. Посадили ми Віктора в кабіну У-2, і літак 
негайно пішов на зліт. Години через півтори льотчик 
повернувся і доповів, що у Віктора апендицит і йому 
будуть робити операцію.

Все обійшлося у нашого товариша благополучно, 
зробили йому операцію і тижні через три він 



повернувся в авіаполк.

Ми ж залишилися з Михайлом Лусто удвох.                 

На галявині, де ми сіли,  
працювали вже селяни з навколишніх сіл, засипали 
воронки і порівнювали грунт. Виявляється, 
майданчик і тепер, відразу після вигнання німців, 
знову готувався як польовий аеродром.

Ми підсіли до одного чоловіка і завели бесіду на різні
теми. Нам дуже хотілося їсти: вилетіли-то ми зовсім 
рано, не встигнувши поснідати.

Миша взагалі був любитель поїсти і запитав: - «Де 
можна перекусити?» А чоловік оцінюючи по глянув 
на нас і запропонував:

- Так у мене кума за яром живе, можемо сходити.



Ми не довго думаючи
негайно вирушили втрьох до куми. Та була жінкою 
гостинною і пригостила яєчнею з салом. У бесіді 
поскаржилася, що позавчора були німці і забрали 
корову. У мене були з собою гроші, стало шкода 
добру жінку, та й яєчня налаштувала на 
благодушний лад і я дав їй 700 рублів. І що ж, хвилин
через 40 вона в свій двір привела корову, яку купила 
у сусіда.



                                           
Ціни, звичайно, були там ще довоєнні і той, хто 
продав корову, не знав, що під час війни все 
подорожчало, а особливо так годувальниця-корова. 
Так що інфляція була і в той час, але не те, що нині.

На наступний день привезли нам на У-2 пальне і ми 
втрьох полетіли в Умань на своїх з літаках.           
Випадок цей став широко відомий, і до кінця війни Архипенко доводилося приймати в 
повітрі жартівливі радіограми на кшталт такої: «Десятка!» Бачу стадо корів і твою Корівку ...
»



                                     

Архипенко Федор Федорович 
Дата народження 30 жовтня 1921
Місце народження д. Авсімовічі,
Бобруйський повіт, Білоруська РСР
Дата смерті 28 грудня 2012 (91 рік)
Місце смерті Москва, Росія

19.03.1944 1 ФВ-190 Півд. Ямполя особисто

1/2 ФВ-190 Півд-зах. Ямполя в парі

21.03.1944 2 Ю-87 Ямпіль особисто



                                                                        

Лусто Михайло Васильович   
Дата народження 20 вересня 1921
Місце народження місто Могильов, Гомельська 
губернія
Дата смерть 16 березня 1979 (57 років)
Місце смерті місто Москва 

21.03.1944 г. 2  Ju-87 Ямпіль



                   
Корольов Віктор Григорович 
Народився в 1922 р в д. Суботіне Шуміхінского р-ну Челябінської 
області.

02.05.44 р зам. командира ае лейтенант В.Г.Королев не повернувся 
з бойового вильоту.

19.03.1944 г. 1  ФВ-190 ( в 
парі)

Півд-зах. 
Ямполя          



                       
Маріїнський Євген Пахомович 
Дата народження 27 січня 1923
Місце народження Балта Одеська область УРСР 
СРСР
Дата смерті 22 березня 1993 (70 років)
Місце смерті Москва

21.03.1944 г. (3)  Ju-87  Ямпіль          



    У ці ж дні        
Бекашонок Михайло 
Васильович                         
Дата народження 5 вересня 1915
Місце народження станція Лелеквінская 
Краснинський повіт Смоленська губернія
Дата смерті 17 лютого 1964 (48 років)
Місце смерті Вітебськ                                                     

21.03.1944 г. 1  Ju-88  (в парі - 1 / 2) Ямпіль



Юнкерс Ju 88 - багатоцільовий літак 
люфтваффе часів Другої Світової Війни. Один з 
найбільш універсальніх літаків Війни: 
вікорістовувався як бомбардувальник швидкісний та  
розвідник торпедоносець нічний винищувач і як 
частина літаючої бомби в проекті Mistel.                                

                                         

Кошельков Микола Пилипович  



Народився в 1922 році в селі Матюхін (Ясеновська 
сільська рада Дубенського району Тульської 
області).   18 квітня 1944 року.Гвардії лейтенант. Пілот 129-го 

Гвардійського винищувального авіаційного полку (кавалер ордена Червоної 
Зірки понад 50 бойових вильотів більше 20 повітряних боїв 15 особистих і 3 
групових перемоги). Загинув у повітряному бою на літаку P-39 Aircobra. 
Похований в селі Гальжбіївка Ямпільського району Вінницької області                 

Ціна успіху
Успіх Умансько-Ботошанської операції був обумовлений 

досягненням раптовості переходу в наступ, рішучою масою сил і 
засобів та створення потужного танкового тарану для швидкого 
прориву оборони ворога, широким маневром танкових армій, в його 
оперативній глибині, швидким розгромом, контрударом угруповання 
противника, оперативним перенесенням головних зусиль з одного 
напряму на інший за чіткої взаємодії сил і засобів фронту між собою 
та з військами сусідніх фронтів. Втрата Радянських війск: загиблі - 
понад 66 тис. осіб, санітарні - приблизно. 201 тис. осіб.                       
( Для підготовки підбірки в першу чергу була  використана 
інформація з відео інтерв'ю   (Ільницький Анатолій Павлович) та дуже 
дякую за надані консультації пані Олені Гречанюк. 

Зібрав і підготував Олександр Богомольний.


