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Війна закінчена лише тоді, коли поховано останнього солдата.   Олександр Суворов       

ЧИТАЙТЕ У ВИПУСКУ: 

 

  Реквієм в цифрах  

 Спогади про Афган 

 Ним пишається Кам'янець 

 Війна у моїй сім'ї 

 Трагедія гітлерівського окупаційного  

         режиму на Кам'янеччині 

 Минуле заради майбутнього 

 Дати визволення найбільших населених 

пунктів  Хмельницької області 

Цього року відзначається 70-річниця, від дня визволення нашого міста від німецько- 

фашистських загарбників, а також 25-річниця  виведення військ з Афганістану.  

 А чи задумувалися, Ви, над тим, що довелося пережити нашим предкам, як важко і  

боляче їм було.  Ми повинні про це пам'ятати і тому вирішили присвятити лютневий         

випуск нашої газети двом війнам. 

 

Спецвипуск 

Поклянемся, друзья.  

Не забивать же парней  

Тех, кто жизни отдал  

На афганской земле… 

 

15 лютого – День виведення 

радянських військ з Афганістану. 

Двадцять два роки тому, останній 

солдат покинув землю цієї 

ісламської країни.  

За 9 років і півтора місяця 

(25.12.79 р.- 15.09.89) в 

Афганістані побувало 620 тисяч 

радянських військовослужбовців і 

21 тисяча робочих і службовців. 

Втрати особового складу по армії 

в Афганістані склали: 

всього вбито, померло від ран і 

хвороб, загинуло в катастрофах, в 

результаті нещасних випадків і 

подій - 14453 чоловік в тому числі 

1979 офіцерів. 

зникло безвісті та потрапило в 

полон - 417 чоловік, 119 з них 

було звільнено, 97 повернулося 

додому, 22 живуть в інших 

державах. 

Загальні санітарні втрати в 

Афганістані склали - 469685. 

     Нагороджено орденами і 

медалями СРСР більше як 200 тис. 

чоловік. 66 "афганців" отримали 

звання Героя Радянського Союзу 

(23 з них посмертно). Всього не 

повернулося додому на Україну 

3360 чоловік, із яких 3280 

загинуло і 80 зникло без вісті та 

попало у полон. 

Всього на Україні проживає 

150 тис. ветеранів Афганістану. Із 

них мають поранення більше як 8 

тис. чоловік, стали інвалідами 2560 

чоловік. Стали вдовами 550 

молодих жінок і сиротами 695 

дітей. 

По Хмельницькі області всього 

пройшло війну в Афганістані 3230 

чоловік. З них: 

загинуло - 110 чоловік; 

пропало без вісті - 2; 

стали інвалідами — 83. 

По м. Кам'янець-Подільському 

та району всього пройшло війну в 

Афганістані 400 чоловік. З них: 
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 Або людство покінчить з війною, або війна покінчить з людством       Джон Кеннеді  

 

 

Стремінський 

Сергій  

Борисович 

 

 

 

 
Народився в 

нашому місті. Ріс як звичайний 

хлопець, ходив в школу, грав у 

футбол, допомагав батькам. В 

1985 році закінчив Кам 'янець - 

Подільський технікум харчової 

промисловості. В цьому ж році 

був призваний до лав Радянської 

Армії. А 1986року потрапив в 

Афганістан. Служив у 

артилерійському полку, місце 

розташування якого - околиця 

Кабула. Командир 

артилерійського розрахунку, 

сержант, нагороджений 

медаллю ,3а отвагу". 

Незнайомі холодні гори, де 

нема ні доріг, ні рослин, ні 

людей. Печери, мертвий камінь і 

вітер, гарячі перевали Гіндукуша 

і Сулейманових гір. Такою 

постала переді мною земля 

Афганістану, земля, де мені 

довелось провести два роки. 

По обидва боки від дороги - 

глиняні будиночки. Скрізь пил, 

але поряд квітучі апельсинові 

сади, що ще більше 

підкреслюють сирість і хмурість 

глиняного Афганістану. 
Все було дуже дивно і 

незвично та, разом з тим, і 

цікаво. По мусульманському 

календарю - в Афганістані XIV 

століття. Жінки - в паранджі. А 

питання: „Як звати Вашу сестру, 

матір чи дружину?" - тут 

образливе. Чому? Чоловік 

купляє собі дружину за великі 

гроші, тому вона його власність і 

не повинна нікого цікавити. 
Більша частина населення 

Афганістану проживає у 

невеликих кишлаках (селах). 

Ними правлять старійшини і 

мулла. Вони вирішують долі 

людей. Це ще родинне 

суспільство, первісно - общинний 

лад. В країні 200 тисяч мулл, 

країна дуже релігійна. Ранок 

починається молитовним 

заспівом мулли. Всі засідання 

починаються словами : „ В ім'я 

Аллаха „. Такою є і психологія 

цих людей, їх сприйняття світу, їх 

розуміння добра і зла. Війна, що 

ведуть вони, священа, в ім'я 

Аллаха. Нам пояснили, що духи в 

бою не бояться смерті: "Аллах 

позвав!", причому позвав в краще, 

ніж зараз, життя. Але вони дуже 

бояться безкровної смерті, 

наприклад, бути повішаним або 

задушеним. Такий Аллаху не 

потрібен і потрапляє в ад, тому 

воюють вони жорстоко. 

Що змінилося в мені? 

Можливо моє ставлення до 

життя, до людей, що тебе 

оточують, до матері і батька, що 

чекають листа. Я намагався вести 

щоденник. Це була можливість 

переосмислити прожитий день, 

зрозуміти свої почуття. Так я вчив 

самого себе любити день 

минулий і майбутній, цінувати 

мить життя.  

Я став більш терпимий до 

людей, переосмислив для себе 

такі поняття як порядність, 

дружба та взаємопідтримка. Я і 

мої друзі були в однакових 

умовах, однаково переживали, 

однаково боялися і мріяли про 

повернення додому. 

Два роки серед мінних полів, 

два роки під пострілами, в умовах 

постійної напруги і смертельної 

небезпеки (на наших обличчях 

була однакова, особлива 

афганська маска: постійна 

готовність зустріти смертельну 

небезпеку) - ви думаєте, що це 

може пройти, забутись ? Ні, не 

забудеться. 

Мої враження - це мої 

внутрішні переживання, моє 

бачення існуючих проблем. Я не 

належав собі, так я і всі інші. Ми 

були єдиним цільним механізмом. 

Від моїх дій залежала доля інших, 

як і від їх рішень залежало моє 

життя. 

Коли запитують, чи були в 

мене друзі в Афганістані, я 

відповідаю - ми всі були друзями, 

навіть більше, ми були однією 

сім'єю. Ми жили одним життям. 

Кожен мій лист додому 

починався зі слів:" Мамо, тату, 

привіт з Кабулу!" Я розумів, що ці 

листи чекають, але писати про те, 

що переживав насправді - не міг, 

не хотів хвилювати. Моя сім'я 

була для мене одночасно і 

близькою і далекою. Одного разу я 

почув фразу, яку часто говорять на 

Сході:" Віддавший тепло, буде 

жити вічно." Я зрозумів, що те 

тепло, що віддавали мені батьки 

через свої листи - жило в мені і 

оберігало мене. 

Мої враження про той час? 

Важко зараз говорити про них. 

Пройшло 17 років, змінилося 

життя, моє ставлення до подій тих 

років. Я, як і мої товариші по 

зброї, не вважаємо своє 

перебування в цій країні 

непотрібною жертвою. Ми були 

потрібні там. Потрібні перш за 

все, щоб зрозуміти, що світ в 

якому ми живемо - кращий. 

Я не люблю згадувати про ті 

події, не тому, що відчуваю 

незадоволення чи сумніви. А 

можливо, тому, що ці події, не 

найкраща частина мого життя. 

Вона пов'язана з важкими 

переживаннями, з болем втрати 

близьких людей. 
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Війна - всього-на-всього ганебна втеча від проблем мирного часу.  Томас Манн                                                                                                            

26 березня. Цей день назавжди залишився для учнів Кам'янець-Подільського ліцею 

символом героїчного минулого, величі духу. Стійкість, мудрість, самовідданість 

старшого покоління на полях і на трудовому фронті в ім'я перемоги - істинний приклад патріотизму для 

нащадків. 

Сьогодні ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто, нехтуючи 

смертю, зупинив фашистку навалу ціною власного життя. 
                          

                              Шановні ветерани! 
Щиро вітаємо Вас зі світлим та святим для усіх нас святом. Цей вікопомний 

день уособлює героїзм, силу духу, ратну працю й вічну скорботу за 

мільйонами нерозквітлих українських доль, нездійсненних мрій і задумів. 

Для нас, нащадків, найвищою життєвою істиною є вірність Вашій справі - 

бути безмежно відданим своїй Вітчизні та завжди стояти на захисті її 

інтересів» 

Бажаємо Вам, Вашій родині міцного здоров'я і довголіття, бадьорості 

ЗАРІПОВ 
Володимир 

Галімович 
повний  кавалер 3-х 

орденів Слави, 

учасник бойових дій 

Великої Вітчизняної 

війни, інвалід війни, 

за відвагу і героїчні 

подвиги нагороджений орденами і 

медалями.  

У місті над Смотричем виросли 

і стали захисниками рідної землі 

тисячі чоловік і жінок. Серед них і 

Володимир Галімович Заріпов. 

Народився 1925 року в Кам'янці-

Подільському у сім'ї 

прикордонника. Юнацькі роки 

Володі пройшли в дитячому 

будинку на Поділлі, де він з 

молодшим братом виховувався до 

1940 року.  

З перших днів війни 16-річний 

Володимир Заріпов разом зі своїми 

ровесниками став добровольцем — 

захисником рідної землі. Воював у 

боях під Проскуровом, Козятином, 

Христинівкою. 1941 року, 

відбиваючи шалені атаки 

фашистів, юнак Заріпов був тяжко 

поранений. Лікувався молодий 

воїн у Ростові-на-Дону. Згодом 

повернувся на фронт. 

В рукопашному бою був вдруге 

поранений. Медики Татарії більше 

півроку боролися за життя 

солдата. З госпіталю його 

направили на курси навідників-

танкістів на наших славетних Т-

34. закінчивши курси, Заріпов у 

складі танкових екіпажів, з боями 

визволяв Кам'янечину і всю 

Україну. 

В наступальній операції під 

містом Броди Львівської області 

проявив неабияку мужність і 

майстерність. За наказом 

командувача 4-ї танкової армії 

генерала Д. Лелюшенка екіпаж 

нашої Т-34 проник у тил ворога. 

Це спричинило паніку серед 

німецьких солдатів, вони 

залишали свої позиції. Екіпаж 

Заріпова підбив два „тигри", та два 

бронетранспортери з піхотою та 

боєприпасами. За це весь екіпаж 

був нагороджений орденом Слави 

ІІІ ступеня. 

Пам'ятає Володимир 

Галімович бій 5 лютого 1945 року. 

Він був одним із найважчих для 

його підрозділу. Німці оточили 

великими силами наші позиції за 

Одером. Вогнева позиція наших 

танкістів виявилась відрізаною від 

командного пункту, від 

радіостанції командира. Заріпов 

бачив, що танки противника 

рухаються в обхід наших позицій, 

а командир не мав змоги віддати 

бойовий наказ. В цей скрутний 

момент екіпажу машини було 

наказано прорватися до 

командного пункту, забезпечити 

вогневий захист нашого під

розділу,,. Це було вранці. Ворожу 

атаку було зірвано. 

Сержант Зарінов за знищення 

ворожих танків на Одеському 

плацдармі був нагороджений 

орденам слави II ступеня. 

За відвагу і героїчні подвиги в 

дні штурму Берліна сержанту Зарі- 

пову вручено орден Слави 1-го 

ступеня, крім того Володймир 

Галімович нагороджений медаллю 

„За взятие Берлина". 

70-а гвардійська самохідно-

артилерійська бригада 

підполковника Кориюшкіна, в якій 

закінчив свій переможний шлях 

під Берліном, сержант Володимир 

Заріпов, завершила бойові дії в 

столиці Чехословаччини — Празі. 

Це місто довелось визволяти уже 

згодом, в першій половині травня 

1945 року. Виконавши свій 

священний військовий обов'язок, 

переможець Заріпов зі своїми 

земляками повернувся до рідного 

Кам'янця. 

Ім'я Володимира Заріпова 

занесено до „Книги Пам'яті 

України" Хмельницької області. 
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             Метою війни є мир.                                                           Аристотель  

Війна… Написала це слово і 

жахнулась. Нинішнє молоде 

покоління переосмислює історію 

останньої війни. - Великої Вітчизняної. 

А в серці старшого покоління це слово

-незагойна рана. Це -обірвані на 

самому початку мрії про майбутню 

професію, сподівання на довге й 

щасливе життя. Це-останній потиск 

руки, останній поцілунок, останній 

погляд найближчої, найдорожчої 

людини... 

Війна увірвалася у серце нашого 

народу, як осколок.  Затьмарила 

сонячне небо димом пожеж, стала 

болем нестерпним. Скільки крові 

пролито!Скільки сліз виплакано! Рідна 

земля стала суцільним 

згарищем;плакали росами трави, 

падали чорні дерева, стогін розлягався 

стоголосою луною. 

Але піднявся на бій титан-народ, 

який відчув величезну 

відповідальність перед людством. Сім 

мільйонів українців віддали своє 

життя за свободу й незалежність 

країни. Хіба про це можна забути?Не 

можемо ми зганьбити пам'яті нашим 

дідів, прадідів,які не дали ,і захистили 

рідну землю. Витримали 

випробування 1418 днів і ночей війни, 

яка забрала найкращий 

найблагородніших батьків, братів, 

сестер, синів і дочок. У моїй родині є 

також люди, які відстоювали честь 

своєї країни: 

Зломинога Василь Якович (1911-

2003) - мій прадідусь. Визволяв 

Чехословаччину.. Нагороду отримав 

після війни. Був на „безсмертній 

долині"- бій, в якому врятувались 

лише декілька людей. Прадідусь був 

нагороджений орденом Слави З 

ступеня, орденом Вітчизняної війни. 

Пазюк Іван Миколайович (1921-

1994)- також мій прадїдусь. Коли 

розпочалася війна, служив в Бресті, де 

й почав воювати. Дійшов до р. Вісли. 

Немаючи, що їсти, неодноразово 

варили собі конюшину та їли, за 

розповідями дідуся, то були жахливі 

часи. Був в артилерії розвідником. 
Людство має пам’ятати тих, хто 

захистив майбутні покоління 

ціною найбільшою, найдорожчою-ціною 

власного життя.                                    

Кушнір Христина, 

випускниця ліцею 
Мій дідусь Балабух Микола 

Сергійович, народився 9 травня 

1922 р. В ті часи, коли на Україні 

був голод. Він закінчив чотири 

класи. На війну пішов 1943 р. 

Дідусь воював на І Українському 

фронті. Під час Великої 

Вітчизняної був снайпером і 

артилеристом у Бродах, Львові, 

Празі та Подібрадах. 

Коли війська разом з моїм 

дідусем брали річку Одер, його 

було поранено 2 рази в ногу, 1 раз 

у руку. Після цього випадку до 

кінця війни залишився у шпиталі. 

До теперішнього часу шматочки 

скла знаходяться у його тілі, 

прижилися як у себе вдома. 

Нагороджений мій дідусь орденом 

Червоної зірки, орденом Слави, 

орденом Перемоги. Багато у нього 

ювілейних медалей. 

Після війни у 1948 році 

одружився з моєю бабусею. До 

кінця свого життя буду вдячна 

своєму дідусеві., Вклоняюся усім 

учасникам війни до ніг, дякую за 

все, що вони зробили для нашого 

народу, нашої Батьківщини. 

Балабух Наталія, 

випускниця ліцею 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля українська, терпіла 

багато страждань на своєму віку, 

нападали монголи, татари, 

полики, литовці, приваблювала 

свосю надзвичайною родючістю 

чорноземів, садів і полів. 

Останніми її катами були німці. 

Це була Велика вітчизняна війна. 

Стогнала земля під навалою 

загарбників, топтали її німецькі 

завойовники, спалювали наші 

села і міста. Але український 

народ вистояв, не впав на коліна 

перед загарбниками, а здобув 

перемогу у війні з фашистами. 

Я багато чула про цю страшну 

біду з вуст свого дідуся, який прой

шов війну від початку до кінця, 

повернувся героєм у своє рідне 

село на Хмельниччині. Я бачила, 

як кожного року 9 Травня мій 

дідусь плакав від радості і знову 

розповідав мені страшні історії, 

які йому довелось пережити в 

роки війни. Важко повірити в те, 

що принесла для українського 

народу ця війна... Скільки 

молодих батьків, братів, синів 

І виростають покоління, 

Котрі не чули тишини. 

О,найстрашніше з літочислень 

Війна - війною - до війни! 

 (Л. Костенко) 



Я не знаю жодного народу, котрий збагатився би внаслідок перемоги. Вольтер  
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ТРАГЕДІЯ ГІТЛЕРІВСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА КАМЯНЕЧЧИНІ 

Днями виповнюється сімдесят  

років з того часу, коли наш край -  

Поділля, основу якого складає 

Кам'янеччина, було визволено від 

німецько-фашистської окупації. Але, 

не зважаючи на те, що ця трагічна 

частина історії відходить у минуле, 

забувати цей неймовірно страшний 

для наших батьків і прадідів період 

історії, що продовжувався довгих 990 

днів і ночей та позначених людськими 

жертвами, розбитими долями, 

величезними матеріальними 

збитками, понівеченням культурних і 

духовно-моральних цінностей, нам не 

дає людська пам'ять, пам'ять про те, 

якою ціною здобуті сьогоднішній наш 

мир і спокій. 

 Уже першого дня війни впали 

перші фашистські бомби на наші 

населені пункти, на Кам'янець- 

Подільський. А на початку липня 

розпочались 990 чорних днів 

німецько-фашистської окупації.  

Своє «господарювання» окупанти 

розпочали із встановлення 

жорстокого окупаційного режиму, 

утворення таборів для військово

полонених, гетто для євреїв, з 

організації масових арештів, вбивств і 

розправ.  

Тоді ж запровадили 

комендантську годину, за умовами 

якої заборонялося мирному 

населенню перебувати на вулицях із 

21 години вечора до б години ранку. 

За невиконання наказу кожного 

чекала смертна кара. У разі, коли 

німцям не вдавалось виявити вишніх, 

розстрілювали заручників.  

Своє варварське обличчя окупанти 

проявляли на кожному кроці. 

Наприкінці місяця в районі порохових 

складів м. Кам'янця- Подільського 

вони влаштували «долину смерті». 28 

серпня під сильною охороною до неї 

було приведено понад 12 тис. 

мешканців міста і навколишніх сіл і у 

встановленому німецькими властями 

«порядку» розстріляні та поховані в 

спільних могилах. 

Вістря гітлерівської кривавої 

системи спрямовувалося передусім 

проти подолян, які чинили 

організований опір окупаційному 

режимові. Розгортання підпілля та 

поява партизанського руху викликали 

шквал шалених репресій проти 

мирного населення. 

9 травня 1942 року окружний 

гебітскомісар видав розпорядження 

про застосування репресивних заходів 

за зв'язки з партизанами. 

Наприкінці листопада 1942 року 

окупанти розстріляли 700 кам'янчан 

як «непридатних до використання». 

Серед них переважно були старики, 

жінки і діти. Нечуваний злочин 

Кам'янці-Подільському фашистські 

кати вчинили наприкінці року, 

закопавши живцем у велику могилу 

близько 500 дітей віком від 4 до 8 

років. Майже одночасно в районі 

військового навчального батальйону 

фашисти розстріляли ще 2 тисячі 

мирних мешканців краю. 

Як відомо, наприкінці 1942 - в 

1943 році фашистські полчища стали 

терпіти поразки. Це викликало ще 

більше оскаженіння окупаційних 

військ. За будь-яку провину або навіть 

ненавмисне пошкодження 

телефонного кабелю польової 

комендатури розстрілювали 

винуватців або заручників. 

Один лише приклад. ЗО березня 

1944 року окупанти зігнали і 

зачинили у сараї на краю села 

Тарасівки близько 70 мешканців, 

протримали їх цілу добу як 

заручників і розстріляли. А 

шестирічній Марійці лише за те, що 

ненароком зачепила чужинця, 

окупант ударом приклада автомата 

повибивав зуби, перетворивши її 

маленьке личко в суцільне 

закривавлене м'ясиво. Покидаючи під 

натиском радянських військ 

мальовничу Тарасівку, знавіснілі 

гітлерівці перетворили її у величезне 

згарище. 

Замітаючи сліди, ями-могили в 

місцях масових розстрілів, названих в 

народі кам'янецькими «бабиними 

ярами», окупанти засипали силами 

залученого до цього місцевого 

населення, робітників із 

концентраційиого табору і осіб, 

"приречених для розстрілу іншим 

разом. У такий спосіб вони 

залякували поневолене населення. 

Крім того, економили гроші. 

Невипадково на засипку місць 

масових розстрілів окупанти 

витратили менше 15 тисяч із 

виділених 100 тисяч карбованців.  

За роки окупації гітлерівці 

залишили на Кам'янеччині руїни і 

спустошення. Жахливою трагедією 

для Кам'янеччини стала примусова 

депортація переважно молодого 

працездатного населення. 

Насильницьке вивезення подолян до 

рейху розпочалося в лютому 1942 і не 

припинялося аж до січня 1944 року.  

Відправку першої великої партії 

мешканців усіх трьох районів до 

Німеччини окупанти приурочили 

першій річниці нападу на Радянський 

Союз. Для цього у кожному селі були 

заздалегідь складені «чорні» списки 

невільників. Всього за роки війни на 

каторжні роботи з Кам'янеччини було 

насильно вивезено близько 15 тисяч 

осіб. 

Трагічно склалась доля багатьох 

кам'янчан, насильно вивезених на 

роботи в Німеччину. Більшість із них 

непосильною працею підірвали собі 

здоров'я, значна частина, особливо 

дівчата і жінки, пережила наругу та 

насильство, багатьом не судилося 

повернутись додому. 

Упродовж 1941-1944 років на 

Кам'янеччині фашисти розстріляли і 

закатували 85 тисяч осіб. Пошук 

загиблих у роки найстрашнішої війни 

продовжується і до сьогодні.  

Все менше залишається тих, хто 

пережив війну і окупацію, хто 

відстояв рідну українську землю від 

коричневої чуми. А ті, хто ще живий, 

хто підхоплює їх життєву естафету, 

має берегти мир і пам'ятати що 

довелося пережити 64 роки назад. І 

ніколи не допустити нової війни. Бо 
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Війна, війна! І знов криваві ріки! 

І грім гармат, і шаблі дзвін. 

Могили, сироти, колиски 

І сум покинутих руїн 

          О.Олесь 

Теплий осінній ранок. Яскраво 

світить сонце, й по блакитному 

небу пливуть у танку кудлаті 

біленькі хмаринки. Ласкаво 

повіває вітерець, нашіптуючи 

щось тендітним берізкам і осикам, 

які так пишаються своїм 

золотавим вбранням. На подвір'ї 

безтурботно граються діти, а 

дорослі поспішають кудись у 

справах, заповнюючи вулиці 

міста. Життя вирує, кипить. Але, 

мабуть, рідко хто зупиняється на 

мить і замислюється над тим, що 

він всім цим завдячує 

безсмертному подвигу тих, хто 

загинув у страшні роки війни. 

Війна... Це слово чорного 

кольору. Промовляючи його, 

мимоволі тремтить голос, на очі 

навертаються гіркі сльози, а серце 

пронизує біль. Війни - це 

породження 

зла. Людського зла. Поєднання 

слів «людина» і «війна» 

суперечить усім законам 

людського добра. 

Війни розкривають найгірші 

людські риси або, якщо точніше, 

риси хижих тварин: жорстокість, 

безсердечність, егоїзм. Я 

впевнена, немає такого міста чи 

селища на нашій планеті, в якому 

б не було пам'ятника учасникам 

того кривавого місива. Хоч ми 

вже перегорнули сторінку і 

продовжуємо рухатися вперед, 

проте такі сумні події, як війни, 

закарбовуються у нашій пам'яті 

назавжди. Це неможливо забути. 

Мармурові плити неначе докір 

людству за його непоправні 

помилки. 

Україна стогнала від болю і 

просила захисту. Вона була такою 

безпорадною, зіштовхнувшись з 

війною, і надіялась на своїх 

відважних синів. Коли мова йде 

про захист Батьківщини, про 

порятунок свого народу, у такій 

війні людина бере участь за 

велінням серця. Тоді у бій готові 

були йти ті, хто у своєму житті не 

брав у руки зброї, ті, про кого 

говорять, що вони і мухи не 

скривдять. Випускники шкіл 

пішли на фронт, а не сіли за лави 

студентських аудиторій. 

Розлучені родини дотепер 

шукають один одного. Діти 

виросли без батьків. На жіночі 

плечі лягла чоловіча робота. 

Машина війни робила свою чорну 

справу: у її роки гинули чоловіки, 

залишаючи вдів і сиріт, гинули 

юнаки, залишаючи дівчат без 

майбутніх чоловіків, націю - без 

народження дітей. 

Забути про це - все одно, що 

вчинити злочин, адже перемога 

дісталася нам величезною ціною. 

Мільйони людей пожертвували 

найдорожчим, що в них було, 

заради світлого майбутнього 

прийдешнього покоління. Вони 

зробили все, щоб ми зустріли ще 

один день, але вже нового життя, 

в якому 

Дати визволення найбільших населенних пунктів  

Камянець-Подільської (Хмельницької області) 

Антоніни 5 березня 1944 р. 

Берездів 13 січня 1944 р. 

Віньківці 27 березня 1944 р. 

Волочиськ 17 березня 1944 р. 

Городок 26 березня 1944 р. 

Гриців 6 березня 1944 р. 

Гусятин 25 березня 1944 р. 

Деражня 25 березня 1944 р. 

Ду наїв ці 31 березня 1944 р. 

Жванець 4 квітня 1944 р. 

Ізяслав 6 березня 1944 р. 

Кам'янець-Подільський 26 березня 1944 р. 

Полонне8 січня 1944 р. Проскурів (тепер Хмельницький)                               

25 березня 1944 р. 
Ярмолинці 27 березня 1944 р.  

Сатанів 25 березня 1944 р. 

Славута 18 січня 1944 р. 

 

Летичів 23 березня 1944 р. 

Меджибіж 24 березня 1944 р. 

Нова Ушиця 27 березня 1944 р, 

Оринин 25 березня 1944 р. 

Острогііль 5 березня 1944 р. 

Плужне 29 лютого 1944 р. 

Смотрич 30 березня 1944 р. 

Солобківці 29 березня 1944 р. 

Стара Синява 8 березня 1944 р, 

Стара Ушиця 29 березня 1944 р. 

Старокостянтинів 9 березня 1944 р. 

Теофіполь 5 березня 1944 р. 
Фельштин (тепер Гвардійське) 23 березня 1944 р. 

Чемерівці 25 березня 1944 р. 

Чорний Острів 8 березня 1944 р. 

Шепетівка 11 лютого 1944 р. 

Ямпіль 3 березня 1944 р. 

 


