
Святкування 74-ї річниці Великої Перемоги  

 

На жаль, 74у річницю ми зустрічаємо зі зброєю в руках. Подвиг ветеранів додає сил 
та наснаги у нинішній боротьбі за свободу, незалежність та суверенітет України. Нинішні 
захисники України стали гідними спадкоємцями слави воїнів-визволителів. Тому на 

передодні святкувань 74-ї річниці Дня та Перемоги селищний голова Гостомеля Юрій 
Прилипко вшанував разом із солдатом Другої світової війни Петром Тарасовичем 
Червоним, працівниками  ГСР й громадськістю пам'ять полеглих в зоні АТО 

гостомельців: Олександра Олександровича Старова, Ігоря Ігоровича Горбенка, Андрія 
Анатолійовича Блонського. 
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На всіх чотирьох меморіальних комплексах відбулися урочисті й вшанування героїв і 

полеглих у Другій світовій війні. У селищного голови Юрія Прилипка особливо трепетне 
ставлення до цих дат. Він, 24 роки тому, з власної ініціативи заснував меморіальний 
комплекс на лінії оборони столиці, мужність захисників котрої спинила наступ фашистів 

на 72 дні, що стало прологом до переможного наступу в 1943-у. На війні загинуло двоє 
його дідусів і дядько. "Всього ж з далеких фронтів не повернулося 192 гостомелця, і за 
кожного полеглого болить серце, бо невідомо де більшість їхніх могил, тільки імена 

викарбувані на гостомельських обелісках, я ж привіз у Гостомель на меморіал біля ДОТу 
частку землі, де загинув дідусь, щоб хоч так повернути його додому… 24 роки в 
ветеранській організації було 244 фронтовиків, а сьогодні залишилося тільки двоє. 

Грачова Евдокія Каленківна, й Петро Тарасович Червоний, але й як настане час, коли 
не залишиться жодного воїна Перемоги, пам`ять про їх подвиги має жити вічно й бути 
нам взірцем жертовності й дороговказом у побудові гідного життя…»,— наголосив Юрій 

Ілліч, зазначивши, що гостомельська земля — особлива й рясно полита кров’ю солдатів. 
Про це засвідчують 5 меморіальних комплексів, включаючи ДОТ. На трьох меморіалах 
— братські могили. В одній з них, у Мостищах, похований герой Радянського Союзу 

льотчик Володимир Кулішов, який загинув на наших теренах 4 листопада 1943 року, 
здійснивши 450 бойових вильотів й знищивши 21 ворожий літак.  
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Виступаючи біля братської могили на Мостищанському меморіалі, депутат ГСР Олена 

Чорна зробила наголос на великій жертовності нашого народу, зазначивши, що під час 
війни загинуло близько 14 мільйонів українців. Разом з громадськістю Гостомеля під час 

вшанувань був солдат Великої Перемоги, 94-літній Петро Тарасович Червоний, який 
розповів, як гартувалася Велика Перемога, як йому довелося пережити голодомор, але 
не втратити жагу до життя й оптимізм. 



 
 
 Особливо зворушливим був його власний вірш, прочитаний біля пам’ятника 

зв’язківцям-проскурівцям, адресований до політиків, які за своєю вузьколобістю не 
можуть оцінити той внесок, який зробив народ для перемоги, й особливо фронтовики, 
котрим довелося воювати не тільки з повоєнними труднощами, а й бюрократією та 

іншими негативними явищами. Але ми не повинні забувати, що той, хто не шанує 
минулого, не матиме гідного майбутнього. Про це нагадували члени об’єднаної спілки 
воїнів-інтернаціоналістів й АТО Іса Курамагометов, Сергій Новиченко, Петро Феофанов, 

поет воїн-інтенаціоналіст Володимир Симоненко, депутат Євгеній Писанка та інші. Пісні 
народного хору «Криниця» культурно-оздорочого комплексу додавали особливої 
зворушливості, як і вся програма підготована працівниками КОК (директор Наталія 

Черінська). Технічний супровід здійснювали відомі майстри звуку Тарас. Мовчун й 
Леонід Драп. .  
 

 
 



 

Рядками історії 
9 травня 1945 року у французькому Реймсі начальник оперативного управління 
Верховного головнокомандування армійських сил Німеччини (ОКВ) генерал-полковник 

Альфред Йодль підписав акт капітуляції Німеччини. Але Антигітлерівська коаліція його 
офіційно прийняла вже 8 травня о 23:01 за берлінським часом – у той час у Москві вже 
було 00:01 9 травня. Відтак, більшість країн світу відзначає День Перемоги над 

нацизмом 8 травня (офіційна назва свята – "День перемоги в Європі"), а країни 
колишнього СРСР – на день пізніше, 9-го. 
Крім того, з 2005 року у низці країн 8 травня відзначається проголошений Генеральною 

Асамблеєю ООН День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової 
війни. Так, у відповідній резолюції організації, яку було ухвалено 22 листопада 2004 
року, пропонується державам-членам ООН, неурядовим організаціям і приватним 

особам щорічно відзначати один чи обидва ці дні (8 і 9 травня) як день пам'яті всіх 
жертв Другої світової війни. У документі також наголошувалося, що ця історична подія 
підготувала умови для створення Організації Об’єднаних Націй, покликаної позбавити 

майбутні покоління від лихоліття війни, та було закликано держави-члени ООН 
об’єднати зусилля у боротьбі з новими викликами та загрозами. 
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У День пам’яті та примирення вшанували 

оборонців Києва у 1941 році та всіх полеглих на 
війні 
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На урочистостях, що проходять в районі бойових дій лінії оборони столиці поблизу 

ДОТу №480 в Мостищах за ініціативи селищного голови Юрія Прилипка вже 24 роки 

поспіль, виступив голова Київської обласної держадміністрації Олександр Терещук. У 
своїй промові Олександр Дмитрович зазначив, що Перемога над нацизмом у Другій 
світовій війні дісталася Україні дуже дорогою ціною, близько 14 мільйонів обірваних 

життів співвітчизників! Подвиг солдатів Другої світової гідно продовжили наші 
сучасники, захищаючи українську землю на Сході від агресивних зазіхань нашого 
сусіда. У День примирення як ніколи варто пам’ятати, що правда завжди буде на боці 

захисників, а не завойовників. На урочистостях було багато ветеранів, дітей війни, 
ветеранів АТО, воїнів-інтернаціоналістів.  
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Адже лінія оборони Києва — це плацдарм мужності і героїзму для всіх прийдешніх 

поколінь. Початок Великої Перемоги творився саме на землі Київського укріпрайону. І 
тут, де знаходиться меморіальний комплекс на честь захисників столиці, якій саме в 

1941 році присвоєно звання міста-Героя гартувалася переможна відсіч ворогові. 72 дні 
тримали оборону Києва захисники й спинили наступ нацистської армади на Москву. Але 
через недалекоглядність кремлівських політиків ми сьогодні боремося з прихованим 

наступом на наші землі, але перемога знову буде за нами. 
З промовами також виступили голова Києво-Святошиської РДА Мирослава Смірнова, 
перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин, командир 

нацгвардійців в.ч 30/18 Іван Миропольський, представники спілок воїнів АТО та 
інтернаціоналістів Приірпіння, військового комісаріату. 
Дуже зворушливим був виступ фронтовика, солдата Великої Перемоги Петра 

Тарасовича Червоного 
Після урочистої частини, котру відкрили під звуки духового оркестру,  селищний голова 
Гостомеля відзначив представників ветеранських організацій УСВА й АТО, волонтерів 

«Червоного Хреста». Ветерани АТО також відзначили Юрія Ілліча за меценатську 
підтримку. Далі відбувся концерт  за участі творчих сил культурно-оздоровчого 
комплексу, котрі підготували святкову програму  (директор КОК Наталія Черінська). 

Усіх присутні почули пісні у виконанні народного хору «Криниця», вокаліста Дмитро 
Кравчука, відомої співачки Натаніки та інших. За традицією потім усі зібралися за 
святковими столами на «солдатську кашу» й просто неба відзначили День примирення 

та пам’яті, 74-у річницю Великої Перемоги. 



 
  

  

 

Лінія оборони, що пролягла крізь пам`ять 
поколінь 

Вівторок, 07 травня 2019 



 

  

24 роки поспіль на місці запеклих боїв в 1941 році, що тривали під час 
наступу гітлерівських нацистів на столицю, біля ДОТу № 480 Київського 
Укріпрайону (КиУР), що знаходиться по вулиці Чумацький шлях в Мостищах, 

організовуються Дні пам’яті на честь захисників-оборонців Києва та всіх 
полеглих у війні за ініціативи селищного голови Гостомеля Юрія Прилипка. 
Чому саме на цьому ДОТі, який став меморіальним комплексом, вже стільки 

років поспіль організовуються вшанування до Днів примирення і Перемоги над 
гітлерівським нацизмом, ми поцікавилися в ініціатора цих заходів. 

  

 Мене спонукало до цього саме життя, адже я народився і виріс в Мостищах,- говорить 
Юрій Ілліч,- де проходила лінія оборони Києва й де залишилися похмурі свідки цих 

подій — ДОТи. Однак тривалий час ця сторінка історії замовчувалася, адже Київський 
укріпрайон за задумом Сталіна мав бути нездоланним. Оскільки гітлерівці його таки 
прорвали, то цю сторінку історії засекречували, бо офіційна історіографія 

висвітлювала зазвичай переможні події. Але саме завдяки гарнізону  КиУРу. мужності 
та героїзму бійців, плани гітлерівців про блискавичну облогу Москви були зірвані. 
Оборона Києва тривала 72 дні, з 6 липня по 19 вересня 1941 року. За цей час 
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радянська армія зуміла мобілізуватися й захистити Москву від вторгнення фашистської 

армії. От я недавно підняв історичні дані щодо лінії оборони Києва. Так от, на 11 
липня 1941 року гарнізон, що розміщувався в  ДОТах і на інших ділянках оборони 
Києва, налічував близько 40 тисяч бійців, мав 29 танків, 283 гармати,  148 мінометів. 

Саме бійці КиУРу зіграли вирішальну роль в обороні Києва й заклали початок до 
перемоги над ворогом. Саме за оборону столиці в 1941 році Києву було присвоєно 
звання міста-героя. 

 —  На стіні ДОТу є меморіальна дошка, де викарбувано прізвище Прилипка Антона 
Іларіоновича. 

- Це мій дідусь, а ще поруч на меморіальній дошці ім’я дідуся мого друга Костянтина 

Хуршудяна. 24 років тому ми з ним задумали створити на місці лінії оборони столиці 
меморіал на честь всіх захисників Києва та полеглих у Другій світовій війні, і нам це 

вдалося. 

— Так, і не тільки меморіал, адже таких масштабних заходів до Днів вшанування 
пам’яті полеглих, мабуть, більш немає в місцях ліній оборони, адже їх було кілька, 

найбільша - на західних кордонах України вздовж річки Західний Буг. 

— Ви наче читаєте мої думки. Якраз я хотів сказати, що під час форсування цієї річки 

й загинув мій дідусь Антон Іларіонович, на війні також поліг і мій дядько — Семен 
Антонович. Моєму дідусеві випала нелегка доля фронтовика, мобілізованого 1943 році, 
адже більшість призовників з раніше окупованої гітлерівцями території зачисляли в 

штрафні роти. Як відомо з історії, таких бійців  озброювали абияк, інколи навіть 
цеглинами й кидали на вірну смерть під вогонь ворога, або ж на кулемети смершівців, 
які були за спинами.  Слава Богу, ми живемо в вільній і незалежній Україні, і можемо 

говорити правду, але говорити мало, треба діяти, тож моя ініціатива щодо відновлення 
історичної справедливості, це лише маленька часточка цієї великої роботи. Відрадно, 
що протягом 24-х років все більше людей збирається на місці лінії оборони Києва біля 

меморіального комплексу ДОТу №480, разом зі мною долучаються до вшанувань 
пам`яті полеглих мої діти й онуки. 

 



 
 
Рядком історії 
       Київські рубежі оборони захищають Київ з заходу більше тисячі років. Перші 

укріплення зводили тут ще кімерійські племена до Різдва Христового. Пізніше київські 
князі збудували на їхній основі оборонну систему Змійових валів. Активне 
відновлення Київського укріпленого району, що на деякий час було призупинено 

Сталіним, розпочалося 24 червня 1941 року, коли командувач Південно-Західним 
фронтом  М. Кирпонос дав директиву про формування частин КиУРу, відновлення 
устаткування й озброєння ДОТів і будівництво польових укріплень. Для проведення 

робіт було мобілізоване населення Києва. Причому 30 червня на будівництві було 
задіяно 50 000 чоловік, 2 липня — вже 160 000, а в останні дні будівництва — до 200 
000 чоловік. Вони виконали величезний обсяг робіт із приведення в готовність 

довгострокових споруд і польових укріплень. Оскільки при будівництві не 
передбачалося ніяких протитанкових перешкод, для ліквідації цього недоліку було 
відрито 30 км протитанкових ровів і 15 км — ескарпів, встановлено металеві їжаки, не 

враховуючи звичайних протипіхотних перешкод, серед яких — 16 км дротових 
електрифікованих загороджень. У великій кількості застосовувалися мінні поля. 

До 8 липня 1941 року зусиллями жителів столиці, солдатів і офіцерів, Київський 

укріплений район був приведений у бойову готовність. У зв'язку з загрозливою 
обстановкою, що склалася на підступах до Києва, 10 липня частини зайняли оборонні 
рубежі. Розпочалися бої за укріпрайон, що продовжувалися до 18 вересня. У ніч з 18 

на 19 вересня радянські війська, за винятком частин прикриття і загонів народного 
ополчення, залишили Київ. Бої за місто й особливо серпневі бої, виявили слабкі сторони 

довгострокових фортифікаційних споруджень КиУРу і величезне значення польових 
укріплень. 

. 
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