




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































судити з того, шо лише в боях за перший районний центр 
на українській території — Мілове загинуло 1066 воїнів — 
людей дев'яти національностей, переважно росіян. Усього 
ж у боях за визволення Ворошиловградщини загинуло 
близько і20 тис. солдатів і офіцерів. 

Успіх супроводжував бойові дії Червоної армії до лютого 
1943 p., коли було визволено Харків. Але наступ швидко 
видихнувся. Не вистачало досвіду наступальних боїв, зла-
годженості в діях родів військ, а подекуди й транспортних 
засобів та бойової техніки. Так, харків'яни були вражені, 
коли побачили, що у військах, які вступили до міста, арти-
лерію тягнули... корови. Таке видовище не надало хар-
ків'янам впевненості у силі Червоної армії. І дійсно, рапто-
вим контрударом есесівські танкові з'єднання змусили ра-
дянські частини залишити Харків і відступити на північний 
схід. Але Червона армія вже у цілому перехопила ініціативу 
на фронтах, і ця невдача не могла щось істотно змінити на 
користь ворога. 

У нескінченних кровопролитних битвах радянські 
Збройні сили набували головного — бойового досвіду. 
Зріс і рівень військової майстерності їх офіцерського кор-
пусу. Впевненіше стала керувати підрозділами, з'єднання-
ми, цілими фронтами когорта полководців і воєначальни-
ків, що виросла в горнилі війни. Серед них було чимало 
синів українського народу, зокрема командуючі фронтами 
та арміями А.Єременко, С.Тимошенко, Р.Малиновський, 
І.Черняховський, П.Рибалко, К.Москаленко, П.Жмаченко 
та ін. 

5 липня 1943 р. почалася одна з найбільших битв 2-ї сві-
тової війни, що мала вирішальне значення для долі Украї-
ни,— Курська битва. З її завершенням створилися умови для 
широкого наступу Червоної армії на всьому південному кри-
лі радянсько-німецького фронту. Війська Південно-Західно-
го та Південного фронтів з 13 серпня по 22 вересня провели 
Донбаську операцію, в результаті якої 8 вересня визволено 
Сталіно (нині — Донецьк), а за два тижні — Харків. 

Та перемоги коштували великих втрат. І не завжди во-
ни були виправданими суто воєнними міркуваннями. Ста-
лінський авторитаризм з його домінуючим принципом аб-
солютної підлеглості вищій інстанції і безумовного вико-
нання будь-яких, навіть безглуздих наказів (аби швидше, 
вправніше відрапортувати начальству, бути в його очах 
несхибними, слухняними) мав своїм підґрунтям знецінен-
ня людських життів. Відомий радянський воєначальник ге-
нерал армії М. Ляшенко свідчив: «Справді, у тій війні бага-
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